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Εισανωνή

Στα πλαίσια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας στο ΔΈξάμηνο του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση 
επιχειρήσεων (MBA Executive) αποφασίστηκε σε συνεργασία με τον 
κ.Νικολαϊδη Χρήστο, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος 
“Λογιστικής&Χρηματοοικονομικής” και διδάσκων καθηγητή του μαθήματος 
“Στρατηγική Διοίκηση» του Γ’εξαμήνου, να προσεγγίσουμε την επιστήμη και 
τον τομέα της Στρατηγικής Διοίκησης από μια άλλη σκοπιά.

Η προσέγγιση αυτή στόχευε στην δημιουργία μιας ηλεκτρονικής 
εφαρμογής πολυμέσων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει με 
τρόπο διαδραστικό και ελκυστικό το σύνολο των βασικών αρχών της 
επιστήμης της Στρατηγικής Διοίκησης. Η εργασία αυτή, όπως κάθε εφαρμογή 
πολυμέσων, αναπτύχθηκε πλήρως σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την χρήση και 
αξιοποίηση της.

Οι σελίδες που ακολουθούν αποτελούν συνοδευτικό της πτυχιακής 
εργασίας το θέμα της οποίας οριοθετήθηκε ως : “Multi-media εκπαιδευτικού 
περιεχομένου: Εφαρμογή στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ”.

Στόχος των παρακάτω σελίδων είναι να γίνει μια συνοπτική αναφορά στα 
κεντρικά χαρακτηριστικά αλλά και τα στάδια ανάπτυξης της συγκεκριμένης 
αλλά και γενικότερα κάθε σχετικής εφαρμογής πολυμέσων.

Η ίδια η εφαρμογή είναι ηλεκτρονικής μορφής και διατίθεται σε μορφή CD 
Rom δίσκου.



Στόγοι

Η εφαρμογή “Multi-media εκπαιδευτικού περιεχομένου: Εφαρμογή στο 
Στρατηγικό Μάνατζμεντ” εκπονήθηκε ως πτυχιακή εργασία του Δ’ εξαμήνου 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κατόπιν γνωριμίας με το αντικείμενο και τον πλούτο του υλικού που 
σχετίζεται με την Στρατηγική Διοίκηση στο Γ’εξάμηνο σπουδών του τμήματος, 
έγινε αντιληπτή η χρησιμότητα μιας εφαρμογής πολυμέσων που, με τρόπο 
συνοπτικό αλλά και ελκυστικό, θα παρουσίαζε το σύνολο των βασικών αρχών 
της θεωρίας της Στρατηγικής Διοίκησης.

Ο στόχος μιας τέτοιας εφαρμογής ήταν διπλός :

1. να προσφέρει στους μελλοντικούς φοιτητές του μαθήματος έναν 
εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης των βασικών αρχών της 
Στρατηγικής Διοίκησης.

2. να δώσει την δυνατότητα στον διδάσκοντα ενός εναλλακτικού 
τρόπου παρουσίασης του υλικού του μαθήματος.

Σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των παραπάνω στόχων αποτελεί η μορφή 
της εφαρμογής ως εφαρμογή πολυμέσων που εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις 
δυνατότητες που παρέχει ως εκφραστικό αλλά και εκπαιδευτικό μέσο η 
τεχνολογία των πολυμέσων, συνδυάζοντας κείμενο, εικόνα, ήχο μαζί με την 
μοναδική δυνατότητα διαδραστικής αναζήτησης και πλοήγησης που 
παρέχεται στον χρήστη.
Τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες μιας εφαρμογής πολυμέσων 
παρουσιάζονται στην συνέχεια μαζί με τα γενικότερα στάδια υλοποίησης 
εφαρμογών πολυμέσων.

