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Περίληψη 
Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών που θα επιτρέπουν στους µαθητές να συµµετέχουν µε 

ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική πράξη, αποτελεί µονόδροµο στη σηµερινή εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα. Η χρήση της απλής εισήγησης ως µέσου παρουσίασης θεωρητικών θεµάτων 

πληροφορικής δεν είναι ικανή να κεντρίσει την προσοχή των µαθητών στο µέγιστο βαθµό. Στη 

συγκεκριµένη µελέτη παρουσιάζουµε τα οφέλη που προσέφερε στην κατανόηση του αλγορίθµου 

ταξινόµησης φυσαλίδας, η χρήση µιας πολυµεσικής εφαρµογής που δηµιουργήθηκε στην πλατφόρµα 

JavaFX. Από τη µελέτη προκύπτει, ότι η χρήση µιας τέτοιας εφαρµογής βελτιώνει σηµαντικά την 

ικανότητα των µαθητών να κατανοήσουν ένα προχωρηµένο θέµα πληροφορικής, ενώ παράλληλα 

µετατρέπει σε ευχάριστη εκπαιδευτική εµπειρία µια δύσκολη, στην παρουσίασή της, εκπαιδευτική 

ενότητα.  

Λέξεις κλειδιά: JavaFX , ταξινόµηση φυσαλίδας , τεχνολογίες εκπαίδευσης 

Abstract 
The adoption of modern technologies that will allow students to participate with interest in educational 

practice is a must in today's educational reality. Using the traditional teaching method (instruction) as a 

means of presenting theoretical computer science issues is not sufficient to stimulate the fullest 

attention of students. In this study we present the results obtained from the use of a multimedia 

application developed in the JavaFX platform to present the bubble sort algorithm in a number of 

lyceum students. The study shows that using an application that combines animated graphics and text 

and allows the participation of students in the advancement of the algorithm, significantly improves 

their ability to understand advanced computer science concepts.  

Keywords: JavaFX , bubble sort , ICT in education 

1. Εισαγωγή 

Η χρήση της τεχνολογίας πολυµέσων στην εκπαίδευση αποτελεί σηµαντικό πεδίο έρευνας τα 

τελευταία χρόνια. Ως τεχνολογία πολυµέσων ορίζουµε το συνδυασµό κινούµενων ή ακίνητων 

εικόνων, ήχων και κειµένου σε ένα τελικό προϊόν, το οποίο αναλαµβάνει να κεντρίσει µεγάλο 

µέρος από το σύνολο των αισθήσεων του εκάστοτε εκπαιδευόµενου. Ως αποτέλεσµα της εν 

λόγω αισθητηριακής διέγερσης έχουµε τη µεγαλύτερη προσήλωση του εκπαιδευόµενου στη 

διαδικασία της µάθησης, µε συνέπεια τη βελτίωση του συνολικού αποτελέσµατος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (HMInspectorate of Education, 2007). Μέχρι πρότινος και κυρίως 

λόγω της χαµηλής ποιότητας των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, η χρήση του παγκόσµιου 

ιστού ως µέσου διαµοιρασµού και πρόσβασης σε αρχεία πολυµεσικών εφαρµογών ήταν 

σχετικά προβληµατική. Κύρια αιτία για το εν λόγω φαινόµενο ήταν ο µεγάλος όγκος των 

εφαρµογών και του περιεχοµένου τους. Μοναδική εναλλακτική επιλογή ήταν η χρήση 

παραδοσιακών µορφών διαµοιρασµού media, όπως το CD-ROM και τα DVD. Με τη ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας ADSL δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευόµενους να µπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε πολυµεσικό εκπαιδευτικό υλικό από όπου και αν βρίσκονταν. 

Ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη των φυσικών υποδοµών έκαναν και την εµφάνιση τους 

τεχνολογίες όπως το Macromedia Flash που επέτρεπαν ευκολότερη διανοµή του πολυµεσικού 

υλικού µέσω των διαδεδοµένων, σε όλους τους χρήστες, φυλλοµετρητών. Σήµερα, ως 

επόµενο βήµα, εµφανίζονται οι εφαρµογές τύπου RIA (rich internet applications) µε 

κυριότερους εκπροσώπους τους το Adobe Flex και την JavaFX. Τα προγράµµατα τύπου RIA 
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αποτελούν ολοκληρωµένες εφαρµογές που εγκαθίστανται αυτόµατα µέσα από την προβολή 

