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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δηµιουργία ενός Περιβάλλοντος ∆ιαδραστικών Εφαρµογών 
δηλαδή, µιας διαδικτυακής εφαρµογής η οποία παρέχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για 
στοιχειώδεις στατιστικές επεξεργασίες και εφαρµογές πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων. Μέχρι 
την προηγούµενη δεκαετία το περιβάλλον εργασίας για την επεξεργασία των δεδοµένων ήταν κυρίως 
το DOS και το Unix. Το περιβάλλον αυτό βελτιώθηκε µε νέες εκδόσεις των ιδίων προγραµµάτων για 
τα γραφικά περιβάλλοντα που παρέχουν πλέον τα λειτουργικά συστήµατα Linux και Windows. Το 
νέο γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης χρήστη–εφαρµογής είναι κατά πολύ ανώτερο και εύχρηστο, 
όµως οι εφαρµογές είναι προσανατολισµένες σε συγκεκριµένες πλατφόρµες. Τους περιορισµούς 
αυτούς έρχεται να λύσει η προτεινόµενη υλοποίηση, όπου πλέον η παρεχόµενη υπηρεσία  είναι 
ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστηµα, δεν χρειάζεται να διανεµηθεί και απλώς απαιτεί σύνδεση 
στο διαδίκτυο και ένα διαδικτυακό πλοηγό (Browser) νέας γενιάς. H νέα υπηρεσία έχει στηριχθεί 
στο περιβάλλον .ΝΕΤ και έχουν χρησιµοποιηθεί οι γλώσσες C#  και Javascript. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιαδίκτυο, στατιστική, εκπαίδευση, .ΝΕΤ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη δηµιουργία µιας διαδικτυακής εφαρµογής µε την οποία 
παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες στατιστικής επεξεργασίας και πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων 
(Παπαδηµητρίου, 1990). Είναι εξειδικευµένο και προσαρµοσµένο στις ειδικές ανάγκες της 
στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων και απαλλαγµένο από την γενικότητα, πολυπλοκότητα και 
την δυσχρηστία προγραµµάτων τέτοιου είδους. Τέλος δόθηκε µεγάλη βαρύτητα στην συνεργασία 
του προγράµµατος µε άλλα προγράµµατα έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδοµένων σε 
µια ευρεία γκάµα από µορφές (format) αρχείων. 

Το πρόγραµµα υποστηρίζει ένα φύλλο εργασίας όπου µπορούν να γίνουν οι συνήθεις εργασίες 
όπως αντιγραφή, διαγραφή, µετακίνηση περιεχοµένων κελιών ή και ολόκληρων γραµµών ή 
στηλών και όλα αυτά µέσω εύχρηστων κουµπιών. Επίσης µε απλά κουµπιά γίνονται όλες οι άλλες 
εργασίες όπως άνοιγµα και αποθήκευση, προσθήκη και αφαίρεση γραµµών, µετονοµασία κ.ά. Από 
τα µενού επιλογών, υπάρχει η δυνατότητα για µια σειρά από περαιτέρω στατιστικές επεξεργασίες 
και αναλύσεις µέσω βοηθητικών παραθύρων που ανοίγουν για την κάθε εργασία και καθοδηγούν 
το χρήστη στην εισαγωγή κατάλληλων τιµών. 
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 Έχει αναπτυχθεί µε τις γλώσσες προγραµµατισµού C++ (Harold 2002, Gunnerson 2001), και 
Javasript (Flannagan 1997, Goodman 2001), στο νέο περιβάλλον εργασίας .ΝΕΤ (Payne 2002, 
Douglas 2001, Esposito 2002) και βρίσκεται δωρεάν διαθέσιµο στο διαδίκτυο και στη διεύθυνση 
http://peramos.ee.duth.gr/dataanalysis/webform1.aspx.  

Η εφαρµογή είναι προσανατολισµένη κυρίως στην  εφαρµογή  µεθόδων πολυδιάστατης  
ανάλυσης  δεδοµένων (Benzecri J.P. 1973 και 1979)  και  προς  το  παρόν,   έχουν ενσωµατωθεί  η  
Παραγοντική  Ανάλυση  των  Αντιστοιχιών - ΠΑΑ (Analyse Factorielle des Corrrespondences - 
AFC), η προς τα Πάνω Ιεραρχική Ταξινόµηση – ΠΙΤ (Classification Ascendante Hierarchique - 
CAH) και η προς τα Κάτω Ιεραρχική Ταξινόµηση – ΚΙΤ (Classification Descentante Ηierarchique 
- CDH).  

