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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Καηά ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, νη δηδάζθνληεο θαη νη καζεηέο 

ζπρλά ζπλαληνύλ δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζην όηη ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη αθνξνύλ ζε αθεξεκέλεο, 

δπλακηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα πξνζεγγηζηνύλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ 

παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθέο κηθξνεθαξκνγέο Java (Java applets) πξνζθέξνπλ έλα 

αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ δπλακηθώλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηε 

δηδαζθαιία θαη θαηαλόεζε ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ απηνύ ηνπ είδνπο. Βαζηθό πιενλέθηεκά ηνπο είλαη όηη 

κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν, αξθεί λα δηαζέηεη έλα 

θαηάιιειν πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Java-enabled Web browser). Ωζηόζν, ν εληνπηζκόο 

θαηάιιεισλ κηθξνεθαξκνγώλ, πνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, 

απαηηεί ζπλήζσο ρξνλνβόξεο αλαδεηήζεηο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Σηελ εηζήγεζε απηή, πεξηγξάθεηαη έλαο 

δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο ζην λα εληνπίδνπλ, εύθνια θαη γξήγνξα, εθπαηδεπηηθέο 

κηθξνεθαξκνγέο Java, αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο.  

 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γηδαζθαιία Πιεξνθνξηθήο, Java applets, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, νη ηερλνινγίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ αζθνύλ 

κεγάιε επίδξαζε ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε πνιιέο επηζηήκεο, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ θαη ζηελ ίδηα ηελ Πιεξνθνξηθή (Jimenez et al., 2000). Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο, από ηελ 

εκθάληζή ηνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δηαθάλεθε όηη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξό 

εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, θαζώο επέηξεπε ηελ εύθνιε δηαλνκή ςεθηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ κε 

ηε κνξθή πνιπκεζηθώλ εγγξάθσλ. Με ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java θαη ηεο 

εηθνληθήο κεραλήο ηεο Java (Java Virtual Machine – JVM), ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη 

πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ απμήζεθαλ, θαζώο έγηλε πιένλ εθηθηή ε δηαλνκή 

αιιειεπηδξαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, κε ηξόπν αλεμάξηεην από πιαηθόξκα πιηθνύ θαη 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, πξνο νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε (Kamthan, 1999; 

Ross, 2000). Μόλε πξνϋπόζεζε ήηαλ πιένλ λα δηαζέηεη θαλείο έλαλ ππνινγηζηή κε πξόζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν θαη έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Web browser) ελεξγνπνηεκέλν 

ώζηε λα εθηειεί εθαξκνγέο Java. Οη ηερλνινγηθέο απηέο εμειίμεηο είραλ σο απνηέιεζκα νη 

δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο λα κελ 

πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηα όξηα ηεο ηάμεο θαη ηνπ έληππνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, αιιά λα κπνξνύλ 

λα επεθηαζνύλ πέξα από ρσξηθνύο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο, κε ηελ πξόζβαζε εθπαηδεπηηθώλ 
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θαη καζεηώλ ζε ςεθηαθνύο εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο θαη αιιειεπηδξαζηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. 

Η δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδεη 

νξηζκέλεο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζέηεη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. Σα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη (π.ρ. 

εθηέιεζε δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ, ιεηηνπξγία εζσηεξηθώλ κνλάδσλ ηνπ ππνινγηζηή, εθηέιεζε 

πξνγξακκάησλ) ζπλήζσο αθνξνύλ ζε αθεξεκέλεο, δπλακηθέο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο (Boroni et 

al., 1998; Ross, 2000). Έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο απηνύ ηνπ είδνπο είλαη πνιύ δύζθνιν, αλ όρη 

αδύλαηνλ, λα εμεγεζνύλ απνηειεζκαηηθά από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε ηνλ παξαδνζηαθό ‘ζηαηηθό’ 

ηξόπν δηδαζθαιίαο (π.ρ. ρξήζε πίλαθα, δηαγξακκάησλ ξνήο, θώδηθα, εηθόλσλ), αιιά θαη λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο από ηνπο καζεηέο κέζα από πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ιεθηηθέο πεξηγξαθέο θαη ζηαηηθέο 

εηθόλεο (Boroni et al., 1998; Ross, 2000; Kamthan, 1999). 

