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Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη της Πληροφορικής και η τεχνολογία των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Σήμερα είναι πια και 
οικονομικά προσιτό για την μέση ελληνική οικογένεια να διαθέτει στο σπίτι έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή με σημαντική υπολογιστική ισχύ.

Το γεγονός αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες και για τη διδασκαλία των 
Μαθηματικών, αφού ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να υποστηρίξει και να 
αναβαθμίσει την καθημερινή προετοιμασία του μαθητή στο σπίτι.

Στην κοινωνία της πληροφορίας που ζούμε παρουσιάζεται ολοένα και 
περισσότερο η ανάγκη για πιο άμεση επικοινωνία, συνεργατική μάθηση και 
αλληλεπιδραστικότητα.

Στην Ελλάδα παρατηρούμε μια έκρηξη του εκπαιδευτικού τομέα για 
αναβάθμιση των διαδικασιών του έτσι ώστε να μπορέσει να εναρμονιστεί με νέες 
τεχνολογικές μεθόδους προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα για συνεχή 
εκπαίδευση.

Τα υπάρχοντα πολυμεσικά εργαλεία είναι αρκετά εύχρηστα και ικανά να 
δημιουργήσουν εφαρμογές προκειμένου να υποστηρίξουν μαθηματικές θεωρίες και 
να βοηθήσουν τον μαθητή στη μελέτη του μέσα από ποικίλα παραδείγματα.

Η εκπαιδευτική εφαρμογή «Μαθηματικά Γυμνασίου» σχεδιάστηκε με σκοπό να 
προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας με τον υπολογιστή για τον μαθητή και τον 
εκπαιδευτικό. Η διδασκαλία των μαθηματικών στο επίπεδο του Γυμνασίου αποτελεί 
μια δύσκολη διδακτική προσέγγιση η οποία υστερεί όσον αφορά τον πλούτο των 
εργαλείων που έχει ο καθηγητής στα χέρια του για να μεταδώσει τη γνώση. Οι 
μαθητές από την πλευρά τους θα πρέπει να αρκεστούν στη χρήση του σχολικού 
βιβλίου και στη διδασκαλία στην τάξη για να εμπεδώσουν και να κατανοήσουν τις 
έννοιες που διδάχθηκαν.

Η εκπαιδευτική εφαρμογή «Μαθηματικά Γυμνασίου» έρχεται να συμβάλει θετικά 
στη δύσκολη αυτή προσπάθεια δίνοντας ένα περιβάλλον με ερεθίσματα για την 
κάλυψη των εννοιών που διδάσκονται στο συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης.

Επίσης η εφαρμογή προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ένα πολύτιμο μέσο 
παρουσίασης της ύλης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :Πολυμέσα

1.1 Εισαγωγή στα πολυμέσα

1.1.1 Μέσα και πολυμέσα
Με τον όρο πολυμέσα έχει αποδοθεί στα Ελληνικά ο αγγλικός όρος multimedia. 

Ειδικότερα στο χώρο της πληροφορικής ο όρος αναφέρεται σε τρόπους χειρισμού 
της πληροφορίας και σημαίνει χρήση πολλαπλών μέσων ή μορφών πληροφορίας.

Τα πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας ο οποίος ασχολείται 
με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων σε μορφή κειμένου, γραφικών, κινούμενης 
εικόνας, ήχου και βίντεο για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, 
μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών.

1.1.2 Βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων πολυμέσων
Τα συστήματα πολυμέσων διαθέτουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά [1]:
Α) Έλεγχος μέσω υπολογιστή
Η παρουσίαση και ο έλεγχος των πολλαπλών μορφών της πληροφορίας γίνεται 

από υπολογιστή. Με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων λογισμικού είναι εύκολα δυνατή 
η δημιουργία κειμένου, γραφικών και κινούμενης εικόνας. Από την άλλη μεριά, ο 

ήχος, η εικόνα και το βίντεο πρέπει να μεταφερθούν στον υπολογιστή από 
εξωτερικές συνήθως πηγές και αποτελούν τα ψηφιοποιημένα μέσα.

Β) Ολοκληρωμένα συστήματα
Τα πολυμέσα είναι ολοκληρωμένα συστήματα. Σε ένα σύστημα πολυμέσων θα 

πρέπει α) όλες οι υπομονάδες να ελέγχονται από ένα μόνο υπολογιστή, β) όλες οι 
μορφές πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, βίντεο) να παρουσιάζονται στην ίδια οθόνη 
και γ) για όλες τις μορφές πληροφορίας να χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος 
αποθηκευτικού μέσου.

Γ) Μη γραμμική οργάνωση της πληροφορίας
Η πληροφορία δε χαρακτηρίζεται από γραμμική οργάνωση, αλλά είναι ειδικά 

δομημένη σε ένα «δίκτυο» από κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους με 
συνδέσμους.

Κάθε κόμβος περιέχει ένα σύνολο πληροφοριών πολλαπλών μορφών, που 

αποτελούν μία ενότητα και είναι οργανωμένες γύρω από ένα κοινό θέμα. Οι 

σύνδεσμοι είναι ομάδες πληροφοριών, που ενσωματώνονται σε κάθε κόμβο και 
έχουν ως σκοπό τη διασύνδεσή του με κάποιον άλλο κόμβο του δικτύου.

Δ) Αλληλεπιδραστικότητα
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Η μη γραμμική οργάνωση των πολυμέσων παρέχει στο χρήστη μία ποικιλία 
διαδρομών για την εξερεύνηση και αναζήτηση της πληροφορίας. Ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να ελέγχει τη ροή της εφαρμογής καθορίζοντας τη μορφή, τη σειρά και 
την ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία. Η ιδιότητα αυτή 
ονομάζεται αλληλεπιδραστικότητα (interactivity), καθώς μία εφαρμογή πολυμέσων 
παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ χρήστη και εφαρμογής.

Το περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη-εφαρμογής έχει καθιερωθεί και αναφέρεται 
ως περιβάλλον διεπαφής (interface ή user interface) της εφαρμογής και απαιτεί 
ειδικό σχεδίασμά ώστε να παρέχει φιλικότητα προς το χρήστη.

1.1.3 Κατηγορίες εφαρμογών πολυμέσων
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατάταξης των εφαρμογών πολυμέσων σε 

κατηγορίες. Οι καθιερωμένες διεθνώς κατηγορίες πολυμεσικών εφαρμογών 

βασίζονται στον τρόπο διανομής και στον τρόπο χρήσης τους και είναι οι 
ακόλουθες:

Α) Οπτικοί δίσκοι (CD-ROM)
Οι οπτικοί δίσκοι αποτελούν το βασικό και πιο δημοφιλές μέσο διανομής τίτλων 

πολυμέσων. Έφεραν επανάσταση στο χώρο της πληροφορικής σε βαθμό που η 
ανάπτυξη των πολυμέσων να συνδέεται άμεσα με τον τεχνολογία των μέσων 
αυτών. Τα χαρακτηριστικά τους είναι το μικρό κόστος και η ευκολία μαζικής 
παραγωγής και μεταφοράς τους.

Β) Περίπτερα (kiosks)
Τα περίπτερα είναι δημόσια συστήματα διανομής πολυμέσων, τα οποία 

λειτουργούν είτε ως μεμονωμένα - αυτόνομα είτε ως δικτυωμένα υπολογιστικά 
συστήματα.

Γ) Πραγματικού χρόνου (online)
Τα συστήματα διανομής πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο σύνδεσης αποτελούν 

ένα από τους πιο δυναμικά εξελισσόμενους τομείς. Σημαντικές εφαρμογές 
εμφανίζονται στο χώρο των επιχειρήσεων, όπου οι εταιρίες χρησιμοποιούν τα 
πολυμέσα σε διαδικασίες τηλεδιάσκεψης ή εκπαίδευσης προσωπικού.

Δ) Διαδίκτυο (Internet)
Κύριο χαρακτηριστικό του παγκόσμιου ιστού είναι η άμεση παροχή 

πληροφοριών με χαμηλό κόστος οι οποίες είναι προσπελάσιμες από οποιοδήποτε 
σημείο στον κόσμο. Οι πληροφορίες σε ένα CD είναι μόνιμες και στατικές και δεν 

μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν. Οι ιστοσελίδες έχουν τη δυνατότητα 

ενημέρωσης και ανανέωσης των πληροφοριών ακόμη και καθημερινά αν είναι 
απαραίτητο.
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Ε) Διασκέδαση
Οι εταιρίες ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών υπήρξαν πρωτοπόρες στη 

χρήση πολυμέσων. Δίνεται μεγάλη έμφαση στη χρήση χρωμάτων, τρισδιάστατων 
γραφικών και ηχητικών εφέ.

Στ) Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς εφαρμογής των 

πολυμέσων. Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, η χρήση των υπολογιστών οι 
οποίοι «τρέχουν» πολυμεσικά συστήματα είναι μια όλο και συχνότερα απαντώμενη 
πρακτική.

Βοηθούν τον εκπαιδευόμενο στη διαδικασία κατανόησης των διδακτικών 
ενοτήτων με το ελκυστικό και εύχρηστο περιβάλλον μάθησης που παρέχουν, 
καθώς και τη δυνατότητα να καθορίζει ο ίδιος το ρυθμό και τον τρόπο παρουσίασης 
των πληροφοριών με βάση τις ανάγκες του. Παρέχουν ανάδραση στις ενέργειες του 
χρήστη-μαθητή υποστηρίζοντας την ενεργητική μάθηση.