Ταυτόχρονα γίνεται επιμέρους αναφορά στον τρόπο προσέγγισης κάθε 
σταδίου ανάπτυξης από την συγκεκριμένη εφαρμογή.
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Ooiauoc πολυυέσων

Αρχικά κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ένας σύντομος ορισμός των πολυμέσων 
και των εφαρμογών πολυμέσων.
Ο σχετικός αγγλικός όρος, που στην ελληνική έχει αποδοθεί ως πολυμέσα, 
είναι multi-media.
Multi: προέρχεται από τη λατινική λέξη multus και σημαίνει "πολυάριθμος", 
"πολλαπλός". Media: είναι ο πληθυντικός αριθμός της επίσης λατινικής λέξης 
medium που σημαίνει "μέσο", "κέντρο".
Κατά συνέπεια, ο ορισμός που προκύπτει είναι: Multimedia σημαίνει 
"πολλαπλά μέσα".

Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τον ορισμό ως εξής:

Πολυμέσα είναι ο τομέας που ασχολείται με την ελεγχόμενη από 
υπολογιστή ολοκλήρωση κειμένου, γραφικών, ακίνητης και κινούμενης 
εικόνας, animation, ήχου, και οποιουδήποτε άλλου μέσου ψηφιακής 
αναπαράστασης, αποθήκευσης, μετάδοσης και επεξεργασίας της 
πληροφορίας.

Εφαρμογές Πολυμέσων είναι αντίστοιχα τα προγράμματα ηλεκτρονικής 
μορφής τα οποία συνδυάζουν κείμενο, γραφικά, animation και ήχο, για την 
αναπαράσταση και προβολή των δεδομένων που διαχειρίζονται.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή συνδυάζει το σύνολο των παραπάνω μέσων 
για την επιτυχή και ελκυστική προβολή του αντικειμένου της Στρατηγικής 
Διοίκησης.

3



Βασικές ιδιότητες του εκπαιδευτικού λονισυικού

Όπως είναι γνωστό, το λογισμικό αποτελεί βασικό συστατικό για τη 
λειτουργία του Η/Υ. Οι κατασκευαστές πάντα αναζητούσαν τρόπους, 
προκειμένου το εκπαιδευτικό λογισμικό να προσφέρει στο φοιτητή και τον 
εκπαιδευτικό όσο το δυνατό περισσότερες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το εκπαιδευτικό λογισμικό επιβάλλεται να 
χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από τις παρακάτω τέσσερις βασικές ιδιότητες:

• Να είναι «διαδραστικό» (interactive).
Δηλαδή, ο φοιτητής να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει την ταχύτητα, 

τη μορφή της παρουσίασης της ύλης και την πορεία μέσα στην εφαρμογή. 
Μ'αυτό τον τρόπο ο Η/Υ αντιδρά στις επιλογές του χρήστη προσφέροντας 
πληθώρα επιλογών και απαιτώντας την αντίδρασή του. Έτσι, 
αναπτύσσεται μια αλληλεπίδραση, ένας διάλογος μεταξύ φοιτητή και 
μηχανήματος. Γι'αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο λογισμικό ονομάζεται και 
αλληλεπιδραστικό ή διαλογικό.

Όπως κάθε εφαρμογή πολυμέσων έτσι και η συγκεκριμένη εφαρμογή 
στην Στρατηγική Διοίκηση έδωσε ιδαίτερο βάρος στο χαρακτηριστικό της 
διαδραστικότητας επιτρέποντας στον χρήστη να καθορίσει την διαδορμή 
αλλά και τον τρόπο πλοήγησης στο προσφερόμενο υλικό.

• Να είναι «εξερευνήσιμο» (explanatory).

Δηλαδή το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
εξερεύνησης, μέσα από την αλλαγή των παραμέτρων ενός μοντέλου, που 
χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία μιας θεματικής ενότητας. Μ' αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται δημιουργική μάθηση, όπως είναι η μάθηση μέσα από 
το πείραμα.

Δεδομένου της θεωρητικής φύσης του αντικειμένου δεν απαιτήθηκε να 
δοθεί έμφαση στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στην εφαρμογή μας.

• Να είναι «εμπλουτισμένο» (enriching).
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Δηλαδή το λογισμικό να παρέχει ολοκληρωμένη γνώση με δυνατότητα 

παρουσίασης της ίδιας πληροφορίας με ποικίλες μορφές (κείμενο, ήχος, 
εικόνα, γραφικά, κίνηση).

Ποικίλες μορφές πληροφορίας συνδυάζονται με στόχο την όσο το 
δυνατόν πιο ολοκληρωμένη αλλά και ελκυστική παροχή του πλούτου της 
γνώσης του αντικειμένου της Στρατηγικής Διοίκησης.