Δηδηθόηεξα, ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο 

επηζεκαίλνπλ όηη αξθεηέο από ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ ζρνιείνπ ζέηνπλ δπζθνιίεο θαηαλόεζεο ζηνπο καζεηέο (Papastergiou, 

2003). Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ, αθελόο, ην δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη, 

αθεηέξνπ, ε θαηαλόεζε από κέξνπο ησλ καζεηώλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ λα παξέρεη δπλακηθέο, γξαθηθέο, αιιειεπηδξαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ εμεηάδνληαη (Boroni et al., 1998; Jimenez et al., 2000; Ross, 

2000). Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ ηύπνπ απηνύ νπηηθνπνηεί θαη πξνζνκνηώλεη έλλνηεο θαη 

δηαδηθαζίεο, παξέρνληαο έλα αιιειεπηδξαζηηθό πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ, νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα κάζνπλ πξάηηνληαο (learning by doing) κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ηε δηαηύπσζε θαη 

ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ θαζώο θαη ηνλ πεηξακαηηζκό (Cairns, 1995).  

Σν ελδηαθέξνλ πνιιώλ εξεπλεηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθνύ 

ινγηζκηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο (π.ρ. 

αιγόξηζκνη θαη πξνγξακκαηηζκόο, αξρηηεθηνληθή Η/Τ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, δίθηπα Η/Τ) 

εζηηάδεηαη ζήκεξα ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ κε ηε κνξθή κηθξνεθαξκνγώλ Java, πξνζβάζηκσλ 

κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Boroni et al., 1998). Μηα κηθξνεθαξκνγή Java είλαη έλα κηθξό 

ζπλήζσο πξόγξακκα γξακκέλν ζε Java, ην νπνίν πεξηέρεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα θαη, αθνύ 

κεηαθεξζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, εθηειείηαη ζηνλ ππνινγηζηή απηό 

κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, αξθεί ην ηειεπηαίν λα επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε έρνληαο ελεξγνπνηεκέλε ηε JVM (Bishop, 1998). 

Η ρξήζε κηθξνεθαξκνγώλ Java γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο γίλεηαη όιν θαη πην δηαδεδνκέλε 

(Wiest & Zell, 2002). Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνεθαξκνγώλ απηώλ είλαη (Kamthan, 1999): 

α) ηαρύηεηα: εθηεινύληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε γξεγνξόηεξα από ό,ηη εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο πνπ εθηεινύληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο δηαθνκηζηέο, β) πνιπκεζηθόηεηα: δηαζέηνπλ 

ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε θεηκέλνπ, γξαθηθώλ, ήρνπ, πξνζνκνηώζεσλ 

θίλεζεο (animations), γ) αιιειεπηδξαζηηθόηεηα: παξέρνπλ ζην ρξήζηε απμεκέλεο δπλαηόηεηεο 

αιιειεπίδξαζεο, δ) κεησκέλν θόζηνο: απαηηνύλ κόλνλ έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο (δηαηίζεηαη 

δσξεάλ) ζε αληίζεζε κε εκπνξηθά παθέηα εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ πνπ δελ είλαη πξνζηηά ζε 

όινπο, ε) αλεμαξηεζία από πιαηθόξκα πιηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο: εθηεινύληαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή (δηαηίζεληαη JVMs γηα πνιιέο πιαηθόξκεο θαη πξνγξάκκαηα 

πεξηήγεζεο). Οη κηθξνεθαξκνγέο απηέο παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο έλα αιιειεπηδξαζηηθό 

πεξηβάιινλ δπλακηθώλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηνλ 

πεηξακαηηζκό θαη ηε κάζεζε κέζα από ηελ πξάμε, λα δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε θαη λα απμήζεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα παξαθηλώληαο ηνπο λα αζρνιεζνύλ πην ελεξγά κε απηό 

(Kamthan, 1999). 
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ήκεξα, ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό πνιιέο κηθξνεθαξκνγέο Java, πνπ κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δηαθόξσλ επηζηεκώλ. Οη πεξηζζόηεξεο 

αθνξνύλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηα Μαζεκαηηθά (π.ρ. Physics applets, Manipula Math with 

Java), ελώ αξθεηέο αθνξνύλ ζηελ Πιεξνθνξηθή. Σν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη, όζνλ αθνξά ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη όηη πξνθεηκέλνπ νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο θαη νη καζεηέο λα 

εληνπίζνπλ θαηάιιειεο κηθξνεθαξκνγέο πνπ λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ελλνηώλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδώλ, πξέπεη λα εκπιαθνύλ ζε ρξνλνβόξεο αλαδεηήζεηο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. 