Η δυναμική παρουσία των πολυμεσικών συστημάτων στις εκπαιδευτικές 
διαδικασίες σχετίζεται άμεσα με τα αποτελέσματα μακροχρόνιων ερευνών 
ψυχολόγων, παιδαγωγών και άλλων επιστημόνων που κατέληξαν ότι η 
συνδυασμένη οπτική και ακουστική παρουσίαση κάποιου θέματος παραμένει κατά 
50% στην ανθρώπινη μνήμη, ενώ αντίθετα από τα ακούσματα ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος δεν κρατά παρά ένα 20% περίπου και από τα αναγνώσματα μόλις ένα 
10% [2],

Η εκπαίδευση ατόμων με τους παραδοσιακούς τρόπους η οποία ήταν δύσκολη 
έως ανέφικτη αντιμετωπίζεται τώρα με τη βοήθεια των πολυμεσικών συστημάτων:

❖ Άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολυμεσικές 
εφαρμογές αφού μέσα από τη συνδυασμένη παρουσίαση εικόνων, 
κειμένων και ήχου μπορούν να συλλάβουν τα μηνύματα των όσων 
παρουσιάζονται.

❖ Εργαζόμενοι που λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπορούν να 
παρακολουθούν μαθήματα. Με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών 
μπορούμε να έχουμε ταχύρυθμη εκπαίδευση μιας ομάδας ανθρώπων 
πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο.

❖ Επαγγελματίες που πρέπει να εκπαιδευτούν χωρίς να ριψοκινδυνέψουν 

τη ζωή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εφαρμογές 

εκμάθησης πτήσης αεροσκαφών όπου οι πιλότοι εκπαιδεύονται σε 
εξομοιωτές ελεγχόμενους από υπολογιστές.
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♦ Μαθητές που εκπαιδεύονται σε προγράμματα διδασκαλίας ξένων 
γλωσσών, φυσικών επιστημών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ιστορίας, 
μουσικής κα.

1.2 Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων
Τα στοιχεία πολυμέσων που μπορεί να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή πολυμέσων 

είναι [3]:
♦ Το κείμενο

♦ Ο ήχος
♦ Η εικόνα
♦ Το βίντεο
♦ Η συνθετική κίνηση (anmation)

Τα στοιχεία πολυμέσων είναι δυνατό να προκύψουν με:
1. Την απευθείας σύλληψη από τον πραγματικό κόσμο όπως οι 

φωτογραφίες που προέρχονται από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
2. Τη δημιουργία τους στον υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό. 

Παραδείγματα αποτελούν το κείμενο που πληκτρολογείται, η συνθετική 
κίνηση κα.

1.2.1 Κείμενο
Το κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των περισσοτέρων εφαρμογών 

πολυμέσων. Οι λέξεις και τα σύμβολα σε κάθε μορφή προφορική ή γραπτή είναι το 
πιο κοινό σύστημα επικοινωνίας. Λόγω του γεγονότος αυτού είναι σημαντικά 
συστατικά των μενού των πολυμέσων, των συστημάτων πλοήγησης και των 
περιεχομένων.

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα κείμενο σε μία εφαρμογή πολυμέσων είναι:
♦ Το περιεχόμενό του
♦ Η μορφοποίησή του, δηλαδή η γραμματοσειρά, το μέγεθος, τα χρώματα 

και τη θέση του στην οθόνη
♦ Ο χρόνος και ο ρυθμός παρουσίασής του.

Για να είναι αποτελεσματική η παρουσίαση ενός μηνύματος θα πρέπει το 
κείμενο που χρησιμοποιείται

♦ Να είναι σαφές, σύντομο και να επικεντρώνεται στο μήνυμα μετάδοσης

♦ Να είναι αισθητικά ευχάριστο

♦ Να εμφανίζεται στην κατάλληλη θέση της οθόνης
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Ο τρόπος χρήσης του κειμένου εξαρτάται καθοριστικά από τον τύπο της 
πολυμεσικής εφαρμογής. Υπάρχουν εφαρμογές, για παράδειγμα εγκυκλοπαίδειες 
που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες κειμένου. Στις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μικρά και περιεκτικά κείμενα, 
για να μην υπάρχει υπερφόρτωση του χρήστη.

Τα κείμενα δημιουργούνται:

• Με πληκτρολόγηση

• Με σάρωση και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (Optical Character 
Recognition - OCR)

• Με αναγνώριση ομιλίας (Speech recognition)
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσελκυσθεί ο θεατής όταν εμφανίζεται 

κείμενο. Μπορεί να δοθεί κίνηση σε ένα κείμενο καθώς και εναλλαγή των 
χρωμάτων των γραμμάτων του.

Οταν ένα κείμενο υπάρχει σε έναν υπολογιστή και όχι σε εκτυπωμένες σελίδες 
μπορούν να εφαρμοστούν οι ισχυρές δυνατότητες των προγραμμάτων του 
υπολογιστή για να κάνουν το κείμενο πιο εύκολα προσπελάσιμο και να του 
δώσουν περισσότερο νόημα. Το κείμενο μπορεί τότε να ονομάζεται υπερκείμενο, 
επειδή οι λέξεις, οι ενότητες και οι σκέψεις συνδέονται. Τα περισσότερα συστήματα 
δημιουργίας πολυμέσων έχουν ενσωματωμένη μια εφαρμογή υπερκειμένου και 
επιτρέπουν τον προσδιορισμό λέξεων σε ένα πεδίο κειμένου χρησιμοποιώντας 
έντονα ή έγχρωμα γράμματα και στη συνέχεια τη σύνδεση με άλλες λέξεις, σελίδες 
ή δραστηριότητες.

1.2.2 Ήχος
Ο ρόλος του ήχου στην επικοινωνία και τη μετάδοση πληροφοριών είναι 

ουσιαστικός. Στο χώρο της εκπαίδευσης η ενσωμάτωση κατάλληλων ήχων στις 
παρουσιάσεις με χρήση οπτικοακουστικών μέσων έχει ως στόχο τη βελτίωση του 
οπτικού μηνύματος και την ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης.

Ο ήχος στα πολυμέσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:
Α) ήχος περιεχομένου
Παρέχει ουσιαστική πληροφορία στο χρήστη και μπορεί να περιλαμβάνει 

αφηγήσεις για γεγονότα, μαρτυρίες που χρησιμοποιούνται για να τονιστεί ένα 
σημείο της παρουσίασης, εκφωνήσεις που περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα της 

εφαρμογής, σύντομες οδηγίες για τη σωστή πλοήγηση του χρήστη.
Β) ήχοι περιβάλλοντος

Οι ήχοι περιβάλλοντος δεν παρέχουν πληροφορίες αλλά ενσωματώνονται σε μια 
εφαρμογή για να ενισχύσουν τα θέματα και να βελτιώσουν την παρουσίαση. Έτσι
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μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν μια αίσθηση ρεαλισμού, για μουσική 
επένδυση δημιουργώντας θετική προδιάθεση στο κοινό ή χρησιμοποιώντας 
ηχητικά εφέ για να αναδειχθούν τα κύρια σημεία της εφαρμογής και να τονωθεί το 
ενδιαφέρον του κοινού.

1.2.3 Εικόνα
Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται ο όρος στατική εικόνα ή γραφικά για 

να περιγράφει ένα σχέδιο, ένα διάγραμμα, ένα πίνακα ζωγραφικής, μία 
φωτογραφία ή οποιαδήποτε άλλη εικόνα περιλαμβάνεται στις διάφορες εφαρμογές. 
Από την άλλη μεριά ο όρος κινούμενη εικόνα αναφέρεται στην προσομοίωση 
κίνησης (animation) και το βίντεο.

Η ενσωμάτωση γραφικών σε μια εφαρμογή πολυμέσων δεν είναι απαραίτητη 
μόνο για να περιγράφει κάποιες πληροφορίες αλλά υποστηρίζει επιπλέον και την 

αλληλεπίδραση χρήστη-εφαρμογής. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται στα πολυμέσα 
για να πετύχουν και άλλους στόχους όπως την απεικόνιση και αναπαράσταση 
εννοιών, τη γραφική παράσταση αριθμητικών δεδομένων, την προσομοίωση 
φυσικών φαινομένων και κοινωνικών καταστάσεων, την ενσωμάτωση κειμένων, 
την επισήμανση και έμφαση των σημαντικών πληροφοριών, την πρόκληση του 
ενδιαφέροντος και της προσοχής του χρήστη καθώς και την αισθητική επένδυση 
της εφαρμογής.

Η εισαγωγή μιας φωτογραφίας στον υπολογιστή μπορεί να γίνει με το σαρωτή. 
Ειδικά κυκλώματα μετατρέπουν το αποτέλεσμα της σάρωσης σε δεδομένα 
ψηφιακής μορφής και συνθέτουν μια ψηφιακή φωτογραφία. Φωτογραφίες μπορούν 
να αντιγραφούν και από ειδικές συλλογές φωτογραφιών που υπάρχουν σε CD- 
ROM, σε PhotoCD, στο Internet. Ακόμα μπορούμε με τη βοήθεια κατάλληλων 
σχεδιαστικών προγραμμάτων γραφικών να δημιουργήσουμε σχέδια και εικονίδια.

1.2.4 Το βίντεο
Το βίντεο εμπλουτίζει, βελτιώνει, δραματοποιεί και προσδίδει έμφαση σε μια 

εφαρμογή. Με την προσθήκη ενός αποσπάσματος βίντεο το ακροατήριο μπορεί να 
κατανοήσει καλύτερα ένα μήνυμα, παρακολουθώντας το ίδιο το γεγονός και όχι μια 
απλή περιγραφή μέσω του κειμένου.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενσωματωθεί το βίντεο σε μια 
πολυμεσική εφαρμογή:

Α) βίντεο περιεχομένου
Παρέχει ουσιαστική πληροφόρηση και ζωντανεύει μια εφαρμογή. 

