Ανάπηςξη Γιαδικηςακήρ Δθαπμογήρ Υποζηήπιξηρ
ηηρ Δκπαιδεςηικήρ Γιαδικαζίαρ ζηην Ππωηοβάθμια
Δκπαίδεςζη
Βαζίλείος Μαπία 1, Μαπδύπηρ Βαζίλειορ2
1

Τκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ, ΤΔΙ Καβάιαο,
mavasil@im.teikav.edu.gr
2
Τκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ, ΤΔΙ Καβάιαο
mardiris@teikav.edu.gr

Πεπίληψη

Σην άξζξν απηό παξνπζηάδεηαη κηα λέα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ππνζηήξημεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή
δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό ηελ παξνπζίαζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ εμάζθεζεο θαη εθπαίδεπζεο
γηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη πινπνηήζεθε κε ρξήζε Ελεύθεροσ Λογιζμικού /
Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα. Η εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε ζε πεξηβάιινλ
παγθόζκηνπ ηζηνύ κε βάζε ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη Javascript, ελώ γηα ηεο
αλάγθεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζύζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ
MySQL. Σθνπόο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα παξέρεη έλα εύθνιν, ρξήζηκν θαη ηαπηόρξνλα
δηαζθεδαζηηθό εξγαιείν γηα ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή, Αλνηθηό Λνγηζκηθό, Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε,
Πξνεγκέλεο κέζνδνη κάζεζεο.

Abstract
This paper presents a new electronic application that is to support the educational progress of
elementary school. Aim of this application is to make elementary students familiar with
alternative ways of learning and exercise. The application is relied on open source software.
The presented application is developed using PHP and Javascript scpripting languages.
MySQL is used also as a relational database system for managing the related education data.
The main objective of the application is to provide to elementary school students, an easy,
useful and entertaining tool for the studying and the learning.
Key-Words: Internet application, Open source software, Elementary school, Advanced
learning methods.

1. Διζαγωγή
Σηηο κέξεο καο ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο ειεθηξνληθώλ εθπαηδεπηηθώλ
εθαξκνγώλ (Δπίζεκε Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πύιε ηνπ Υπ.Δ.Π.Θ.), κεγάιν πιήζνο
από ηηο νπνίεο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηδηόθηεηνπ ινγηζκηθνύ, ελώ αξθεηέο αιιά κε
απμαλόκελν ξπζκό, ζε Διεύζεξν Λνγηζκηθό / Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα
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(Δικησακή Πύλη για ηο Εκπαιδεσηικό Λογιζμικό Ανοικηού Κώδικα). Διεύζεξν
Λνγηζκηθό/ Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΕΛ/ΛΑΚ) ραξαθηεξίδεηαη ην ινγηζκηθό
εθείλν, ην νπνίν δηαλέκεηαη καδί κε ηνλ πεγαίν θώδηθά ηνπ, έηζη ώζηε λα δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό. Παξάιιεια
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
επηηξέπεηαη ε ειεύζεξε αλαδηαλνκή ηεο αξρηθήο ή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζήο ηνπ
(Δικησακή Πύλη για ηο Ελεύθερο Λογιζμικό / Λογιζμικό Ανοικηού Κώδικα).
Η εθαξκνγή πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά κε
ηε ρξήζε Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ / Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Κώδηθα θαη έρεη σο ζηόρν
ηελ αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Η πξνηεηλόκελε πιαηθόξκα
παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζνπλ ηηο
γλώζεηο πνπ απνθνκίδνπλ από ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, είηε κέζσ θάπνηνπ
ππνινγηζηή ζην ζρνιείν, είηε ζην ζπίηη ηνπο. Δπηπξόζζεηα ηνπο βνεζά λα
εμνηθεησζνύλ κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη εηδηθόηεξα κε ηηο εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ θαη
ηνλώλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ κάζεζε αθνύ απηή γίλεηαη κέζσ κηαο εθαξκνγήο
πνπ κνηάδεη κε παηρλίδη. Δίλαη εύθνιε ζηε ρξήζε θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα καζεηέο
ησλ πξώησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Τν θξηηήξην απηό ζπληέιεζε ώζηε ην
γξαθηθό πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο λα παξέρεη απιόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ζε
ζπλδπαζκό κε θάπνηα εηδηθά εθέ πνπ εληππσζηάδνπλ ηνπο ρξήζηεο ηεο. Έλα επηπιένλ
ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο είλαη ε πξνβνιή ιίζηαο πςειόηεξσλ
βαζκνινγηώλ πνπ θαιιηεξγεί ην αίζζεκα ηνπ ζπλαγσληζκνύ ζηα παηδηά θαη ηνπο
παξαθηλεί λα εληείλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη λα γίλνληαη θαιύηεξνη.
Η πιαηθόξκα πεξηιακβάλεη ηξεηο εθαξκνγέο ζε κνξθή παηρληδηνύ πνπ απεπζύλνληαη
ζε καζεηέο ηεο Α θαη Β Γεκνηηθνύ: ζηαπξόιεμν αξηζκεηηθήο, θξεκάια θαη
νξζνγξαθία. Με ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγώλ-παηρληδηώλ ηα παηδηά κπνξνύλ λα κάζνπλ
ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη ηελ νξζνγξαθία, πην επράξηζηα θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε
βνήζεηα θάπνηνπ κεγάινπ (Harlen, Elstgest, 2005). Η ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο κπνξεί
λα γίλεη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη από νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή είλαη
ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν ρσξίο λα απαηηείηαη εγθαηάζηαζε θάπνηνπ εηδηθνύ
ινγηζκηθνύ. Τα ινγηζκηθά αλνηθηνύ θώδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε MySQL
σο ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, ε PHP σο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζε πεξηβάιινλ
Παγθόζκηνπ Ιζηνύ θαη ε HTML σο γιώζζα πεξηγξαθήο ππεξθεηκέλνπ.