ηελ εξγαζία απηή, πεξηγξάθεηαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε 

ζθνπό λα απνηειέζεη έλα δηδαθηηθό θαη καζεζηαθό εξγαιείν γηα ηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. ην δηθηπαθό ηόπν παξνπζηάδνληαη, 

ζρνιηαζκέλεο θαη νκαδνπνηεκέλεο ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, κηθξνεθαξκνγέο Java πνπ ππάξρνπλ 

ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ειιεληθνύ ζρνιείνπ, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη νη θαζεγεηέο 

Πιεξνθνξηθήο θαη νη καζεηέο, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ, λα κπνξνύλ εύθνια θαη γξήγνξα, από 

νπνηνδήπνηε ζεκείν κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν, λα εληνπίδνπλ κηθξνεθαξκνγέο, αλάινγα κε ηηο 

δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο. Ο δηθηπαθόο απηόο ηόπνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί είηε 

θαηά ηε δηάξθεηα καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην είηε γηα κειέηε ζην ζπίηη. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ JAVA ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ 

Η εξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε απηή νινθιεξώζεθε ζε δύν θάζεηο: 

i. αλαδήηεζε, εληνπηζκόο θαη αμηνιόγεζε ησλ κηθξνεθαξκνγώλ Java,  

ii. θαηαζθεπή δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. 

Αξρηθά, αλαδεηήζεθαλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό κηθξνεθαξκνγέο πνπ λα κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην. πγθεθξηκέλα, νη 

κηθξνεθαξκνγέο έπξεπε λα ζρεηίδνληαη κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ: α) ηνπ 

καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο ‘Πιεξνθνξηθή’ ηνπ Γπκλαζίνπ, β) ηνπ καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο 

‘Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο - Τπνινγηζηώλ’ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, γ) ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο 

‘Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ’ ηεο ηερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ 

Δληαίνπ Λπθείνπ θαη δ) ηνπ καζήκαηνο εηδίθεπζεο ‘Μεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη δίθηπα 

ππνινγηζηώλ’ ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηύσλ Η/Τ ησλ Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ 

Δθπαηδεπηεξίσλ (ΣΔΔ).  

Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κηθξνεθαξκνγώλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αθεηεξίεο νξηζκέλεο 

ελδεηθηηθέο δηεπζύλζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (π.ρ. Computer Science tutorials and applets, Web 

excursions in Computer Science, Δθπαηδεπηηθή πύιε ΤπΔΠΘ) θαη, επίζεο, δηελεξγήζεθαλ 

αλαδεηήζεηο κέζσ κεραλώλ αλαδήηεζεο. Ωο νδεγνί γηα ηε ζεκαηνινγία θαη ην πεξηερόκελν ησλ 

κηθξνεθαξκνγώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ. Σα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ηειηθήο επηινγήο κηαο κηθξνεθαξκνγήο ήηαλ: α) ε ζπλάθεηά ηεο κε ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ θαη, επνκέλσο, ε ρξεζηκόηεηά ηεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, β) ε αξηηόηεηα ηεο πινπνίεζήο ηεο (π.ρ. θαιή πνηόηεηα 

γξαθηθώλ, κηθξόο ρξόλνο κεηαθνξάο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, εθηέιεζε ρσξίο πξνβιήκαηα), 

γ) ν πςειόο βαζκόο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε (π.ρ. δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ αξρηθώλ ζπλζεθώλ 

θαη παξακέηξσλ, δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζνκνίσζεο), δ) ε επηζηεκνληθή 

νξζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ε εγθπξόηεηα ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο. 
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ηε ζπλέρεηα, αλαπηύρζεθε έλαο δηθηπαθόο ηόπνο, ζηνλ νπνίνλ παξνπζηάδνληαη νη 

κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη επηιέρζεθαλ, ηαμηλνκεκέλεο αλάινγα κε ην ζέκα ζην 

νπνίν αθνξνύλ. Οη κηθξνεθαξκνγέο ζπλνδεύνληαη από πεξηγξαθέο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ 

επηηεινύλ. Οη πεξηγξαθέο απνζθνπνύλ ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πιεξνθνξηθήο 

θαη ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο θαη λα αμηνπνηήζνπλ δηδαθηηθά ηηο 

κηθξνεθαξκνγέο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεύλεζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ 

πξώηε θάζε ηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο κηθξνεθαξκνγώλ, νη νπνίεο 

αθνξνύλ: α) ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γεληθήο παηδείαο, β) ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο 

εηδίθεπζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, γ) ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο εηδίθεπζεο ησλ ΣΔΔ. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο, κε ηε ζεηξά ηνπο, δηαηξέζεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο.  

Καηά ηελ εθπόλεζε ησλ δύν θάζεσλ ηεο εξγαζίαο, αλέθπςαλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο. 

πγθεθξηκέλα: α) θαηά ηελ πξώηε θάζε, δηαπηζηώζεθε όηη, ζπγθξηηηθά κε άιιεο επηζηήκεο (π.ρ. 

Φπζηθή, Μαζεκαηηθά) γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό πιεζώξα κηθξνεθαξκνγώλ 

Java, ππάξρεη αθόκε ζρεηηθή έιιεηςε κηθξνεθαξκνγώλ πνπ λα κπνξνύλ λα ππνβνεζήζνπλ ηελ 

θαηαλόεζε ελλνηώλ ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ηνπ 

πιηθνύ (hardware), β) θαηά ηε δεύηεξε θάζε, δηαπηζηώζεθε όηη νξηζκέλεο από ηηο 

κηθξνεθαξκνγέο κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από κηα θαηεγνξίεο ή ππνθαηεγνξίεο 

θαη επνκέλσο ππήξρε επηθάιπςε. Σν πξόβιεκα απηό αληηκεησπίζηεθε κε ηελ έληαμε κηαο 

κηθξνεθαξκνγήο ζηελ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ζηελ νπνία δίλεη πεξηζζόηεξε έκθαζε ην 

πεξηερόκελό ηεο (π.ρ. ε έληαμε ζηελ θαηεγνξία ησλ αιγνξίζκσλ ή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θξίζεθε 

από ην αλ δίλεηαη έκθαζε ζηνλ αιγόξηζκν ηνλ ίδην ή ζηελ πινπνίεζή ηνπ ζε θάπνηα γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ). Γεληθά, έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ζε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξν βαζκό ε 

ύιε ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, αλ θαη απηό δελ ήηαλ πάληα εθηθηό ιόγσ ηεο 

έιιεηςεο πνπ πξναλαθέξζεθε. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νξηζκέλεο από ηηο 

κηθξνεθαξκνγέο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ αθόκε θαη ζε παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο. 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ 

Ο εθπαηδεπηηθόο δηθηπαθόο ηόπνο (βι. Δηθόλα 1) πεξηιακβάλεη κηθξνεθαξκνγέο Java 

νκαδνπνηεκέλεο, αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν αθνξνύλ, ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) Γεληθά, 

β) Πξνγξακκαηηζκόο θαη γ) Γίθηπα. Καζεκία από ηηο θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλεη πεξαηηέξσ 

ππνθαηεγνξίεο. Γηα θαζεκία από ηηο κηθξνεθαξκνγέο, παξέρεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ηεο, εηθόλα ηεο δηεπαθήο ρξήζηε, θαζώο θαη ππεξζύλδεζκνο πξνο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Παγθόζκηνπ Ιζηνύ ε νπνία θηινμελεί ηε κηθξνεθαξκνγή. Δθηόο από ηε ζπιινγή κηθξνεθαξκνγώλ 

Java, παξέρνληαη επίζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη νξηζκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

ππεξεζίεο (εκεξνιόγην, δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο, ρξήζηκνη ζύλδεζκνη). ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη ηα πεξηερόκελα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. 
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Εικόνα 1. Η αξρηθή ζειίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 2) αθνξνύλ ζηα 

καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο γεληθήο παηδείαο θαη νκαδνπνηήζεθαλ ζηηο αθόινπζεο ππνθαηεγνξίεο: 

α) Τιηθό, β) Μεηαηξνπείο, γ) Πίλαθεο αιεζείαο, δ) Κξππηνγξαθία, ε) Αιγόξηζκνη, ζη) Γηαδίθηπν, 

δ) Κπθιώκαηα.  