• Να είναι «οδηγούμενο» (user-driven).
Δηλαδή το λογισμικό από πλευράς περιεχομένου να βρίσκεται πάντα 

κάτω από τον έλεγχο του φοιτητή-χρήστη, κάτι που ισχύει απόλυτα και 
στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ο ουσιαστικός στόχος της διαδραστικότητας στο εκπαιδευτικό λογισμικό 
είναι να προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής της παρουσίασης της 
πληροφορίας στις ατομικές ανάγκες του κάθε φοιτητή, ώστε εύκολα να 
μετατραπεί σε γνώση. Απώτερος σκοπός είναι να καταστήσει το εκπαιδευτικό 
λογισμικό περισσότερο φιλικό στον φοιτητή και να τον ενθαρρύνει στη 
μάθηση. Ο βαθμός διαδραστικότητας, που αποτελεί και κριτήριο διάκρισης 
μεταξύ ποικίλων εφαρμογών του ιδίου είδους, διαμερίζει το εκπαιδευτικό 
λογισμικό στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:

■ Εκπαιδευτικό λογισμικό χαμηλού βαθμού:
Ο φοιτητής μπορεί να ρυθμίσει μόνο την ταχύτητα ροής των 
πληροφοριών και τη μορφή της παρουσίασης. Δεν έχει καμία 
δυνατότητα επιλογής της πληροφορίας που επιθυμεί. Είναι 
υποχρεωμένος να διατρέξει όλη τη σειρά της ύλης, εκτός κι αν προβεί 
σε διακοπή.

■ Εκπαιδευτικό λογισμικό μεσαίου βαθμού:
Στο φοιτητή δίνεται η δυνατότητα περιορισμένων επιλογών πάνω στην 

ύλη με τον τρόπο που προνόησε ο κατασκευαστής.
■ Εκπαιδευτικό λογισμικό υψηλού βαθμού:

Ο φοιτητής μπορεί να παρεμβαίνει με τρόπο ενεργητικό και ουσιαστικό. 
Έχει τη δυνατότητα να προσεγγίζει εύκολα και γρήγορα την επιθυμητή 
πληροφορία και δέχεται αμέσως την ανάδραση του συστήματος.
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■ Εκπαιδευτικό λογισμικό πολύ υψηλού βαθμού:
Ο φοιτητής μπορεί να ζητά από το σύστημα να γίνονται όχι μόνο 
απλές, όπως στον προηγούμενο βαθμό, αλλά και συνθετότερες 
συγκρίσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ στοιχείων της ύλης που 

διδάσκεται. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί σελιδοδείκτες 
και να επισυνάπτει σχόλια. Ακόμα, με την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού, είναι δυνατό να προσθέτει νέες πληροφορίες και να 
δημιουργεί καινούριες διαδρομές πλοήγησης.

Οι κατασκευαστές, σήμερα όλο και περισσότερο, παρουσιάζουν 
διαδραστικές πολυμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές. Ένα πρόβλημα αυτών 
των εκπαιδευτικών εφαρμογών το οποίο γίνεται προσπάθεια να 
αντιμετωπισθεί από το στάδιο του σχεδιασμού, είναι η πιθανότητα ο φοιτητής 
να εγκλωβιστεί σε λαβυρίνθους, να επισκέπτεται κυκλικά συνεχώς τα ίδια 
σημεία και έτσι να παρακάμπτει πληροφορίες που μπορεί να είναι σημαντικές.

Ωστόσο, εκείνο που δυσκολεύει αφάνταστα τη δημιουργία ποιοτικού 
εκπαιδευτικού λογισμικού, είναι ο βαθμός και το εύρος την αλληλεπίδρασης 
μεταξύ χρήστη και εφαρμογής. Η πρόβλεψη των αντιδράσεων των μαθητών 
είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να γίνεται σε 
απεριόριστη έκταση, συνεπώς κάποιες ενδεχόμενες αντιδράσεις αναγκαστικά 
μένουν ακάλυπτες.