Χρησιμοποιείται για να επεξηγηθούν καλύτερα δυσνόητες έννοιες, για να
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παρουσιασθούν ιστορικά ντοκουμέντα και για την αναλυτική παρουσίαση 
πολύπλοκων διαδικασιών.

Β) χρηστικό βίντεο
Τα χρηστικά αποσπάσματα βίντεο ενσωματώνονται στις εφαρμογές για καθαρά 

λειτουργικούς λόγους και περιλαμβάνουν οδηγίες πλοήγησης και πληροφορίες για 
το χειρισμό των πλήκτρων, οδηγίες χρήσης ή άλλα στοιχεία ενός προγράμματος.

Η εισαγωγή βίντεο στον υπολογιστή μπορεί να γίνει από πολλές συσκευές, 
όπως είναι η βιντεοκάμερα, η συσκευή βίντεο, η τηλεόραση. Επίσης μπορεί να 
αποκτηθεί από βιβλιοθήκες ψηφιακού βίντεο από το διαδίκτυο, από οπτικούς 

δίσκους κ.α.

1.2.5 Η συνθετική κίνηση (animation)
Το κινούμενο σχέδιο (animation) είναι η διαδικασία με την οποία προστίθεται το 

στοιχείο της κίνησης σε μία εικόνα. Χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει και να 
αναπαραστήσει έννοιες, γεγονότα ή καταστάσεις, να δοθεί έμφαση και να 
προκληθεί η προσοχή των χρηστών σε κάποιο θέμα, και να δημιουργηθεί η οπτική 
εναλλαγή (transition) από θέμα σε θέμα

Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η χρήση του στο χώρο της ψυχαγωγίας όπου 
απαιτείται ειδική οπτικοποίηση και παρέχονται στο χρήστη δυνατότητες δράσης. 
Στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών και της επαγγελματικής κατάρτισης είναι 
συχνή η χρήση animation για την προσομοίωση διαδικασιών ή μοντέλων.

Η δημιουργία της κίνησης είναι μία ψευδαίσθηση που οφείλεται στη φυσιολογία 
του ανθρώπινου ματιού (μετείκασμα). Έτσι μια σειρά εικόνων, που ανανεώνονται 
διαδοχικά με μεγάλη ταχύτητα, φαίνονται να αναμιγνύονται η μία με την άλλη 
δημιουργώντας την εντύπωση της κίνησης.

Τα προγράμματα παραγωγής εφαρμογών πολυμέσων διαθέτουν εργαλεία για τη 
μετακίνηση σχεδίων και εικόνων στην παραγωγή κινούμενου σχεδίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙ02: Φάσεις ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 

πολυμεσικού συστήματος

2.1 Καταγραφή - Σύλληψη της ιδέας
Τα πολυμέσα θα προκαλέσουν ριζικές αλλαγές στη διαδικασία της διδασκαλίας 

κατά τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα καθώς οι μαθητές θα ανακαλύπτουν ότι 
μπορούν να ξεπεράσουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Έτσι το εκπαιδευτικό λογισμικό λέγεται ότι «εμπλουτίζει» τη διαδικασία της 
μάθησης, αλλά δεν θεωρείται ως πιθανός αντικαταστάτης των παραδοσιακών 
μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες βασίζονται στην παρουσία του δασκάλου ο οποίος 
καθοδηγεί προς το δρόμο της γνώσης και βρίσκεται στην καρδιά της διδασκαλίας 
και της μάθησης.

Οι υπολογιστές αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την εκπαίδευση μια και η 
σύγχρονη κοινωνία επιβάλει τους ρυθμούς της ακόμη και σε αυτόν τον τομέα. Η 
νέα αυτή μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τον κόσμο των πολυμέσων έκανε 
πιο ξεκούραστη, κατανοητή και εντυπωσιακή τη μετάδοση της γνώσης.

Ο συνδυασμός οπτικοακουστικών δεδομένων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες 
αποδεικνύεται επιστημονικά ότι αφήνει περισσότερα αποθέματα γνώσης στους 
εκπαιδευόμενους.

Ο μαθητής θα πρέπει να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερη πείρα από την 
ατομική του εργασία. Όμως αν αφεθεί μόνος με το πρόβλημα χωρίς καθόλου 
βοήθεια ή με ανεπαρκή βοήθεια είναι πολύ πιθανό να μη σημειώσει καμία πρόοδο 
[4]. Τα εκπαιδευτικά συστήματα πολυμέσων έρχονται να συμβάλουν σε αυτή την 
κατεύθυνση δίνοντας την ευκαιρία στο μαθητή να δοκιμάσει τα ποικίλα 
συναισθήματα της προσπάθειας για λύση.

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν μια πρόκληση για την ανάπτυξη μιας 
πολυμεσικής εφαρμογής στα Μαθηματικά. Οι εφαρμογές που εστιάζονται στη 
διδασκαλία των μαθηματικών αποτελούν ένα αρκετά δύσκολο τομέα για τις 
περισσότερες εταιρίες λογισμικού. Η σωστή αναπαράσταση της ύλης των 
μαθηματικών με δελεαστικό και ευχάριστο τρόπο απαιτεί ταυτόχρονα την εμπειρία 
του κλάδου αυτού καθώς και ιδιαίτερες προγραμματιστικές ικανότητες.

Οι δυνατότητες των πολυμέσων να αναπαριστούν την ύλη με τη χρήση 
φωτογραφιών, γραφημάτων, ήχου και βίντεο σε συνδυασμό με την 

αλληλεπιδρασπκότητα έχουν σαν αποτέλεσμα την προσέγγιση των μαθητών σε
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ένα μάθημα που θεωρείται από την πλειοψηφία της μαθητικής κοινότητας αρκετά 
πολύπλοκο.

2.2 Ανάλυση του συστήματος πολυμέσων
Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής πραγματοποιείται μια τυπική διαδικασία 

καθορισμού των απαιτήσεων της εφαρμογής. Ειδικότερα η φάση αυτή 
περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς, καθορίζει τους χρήστες στους οποίους 
απευθύνεται και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει. Τέλος καθορίζονται οι 
επιμέρους στόχοι του συστήματος, η δομή και το προφίλ του.

2.2.1 Έρευνα αγοράς
Συνήθως πριν την έναρξη της ανάπτυξης ενός οποιουδήποτε συστήματος 

προηγείται μια έρευνα αγοράς ώστε να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον της ομάδας 

παραγωγής σε εκείνο το τμήμα της αγοράς που θα χρησιμοποιήσει τη 
συγκεκριμένη εφαρμογή, καθώς και στα ανταγωνιστικά προϊόντα που υπάρχουν 
στην αγορά, ώστε μελετώντας τα χαρακτηριστικά των υπαρχόντων προϊόντων να 
προχωρήσει η ομάδα στην ανάπτυξη ενός προϊόντος με στοιχεία διαφοροποίησης.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εταιρίες παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού 
που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών στα 
Μαθηματικά όπως Intelearn, MLS, Microstar. Οι εταιρίες αυτές προσφέρουν 
προτάσεις στον κόσμο του σχολικού βοηθήματος συνδυάζοντας τη ζωντανή δράση 
ενός παιχνιδιού με μια παιδαγωγική μέθοδο μοντέρνα και αξιόπιστη.

Η εταιρία microstar με την εφαρμογή «Οι περιπέτειες του Τιμόθεου» δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές που δεν έχουν πραγματικά σχολικά προβλήματα 
καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να βρουν στον Τιμόθεο τη γοητεία μιας 
απαιτητικής περιπέτειας κι ένα χρήσιμο σχολικό συμπλήρωμα χωρίς όμως να 
μπορούν να βοηθήσουν τον μη προχωρημένο μαθητή [5].

Η εταιρία Intelearn με την εφαρμογή για τα μαθηματικά Γυμνασίου καλωσορίζει 
το μαθητή στο μαγικό κόσμο της Άλγεβρας και του Διαστήματος και του δίνει τη 
δυνατότητα να εξερευνήσει το αχανές διάστημα και να μάθει πολύτιμες 
πληροφορίες για τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Και αυτή επίσης η 

πολυμεσική εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές που έχουν κατανοήσει αρκετά καλά 
τη σχολική ύλη και όχι σε αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μάθημα των 

Μαθηματικών [6],
Η πολυμεσική εφαρμογή των Μαθηματικών της εταιρίας MLS βασίζεται στο 

βιβλίο του οργανισμού και αναπτύσσει την ύλη του σχολικού βιβλίου καλύπτοντας 

τις ανάγκες τόσο ενός προχωρημένου μαθητή όσο και ενός μαθητή που
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αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και είναι η 
καλύτερη από τις υπάρχουσες λύσεις πολυμεσικών συστημάτων που μπορεί 
κανείς να βρει στο εμπόριο [7],

2.2.2 Χρήστες - Ανάγκες χρηστών
Σε κάθε εργασία ανάπτυξης είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των χρηστών 

στους οποίους απευθύνεται το σύστημα. Ανάλογα με την κατηγορία των χρηστών 
προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά, οι προτιμήσεις των χρηστών καθώς και τις 
ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτει το σύστημα.

Το εκπαιδευτικό σύστημα με εφαρμογή στα Μαθηματικά που αναπτύχθηκε 
απευθύνεται στους μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου.