τους από ένα φυλλοµετρητή, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ακολουθηθούν οι παραδοσιακές 

µέθοδοι εγκατάστασης λογισµικού µε όλα τα προβλήµατα που αυτό συνεπάγεται 

(δικαιώµατα πρόσβασης, dependencies κλπ). Επιπρόσθετα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

ένα σύνολο δεδοµένων, που µπορεί να φιλοξενούνται σε κάποιον web server, επιτρέποντας 

την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα και δυνατότητες που ο 

δηµιουργός της κάθε εφαρµογής προσφέρει (Wadhwani, 2005, JavaFX Developers – FAQs , 

n.d.). Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούµε την πλατφόρµα JavaFX ως µέσου παρουσίασης 

στους µαθητές του αλγορίθµου ταξινόµησης φυσαλίδας (Bubble Sort) και εξετάζουµε τα 

αποτελέσµατα της παρουσίασης αυτής στην κατανόηση του αλγορίθµου. Στο 2
ο
 µέρος της 

µελέτης παρουσιάζουµε συνοπτικά την αρχιτεκτονική της πλατφόρµας JavaFX και 

σηµειώνουµε επιγραµµατικά τα πλεονεκτήµατά της. Στο 3
ο
 µέρος παρουσιάζουµε τον 

αλγόριθµο της ταξινόµησης φυσαλίδας για την περίπτωση της αύξουσας ταξινόµησης καθώς 

και τον τρόπο χρήσης της εφαρµογής που δηµιουργήθηκε στην JavaFX. Στο 4
ο
 µέρος 

παρουσιάζουµε σε περίληψη τα ερωτηµατολόγια µε βάση τα οποία αξιολογήσαµε την 

αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής, καθώς και τα αποτελέσµατα που συλλέξαµε από την 

αντίστοιχη πειραµατική διδασκαλία στους µαθητές της Γ Λυκείου σε δυο γενικά λύκεια της 

χώρας (ΓΕΛ Καλαµπακίου ∆ράµας, Αριστοτέλειο ΓΕΛ Ιερισσού). Στο τέλος παραθέτουµε τα 

συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την εν λόγω έρευνα.  

2. Αρχιτεκτονική της πλατφόρµας JavaFX 

Η τεχνολογία JavaFX αποτελεί την τελευταία και πιο ολοκληρωµένη επέκταση της 

τεχνολογίας Java. Μέχρι σήµερα η γλώσσα/τεχνολογία Java επέτρεπε τη δηµιουργία 

εφαρµογών για κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή (κινητά τηλέφωνα, smartphones, 

υπολογιστές, pda's, tv-sets) επεκτείνοντας τις δυνατότητές τους σε σηµαντικό βαθµό. ∆εν 

επέτρεπε όµως τη δηµιουργία εφαρµογών που απαιτούσαν τη χρήση υψηλής ποιότητας video, 

γραφικών, ήχου και περιεχοµένου. H JavaFX εγκαθίσταται πάνω στην υπάρχουσα 

αρχιτεκτονική της Java, επιτρέποντας τη δηµιουργία πολυµεσικών εφαρµογών υψηλής 

ποιότητας. Η αρχιτεκτονική της δοµή περιλαµβάνει τα εξής µέρη: α) Το κοινό πλαίσιο 

εκτέλεσης των προγραµµάτων της Java (JVM) β) Τις απαραίτητες επεκτάσεις για την 

εκτέλεση πολυµεσικών εφαρµογών (JavaFX Runtime) γ) Το κοινό προγραµµατιστικό 

περιβάλλον (API) όπου, µε τη χρήση του, όλα τα προγράµµατα µπορούν να εκτελούνται σε 

οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει την πλατφόρµα δ) Προγραµµατιστικές επεκτάσεις που 

αφορούν τη δηµιουργία εφαρµογών για συγκεκριµένες συσκευές, λαµβάνοντας υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ε) Το σετ των εργαλείων που θα κάνουν χρήση οι 

προγραµµατιστές (Gosling, 2008, JavaFX Developers – FAQs, n.d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Αρχιτεκτονική πλατφόρµας JavaFX 

Ως πλεονεκτήµατα της πλατφόρµας αναφέρουµε το µηδενικό κόστος εγκατάστασης και 

χρήσης, την εκτενή βιβλιογραφία και τη συνεχή επέκταση των δυνατοτήτων της.  
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3. Παρουσίαση του αλγορίθµου ταξινόµησης φυσαλίδας και του 