Δεδομένο των παραπάνω ορισμών, η εφαρμογή μας ορίζεται ως 
“Εκπαιδευτικό λογισμικό υψηλού βαθμού” που δίνει δυνατότητες αλλά και 
πλήρη ελευθερία στον χρήστη να καθορίζει την πορεία πλοήγησης και 
προβολής της εμπεριεχόμενης γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση και πρόνοια δόθηκε 
στην παροχή εναλλακτικών τρόπων πλοήγησης και αναζήτησης του υλικού 
της εφαρμογής, επιτρέποντας από την μία την σειριακή προβολή των 
περιεχομένων των κεφαλαίων αλλά και την άμεση πρόσβαση σε κάθε σελίδα 
των κεφαλαίων.

6



Στάδια ανάπτυξης εκπαιδευτικού λονισυικού

Η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής πολυμεσικής εφαρμογής μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε έξι στάδια. Διευκρινίζεται εξαρχής ότι η ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού λογισμικού δεν σταματά αυτόματα στο τελευταίο στάδιο, αλλά 
για εμπορικές εφαρμογές προφανώς η αναπροσαρμογή του επεκτείνεται για 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη διάθεσή του. Με τη συγκεκριμένη 
τακτική επιδιώκεται να εξαλειφθούν τυχόν δυσλειτουργίες που δεν είχαν 
εντοπισθεί αρχικά. Σε τούτο το σημείο, τονίζεται ότι πολύ συχνά, λόγοι 
αναβάθμισης υπαγορεύουν αναγκαστικές αναθεωρήσεις του εμπορικού 
εκπαιδευτικού λογισμικού. Στη συνέχεια φαίνονται τα έξι στάδια ανάπτυξης 
σύγχρονου εκπαιδευτικού λογισμικού.

I) BaaiKoc ποοσδιοοισυόο
Το στάδιο αυτό είναι αρκετά σημαντικό, διότι χρειάζεται να διερευνηθούν 

σχολαστικά οι επιμέρους παράμετροι του θέματος ώστε να αποκλεισθεί η 
πιθανότητα το θέμα να είναι απλό, οπότε η ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
λογισμικού θα αποβεί άχρηστη. Σε αντίθετη περίπτωση, η διερεύνηση πρέπει 
να προχωρήσει, ώστε να τεκμηριωθεί το γεγονός ότι ο Η/Υ αποτελεί βέλτιστο 
μέσο για τη διδασκαλία ή εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου.

Εφόσον και αυτή η απάντηση είναι καταφατική, πρέπει να προσδιοριστούν 
τα χαρακτηριστικά του δυναμικού στο οποίο θα απευθύνεται το λογισμικό και 
να διατυπωθούν με ακρίβεια οι επιθυμητοί στόχοι. Πολύ σημαντικό σε τούτο 
το στάδιο είναι να αποσαφηνισθεί ο τρόπος που θα χρησιμοποιείται πρακτικά 
το λογισμικό. Π.χ. αλλιώς θα κατασκευασθεί ένα λογισμικό που προορίζεται 
μόνο για επίδειξη και αλλιώς ένα που θα συνοδεύει το φοιτητή και τον 
εκπαιδευτικό στην καθημερινή διδασκαλία.

Όπως αναφέρθηκε από την αρχή, οι στόχοι για την συγκεκριμένη 
εφαρμογή ήταν ξεκάθαροι και σαφέστατοι, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν 
ένα εναλλακτικό αλλά και ισχυρό εργαλείο για την πρόσβαση των φοιτητών 

στις βασικές αρχές του αντικειμένου από την μία, αλλά και την υποβοήθηση 
της παρουσίασης του μαθήματος από τον καθηγητή.
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II) Επιλονή υέσων συννοαωήό και αποθήκευσης
Η διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού επηρεάζεται τόσο από 

το μέσο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του, όσο και από το υλικό 
αποθήκευσης που συνακόλουθα καθορίζει και τον τρόπο διακίνησής του. Το 
μέσο κατασκευής μπορεί να είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ή ένα 

εμπορικό πακέτο παρουσίασης. Η επιλογή θα γίνει με βάση τη δομή και τον 
προσανατολισμό της εφαρμογής και ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που 
θα την υποστηρίξει. Σήμερα, για την αποθήκευση επιλέγεται το CD, λόγω του 
χαμηλού κόστους, της μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας, αλλά και γιατί σε 
σχέση με άλλα αποθηκευτικά μέσα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στη 
διατήρηση και ασφαλή μεταφορά των δυαδικών στοιχείων που περιέχει. 
Άλλος ένας τρόπος είναι να διατεθεί δωρεάν από ιστοσελίδα του διαδικτύου.