Οι συγκεκριμένοι χρήστες χαρακτηρίζονται από:
❖ Αναζήτηση νέων μεθόδων εκπαίδευσης για συνεργατική μάθηση και 

αλληλεπιδρασπκότητα
❖ Ελάχιστη εμπειρία στη χρήση αντίστοιχων πολυμεσικών εκπαιδευτικών 

πακέτων
❖ Δυσκολίες στην κατανόηση του μαθήματος των Μαθηματικών από το 

μεγαλύτερο ποσοστό της μαθητικής κοινότητας

2.2.3 Προφίλ του συστήματος
Το σύστημα για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών θα 

πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
❖ Να διδάσκεται ο χρήστης τη θεωρία και παράλληλα να μπορεί να 

μεταβαίνει σε παράδειγμα για την καλή εμπέδωση της θεωρίας καθώς 
και σε άσκηση για να δοκιμάσει τις γνώσεις που απέκτησε στην 
αντίστοιχη ενότητα της θεωρίας.

❖ Το περιβάλλον να είναι απλό και φιλικό ώστε να μην αποσπά την 
προσοχή του χρήστη από τη μάθησή του

❖ Η πλοήγηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη για χρήστες 
μη εξοικειωμένους σε πολυμεσικά συστήματα

❖ Να έχει εργονομική σχεδίαση
❖ Στο περιβάλλον διεπαφής να περιέχονται αφηγήσεις και συνθετική 

κίνηση που θα κρατούν ζωηρό το ενδιαφέρον του χρήστη
❖ Να υπάρχουν διάφοροι τύποι ασκήσεων και επιβραβεύσεις μετά την 

σωστή επίλυση για την παρότρυνση του χρήστη να συνεχίσει τη μελέτη
❖ Να ακολουθεί τη σχολική ύλη
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2.3 Σχεδίαση του συστήματος
Η επόμενη φάση ανάπτυξης του συστήματος είναι η σχεδίαση. Το στάδιο αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί από αυτό κρίνεται ουσιαστικά η επιτυχία του 
συστήματος. Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και οργάνωση του 
υλικού, την επιλογή του κατάλληλου συγγραφικού εργαλείου, τη σχεδίαση της 
διεπαφής χρήστη καθώς και τη δομή του συστήματος.

2.3.1 Συγκέντρωση και οργάνωση υλικού
Σε αυτό το στάδιο η ομάδα παραγωγής θα πρέπει να ανατρέξει σε πηγές 

σχετικές και προσπαθεί να συγκεντρώσει και να οργανώσει το υλικό που θα 
χρησιμοποιήσει. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα 
στηρίχθηκε στις εξής πηγές:

• Συγγραφική Ομάδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΕΠΘ, «Μαθηματικά Α’ 
Γυμνασίου», Εκδόσεις ΟΕΔΒ, 1997

• Τραγανίτης Α., «Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου», α’ και β’ τεύχος, Εκδόσεις 
Σαββάλας, 1997

• Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, «Ευκλείδης α’», τεύχη 8, 9, 10, 11, 12, 
19, 43.

Η ύλη του συστήματος αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:
❖ Θεωρία
❖ Παραδείγματα
❖ Ασκήσεις

Η θεωρία αποτελείται από τις ενότητες [8],[9],[10]:
1. Φυσικοί και δεκαδικοί αριθμοί
2. Τα κλάσματα
3. Ανάλογα ποσά
4. Μετρήσεις μεγεθών
5. Βασικές γεωμετρικές έννοιες
6. Οι γωνίες
7. Ευθύγραμμα σχήματα
8. Οι ρητοί αριθμοί
και κάθε ενότητα έχει τις αντίστοιχες υποενότητες.

Κάθε τμήμα θεωρίας έχει τα αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα που βοηθούν 
στην κατανόηση της θεωρίας και τις αντίστοιχες ασκήσεις για κάθε ενότητα θεωρίας 

από τις εξής κατηγορίες:
Α) πολλαπλής επιλογής
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Β) σωστού / λάθους
Γ) εξάσκησης

2.3.2 Επιλογή συγγραφικού εργαλείου
Το εκπαιδευτικό σύστημα κατασκευάστηκε με το Toolbook προϊόν της εταιρίας 

Asymetrix και αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό συγγραφικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Windows.

Κάθε οθόνη της εφαρμογής θεωρείται ως μια σελίδα ενός βιβλίου, μέσα στην 
οποία ενσωματώνονται τα στοιχεία πολυμέσων. Η μετάβαση από οθόνη σε οθόνη 
αντιστοιχεί στο ξεφύλλισμα ενός βιβλίου, χωρίς βέβαια αυτό να γίνεται απαραίτητα 
γραμμικά. Ο χρήστης μπορεί να κάνει άλματα και να μεταβαίνει σε διάφορα σημεία 
της εφαρμογής με τη χρήση κατάλληλα επιλεγμένων συνδέσεων [11],

To Toolbook διαθέτει μια ισχυρή γλώσσα συγγραφής σεναρίων την OpenScript, 
που επιτρέπει τη διασύνδεση σελίδων, τη δημιουργία διαδικασιών αλληλεπίδρασης 
και πλοήγησης, την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών υπερ-κειμένου.

Προσφέρει ένα γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα στο 
χρήστη να συμπεριλάβει στις εφαρμογές του κείμενο, ήχο, γραφικά, εικόνες και 
προσομοίωση κίνησης.

Είναι εύκολο στην εκμάθησή του, διαθέτει εργαλεία εκσφαλμάτωσης και 
δυνατότητες πρόσθετων συναρτήσεων, υποστηρίζει τον έλεγχο εξωτερικών 
συσκευών μέσω του MCI των Windows κ.α.

2.3.3 Σχεδίαση επί χάρτου
Το επόμενο βήμα είναι η φάση της σχεδίασης της εφαρμογής επί χάρτου. Η 

σχεδίαση είναι σκέψη, επιλογή, κατασκευή και εκτέλεση. Είναι σχηματοποίηση, 
ομαλοποίηση, εργασία, βελτίωση, έλεγχος και επεξεργασία [12].

Πρόκειται για τους πίνακες σκηνών της ιστορίας και τη γραφική σχεδίαση του 
έργου χρησιμοποιώντας λέξεις και σχέδια για κάθε εικόνα, ήχο και επιλογές 
πλοήγησης.

Η δημιουργία της δομής του συστήματος είναι μια διαδικασία που ξεκινά νωρίς 
στη φάση της σχεδίασης, επειδή η πλοήγηση απεικονίζει το περίγραμμα των 
συνδέσεων μεταξύ διαφόρων περιοχών των περιεχομένων και βοηθά στην 
οργάνωση τους.

Η δομή πλοήγησης που χρησιμοποιείται στο σύστημα είναι σύνθετη και οι 

χρήστες μπορούν να περιηγούνται ελεύθερα μη γραμμικά αλλά περιστασιακά 

περιορίζονται σε γραμμικές παρουσιάσεις δεδομένων που είναι πιο λογικά 
οργανωμένα σε μια ιεραρχία.
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Η δομή πλοήγησης που χρησιμοποιείται στο σύστημα είναι η ακόλουθη:

18
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Τα αρχιτεκτονικά σχέδια των πολυμέσων είναι οι πίνακες σκηνών και οι χάρτες 
πλοήγησης. Οι πίνακες παντρεύονται με τους χάρτες πλοήγησης κατά τη διάρκεια 
της σχεδίασης.

Ακολουθούν οι πίνακες σκηνών που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση της 
εφαρμογής.

Κάρτα θεωρίας

Κάρτα παραδείνυαπχ
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Κάρτα άσκησης

Τα περισσότερα συστήματα δημιουργίας πολυμέσων επιτρέπουν να γίνει 
οποιοδήποτε μέρος της οθόνης ή οποιοδήποτε αντικείμενο ένα κουμπί ή σημείο 
σύνδεσης.

Υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες από κουμπιά: κειμένου, γραφικών και 
εικονίδια. Έτσι οι ενέργειές τους θα είναι κατανοητές μέσα από το κείμενο ή τη 
γραφική αναπαράστασή τους ή από τα εικονίδια. Τα εικονίδια είναι βασικά γραφικά 
αντικείμενα, συμβολικά μιας δραστηριότητας ή ιδέας.

Ο γενικός κανόνας του Vaughan για τη σχεδίαση του περιβάλλοντος είναι: «Το 
καλύτερο περιβάλλον χρήστη απαιτεί την ελάχιστη προσπάθεια μάθησης» [12].

Αναπτύσσοντας πολυμεσικά συστήματα για παιδιά οι σχεδιαστές πρέπει να 
έχουν πάντα υπόψη τους ότι τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες. Δεν γίνεται 
απλοποιώντας πολυμεσικά περιβάλλοντα που σχεδιάστηκαν για ενήλικες να 
περιμένουμε να είναι πολύτιμα και για τα παιδιά.

Τα παιδιά έχουν τις δικές τους προτιμήσεις, αντιπάθειες και ανάγκες. 
Δουλεύοντας με τα παιδιά και παρατηρώντας τα συμπεραίνει κανείς ότι η 
ειλικρίνεια, η περιέργεια, η επανάληψη και ο έλεγχος είναι τα συστατικά που θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη σχεδίαση πολυμεσικών συστημάτων για παιδιά 

[13].
Το πολυμεσικά σύστημα Μαθηματικά Γυμνασίου υποστηρίζει τις αναζητήσεις 

των παιδιών, την αγάπη τους για επανάληψη και την ανάγκη τους για έλεγχο.
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2.3.4 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής
Η παρακάτω σελίδα είναι η αρχική σελίδα στην οποία μας εισάγει η εφαρμογή. 

Έχουμε τη δυνατότητα της άμεσης εξόδου από την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το 
αντίστοιχο πλήκτρο.

Επιλέγοντας το πλήκτρο με το βελάκι μεταβαίνουμε στην παρακάτω σελίδα η 
οποία είναι η κεντρική σελίδα του εκπαιδευτικού συστήματος όπου υπάρχουν τα 
περιεχόμενα της εφαρμογής.