 
Εικόνα 2. Πξνζνκνίσζε ςεθηαθώλ θπθισκάησλ 

(http://www.bio.vu.nl/thb/course/comp/simcir12/simcir.html) 

   

Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο 

κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα:  

 Υιηθό: αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη ηνπ επεμεξγαζηή ηνπ Η/Τ, πξνζνκνίσζε 

ιεηηνπξγίαο Η/Τ (δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο από ηε κλήκε, απνθσδηθνπνίεζεο θαη εθηέιεζεο 
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εληνιώλ, ξόινο δηαθόξσλ θαηαρσξεηώλ), δηαδηθαζίεο αλάγλσζεο θαη εγγξαθήο από θαη πξνο 

ζπκπαγείο δίζθνπο (CD) 

 Μεηαηξνπείο: δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο αξηζκνύ από δεθαδηθή ζε δπαδηθή, νθηαδηθή θαη 

δεθαεμαδηθή κνξθή θαη αληίζηξνθα, εθηέιεζε πξάμεσλ κεηαμύ δπαδηθώλ αξηζκώλ, 

κεηαηξνπή ζπκβνινζεηξώλ ζε θσδηθνύο ASCII 

 Πίλαθεο αιεζείαο: ζπκπιήξσζε πηλάθσλ αιεζείαο κε ηελ εθαξκνγή ινγηθώλ πξάμεσλ, αξρέο 

ηεο άιγεβξαο Boole, ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ εθθξάζεσλ ηεο άιγεβξαο Boole 

 Κξππηνγξαθία: αιγόξηζκνο θξππηνγξαθίαο δεκνζίνπ θιεηδηνύ RSA θαη αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο, ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθώλ 

ππνγξαθώλ 

 Αιγόξηζκνη: αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο (π.ρ. linear search, binary search) θαη ηαμηλόκεζεο (π.ρ. 

simple sort, bubble sort, quick sort), δνκέο δεδνκέλσλ (π.ρ. ζηνίβα, δέλδξν) 

 Γηαδίθηπν: ιεηηνπξγίεο ησλ ηρλώλ αλαγλώξηζεο (cookies), αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν, ζάξσζε 

ζπξώλ (port scanning) θαη ηείρνο πξνζηαζίαο (firewall) 

 Κπθιώκαηα: ζρεδίαζε θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ςεθηαθώλ θπθισκάησλ (νη καζεηέο 

κπνξνύλ π.ρ. λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο ςεθηαθά θπθιώκαηα ζπλδένληαο κεηαμύ ηνπο 

ινγηθέο πύιεο, δηαθόπηεο θαη άιια ζηνηρεία, θαη λα παξαθνινπζήζνπλ πξνζνκνηώζεηο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θπθισκάησλ) 

ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνζνκνηώζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαζώο θαη ησλ επόκελσλ 

θαηεγνξηώλ, ν ρξήζηεο έρεη ζπλήζσο ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο, νη νπνίεο βνεζνύλ ζεκαληηθά 

ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ θαη αιγνξίζκσλ πνπ πξνζνκνηώλνληαη: α) 

ξύζκηζε παξακέηξσλ θαη είζνδν δεδνκέλσλ, β) θαζνξηζκό ηεο ηαρύηεηαο εθηέιεζεο ηεο 

πξνζνκνίσζεο, γ) επηινγή ζπλερνύο ή βεκαηηθήο (έλα βήκα κπξνζηά ή πίζσ) εθηέιεζεο, δ) 

παύζε/δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο, ε) επαλεθθίλεζε/λέα εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 3) νπηηθνπνηνύλ 

δηάθνξνπο αιγόξηζκνπο αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο ‘δηαηξέρνληαο’ παξάιιεια θαη ηνλ θώδηθα 

πινπνίεζεο ησλ αιγνξίζκσλ (π.ρ. κε θαηάιιειν ρξσκαηηζκό ηεο γξακκήο πνπ εθηειείηαη ζε θάζε 

βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ), παξέρνληαο έηζη πξνο ην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηεο ηηκήο δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ.  