τρόπου χρήσης της εφαρµογής  

3.1 Ο αλγόριθµος ταξινόµησης φυσαλίδας  

Ο αλγόριθµος ταξινόµησης φυσαλίδας αποτελεί τον απλούστερο αλγόριθµο ταξινόµησης 

στοιχείων ενός πίνακα. Σε ένα µη ταξινοµηµένο µονοδιάστατο πίνακα Π µε ν πλήθος 

στοιχείων εφαρµόζονται τα εξής (Βακάλη κ.α., 1999):  

Για i από 2 έως ν 

           Για j από v µέχρι i  µε βήµα -1 

  Αν Π[j-1] > Π[j] τότε 

  Αντιµετέθεσε Π[j-1],Π[j] (αύξουσα ταξινόµηση) 

Τέλος Αν 

Τέλος j 

Τέλος i 

3.2 Παρουσίαση της εφαρµογής  

Στο γραφικό περιβάλλον Netbeans υλοποιήθηκε µια πολυµεσική εφαρµογή της JavaFX που 

επιτρέπει στο µαθητή, αλληλεπιδρώντας µε το γραφικό περιβάλλον της, να ελέγξει το επίπεδο 

κατανόησης που έχει αποκτήσει σχετικά µε τον αλγόριθµο. Η εφαρµογή συνδυάζει κινούµενα 

γραφικά και κείµενο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει και τη συµµετοχή των µαθητών στην πρόοδο 

της εξέλιξης του αλγορίθµου. Αρχικά εµφανίζεται το κύριο παράθυρο της εφαρµογής όπου 

παρέχονται οι εξής τρεις επιλογές: α) Η αρχικοποίηση τιµών (διαφορετικών σε κάθε 

εκτέλεση) του πίνακα προς ταξινόµηση Π µε τη χρήση του πλήκτρου Shuffle. Οι τιµές προς 

ταξινόµηση εµφανίζονται µε τη µορφή κάθετων µπαρών, όπου το ύψος της κάθε µπάρας 

είναι ανάλογο των αριθµητικών τιµών του πίνακα. Οι τιµές προεπιλέγονται αποκλειστικά από 

τον υπολογιστή και όχι από το χρήστη. 

Σχήµα 2: Αρχική οθόνη εφαρµογής                           Οθόνη εφαρµογής µετά την επιλογή shuffle  

β) H αυτόµατη αύξουσα ταξινόµηση των στοιχείων του πίνακα (επιλογή Sort). Η ταξινόµηση 

γίνεται σε βήµατα και o µαθητής µπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη του αλγορίθµου γ) 

Η αύξουσα ταξινόµηση του πίνακα από το µαθητή µε τη χρήση του ποντικιού (επιλογή Play 

game). Ο µαθητής επιλέγει µε το ποντίκι το ζεύγος των δύο αριθµών (µπαρών) που 

πρόκειται, στο αµέσως επόµενο βήµα, να ταξινοµηθούν. Στην περίπτωση που η επιλογή του 

είναι σωστή, ενηµερώνεται από το πρόγραµµα µε το αντίστοιχο οπτικό µήνυµα και αυξάνεται 

το score του. Η µεταβλητή περιγράφει τον αριθµό των προβλέψεων στις οποίες ο µαθητής 

πέτυχε και το σύνολο των αντιµεταθέσεων που χρειάστηκαν για να ταξινοµηθεί ο πίνακας. Η 

διαδικασία τελειώνει µετά την πλήρη ταξινόµηση του πίνακα από το µαθητή ή τον 

υπολογιστή. Σε ολόκληρη τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος εµφανίζεται η θέση των 

µεταβλητών i,j. Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη στο http://users.sch.gr/gkouimtzis/. 
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Σχήµα 3: Μηνύµατα εφαρµογής προς τον χρήστη για την λανθασµένη ή σωστή επιλογή του 

4. Αξιολόγηση της εφαρµογής από τους µαθητές 

4.1 ∆ιαδικασία αξιολόγησης 

Η εφαρµογή αξιολογήθηκε µε βάση την πειραµατική µέθοδο αξιολόγησης µε χρήση 

ερωτηµατολογίων (Σολοµωνίδου, 2007). Οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα αρχικό 

ερωτηµατολόγιο που αφορούσε την κατανόηση του αλγορίθµου, όπως αυτός παρουσιάστηκε 

στο πλαίσιο του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον της Γ’ 