To CD στην περίπτωση μας αναδεικνύεται ως ένα ιδιαίτερα ελκυστικό 
μέσο αφού εκτός από ασφάλεια διατήρησης των δεδομένων παρέχει στην 
εποχή μας και ένα εύκολο μέσο αντιγραφής και προώθησης του υλικού προς 
τους φοιτητές.

Το μέσο ανάπτυξης στην περίπτωση μας αποτέλεσε το πρόγραμμα 
‘Macromedia Director’, ένα ιδιαίτερα πετυχημένο και ισχυρό εργαλείο στην 
ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων. Ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκε πλήθος 
άλλων εργαλείων για την δημιουργία των γραφικών, με κύριο το ‘Adobe 
Photoshop’, αλλά και το ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα κειμενογράφησης 
‘Microsoft Word’ για την συγγραφή και σύνταξη των κειμένων.

Ill) Σκιανοάωηση εωαουονής
Το θέμα πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό από όλους τους 

συμμετέχοντες στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Για το σκοπό 
αυτό κατασκευάζεται αρχικά ένα δικτύωμα με κόμβους τα επιμέρους θέματα 
και βέλη τις μεταξύ τους δράσεις, έτσι όπως θα παρουσιάζονται με χρήση του 

υπολογιστή. Στο συγκεκριμένο σκαρίφημα, επίσης θα καθορίζεται πλήρως η 
πορεία και οι συνδέσεις όλων των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται 

στο εκπαιδευτικό λογισμικό. Ωφέλιμο είναι σ’ αυτό το στάδιο να σχεδιαστούν
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και οι βασικές τουλάχιστον εικόνες οθόνης που θα χρησιμοποιηθούν στην 
εφαρμογή.

Το αρχικό στάδιο στην εφαρμογής μας σχετιζόταν με την προκαταρτική 
μελέτη και επιλογή του κατάλληλου υλικού, βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας 
που προτάθηκε από τον επιβλέπων καθηγητή. Η επόμενη φάση αφορούσε 
την διεξοδική μελέτη όλου του σχετικού υλικού, την επιλογή εκείνων των 
βασικών μερών που, με συνοπτικό αλλά και ολοκληρωμένο τρόπο, θα 
προέβαλλαν την ουσία και το βασικό νόημα των αρχών του αντικειμένου της 
Στρατηγικής Διοίκησης, και στην συνέχεια η οργάνωση και παράθεση του 
υλικού αυτού με τον καταλληλότερο τρόπο.

Σημαντικό στοιχείο και κεντρικός άξονας αυτής της προσπάθειας ήταν το 
γεγονός ότι το προβαλλόμενο υλικό θα έπρεπε από την μία να συνοψίζει την 
ουσία κάθε θέματος τους αντικειμένου, χωρίς όμως να επεκτείνεται άνευ 
λόγου, ήταν απαιτούμενο για την επιτυχία της εφαρμογής η πληροφορία να 
είναι συνοπτική και το κεντρικό νόημα να γίνεται άμεσα αντιληπτό. Είναι 
κοινώς αποδεκτό ότι εφαρμογές εξαιρετικά “βαριές” σε υλικό κουράζουν και 
αποτρέπουν τον χρήστη.