 
Εικόνα 3. Οπηηθνπνίεζε αιγνξίζκσλ ηαμηλόκεζεο 

(http://www.cs.hope.edu/~alganim/animator/Animator.html) 

http://www.cs.hope.edu/~alganim/animator/Animator.html
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ηελ θαηεγνξία απηή, εληάρζεθαλ επίζεο κηθξνεθαξκνγέο πνπ νπηηθνπνηνύλ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο δηαθόξσλ δνκώλ δεδνκέλσλ (βι. Δηθόλα 4). πλνιηθά, πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο 

ππνθαηεγνξίεο: α) Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο, θαη β) Γνκέο δεδνκέλσλ. 

Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο κηθξνεθαξκνγέο 

πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: 

 Αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο θαη ηαμηλόκεζεο: νπηηθνπνηνύληαη δηάθνξνη αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο 

(π.ρ. linear search, binary search) θαη ηαμηλόκεζεο (π.ρ. simple sort, bubble sort, quick sort) 

 Γνκέο δεδνκέλσλ: νπηηθνπνηνύληαη νπξέο, ζηνίβεο, δηαζπλδεδεκέλεο ιίζηεο, δέλδξα, γξάθνη, 

θαζώο θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αληίζηνηρνη αιγόξηζκνη πνπ ζπλδένληαη κε απηέο ηηο 

δνκέο δεδνκέλσλ (π.ρ. ώζεζε λένπ ζηνηρείνπ ζε ζηνίβα, δηαγξαθή θόκβνπ από 

δηαζπλδεδεκέλε ιίζηα, δηάζρηζε δπαδηθνύ δέλδξνπ)  

 
Εικόνα 4. Οπηηθνπνίεζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζε ζηνίβα 

(http://www.cs.usask.ca/resources/tutorials/csconcepts/1998_5/stacks/java/index.html) 

   

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, ζε 

θάζε βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ, λα παξαηεξήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πίλαθα όπνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα (π.ρ. πνηά από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλα) θαζώο 

θαη ηνπο αξηζκνύο ησλ ζπγθξίζεσλ θαη ησλ ελαιιαγώλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Ο 

θώδηθαο δίλεηαη ζε θάπνηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (π.ρ. C, C++, Java) ή ζε ςεπδνγιώζζα. ηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπλ ζπλερή ή βεκαηηθή 

εθηέιεζε θαη λα παξαηεξήζνπλ αληίζηνηρα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

αιγνξίζκνπ ή ζηαδηαθά ηελ εθηέιεζε ηνπ θάζε βήκαηνο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο. Μπνξνύλ επίζεο λα ξπζκίζνπλ ηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο, θαζώο θαη λα ζηακαηήζνπλ θαη λα 

επαλεθθηλήζνπλ ηνλ αιγόξηζκν. 

 

ΔΙΚΣΤΑ 

Οη κηθξνεθαξκνγέο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία απηή (βι. Δηθόλα 5) επηηξέπνπλ ηελ 

πξνζνκνίσζε ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ θαη αιγνξίζκσλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ. 

Οκαδνπνηήζεθαλ ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: α) Ethernet - CSMA/CD, β) Αζύξκαηα δίθηπα, γ) 

Αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο, δ) Σνπνινγίεο δηθηύσλ, ε) Μεηαγσγή παθέησλ, ζη) ALOHA, δ) 

Γηαδίθηπν. 
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Εικόνα 5. Πξνζνκνίσζε δηθηύνπ Ethernet κε κεηαγσγείο  

(http://www.kom.e-technik.tu-darmstadt.de/projects/iteach/itbeankit/Applets/Ethernet/ethernet.html) 

   

Αλαιπηηθόηεξα, νη παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο 

κηθξνεθαξκνγέο πνπ θαιύπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: 

 Ethernet - CSMA/CD: πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ Ethernet 

θαη ηνπ πξσηνθόιινπ CSMA/CD (νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

δηάθνξα ζελάξηα θαζνξίδνληαο παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ηνλ αξηζκό ησλ ζηαζκώλ ηνπ 