 Η διαδικτυακή έκδοσή του µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικά τους ειδικούς αλλά και  τους  
µη εξειδικευµένους στη στατιστική, να διαλέξουν τη σωστή διαδικασία και να φτάσουν γρήγορα 
και χωρίς λάθη στην ανάλυση των δεδοµένων τους και στην εµφάνιση ή εκτύπωση των 
αποτελεσµάτων της επεξεργασίας. Έτσι, µπορεί να επεξεργαστεί τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 
µεταβλητές. Στις ποιοτικές µεταβλητές  δίνει  τη  δυνατότητα  στον χρήστη να οµογενοποιήσει τα 
δεδοµένα του µε πολλές  επιλογές  έτσι ώστε το τελικό σύνολο των δεδοµένων που θα 
επεξεργαστούν  να  αποδίδει όσο γίνεται πιο πιστά την πραγµατική εικόνα του  φαινοµένου που 
προσπαθεί να ερµηνεύσει (Tenenbaus, 1994). Στην παρούσα του έκδοση µε τον αναλυτικό τρόπο 
βοήθειας και απλότητας στην επεξεργασία θα µπορούσε να αποτελέσει βασικό εργαλείο 
διδασκαλίας τόσο για εισαγωγικές έννοιες όσο και προχωρηµένες εφαρµογές της ανάλυσης 
δεδοµένων (Karakos, 1991). 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει τη διαδικτυακή διεύθυνση της υπηρεσίας, συνδέεται µε τον 

εξυπηρετητή που την παρέχει και δηµιουργείται ένα µοναδικό στιγµιότυπο της υπηρεσίας. Αφού 
επιτευχθεί  η σύνδεση µε τον εξυπηρετητή το βασικό παράθυρο της υπηρεσίας παρουσιάζεται 
στον πλοηγό του χρήστη. 

Το αρχικό αυτό παράθυρο προτρέπει το χρήστη να δηµιουργήσει ένα νέο πίνακα από την 
επιλογή «Αρχείο» του κεντρικού µενού. Στην περίπτωση που έχει αποθηκευµένα τα δεδοµένα του 
τότε µπορεί από την ίδια επιλογή να ανοίξει το αρχείο στο οποίο βρίσκονται οι πληροφορίες. Ο 
εξ’ ορισµού πίνακας δεδοµένων αποτελείται από δέκα γραµµές και πέντε στήλες. 

Θεωρούµε τη γενικότερη περίπτωση στην οποία ο χρήστης δηµιουργεί ένα νέο πίνακα.  Αφού 
λοιπόν δώσει τον αριθµό των γραµµών και στηλών του πίνακα που θέλει να δηµιουργήσει τότε  θα 
εµφανιστεί το βασικό παράθυρό της υπηρεσίας (εικόνα 1). Στην συγκεκριµένη εικόνα ο αριθµός 
των στηλών τέθηκε σε τέσσερις και ο αριθµός των γραµµών σε πέντε. Οι τιµές των κελιών 
θέτονται µε την αρχική τιµή µηδέν.  

 Στην πρώτη γραµµή της ιστοσελίδας εµφανίζεται το κεντρικό µενού της υπηρεσίας µε τις 
κύριες επιλογές : α) Αρχείο, β) Επεξεργασία, γ) ∆εδοµένα, δ) Αναλύσεις,  ε) Βοήθεια  στις οποίες 
και θα αναφερθούµε αργότερα. Επίσης, στην επόµενη γραµµή εµφανίζεται ένας µικρός πίνακας 
πληροφοριών που µας δηλώνει τον αριθµό των γραµµών και στηλών του κεντρικού πίνακα 
δεδοµένων. ∆ίπλα από τον πίνακα πληροφοριών εµφανίζεται µία αναδιπλούµενη λίστα (Drop 
Down List) , η λειτουργία της οποίας εξηγείται αργότερα. 

 Στην επόµενη γραµµή βρίσκεται η γραµµή εργαλείων, της οποίας κάθε  εικονίδιο αντιστοιχεί 
στην αντίστοιχη λειτουργία κάποιας επιλογής από το κεντρικό µενού. 