2.3.4.1 Περιγραφή του πίνακα περιεγουένων
Η σελίδα του πίνακα περιεχομένων περιέχει οκτώ επιλογές, με τις οποίες 

μπορούμε να μεταβούμε στις υποενότητες των ενοτήτων όπου και αναλύεται η ύλη 
των μαθηματικών.

Πριν προχωρήσει κάποιος στην πλοήγησή του στο σύστημα μπορεί να επιλέξει 
ένα από τα τρία πλήκτρα Ιστορικό, Ευρετήριο, SITE MAP

Επιλέγοντας το πλήκτρο Ιστορικό εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου

με όλες τις σελίδες της εφαρμογής που έχει επισκεφθεί ο χρήστης.
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1. Φυσικοί και Δεκαδικοί αριθμοί

2. Κλάσματα

3. Ανάλογά Ποσά

4. Μετρήσεις μεγεθών

5. Βασικές γεωμετρικές έννοιες

,

6. Οι γωνίες

7. Ευθυγραμμα σχήματα

8. Οι ρητοί αριθμοί mmvm

Επιλέγοντας το πλήκτρο Ευρετήριο ο χρήστης μεταφέρεται σε μια νέα
σελίδα η οποία απεικονίζεται παρακάτω. Η σελίδα Ευρετήριο προσφέρει σημαντική 
βοήθεια στο χρήστη επειδή του δίνει τη δυνατότητα να βρει μία έννοια που θέλει και 
στη συνέχεια να δει την ερμηνεία της στην αντίστοιχη σελίδα.

Παρατηρώντας τη σελίδα βλέπουμε ότι αποτελείται από ένα κυλιόμενο πλαίσιο 
κειμένου όπου με αλφαβητική σειρά εμφανίζονται μαθηματικές έννοιες. Οι έννοιες 
είναι θερμές λέξεις και επιλέγοντας ο χρήστης κάποια από αυτές μπορεί να μεταβεί 
στη σελίδα που γίνεται η περιγραφή τους και να δει την ερμηνεία τους.
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Το πλήκτρο SITE MAP οδηγεί σε μια νέα σελίδα που περιέχει το χάρτη
περιεχομένων του εκπαιδευτικού συστήματος. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται σε 
δενδρική μορφή όλες οι βασικές σελίδες. Πρόκειται για μια αρκετά χρήσιμη σελίδα 
επειδή ο χρήστης μπορεί να δει ποιες είναι οι ενότητες που θα διδαχθεί.

Επιλέγοντας ένα από τα τρία πρώτα κεφάλαια των περιεχομένων ο χρήστης (τα 
υπόλοιπα κεφάλαια είναι υπό κατασκευή) μπορεί να μεταβεί στις αντίστοιχες 
υποενότητες του κεφαλαίου.

Ο χρήστης μπορεί αφενός να δει τις βασικές ενότητες που θα διδαχθεί και 
αφετέρου να μεταβεί οποιαδήποτε στιγμή σε όποια σελίδα θέλει επειδή είναι σε 
hyperlink μορφή.
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Σελίδα 1ou κεφαλαίου

1. Φυσικοί και Δεκαδικοί αριθμοί

S ■'

1.1 Ορισμός φυσικών αριθμών

1.2 Ορισμός δεκαδικών αριθμών

i I
1.3 Στρογγυλοποίηση αριθμών

; I 1.4 Η έννοια της μεταβλητής mmΊ\

1 1.5 Η έννοια της εξίσωσης

1.6 Πρόσθεση φυσικών και δεκαδικών 1 ;

1.7 Αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών

Φ Φ >' «* CD 1^ 0 II
Η παραπάνω σελίδα είναι η σελίδα των υποενοτήτων του 1ου κεφαλαίου του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές σελίδες επειδή
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δίνει την επιλογή στον χρήστη για μετάβαση στη Θεωρία, στα Παραδείγματα ή στις 
Ασκήσεις.

Στην λίστα εμφανίζονται οι υποενότητες του κεφαλαίου «Φυσικοί και Δεκαδικοί 
αριθμοί». Στο κάτω μέρος εμφανίζονται τα διδακτικά θέματα που μπορεί να επιλέξει 
ο χρήστης καθώς και τις δυνατότητες πλοήγησης που έχει.

Ακολουθεί η περιγραφή των πλήκτρων της σελίδας:

Το πλήκτρο Θεωρία οδηγεί στη σελίδα της θεωρίας της αντίστοιχης 
υποενότητας.

Το πλήκτρο Παράδειγμα οδηγεί στη σελίδα του αντίστοιχου παραδείγματος της 
ενότητας που επιλέχθηκε.

Το πλήκτρο Ασκήσεις οδηγεί στη σελίδα των ασκήσεων της ενότητας που 
επέλεξε ο χρήστης.

Το πλήκτρο Διαγώνισμα μας συνδέει με ένα από τα βιβλία των διαγωνισμάτων 

ανάλογα σε πιο κεφάλαιο βρίσκεται ο χρήστης.

Το παραπάνω εικονίδιο εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες του βιβλίου και μας δίνει 
βοήθεια επεξηγώντας εικονίδια ή δίνοντας συμβουλές για να συνεχίσουμε την 

πλοήγησή μας στο σύστημα.

Με το παραπάνω εικονίδιο γίνεται η μετάβαση στην κεντρική σελίδα του 
εκπαιδευτικού συστήματος.

Το παραπάνω εικονίδιο οδηγεί στο χάρτη περιεχομένων του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Η σελίδα αυτή ονομάζεται συνήθως SITE MAP.

m

A
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Το πρώτο βέλος από αριστερά οδηγεί στην προηγούμενη σελίδα ενώ το άλλο 
βέλος οδηγεί στην επόμενη σελίδα οι οποίες βέβαια έχουν το ίδιο παρασκήνιο 
(background). Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι σελίδες που αναφέρονται 
στην ίδια κατηγορία, για παράδειγμα είναι ασκήσεις, θα μοιράζονται το ίδιο 
παρασκήνιο. Το πρώτο βέλος είναι απενεργοποιημένο στην πρώτη σελίδα κάθε 
διδακτικού θέματος και το δεύτερο βέλος στην τελευταία σελίδα κάθε διδακτικού 
θέματος.

Το παραπάνω εικονίδιο χρησιμοποιείται για μετακίνηση στην προηγουμένως 
εμφανισθείσα σελίδα.

Φ)
Το εικονίδιο του ήχου ενεργοποιεί το παίξιμο ενός «wav» αρχείου, αμέσως μόλις 

επιλεγεί με το ποντίκι. Το αρχείο ήχου που ακούγεται περιέχει μία αφήγηση του 
περιεχομένου της αντίστοιχης ενότητας θεωρίας ή την εκφώνηση του 
παραδείγματος ανάλογα σε ποια διδακτική ενότητα είμαστε κάθε φορά. Ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα να διακόψει την εκτέλεση του αρχείου πατώντας ξανά με το 
ποντίκι πάνω σε αυτό το εικονίδιο.

2.3.4.2 Περιγραφή του περιβάλλοντος της θεωρίας 
Η παρακάτω σελίδα είναι μια αντιπροσωπευτική σελίδα του τμήματος της 

θεωρίας του συστήματος. Πρόκειται για τη σελίδα «Ορισμός των φυσικών 
αριθμών».
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Τα περισσότερα από τα εικονίδια έχουν ήδη περιγράφει παραπάνω.

Το εικονίδιο ^ Πίνακας Περιεχομένων μας μεταφέρει στη σελίδα των 

ενοτήτων του κεφαλαίου.
Το αριστερό τμήμα της σελίδας περιέχει μια σύντομη και περιεκτική ανάλυση της 

αντίστοιχης ενότητας της θεωρίας ενώ το δεξιό τμήμα του παραθύρου περιέχει είτε 
μια εικόνα, είτε κάποιο εποπτικό κανόνα κατανόησης της θεωρίας, είτε κάποιο 
σχόλιο, είτε κάποιας μορφής anioiation που βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της 
θεωρίας.

2.3.4.3 Περινραφή του περιβάλλοντος των παραδεινυάτων 
Επιλέγοντας το πλήκτρο Παράδειγμα μεταβαίνουμε σε μία σελίδα όπου 

αναπτύσσεται ένα παράδειγμα της αντίστοιχης ενότητας της θεωρίας.
Μία σελίδα παραδείγματος υπάρχει παρακάτω και οι δυνατότητες πλοήγησης 

που υπάρχουν σε αυτή είναι ίδιες με αυτές που έχουν ήδη αναφερθεί στην 
περιγραφή της κεντρικής σελίδας.
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Η παρουσίαση των παραδειγμάτων γίνεται με τον κλασικό τρόπο όπου στο 
πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η εκφώνηση και παρουσιάζεται παρακάτω η 
λύση του παραδείγματος. Σε πολλά παραδείγματα υπάρχουν πλήκτρα τα οποία 
προτρέπουν το χρήστη να προβληματιστεί κατά τη διάρκεια επίλυσης τους 
μαντεύοντας το περιεχόμενό τους και επαληθεύοντας το αποτέλεσμα κάνοντας ένα 
πάτημα με το ποντίκι πάνω σε αυτά.

2.3.4.4 Περινραφή του περιβάλλοντος των ασκήσεων 
Αντίστοιχα όταν επιλέξει ο χρήστης το πλήκτρο Ασκήσεις οι δυνατότητες 

πλοήγησης προσαρμόζονται ανάλογα και έχει τη δυνατότητα ή να επιστρέφει στα 
περιεχόμενα ή να μεταβεί στη θεωρία που στηρίζεται η άσκηση ή στο αντίστοιχο 
παράδειγμα.