δηθηύνπ, ην κέγεζνο θαη ην ξπζκό κεηάδνζεο ησλ παθέησλ, ηελ ύπαξμε νκθαινύ (hub) ή 

κεηαγσγέα (switch), θαη λα παξαθνινπζήζνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηθηύνπ) 

 Αζύξκαηα δίθηπα: ιεηηνπξγία θαη ρξεζηκόηεηα ησλ αζύξκαησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ κέζα από 

παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπο, πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ελζύξκαησλ δηθηύσλ, ζπλήζεηο 

ηνπνινγίεο 

 Αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο: πξνζνκνίσζε δηαθόξσλ αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο (π.ρ. fixed 

routing, SPF, flooding, multipath, RIP), ππνινγηζκόο θαη νπηηθνπνίεζε πηλάθσλ 

δξνκνιόγεζεο (νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δίθηπν θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπλερή ή βεκαηηθή εθηέιεζε αιγνξίζκσλ δξνκνιόγεζεο ζην δίθηπν 

απηό) 

 Τνπνινγίεο δηθηύσλ: ιεηηνπξγία δηαθόξσλ ηνπνινγηώλ δηθηύνπ (νη καζεηέο κπνξνύλ λα 

πεηξακαηηζηνύλ κε ηελ πξνζνκνίσζε κηαο ηνπνινγίαο δηθηύνπ θαζνξίδνληαο παξακέηξνπο, 

όπσο π.ρ. αξηζκό ζηαζκώλ, κέζν κεηάδνζεο, κήθνο θαη ηαρύηεηα γξακκήο, κέγεζνο θαη ξπζκό 

κεηάδνζεο παθέησλ, θαη επηιέγνληαο ζελάξηα, όπσο π.ρ. ζηαζκόο ή ζύλδεζκνο εθηόο 

ιεηηνπξγίαο, ώζηε λα θαηαλνήζνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηύνπ) 

 Μεηαγσγή παθέησλ: ιεηηνπξγία δηαθόξσλ ηερληθώλ κεηαγσγήο παθέηνπ (νη καζεηέο κπνξνύλ 

λα πεηξακαηηζηνύλ κε πξνζνκνηώζεηο ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηερληθέο σο πξνο ηελ 

απνδνηηθόηεηα) 

 ALOHA: ιεηηνπξγία δηθηύνπ ALOHA 

 Γηαδίθηπν: θαηάηκεζε κελπκάησλ ζε παθέηα (νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ 

παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ην κέγεζνο ησλ κελπκάησλ θαη ησλ παθέησλ, θαη λα 

http://www.kom.e-technik.tu-darmstadt.de/projects/iteach/itbeankit/Applets/Ethernet/ethernet.html
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παξαθνινπζήζνπλ ζε θάζε ελδηάκεζν θόκβν ηνπ δηθηύνπ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο 

απνζήθεπζεο θαη πξνώζεζεο), νπξέο θαη απώιεηα παθέησλ, ιεηηνπξγία ζπλδέζκνπ 

κεηάδνζεο (νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαζνξίζνπλ παξακέηξνπο, όπσο π.ρ. ην κέγεζνο θαη ην 

ξπζκό άθημεο ησλ παθέησλ, ην ξπζκό κεηάδνζεο ηνπ ζπλδέζκνπ, θαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλδέζκνπ), δηαθνξά κεηαμύ θαζπζηέξεζεο κεηάδνζεο θαη 

θαζπζηέξεζεο δηάδνζεο, ιεηηνπξγία ηεο ζηνίβαο πξσηνθόιισλ TCP/IP (ηεκαρηζκόο IP, 

έιεγρνο ξνήο κε ην TCP), ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο DNS (νη καζεηέο κπνξνύλ λα 

παξαηεξήζνπλ ην πώο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο νη δηάθνξνη δηαθνκηζηέο νλόκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζε έλα αίηεκα θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε δηαθνξεηηθά ζελάξηα 

επηθνηλσλίαο θαη δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηέηνησλ δηαθνκηζηώλ), ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνθόιινπ 

HTTP (νη καζεηέο κπνξνύλ λα παξαηεξήζνπλ ηί ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλάθηεζε κηαο 

ηζηνζειίδαο θαη, ξπζκίδνληαο ζρεηηθέο παξακέηξνπο, λα πεηξακαηηζηνύλ κε ην ρξόλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο) 