Σημαντικό κομμάτι επίσης αποτέλεσε η επιλογή και η δημιουργία των 
γραφικών, τα οποία με τρόπο απλό, διαδραστικό αλλά και ελκυστικό 

καταφέρνουν να προβάλλουν σημαντικές έννοιες και αρχές του σχετικού 
υλικού.
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Ο σχεδιασμός της οθόνης (περιβάλλον διεπαφής) αποτελεί σημείο κλειδί 

στον τρόπο που ο φοιτητής αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα. Στόχος του είναι 
η ενίσχυση αυτής της επικοινωνίας, ώστε ο φοιτητής να μπορεί να 
προχωρήσει ομαλά μέσα στο πρόγραμμα, συγκεντρώνοντας την προσοχή 
του στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Γενικά ο σχεδιασμός της οθόνης 
αποβλέπει στο να κάνει τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ενδιαφέρουσα και 
ευχάριστη. Κατόπιν, παράγεται ο ψευδοκώδικας (πρόχειρο πρόγραμμα) της 
εφαρμογής, χωρίς κείμενο, εικόνες, ήχους, γραφικά και κίνηση. Στην ουσία, 
προκύπτει ένας σκελετός της εφαρμογής. Βασικός σκοπός της ενέργειας 
αυτής είναι ο έλεγχος των συνδέσεων και γενικά η ορθότητα λειτουργίας της 
εφαρμογής.

IV) Κωδικοποίηση
Μετά την επιτυχή έκβαση της προηγούμενης φάσης αρχίζει το τελικό και 

περισσότερο ουσιαστικό στάδιο κατασκευής του εκπαιδευτικού λογισμικού, 
κατά το οποίο συντάσσεται πλήρως ο κώδικας (πρόγραμμα) της εφαρμογής. 
Σ’ αυτό το στάδιο ψηφιοποιούνται κείμενο, εικόνες, ήχοι, βίντεο, προστίθεται 
συνθετική κίνηση και επιδιώκεται σωστή ενσωμάτωση όλων αυτών στο 
πρόγραμμα. Έτσι, ο κώδικας βελτιώνεται και επαυξάνεται συνεχώς. 
Προφανώς, στο συγκεκριμένο στάδιο γίνεται προσπάθεια, ώστε να αρθούν τα 
σφάλματα που οφείλονται σε λάθη προγραμματισμού.

V) Αξιολόγηση
Τούτο το στάδιο είναι καθοριστικό, διότι το εκπαιδευτικό λογισμικό, πριν 

δοθεί για μαζική παραγωγή, πρέπει να ελεγχθεί εάν καλύπτει τις ανάγκες για 
τις οποίες προορίζεται. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού για να 
χαρακτηριστεί ολόπλευρη, πρέπει να γίνει, κατά σειρά σπουδαιότητας, από: 

α) μάχιμους εκπαιδευτικούς, ενημερωμένους στις νέες τεχνολογίες, 
β) μαθητές με επιδόσεις όλων των επιπέδων, 
γ) ειδικούς στην παιδαγωγική και την ψυχολογία, 

δ) ειδικούς της πληροφορικής, εξοικειωμένους με την εκπαίδευση,
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ε) τεχνικούς βίντεο, ήχου, γραφικών, συνθετικής κίνησης.
Σύμφωνα με την τακτική που έχει επικρατήσει, δίνεται δωρεάν κάποια 

σχεδόν ολοκληρωμένη προέκδοση (beta version) για εκτέλεση σε ορισμένους 
χρήστες, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν ειδικό 

ερωτηματολόγιο. Τα ερωτήματα που εμφανίζονται στο ερωτηματολόγιο έχουν 
σχέση με τη διαδραστικότητα, το φιλικό περιβάλλον, την ταχύτητα εκτέλεσης, 

την ευχρηστία του κ.λ.π.
Στην περίπτωση που η επεξεργασία των ερωτηματολογίων εντοπίσει 

συγκεκριμένα προβλήματα, αυτά, ύστερα από συνεννόηση με τις ομάδες που 
εμπλέκονται στη δημιουργία του εκπαιδευτικού λογισμικού, διορθώνονται. 
Προφανώς, το κόστος της διόρθωσης εξαρτάται από το είδος και την εντόπιση 
του σφάλματος.

Εστιάζοντας στον τρόπο αξιολόγησης της δικής μας εφαρμογής, αυτή 
αξιολογήθηκε διεξοδικά σε συνεργασία με τον επιβλέπων καθηγητή, 
ταυτόχρονα με συμφοιτητές του τμήματος αλλά και συνεργάτες στον χώρο 
εργασίας, οι παρατηρήσεις και αναφορές των οποίων αποδείχθησαν 
πολύτιμες για την πετυχημένη ολοκλήρωση της εφαρμογής.