Τάξης του Γενικού Λυκείου. Οι ερωτήσεις ενδεικτικά ήταν οι εξής (Ερωτηµατολόγιο Α). :  

1. ∆ίνεται η παρακάτω µορφή ενός πίνακα:  

Π[1] Π[2] Π[3] Π[4] Π[5] Π[6] Π[7] Π[8] Π[9] Π[10] 

5 28 33 40 68 45 59 70 76 91 

               i = 5       j = 6 

α.  Μπορεί ο αλγόριθµος ταξινόµησης φυσαλίδας να βρεθεί σε µια θέση όπως φαίνεται στο 

σχήµα; □ ΝΑΙ          □ ΟΧΙ 

β. Αν απαντήσατε ΝΑΙ στο προηγούµενο ερώτηµα γράψτε ποια είναι τα δύο επόµενα 

νούµερα που θα αλλάξουν θέση ………  και  ……….. 

2.  ∆ίνεται η παρακάτω µορφή ενός πίνακα: 

Π[1] Π[2] Π[3] Π[4] Π[5] Π[6] Π[7] Π[8] Π[9] Π[10] 

23 50 33 49 42 45 59 70 76 91 

 i = 4 j = 8 

α.  Μπορεί ο αλγόριθµος ταξινόµησης της φυσαλίδας να βρεθεί σε µια θέση όπως φαίνεται 

στο σχήµα; □ ΝΑΙ         □ ΟΧΙ 

β. Αν απαντήσατε ΝΑΙ στο προηγούµενο ερώτηµα χαρακτηρίστε τα παρακάτω σαν Σωστό ή 

Λάθος: 

i.   Ο αλγόριθµος έχει τελειώσει την εκτέλεσή του. 

ii.  Ο αλγόριθµος δεν τελείωσε και δεν θα γίνουν άλλες εναλλαγές στοιχείων. 

iii. Ο αλγόριθµος δεν τελείωσε και δεν θα γίνουν άλλες συγκρίσεις στοιχείων. 

Στη συνέχεια δόθηκαν ακόµα δύο µορφές πίνακα  (3 και 4) µε το ίδιο σύνολο ερωτήσεων. 

Μετά την παρουσίαση της εφαρµογής, οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα τελικό 

ερωτηµατολόγιο (Ερωτηµατολόγιο Β).   

α) Προβείτε στην ταξινόµηση των στοιχείων µε βάση την εφαρµογή και απαντήστε πάλι 

στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου Α.  

β) Σας βοήθησε στην κατανόηση του αλγορίθµου η εν λόγω πολυµεσική εφαρµογή;  

γ) Αν ναι ποια/ποιές από τις δυνατότητές της:  
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γ.1.)  Η δυνατότητα να παρουσιάζει αυτόµατα την ταξινόµηση.   

γ.2.) Η δυνατότητα να επιλέξετε, µε τη χρήση ποντικιού, τα επόµενα προς ανταλλαγή 

στοιχεία. 

γ.3) Η δυνατότητα να σας πληροφορεί για τη σωστή ή λάθος επιλογή σας.  

δ) Έπαιξε ρόλο στην κατανόηση του αλγορίθµου η χρήση γραφικών αντί αριθµών;  

ε) Θα θέλατε να δείτε και άλλες τέτοιες εφαρµογές στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

4.2 Αποτελέσµατα αξιολόγησης - Συµπεράσµατα  

Τα αποτελέσµατα, µετά την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων, επικεντρώθηκαν στο να 

εκφράσουν ποσοτικά το κατά πόσο η εφαρµογή βοήθησε τους µαθητές στην κατανόηση του 

αλγορίθµου. Οι ποιοτικές παρατηρήσεις των µαθητών σηµειώνονται και αυτές. Αφού 

καταγράφηκαν οι απαντήσεις που δόθηκαν πριν και µετά την επίδειξη της εφαρµογής, 

πρόεκυψαν τα παρακάτω παρατιθέµενα στοιχεία. Τα εν λόγω στοιχεία δείχνουν το πλήθος 

των µαθητών, που ενώ αρχικά έδωσε λάθος απαντήσεις, µετά την επίδειξη της εφαρµογής 

εξακολουθούσε να δίνει λάθος απαντήσεις ή διόρθωσε τις απαντήσεις του σε σωστές. 