Όταν επιλέξει ο χρήστης το πλήκτρο Ασκήσεις οι ασκήσεις τις οποίες καλείται 
να επιλύσει προέρχονται από τις εξής κατηγορίες:

Α) πολλαπλής επιλογής 
Β) σωστού / λάθους 
Γ) εξάσκησης
Στις ασκήσεις πολλαπλών επιλογών ο χρήστης καλείται να επιλέξει ένα από τα 

τρία πλήκτρα που υπάρχουν στην οθόνη. Πίσω από το πάτημα κάθε πλήκτρου 

κρύβεται ένα ηχητικό απόσπασμα ή απόσπασμα βίντεο το οποίο τον πληροφορεί 
για την ορθότητα ή μη της απάντησης που έδωσε. Το ηχητικό απόσπασμα καθώς
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και το βίντεο έχουν αρκετά κατατοπιστικό περιεχόμενο όσων αφορά την ορθότητα ή 
μη της απάντησης.

Άσκηση πολλαπλής επιλονήκ

Φ * «■ <? a DU

Στις ασκήσεις σωστού / λάθους ο χρήστης μπορεί πάλι πολύ εύκολα να 
καταλάβει την ορθότητα ή μη της απάντησης που έδωσε από το ηχητικό 
απόσπασμα ή το βίντεο που αποκρίνει το σύστημα με το πάτημα των πλήκτρων 
σωστό ή λάθος.

Άσκηση σωστού / λάθους

Στις ασκήσεις εξάσκησης ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κάποιους υπολογισμούς 
χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι ή σκεπτόμενος και να πληκτρολογήσει το
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αποτέλεσμα στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται σε κάθε άσκηση εξάσκησης. Σε 
περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι σωστό εμφανίζεται μετά το πάτημα του 
πλήκτρου enter κάποιο βίντεο στην οθόνη ή κάποιο ηχητικό απόσπασμα που 
επιβραβεύει την απάντηση του χρήστη ενώ στην περίπτωση που η απάντηση είναι 
λάθος εμφανίζεται η σωστή απάντηση μέσα σε ένα πτυσσόμενο παράθυρο και 
συνοδεύεται από το παίξιμο βίντεο ή ηχητικού αποσπάσματος το οποίο 
αποδοκιμάζει την απάντηση του.

Άσκηση εξάσκησης

2.3.4.5 Περινοαφή του περιβάλλοντος των διανωνισμάτων 
Το πλήκτρο Διαγώνισμα του κάθε κεφαλαίου δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

δοκιμάσει τις γνώσεις που απέκτησε δίνοντας του μία σειρά από ασκήσεις οι οποίες 
εμφανίζονται με τυχαία σειρά κάθε φορά που επιλέγεται το πλήκτρο του 
διαγωνίσματος. Ο χρήστης δεν επιβραβεύεται ούτε αποδοκιμάζεται για την 
απάντηση που έδωσε άμεσα όπως στην περίπτωση των ασκήσεων κάθε ενότητας 
αλλά βαθμολογείται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνίσματος.

Διανώνισμα 1ου κεφαλαίου
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Σελίδα βαθυολόνησΓΚ του διαγωνίσματος

2.4 Υλοποίηση του συστήματος
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η φάση της σχεδίασης επί χάρτου και έχει σχεδιαστεί 

το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη ακολουθεί η φάση της υλοποίησης. Η φάση
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αυτή περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση του υλικού και τέλος της δημιουργία του 
συστήματος.

2.5 Αξιολόγηση του συστήματος
Το τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης ενός συστήματος είναι εκείνο της 

αξιολόγησης του. Η διαδικασία της αξιολόγησης (δοκιμής) και της αναθεώρησης σε 
ένα έργο που αφορά μια εφαρμογή πολυμέσων είναι διαρκής και δυναμική. Σε αυτό 
το στάδιο ο χρήστης κρίνει το σύστημα βάσει κάποιων κριτηρίων.

Τα κριτήρια αυτά αφορούν τα ακόλουθα:
❖ Εμφάνιση
❖ Πλοήγηση
♦> Λειτουργικότητα
❖ Περιεχόμενο
❖ Σαφήνεια
❖ Χρήση πολυμεσικών στοιχείων

Προκειμένου να ελενχθεί το σύστημα ζητήθηκε από 30 συνολικά μαθητές 
Γυμνασίου να τρέξουν το σύστημα και στη συνέχεια να συμπληρώσουν την 

ακόλουθη φόρμα αξιολόγησης.
1. Η πρώτη σας εντύπωση κατά την είσοδό σας στο πρόγραμμα ήταν:

Πολύ καλή 
Καλή
Η χειρότερη

2. Ο συνδυασμός των χρωμάτων και η επιλογή των εικόνων σας 
ικανοποίησε;

Πολύ
Λίγο
Καθόλου

3. Πως ήταν η πλοήγηση στο σύστημα;
Εύκολη
Μέτρια
Δύσκολη

4. Η επιλογή των ηχητικών κομματιών και των αφηγήσεων σας 

ικανοποίησε;
Πολύ

Λίγο
Καθόλου
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5. Τα περιεχόμενα κάλυπταν την ύλη του σχολικού βιβλίου;
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

6. Πως ήταν η ανάπτυξη της θεωρίας;
Αναλυτική
Κουραστική
Περιεκτική

7. Πως κρίνετε την απόκριση του συστήματος στις απαντήσεις που δώσατε 

στις ασκήσεις;
Διασκεδαστική
Μέτρια
Βαρετή

8. Πως θα χαρακτηρίζατε το περιβάλλον της εφαρμογής;

Φιλικό
Μέτριο
Κουραστικό

9. Πως θα κρίνατε τη διαδικασία εξέτασης των γνώσεων του μαθητή μέσα 
από τα διαγωνίσματα που υπάρχουν στο σύστημα.

Πλήρης
Μέτρια

Ελλιπής
10. Η χρήση των οπτικών εφέ σας ικανοποίησε;

Πολύ
Λίγο
Καθόλου

Σύμφωνα με την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εξεταζομένων ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτή την 
εκπαιδευτική διαδικασία όπως εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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2.6 Ολοκλήρωση και διανομή εφαρμογής πολυμέσων
Μια εφαρμογή για να διανεμηθεί πρέπει να «συσκευαστεί», δηλαδή να 

δημιουργηθούν οι δισκέτες ή οι οπτικοί δίσκοι με τα περιεχόμενά της.
Στη συσκευασία είναι απαραίτητο να περιέχεται ένα πρόγραμμα εγκατάστασης, 

το οποίο πρέπει να έχει δημιουργηθεί.
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη χρήση ειδικού λογισμικού, όπως για 

παράδειγμα με το AutoPackager του Asymetrix Multimedia Toolbook.
Με τη χρήση της επιλογής Autopackager:

❖ καθορίζονται τα αρχεία της εφαρμογής που θα συμπεριληφθούν προς 
εγκατάσταση

❖ προετοιμάζονται τα αρχεία της εφαρμογής ώστε να έρθουν σε μορφή 
κατάλληλη για αντιγραφή στο μέσο διανομής δισκέτες, CD-Rom, κ.ά.

❖ δημιουργείται το πρόγραμμα setup.
Με την επιλογή αυτή μπορούμε επίσης να:

❖ συσκευάσουμε πολλά βιβλία, βιβλιοθήκες και άλλα πρόσθετα αρχεία σε 
μια συσκευασία

❖ δημιουργήσουμε ομάδες προγραμμάτων και εικονίδια για κάθε συστατικό 
της ομάδας προγράμματος

❖ ορίσουμε επιπρόσθετες διαδικασίες που θέλουμε να συμβούν μετά το 
τέλος της εγκατάστασης.

Στην εφαρμογή Μαθηματικά Γυμνασίου συσκευάστηκαν τέσσερα βιβλία τα 
maths, diagonismal, diagonisma2, diagonisma3 και οι φάκελοι video, sounds και 
εικόνες.

Τα αρχεία που δημιούργησε ο AutoPackager μέσα στον κατάλογο Setup 
φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα:
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Norton Antivirus

i.EKwm
Apyric EneltpyiWii Προβολή Ayanrιμτνα Εργαλεία βοήβαα

ΓΙΙοω » AvoVitnan Φάκελο» | ·';; |«

ΔιίίΑ^κινυτ; C:lbi^iuMon<^-£MiS uou\Sehv ^3 Μετά0aon

Λι-μιοσΙακκΊ οεπού rcnj <ρτ*£λου 

.·._. Kooa*| χρήοτι aural too tuaoiXou

__- bnkuiMOmi-Aatlt lkxi
T o έγγραφά μου 
Κ»νό)β3η<ΤΓθ eyypoioa 
O YnoXoy^rnV; μου 
βίατκ houou

: ; mathematics Φάκελος αρχίίων 25/1/2003 12 21 rv
-..JTBSystem ΊΚκιΙοι; aoxibrv 24/1/2003 X L X 3 14-1
;Λ jrutit. 2 76 KB Aoxcfc) EK_ 19/10/1 996 β 45 rv

inst32i 313 KB Apxrfo EX 10/10/19966 43 rv
C3 Mel Θ KB Εφαρμογή 7/9/ IWS 7:22 μρ
■iStf _PAOCAGE.ID l KB Ap*cto ID 24/1/2003 11 31 IV
id setup 102 KB Aim do LIB 30/1/1999 3:44 χν
3l setup32 191 KB Apxdo LIB 30/1/1996 3 59 ιν
,*i setup.dll 6 KB Επίκτοορ c<papuoyr>c 30/9/1 996 6 :06 rv
3tf DISK1.ID 0 KB A(ryOo ID 20/1/2003 1 l 31 μμ
* 1 maths 14 KB Ap> do A5U Z4/1/2003 1 l 31 XV