VI) Μαζική παραγωγή
Η παραγωγή σε μεγάλες ποσότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού που 

προορίζεται για χρήση είναι το τελικό στάδιο ανάπτυξής του. Αποτελεί μια 
διαδικασία τεχνικής φύσεως κα πραγματοποιείται σε ειδικές προς τούτο 
εγκαταστάσεις. Ευνόητο είναι ότι στο συγκεκριμένο στάδιο ενσωματώνεται 
στο υλικό αποθήκευσης του εκπαιδευτικού λογισμικού το πρόγραμμα 
εγκατάστασης (installer) στους υπολογιστές.

Δεδομένου της φύσης της συγκεκριμένης εφαρμογής, ως μέρος πτυχιακής 
εργασίας, το παραπάνω στάδιο δεν ακολουθήθηκε καθώς δεν προβλέπεται 

μαζική προώθηση της εφαρμογής πέρα από τα σχετικά στενά όρια των 
φοιτητών τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ταυτόχρονα η πρόβλεψη 

για την συγκεκριμένη εφαρμογή είναι να τρέχει απευθείας από το CD,



εναλλακτική περίπτωση να αντιγραφτούν τα περιεχόμενα ώστε να τρέχει από 

τον σκληρό δίσκο του Η/Υ.

Τεγνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εκπαιδευτικού λογισμικού, με βάση τις 
οποίες αναπτύχθηκε και η συγκεκριμένη εφαρμογή, ταξινομούνται στις 
παρακάτω τρεις βασικές κατηγορίες:

α) Λειτουργία του Λονισυικού
• Καταλληλότητα (Suitability): Πρέπει να είναι κατάλληλο να

εξυπηρετήσει τους στόχους που έχουν τεθεί σε σχέση κυρίως με τις ανάγκες 
της ομάδας χρηστών.

• Αξιοπιστία (Reliability): Πρέπει το λογισμικό να χαρακτηρίζεται από:
ί) Ωριμότητα (Maturity), δηλαδή οι περιπτώσεις αποτυχίας λόγω 

σφαλμάτων του ιδίου του λογισμικού να είναι ελάχιστες ή 
ανύπαρκτες.

μ) Ανοχή βλαβών (Fault Tolerance), δηλαδή σε περιπτώσεις 
σφαλμάτων ή «παγώματος» του περιβάλλοντος διεπαφής (interface) 

να μπορεί να διατηρεί ένα ορισμένο βαθμό απόδοσης, 
iii) Δυνατότητα Ανάκαμψης (Recoverability), δηλαδή να είναι σε θέση να 

επανακτά το βαθμό απόδοσής του και να διορθώνει τα δεδομένα που
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επηρεάσθηκαν από τη βλάβη (σε συνδυασμό με το χρόνο και την 
προσπάθεια που απαιτούνται γι’ αυτό).

• Αποδοτικότητα (Efficiency): Ο χρόνος απόκρισης (Time Behaviour) 
πρέπει να κυμαίνεται σε «κανονικά» πλαίσια και η συμπεριφορά των πόρων 
(Resource Behaviour) πρέπει να υπακούει σε μεθόδους υλοποίησης των 
διαφόρων λειτουργιών, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη, πάντα σε συνάρτηση 
με τις προαπαιτήσεις που έχουν τεθεί για το υλικό του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

• Χρηστικότητα (Usability): Πρέπει να είναι φιλικό και εύκολο να 
χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια 
και χρόνος για την εκμάθησή του. (Understandbility, Learnability, Operability).

• Ασφάλεια (Security): Πρέπει να προβλέπεται προστασία από τους 
χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε προγράμματα και δεδομένα, είτε 
αυτό γίνεται κατά λάθος είτε εσκεμμένα.

• Συμμόρφωση (Compliance): Πρέπει να είναι σύμφωνο με τους 
σχετικούς νομικούς ή άλλους κανονισμούς.

β) Υποστήριξη του Λονισυικού

• Αναλυτικότητα (Analyzability): Πρέπει να απαιτείται η μικρότερη 
δυνατή προσπάθεια για τη διάγνωση ελαττωμάτων ή των αιτίων των βλαβών 
ή τον εντοπισμό τμημάτων που πρέπει να αντικατασταθούν.