Οι ΤΠΕ  στην Εκπαίδευση                                                                                                                                  569 

 

 Τέλος παρουσιάζεται ο κεντρικός πίνακας δεδοµένων, µε τα κουµπάκια ελέγχου του, τις 
αναδιπλούµενες λίστες, τις ιδιότητες και τα ονόµατα τόσο των µεταβλητών όσο και των 
αντικειµένων. Στο κάτω µέρος του παραθύρου βρίσκεται η γραµµή κατάστασης του πλοηγού και 
χρησιµοποιείται από την υπηρεσία για να µας δίνει ανά πάσα στιγµή, σύµφωνα µε τη θέση που 
βρίσκεται ο δείκτης, σε ποια γραµµή και στήλη ανήκει το συγκεκριµένο κελί. Η λειτουργία αυτή 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στις περιπτώσεις που έχουµε πλήθος γραµµών και στηλών. 

 
Εικόνα 1: To βασικό παράθυρο της υπηρεσίας 

 

Ο κεντρικός  πίνακας δεδοµένων 

Ο κεντρικός πίνακας δεδοµένων είναι ένα πλέγµα στο οποίο έχουν προστεθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία ελέγχου ώστε ο χρήστης να µπορεί µε εύκολο τρόπο να 
εξετάσει και να τροποποιήσει τα δεδοµένα που βρίσκονται στα κελιά, την ιδιότητα και την 
ονοµασία κάθε µεταβλητής και κάθε αντικειµένου. 

Όταν µια γραµµή βρίσκεται σε κατάσταση «Edit Mode» δηλ µπορούµε να αλλάξουµε το 
περιεχόµενο των κελιών της τότε πρέπει να δοθεί προσοχή στα δεδοµένα που εισαγάγουµε στα 
κελιά ώστε εάν είναι πραγµατικοί αριθµοί τότε ο διαχωρισµός τους γίνεται µε το ελληνικό κόµµα 
« , ». Σε περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει τελεία « . » τότε δεν θα ληφθεί υπόψη ως το 
διαχωριστικό του ακεραίου και του δεκαδικού µέρους του αριθµού. Αν γίνει κάποιο λάθος και 
εισάγει ο χρήστης αλφαριθµητικούς χαρακτήρες τότε µετά την επικύρωση των αλλαγών θα 
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εµφανιστεί µήνυµα λάθους που θα ενηµερώνει το χρήστη ότι βρέθηκε ακατάλληλη τιµή και αυτή 
τέθηκε από την υπηρεσία σε -999. Τότε ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει είτε την εύρεση του 
πλοηγού είτε µε τις µπάρες ολίσθησης για να εντοπίσει το συγκεκριµένο κελί και αν θέλει µπορεί 
να προβεί σε διορθώσεις. Η τιµή -999 επιλέχθηκε επειδή σπάνια υπάρχουν τέτοιες τιµές στα 
δεδοµένα των αναλύσεων τα οποία επεξεργάζεται η υπηρεσία.  

 

Το κεντρικό µενού 

Το κεντρικό µενού της υπηρεσίας αποτελείται από τις κύριες επιλογές : α) Αρχείο, β) 
Επεξεργασία, γ) ∆εδοµένα, δ) Αναλύσεις, ε) Βοήθεια  οι οποίες µέσω των υποκατηγοριών τους 
παρέχουν στον χρήστη τις δυνατότητες της υπηρεσίας. Στις περισσότερες από τις υποκατηγορίες 
υπάρχουν εικονίδια, παρόµοια µε  τις εφαρµογές του Microsoft Office, τα οποία αντιστοιχούν σε 
κουµπάκια που βρίσκονται στη γραµµή εργαλείων. 

Στην επιλογή «Αρχείο» βρίσκονται όλες οι βασικές εντολές διαχείρισης των αρχείων όπως 
Νέο αρχείο δεδοµένων, Άνοιγµα αρχείου δεδοµένων, Αποθήκευση αρχείου δεδοµένων κτλ. 

Οι τύποι αρχείων που υποστηρίζονται είναι οι πιο διαδεδοµένοι στην ανταλλαγή του είδους 
των δεδοµένων που επεξεργάζεται η υπηρεσία. Υποστηρίζονται αρχεία του τύπου: 

CSV (Comma Separated Values – Τιµές διαχωρισµένες µε κόµµα), CSV (Τιµές 
διαχωρισµένες µε ελληνικό ερωτηµατικό), ΤΧΤ – Κείµενο µε χαρακτήρα διαχωρισµού το [Tab], 
ΤΧΤ – Κείµενο µε χαρακτήρα διαχωρισµού οριζόµενο από τον χρήστη 

 

Η επιλογή «Επεξεργασία» 

 

 
Εικόνα 2 : Οι δυνατότητες της επιλογής επεξεργασία 

Στην επιλογή «Επεξεργασία» βρίσκονται οι βασικές εντολές διαχείρισης των στηλών και των 
γραµµών του κεντρικού πίνακα δεδοµένων όπως φαίνεται και στην εικόνα 2. 