Παρόµοια, εξετάστηκε και η περίπτωση όπου αρχικά είχαµε σωστές απαντήσεις και στη 

συνέχεια, µετά την επίδειξη της εφαρµογής, εξακολουθούσαν να είναι σωστές ή οι µαθητές, 

αλλάζοντας γνώµη, απάντησαν λανθασµένα (σαφώς η χειρότερη περίπτωση). 

Πίνακας 1: Ποσοστά απαντήσεων ερωτηµατολογίου επί του συνόλου των ερωτήσεων 

Σύνολο Απαντήσεων Λάθος / Λάθος  Λάθος / Σωστό Σωστό / Λάθος Σωστό / Σωστό 

94 7 34 16 37 

Ποσοστό % 7,44 36,18 17,02 39,36 
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Σειρά1

Σχήµα 4: Συνολικά στατιστικά αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου 

Από τα στοιχεία προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:  

1. Ποσοστό 36% των µαθητών βελτίωσε τις επιδόσεις του στην κατανόηση του 

αλγορίθµου. 

2. Ποσοστό 17% των µαθητών χειροτέρεψε τις αντίστοιχες επιδόσεις του. Μια πιθανή 

αιτία για το εν λόγω ποσοστό, όπως προέκυψε από την παρατήρηση στην τάξη, είναι 

η επιεικής επιτήρηση των µαθητών η οποία δεν επέτρεψε την συνεχή συγκέντρωση 

τους τόσο στην χρήση της εφαρµογής όσο και στην διατήρηση του επιπέδου 

σοβαρότητας που απαιτούνταν σε ολόκληρη την διάρκεια της εκπαιδευτικής 

συνεδρίας. Ως αποτέλεσµα κάποιοι µαθητές δεν στάθηκε δυνατό να ολοκληρώσουν 

σωστά το τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου.  
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3. Ένα µικρό ποσοστό, της τάξης του 7,5%, δεν βοηθήθηκε από την εν λόγω εφαρµογή 

στο να βελτιώσει τις επιδόσεις του. 

Εξετάζοντας το ποιοτικό µέρος των απαντήσεων συλλέχτηκαν τα εξής στοιχεία:  

Πίνακας 2: Απαντήσεις σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της  εφαρµογής 

Ερωτήσεις 

Α. Βοήθησε η εν λόγω εφαρµογή στην 

κατανόηση του αλγορίθµου; 

ΝΑΙ: 10  ΟΧΙ: 1 

Β. Ποιες δυνατότητές της βοήθησαν; 

α) Η αυτόµατη παρουσίαση της ταξινόµησης 

β) Η επιλογή επόµενων στοιχείων προς αλλαγή 

γ) Η πληροφόρηση µε σωστό/λάθος της επιλογής 

δ) Η χρήση γραφικών 

Πλήθος 

3 

1 

5 

1 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: α) Η συντριπτική πλειοψηφία των 

µαθητών υποδέχτηκε µε θετικά σχόλια τη χρήση µιας πολυµεσικής εφαρµογής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. β) Η δυνατότητα της αυτόµατης παρουσίασης της ταξινόµησης και 

η πληροφόρηση των µαθητών για τις σωστές – λάθος επιλογές τους αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά που κρίθηκαν ως σηµαντικότερα. Γίνεται έτσι προφανές, ότι δεν αρκεί να 

υπάρχει µια πολυµεσική εφαρµογή που θα στοχεύει στο να πείσει το µαθητή για την αξία της 

µόνο µε τη χρήση εικόνας και ήχου, αλλά χρειάζεται µια στοχευµένη και προσεκτική 

προσέγγιση, που θα ανακαλύπτει, κάθε φορά, τα σηµεία στα οποία ο µαθητής εµφανίζει 

προβλήµατα κατανόησης. Σ’ αυτά τα προβλήµατα θα πρέπει να επικεντρώνεται η κάθε 

πολυµεσική εφαρµογή, µε σκοπό να τα επιλύσει. Οι µαθητές, στο σύνολό τους, απάντησαν 

επίσης θετικά στο να δηµιουργηθούν αντίστοιχες εφαρµογές και σε άλλα µαθήµατα, 

αναφέροντας ενδεικτικά: α) τα µαθηµατικά (µε ενδεικτική θεµατολογία τις εφαρµογές 

πολυµέσων που θα αφορούν τη µονοτονία των συναρτήσεων) β) τη φυσική (επιθυµία 

ύπαρξης πολυµεσικής εφαρµογής για την κυµατική θεωρία) γ) την ιστορία (παρουσίαση των 

ιστορικών γεγονότων µε χρονολογική σειρά). 
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