• Δυνατότητα αλλαγής (Changeability): Πρέπει η προσπάθεια που 
απαιτείται για μετατροπή, αποκατάσταση βλάβης ή για ενδεχόμενες αλλαγές 
που απαιτούνται, π.χ. όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικό σύστημα, να είναι η 
μικρότερη δυνατή.

• Σταθερότητα (Stability): Πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
απρόσμενων αποτελεσμάτων μετά από τροποποιήσεις που έγιναν.

• Δυνατότητα δοκιμών (Testability): Πρέπει να ελέγχεται εύκολα η 
εγκυρότητά του.
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ν) Συuβατότητα του Λονισυικού
• Δυνατότητα Μεταφοράς (Portability): Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα 

πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στα σχολικά 
εργαστήρια διαφορετικών προδιαγραφών. Σε κάποια περιορισμένη έκδοσή 
του είναι επιθυμητό να εκτελείται και σε σταθμούς με λιγότερες δυνατότητες 
(π.χ. χωρίς κάρτες ήχου), ώστε να είναι δυνατή η άμεση αξιοποίηση του με 
τον υπάρχοντα εξοπλισμό των σχολικών εργαστηρίων.

• Δυνητική Επαναχρησιμοποίηση (Reusability): Δηλαδή, μέρος ή όλο 
το πρόγραμμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλη εφαρμογή σχετική με 
τις λειτουργίες και τους σκοπούς του συγκεκριμένου λογισμικού.

• Διαλειτουργικότητα (Interoperability): Πρέπει να μπορεί να
επικοινωνεί σε επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων με άλλες εφαρμογές (π.χ. 
επεξεργαστή κειμένου κ.λ.π.). Επίσης πρέπει να ενσωματώνει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο Internet καθώς και τη συνέργεια με ευρείας χρήσης δικτυακές 
εφαρμογές (π.χ. Web Browsers κ.λ.π.).

Μεγάλη πλειοψηφία των παραπάνω τεχνικών χαρακτηριστικών τηρήθηκε και 
στην δημιουργία της εφαρμογής μας, τηρουμένων πάντα των αναλογιών και 
των ιδαίτερων χαρακτηριστικών αλλά και στόχων της συγκεκριμένης 
εφαρμογής.
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Επίλογος

Βασικός στόχος επιλογής του συγκεκριμένου θέματος ως αντικείμενο 
πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η σκέψη και επιθυμία για την δημιουργία ενός 
εναλλακτικού εργαλείου προβολής του ιδαίτερα συναρπαστικού αντικειμένου 
της Στρατηγικής Διοίκησης. Η προσπάθεια εστιάστηκε στην συγκέντρωση και 
όσο το δυνατόν αρτιότερη οργάνωση,παρουσίαση και προβολή των 
σύγχρονων τάσεων στον σχετικό επιστημονικό τομέα. Αναμφίβολα, ο τομέας 
της Στρατηγικής Διοίκησης ιδιαίτερα, αλλά και κάθε άλλος επιστημονικός 
τομέας εν γένει, χαρακτηρίζεται από συνεχή εξέλιξη και δυναμική 
προσαρμογή των στοιχείων που το συνθέτουν αλλά και των θεμάτων που 
μελετά. Ελπίδα είναι η παρούσα πτυχιακή εργασία να αποτελέσει ένα 
πολύτιμο βοήθημα για το μάθημα για τα επόμενα χρόνια, τόσο για τους 
φοιτητές και την γρήγορη και επιτυχή εμβάθυνση τους στο αντικείμενο όσο και 
για τους διδάσκοντες καθηγητές ως συμπληρωματικό εργαλείο προβολής του 
διδασκόμενου υλικού.

Σε κάθε περίπτωση αποτέλεσε προσωπικά για τον γραφόντα μια ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα και εκτεταμένη “κατάδυση” στο αντικείμενο της Στρατηγικής 
Διοίκησης και των πολλαπλών ωφελειών που η μελέτη του διεθνούς αυτού 
αντικειμένου μπορεί να αποφέρει στα στελέχη επιχειρήσεων και στον 
επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα γενικότερα.
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