5® setup 04 KB EiPOOtevn 16/10/1996 7 55 np
- setup 1 KB Ρυθχάσκκ οαραμίτρνν 20/1/2003 11 31 UP
setup 1 1 1 KB PuS|Am; trworvmvl . 16/2/1998 3 44 XV

3d setup.pkg 4 KB Αργά: PKG 24/1/2003 11 31 IV

(Μΐφ
ma»rt\e  ̂ιιρχάιιν
ΗμφΟΙίΜο ipooor«*jc»>; nqpoaeeurt
20 levooapiou 2003, 11:33 IV

Τα αρχεία αυτά αποτελούν τη «μητρική» κόπια της εφαρμογής και είναι αυτά 
που θα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε τα αντίγραφά σε CD.
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ΚΕΦΑΛΑΙ03: Χρήση πολυμεσικών στοιχείων στο 

σύστημα

3.1 Κείμενο
Το πολυμεσικό σύστημα που αναπτύχθηκε έχει εφαρμογή στα Μαθηματικά και 

κατά συνέπεια η ύλη στην οποία στηρίχθηκε αντλήθηκε από το σχολικό βιβλίο του 
οργανισμού καθώς και από βιβλία που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Παρακάτω 
ακολουθούν τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν:

• Συγγραφική Ομάδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΕΠΘ, «Μαθηματικά Α’ 
Γυμνασίου», Εκδόσεις ΟΕΔΒ, 1997

• Τραγανίτης Α., «Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου», α’ και β’ τεύχος, Εκδόσεις 
Σαββάλας, 1997

• Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, «Ευκλείδης α’», τεύχη 8, 9, 10, 11, 12, 
19, 43.

Στο σύστημα περιέχονται οι εξής θεματικές ενότητες:
1. Φυσικοί και δεκαδικοί αριθμοί
2. Τα κλάσματα
3. Ανάλογα ποσά
4. Μετρήσεις μεγεθών
5. Βασικές γεωμετρικές έννοιες
6. Οι γωνίες
7. Ευθύγραμμα σχήματα
8. Οι ρητοί αριθμοί
και κάθε ενότητα έχει τις αντίστοιχες υποενότητες.
Τα κείμενα είναι σύντομα και περιεκτικά ώστε να μην κουράζουν το χρήστη αλλά 

ταυτόχρονα να διδάσκεται τις βασικές έννοιες της αντίστοιχης ενότητας. Υπάρχουν 
κείμενα τα οποία είναι ορισμοί, παραδείγματα ή κανόνες και εμφανίζονται με το 
πάτημα κάποιου πλήκτρου δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να «μαντέψει» 
τι κρύβεται πίσω από το πλήκτρο.

Για παράδειγμα στη σελίδα όπου αναπτύσσεται η ενότητα «Στρογγυλοποίηση 
αριθμών» υπάρχουν δύο πλήκτρα με το πάτημα των οποίων εμφανίζονται οι 

κανόνες στρογγυλοποίησης ενός αριθμού.
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Πατώντας πάνω στο πλήκτρο 1ος κανόνας η οθόνη μας θα μοιάζει με την 

ακόλουθη:

1.3 Στρογγυλοποίηση αριθμών

------—-------------------------------------------------- ------------- Αν to ψηφίο της επόμενης προς τα ι
Όταν κάνουμε στρογγυλοποίηση ενός αριάξης «ναι 0ή1η2ή3ή4 αφήνουμε τα 

πρέπει MVtd Vtt αναφέρουμε την Γάςη στην ψηφία του αριθμού όπως είναι μέχρι 
γίνεται. ιάξη που γίνεται η στρογγυλοποίηση και|
Ετσι μπορούμε να έχουμε στρογγυλοποίησιαν^αβιιττιιόμι με μηδενικά όλα τα 

μονάδα, στη δεκάδα, στην εκατοντάδα κτλ ”"μΕναψη<,>ίατοΙ)' 
ανάλογα με το πόση ακρίβεια μας ενδιαφέρει. Γι 1ος κανόνας

2ος κανόνας

Λ ψ) □ & Ιό

Υπάρχουν επίσης πλήκτρα στις σελίδες της εφαρμογής που αρχικά εμφανίζουν 
ερωτηματικά δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να προβληματιστεί για το 

περιεχόμενό τους και να προσπαθήσει να το μαντέψει. Το περιεχόμενό τους 
εμφανίζεται με το πάτημα στο πλήκτρο.
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Ακολουθεί μία σελίδα παραδείγματος:

Το κείμενο εμφανίζεται σε πτυσσόμενα παράθυρα δίνοντας τον ορισμό κάποιας 
μαθηματικής έννοιας όπως φαίνεται στο παράθυρο που ακολουθεί:
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Στο εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται χρήση του υπερκειμένου όπου μια λέξη είναι 
μια σύνδεση και κάνοντας κλικ σε αυτή ο χρήστης μεταβαίνει στην αντίστοιχη 
σελίδα με μη γραμμικό τρόπο γρήγορα και απλά. Στην παρακάτω σελίδα ο χρήστης 
κάνοντας κλικ με το ποντίκι στη λέξη δεκαδικούς αριθμούς ο δείκτης του ποντικιού 
μετατρέπεται σε χεράκι και οδηγείται ο χρήστης στην αντίστοιχη σελίδα των 
δεκαδικών αριθμών.

' ' '■

1.12 Διαίρεση αριθμών

11 Να κάνετε την παρακάτω διαίρεση: :

a i 114.6:3
Γ» 1 Λύση

tvl V Όταν έχουμε να διαιρέσουμε δεκαδικούς αριθμούς j
ά πρέπει να βγάλουμε τις υποδιαστολές.
6 Γράφουμε και τους δύο αριθμούς ως δεκαδικούς με
C το ίδιο πλήθος ψηφίων μετά την υποδιαστολή .

ι Μετά σβήνουμε την υποδιαστολή και έχουμε να gfij
γ διαιρέσουμε δύο ακέραιους αριθμούς.
ϊ Άρα γράφουμε:

... 114,6:3,0=
α =1146:30=

=38,2

Φ s. m 9 «■ a Ε| m (6 |
«8§ϊΗΒΗ

3.2 Ήχος
Ο ήχος είναι βασικό στοιχείο μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Τα αρχεία ήχου που 

χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή στις σελίδες της θεωρίας έχουν ηχογραφηθεί 
και ψηφιοποιηθεί με τη χρήση μικροφώνου και κάρτας ήχου.

Κατά την είσοδο στην κεντρική σελίδα των περιεχομένων ακούγεται στο 
παρασκήνιο μουσικό κομμάτι το οποίο έχει «εξαχθεί» από μουσικό CD και 
αποθηκευθεί στο δίσκο με τη χρήση ειδικού προγράμματος επεξεργασίας ήχου.

Αρχεία ήχου (wav) χρησιμοποιήθηκαν στις ασκήσεις του συστήματος για την 
επιβράβευση ή την αποδοκιμασία του χρήστη ανάλογα με την απάντηση που 
δόθηκε.
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3.3 Εικόνα
Προκειμένου να γίνει το σύστημα όσο το δυνατόν ττιο ευχάριστο και 

παραστατικό χρησιμοποιήθηκαν εικόνες όπου αυτό ήταν δυνατό.
Για παράδειγμα στην ενότητα «Κλίμακες» χρησιμοποιήθηκε ένας χάρτης αφού η

έννοια της κλίμακας έχει εφαρμογή στους χάρτες.

—

3.3 Κλίμακες

Ο λογος της απόστασης δυο σημείων στο 
χάρτη προς την πραγματική απόσταση των 
δύο αντίστοιχων σημείων ονομάζεται 
κλίμακα.

Βέβαια οι αποστάσεις αυτές πρέπει να 
μετριούνται ιιε την ίδια ιιονάδα·

Ετσι όταν σε ένα χάρτη η κλίμακα είναι 
1:1 000 000 τότε απόσταση 2cm στο χάρτη 
αντιστοιχεί σε πραγματική απόσταση 
2 000 000cm=20 000irr 20km

□ Is tS

3.4 Συνθετική κίνηση (animation)
Με τη συνθετική κίνηση μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά μιας εικόνας στο 

χρόνο δημιουργώντας την ακολουθία των απαραίτητων καρέ.
Στο εκπαιδευτικό σύστημα η συνθετική κίνηση χρησιμοποιήθηκε για να 

παραστήσουμε με σημεία του επιπέδου ζεύγη αριθμών σε ένα σύστημα 
ορθογωνίων αξόνων και ενώνοντας τα θα διαπιστώσουμε ότι αυτά βρίσκονται 
πάνω σε μία ευθεία η οποία περνάει από την αρχή των αξόνων.

Στις οθόνες που ακολουθούν φαίνεται η οθόνη πριν και μετά το πάτημα του 
πλήκτρου «Δείξε...».
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3.5 Οπτικά εφέ
Σε μια εφαρμογή πολυμέσων η μετάβαση (transition) από μια οθόνη σε μια άλλη 

γίνεται συνήθως με κάποιο ειδικό εφέ.
To Toolbook διαθέτει αρκετούς τύπους οπτικών εφέ οι οποίοι και 

χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή για να γίνει πιο ελκυστική και να δώσει κίνηση.

3.6 Βίντεο
Το βίντεο είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Στην 

εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν αρχεία βίντεο τα οποία «εκτελούνται» αφού ο 
χρήστης απαντήσει στις ασκήσεις. Δίνουν ζωντάνια στην εφαρμογή με την κίνηση, 
την εικόνα και τον ήχο που προσφέρουν και το περιεχόμενό τους εξαρτάται από τις 
απαντήσεις που δίνονται.