 

Η επιλογή «∆εδοµένα» 

Στην επιλογή «∆εδοµένα» (εικόνα 3) βρίσκονται οι βασικές εντολές για τον έλεγχο, την 
επεξεργασία του κεντρικού πίνακα δεδοµένων και για τη δηµιουργία των πινάκων διπλής εισόδου, 
αφού πρώτα προβούµε σε οµογενοποίηση των τιµών του κεντρικού πίνακα δεδοµένων. 
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Εικόνα 3 : Οι δυνατότητες της επιλογής δεδοµένα 

 

Η επιλογή «Αναλύσεις» 

Στην επιλογή «Αναλύσεις» (εικόνα 4) βρίσκονται οι βασικές εντολές για την εφαρµογή των 
τριών αναλύσεων που µπορεί να εφαρµοστούν σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα είδη πινάκων 
(Κεντρικό Πίνακα ∆εδοµένων, Οµογενοποιηµένο Πίνακα, Πίνακα ∆ιπλής Εισόδου Α. Σ και 
Πίνακα ∆ιπλής Εισόδου Σ. Σ) που υποστηρίζονται από την υπηρεσία. Οι τρεις αυτές αναλύσεις, 
Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, Άνω Ιεραρχική Ταξινόµηση και Κάτω Ιεραρχική 
Ταξινόµηση  δεν θα αναπτυχθούν εδώ διότι, η κάθε µια αποτελεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο 
είναι πέραν από τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης. 

 
Εικόνα 4: Οι βασικές αναλύσεις που επιτρέπει το πρόγραµµα 

 

Η επιλογή «Βοήθεια» 

Η επιλογή «Βοήθεια» έχει δύο βασικές υπέρ-συνδέσεις µε σκοπό την πληροφόρηση του 
χρήστη για την υπηρεσία, την προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων που αντιµετωπίζει σε σχέση µε 
τη χρήση της, όπως και τρόπους επικοινωνίας µε τους υπεύθυνους της υπηρεσίας. 

 1.  Βοήθεια για την Υπηρεσία 

Με την επιλογή αυτή ο πλοηγός του χρήστη θα ανοίξει µια νέα ιστοσελίδα που περιέχει 
βοήθεια και χρήσιµες οδηγίες που αφορούν τη χρήση και τις δυνατότητες της υπηρεσίας. 

2. Επικοινωνία 

Με την επιλογή αυτή ο πλοηγός του χρήστη θα ανοίξει µια νέα ιστοσελίδα (εικόνα 10) που 
περιέχει χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες µπορεί να αποταθεί ο χρήστης για 
προβλήµατα, βοήθεια, υποστήριξη και ότι άλλο έχει σχέση µε την υπηρεσία.  

 



572                                                                       4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η υπηρεσία δεν έχει δοκιµαστεί σε πραγµατικές συνθήκες εξυπηρέτησης  πολλών χρηστών 

στις οποίες στιγµιαία ο εξυπηρετητής θα πρέπει να ανταποκριθεί  στις απαιτήσεις τους στο 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Η σταθερότητα, η κατανάλωση των υπολογιστικών πόρων και η 
εξυπηρέτηση των χρηστών στο συγκεκριµένο µηχάνηµα που έχει εγκατασταθεί η υπηρεσία δεν 
έχουν διερευνηθεί προς το παρόν δηλαδή, αν κατά την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών 
χρηστών, ο κατακερµατισµός και η κατανάλωση της µνήµης του µηχανήµατος οδηγεί σε 
µειωµένη απόδοση.  

Πιστεύω οτι η εφαρµογή αυτή παρέχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για 
στοιχειώδεις στατιστικές επεξεργασίες και εφαρµογές πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων, και η 
ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία του για αξιοποίησή στην εκπαίδευση αφορά την απλότητα στη χρήση 
του και τη δυνατότητα χρήσης του µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Ελπίζω τέλος, η προσπάθεια αυτή θα βρει µιµητές για την υλοποίηση παρόµοιων εφαρµογών 
που θα δώσουν τη δυνατότητα να µπορούν οι χρήστες του διαδικτύου να εκτελούν εφαρµογές µε 
ασφάλεια και οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες λειτουργικού συστήµατος, θα µπορούν να 
αναβαθµίζονται χωρίς αναδιανοµή του κώδικα και θα παρέχουν τη µέγιστη δυνατή βοήθεια 
άµεσα. 
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