Σέινο, ζηελ θαηεγνξία απηή, ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ππεξζύλδεζκνη πξνο εθαξκνγέο άιινπ 

ηύπνπ (π.ρ. εθαξκνγέο Flash) πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε 

ηα δίθηπα Η/Τ (π.ρ. ιεηηνπξγία νκθαινύ, γέθπξαο θαη κεηαγσγέα, έλλνηα θαη ρξεζηκόηεηα 

πξσηνθόιινπ δηθηύνπ, κνληέιν OSI) θαη κε ην Γηαδίθηπν (π.ρ. είδε πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, 

ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηύνπ, ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ιεηηνπξγία 

κεραλώλ αλαδήηεζεο, δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο). 

πκπεξηιήθζεθαλ, επίζεο, ππεξζύλδεζκνη πξνο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θαιέο ζεσξεηηθέο 

αλαιύζεηο ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηα δίθηπα Η/Τ θαη ην Γηαδίθηπν. 

 

ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

Οη ρξήζηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θάπνηα 

κηθξνεθαξκνγή Java ζηέιλνληαο ηε δηεύζπλζή ηεο πξνο ην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ. Η 

πξνζζήθε ηεο δηεύζπλζεο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ δελ γίλεηαη απηόκαηα, θαζώο 

απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο λα ειεγρζεί ε εγθπξόηεηα ηεο κηθξνεθαξκνγήο θαη ε θαηαιιειόηεηά 

ηεο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε, λα πξνζηεζεί θαηάιιεινο ζρνιηαζκόο ηεο θαη λα εληαρζεί ζε θάπνηα 

θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία. Σέινο, παξέρνληαη κηα ζεηξά από άιιεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο, όπσο 

εκεξνιόγην, δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο κε επηινγή αλάκεζα ζε δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο 

(Google, Yahoo, Lycos, AltaVista, θ.ά.) θαζώο θαη ρξήζηκνη ππεξζύλδεζκνη πξνο άιινπο 

δηθηπαθνύο ηόπνπο, νκαδνπνηεκέλνη ζεκαηηθά ζε θαηεγνξίεο (ππνινγηζηέο, ινγηζκηθό, επηζηήκεο, 

νξγαληζκνί, βηβιηνπσιεία, θ.ά.)  

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

ηελ εξγαζία απηή, έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ κέζα από 

έλα δηθηπαθό ηόπν κηθξνεθαξκνγέο Java πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζην πιαίζην καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ αξθεηέο κηθξνεθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ην 

δηδαθηηθό έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ 

εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο, κέζα από αιιειεπηδξαζηηθέο πξνζνκνηώζεηο. Οη 

καζεηέο έρνπλ έηζη ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο, δίλνληαο δηαθνξεηηθά δεδνκέλα εηζόδνπ, κεηαβάιινληαο ηηο ηηκέο παξακέηξσλ, 

θάλνληαο ππνζέζεηο, παξαηεξώληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο, πξαγκαηνπνηώληαο 
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ζπγθξίζεηο θαη εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα. Σνπο παξέρεηαη επνκέλσο ε επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ 

ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο κε ηξόπν ελεξγό, βησκαηηθό, επράξηζην θαη ζύκθσλν κε ηνλ 

πξνζσπηθό καζεζηαθό ηνπο ξπζκό, ζηνλ ηόπν (π.ρ. ζρνιηθό εξγαζηήξην, ζπίηη) θαη ρξόλν πνπ 

επηζπκνύλ.  

Μειινληηθνί ζηόρνη καο είλαη: α) ν ζπλερήο εκπινπηηζκόο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε 

κηθξνεθαξκνγέο, β) ν εμειιεληζκόο όζσλ από ηηο κηθξνεθαξκνγέο είλαη εθηθηό λα κεηαθξαζηνύλ 

ζηα ειιεληθά, γ) ε αλάπηπμε ζρεδίσλ καζεκάησλ γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

κηθξνεθαξκνγώλ ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη δ) ε δεκηνπξγία θαη 

ππνζηήξημε κηαο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, 

κηθξνεθαξκνγώλ θαη ζρεδίσλ καζεκάησλ. 
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