Η παρακάτω οθόνη απεικονίζει το βίντεο που «εκτελείται» μετά από μια λάθος 
απάντηση του χρήστη στη συγκεκριμένη άσκηση.

1.12 Διαίρεση αριθμών

Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις

■j
2 (χ + 1) = 16 χ ~ ΜΙη»

& bMfr. >.?*.#£ 4 (8 - χ) = 12 χ

-

□a
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ΚΕΦΑΛΑΙ04: Ο προγραμματισμός της εφαρμογής

4.1 Μηνύματα του ΤΒ που χρησιμοποιεί η εφαρμογή
Τα μηνύματα (συμβάντα) του ΤΒ που χρησιμοποιούνται σε όλη την εφαρμογή 

(με αλφαβητική σειρά) είναι τα εξής [14], [15]:
❖ ButtonClick
Στέλνεται στο αντικείμενο όταν ο χρήστης κάνει κλικ επάνω του με το ποντίκι. Όταν 
ο χρήστης πατήσει με το ποντίκι πάνω στο αντικείμενο και το απελευθερώσει έξω 
από το αντικείμενο, τότε το συμβάν δεν απενεργοποιείται.
❖ EnterApplication
Στέλνεται όταν ένα βιβλίο ανοίγει στο κυρίως παράθυρο του ToolBook. Αυτό το 
μήνυμα στέλνεται στην σελίδα που εμφανίζεται στο κυρίως παράθυρο, λίγο πριν το 
μήνυμα EnterBook.
❖ EnterPage
Στέλνεται σε μία σελίδα όταν ο χρήστης μεταβαίνει σε αυτήν τη σελίδα ή όταν 
ανοίγει το βιβλίο σε αυτήν τη σελίδα.
❖ LeavePage
Στέλνεται ακριβώς πριν μία σελίδα λάβει το επίκεντρο (focus). Αυτό μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα είτε πλοήγησης από σελίδα σε σελίδα είτε κλεισίματος ενός viewer.
❖ MouseEnter
Στέλνεται στο αντικείμενο όταν ο χρήστης περάσει το ποντίκι πάνω από το 
αντικείμενο.
❖ MouseLeave
Στέλνεται σε ένα αντικείμενο όταν ο χρήστης ενώ είχε το ποντίκι πάνω από το 
αντικείμενο το απομάκρυνε έξω από τα όριά του.

4.2 Αναφορά στον κώδικα της εφαρμογής
Κατά την ανάπτυξη ενός πολυμεσικού συστήματος είναι απαραίτητο να 

δημιουργηθεί μια εφαρμογή πλήρους οθόνης χωρίς περιγράμματα, γραμμή τίτλου ή 
γραμμή μενού και η εφαρμογή να συμφωνεί με την ανάλυση της οθόνης.

Αυτό επιτυγχάνεται με το ακόλουθο τμήμα κώδικα:

to handle enterapplication 
forward
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linkDLL "user
INT lockWindowUpdate(WORD) 
WORD getDeskTopWindow() 
end

deskT op=getdesktopwindow() 
get lockwindowupdate(desktop) 

defaultstate of mainwindow=maximized 
hide menubar 
hide statusbar
captionbar of mainwindow=none 
borderstyle of mainwindow=none 
show mainwindow 
send sizetoviewer 
get lockwindowupdate(O) 

end enterapplication

Κατά την παρουσίαση της θεωρίας χρησιμοποιήθηκε το ακόλουθο τμήμα κώδικα 
για να δοθεί έμφαση στο κείμενο πεδίου με ανακύκλωση των χρωμάτων των 
γραμμάτων.

-- ανακυκλώνει τα χρώματα των γραμμάτων σε ένα πεδίο 
notifyBefore Idle

system int rainbowCount 
increment rainbowCount 
if (rainbowCount mod 10 = 0)

set sysLockScreen to true 
set sObj to self
set saveCol to strokeColor of first character of text of sObj 
step i from 1 to charcount(text of sObj)

set strokecolor of char i of text of sObj to strokeColor of char i
+ 1 of text of sObj 

end

set strokeColor of last character of text of sObj to saveCol 

set sysLockScreen to false

end if 
end idle
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—το γεγονός συμβαίνει και ενώ το πλήκτρο του ποντικιού βρίσκεται πάνω στο 
πεδίο

notifyBefore buttonStillDown 
sendnotifyBefore idle to self 

end

4.3 Αναφορά στον κώδικα του πίνακα περιεχομένων της 
εφαρμογής

Κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή και αφού ο χρήστης επιλέξει το κεφάλαιο 
που θα δει, για να μεταβεί στη θεωρία της ενότητας θα εκτελεστεί ο παρακάτω 
κώδικας:

***********************************************************************************

to handle mouseEnter 
set sysCursor to 44 

end

to handle mouseLeave 
set sysCursor to 1 

end

to handle buttonclick
-εάν το χρώμα γεμίσματος του πλήκτρου 1.8 είναι κόκκινο τότε γίνεται μετάβαση 

στη θεωρία της ενότητας 1.8 με εφέ
if fillcolor of button "butl .8" of this page=red

transition "push left speed 800" to page "kef 1.8" 
break

end if
if fillcolor of button "butl .9" of this page=red

transition "push left speed 800" to page "kefl.9" 
break

end if

if fillcolor of button "butl .10" of this page=red
transition "push left speed 800" to page "kef 1.10" 

break

end if
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if fillcolor of button "butl. 11" of this page=red
transition "push left speed 800" to page "kef 1.11" 
break

end if

if fillcolor of button "butl. 12" of this page=red
transition "push left speed 800" to page "kef 1.12" 
break

end if

if fillcolor of button "butl .13" of this page=red
transition "push left speed 800" to page "kef 1.13" 
break

end if

if fillcolor of button "butl .14" of this page=red
transition "push left speed 800" to page "kef 1.14" 
break

end if

end
***********************************************************************************

Η μετάβαση στο αντίστοιχο κεφάλαιο της θεωρίας εξαρτάται από το χρώμα που 
έχει κάποιο πλήκτρο της πρώτης στήλης. Ο αντίστοιχος κώδικας χρησιμοποιήθηκε 
για να έχουμε μετάβαση στις ασκήσεις και στα παραδείγματα.

4.4 Αναφορά στον κώδικα του τμήματος των 
διαγωνισμάτων

Όταν επιλέξει ο χρήστης το πλήκτρο των διαγωνισμάτων του κάθε κεφαλαίου 
τότε κλείνει το προηγούμενο ανοιχτό βιβλίο και ανοίγει το καλούμενο βιβλίο των 
διαγωνισμάτων.

Όταν ο χρήστης είναι έτοιμος ξεκινά το διαγώνισμα με το πάτημα του πλήκτρου 
ΞΕΚΙΝΗΜΑ... όπου εμφανίζονται με τυχαία σειρά οι ασκήσεις του διαγωνίσματος.

Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο κώδικα όπου σε μία λίστα 

αποθηκεύονται όλες οι ασκήσεις του διαγωνίσματος και με τη χρήση της
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συνάρτησης ASYM_Randoml_ist παίρνουμε με διαφορετική σειρά τα στοιχεία της 
λίστας.

***********************************************************************************

to handle mouseEnter 
set sysCursor to 44 

end

to handle mouseLeave 
set sysCursor to 1 

end

to handle buttonclick 
system vmylist 
set syscursor to 4

--τα στοιχεία της λίστας είναι οι σελίδες των ερωτήσεων του 
-διαγωνίσματος

mylist-'testl. 1 .testl ,2,test1,3,test1.4,test1,5,test1,6,test1,7,test1 8,test1.9,t 
estl. 10.testl. 11, testl. 12, testl. 13,test1.14, testl. 15" 

get ASYM_RandomList(10,mylist) 
vmylist=it 
pop vmylist 
go to page it 

end
Για να εξασφαλίσουμε ότι ο χρήστης αφού εξεταστεί στην πρώτη άσκηση θα 

μεταβεί στο επόμενο στοιχείο της λίστας αποθηκεύουμε το ακόλουθο τμήμα κώδικα 
στο πλήκτρο «επόμενο»:

to handle buttonclick 
system vmylist 
if itemcount(vmylist)>0 then 

pop vmylist 
go to page it

else

go to page "telikhl"

end if 

end
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Επίλογος
Οι ανάγκες του σημερινού κόσμου εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό τη βελτίωση 

του προσφερόμενου επιπέδου εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική εφαρμογή 
«Μαθηματικά Γυμνασίου» προσπαθεί να ενεργοποιήσει και να τραβήξει το μαθητή 
προς το θέμα αυτό και να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στο δύσκολο έργο του.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η εισαγωγή των πολυμεσικών εφαρμογών στην 
εκπαίδευση των μαθηματικών αποτελεί έναν αναζωογονητικό παράγοντα μια και 
θα φέρει πιο κοντά την εκπαιδευτική κοινότητα, ο ρόλος τους όμως είναι 
επικουρικός και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται προς το παρόν.

Ο χαρακτηρισμός της εφαρμογής ως πολυμεσικής δικαιολογείται με βάση τους 
ορισμούς που δόθηκαν στο 1° κεφάλαιο. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί όλες τις μορφές 
μετάδοσης της πληροφορίας, κείμενο, ήχο, συνθετική κίνηση, βίντεο ενώ 
ταυτόχρονα είναι πλήρως αλληλεπιδραστική. Η διασύνδεση του χρήστη είναι 

σχεδιασμένη με γνώμονα την ευκολία στη χρήση, την απλότητα, και την 
ομοιογένεια.
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