2. Δπγαλεία Πος Φπηζιμοποιήθηκαν
2.1 Σύζηημα βάζεων δεδομένων MySQL
Η MySQL είλαη ε πην δηαδεδνκέλε βάζε δεδνκέλσλ αλνηρηνύ θώδηθα. Μπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα όπσο Unix-Linux, Microsoft, Macindosh
παξνπζηάδνληαο ίδηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά (Dubois et al. 2006). Μεξηθά από
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ηα πιενλεθηήκαηα ηεο είλαη ε πςειή απόδνζε, ην ρακειό θόζηνο απόθηεζεο, ε
εύθνιε εθκάζεζε, ε κεηαθεξζηκόηεηα, ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ θώδηθα πξνέιεπζεο θαη
ε κεγάιε δηαζεζηκόηεηα ππνζηήξημεο. Τν πνζνζηό ρξήζεο ηεο αλέξρεηαη ζην 29%
παγθνζκίσο (Garry, Group, 2007). Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλεηέιεζαλ ζηελ
επηινγή ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνηεηλόκελεο εθαξκνγήο.

2.2. Γλώζζα ππογπαμμαηιζμού PHP
Η PHP είλαη ε θπξίαξρε γιώζζα αλάπηπμεο δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ βαζηζκέλεο
ζηελ ππεξεζία Παγθόζκηνπ Ιζηνύ. Δίλαη γιώζζα αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ πνπ
ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ. Πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν
εληνιώλ πνπ βνεζνύλ ζηελ γξήγνξε θαη απνδνηηθή αλάπηπμε εθαξκνγώλ. Τνλ Ινύλην
ηνπ 2002 έγηλε ε πην δεκνθηιήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Γηαδηθηύνπ.
Φξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 24% ησλ ηζηνζειίδσλ, λνύκεξν πνπ
αληηζηνηρεί ζε 9 εθαηνκκύξηα εμππεξεηεηέο ηζηνζειίδσλ, από έλα ζύλνιν 37.6
εθαηνκκπξίσλ παγθνζκίσο. Σην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ επόκελσλ δύν ρξόλσλ ε PHP
εκθάληζε ξπζκό αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 6.5% ην κήλα. (Καρούνος, Κοροβέζης,
2003). Σην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο επηιέρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζπλόινπ ησλ εθαξκνγώλ.

2.3 Δξςπηπεηηηήρ ςπηπεζίαρ Παγκόζμιος Ιζηού Apache
Ο Apache είλαη ζήκεξα ν πην δεκνθηιήο εμππεξεηεηήο ηεο ππεξεζίαο Παγκόζμιοσ
Ιζηού. Αλαπηύρζεθε θαη ζπληεξείηαη από κηα νκάδα εζεινληώλ πνπ ήζειαλ λα
πινπνηήζνπλ έλαλ εμππεξεηεηή κε εύξσζην θώδηθα, πνπ λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη λα δηαλέκεηαη ειεύζεξα. Ο Apache ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
βάζε δεδνκέλσλ MySql θαη ηελ ζελαξηαθή γισζζά PHP ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα
ηελ αλάπηπμε δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ (Welling & Thomson, 2005). Σύκθσλα κε
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ν Apache θπξηαξρεί ζηελ αγνξά ηνπ Γηαδηθηύνπ από ηνλ
Απξίιην ηνπ 1996. Τνλ Απξίιην ηνπ 2007 ην πνζνζηό ηνπ ήηαλ 58,86%, ελώ ζηε
δεύηεξε ζέζε βξηζθόηαλ ν εμππεξεηεηήο ηεο ππεξεζίαο Παγκόζμιοσ Ιζηοσ ηεο
Microsoft κε πνζνζηό 31,13%. (Wheeler, 2007). Ο ζπλδπαζκόο ηνπ κε ηελ PHP θαη
ηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL απνηεινύλ ηελ πην δηάζεκε ηξηάδα γηα ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγώλ γηα ην δηαδίθηπν (Bishop, 2003).

3. Πεπιγπαθή ηηρ εθαπμογήρ
3.1 Γομή Τηρ Βάζηρ Γεδομένων
Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ
ζρεδηάζηεθε γηα ηε εθαξκνγή. Σπλνιηθά ππάξρνπλ πέληε πίλαθεο, νη δύν εθ ησλ
νπνίσλ ζπλδένληαη κε ην βαζηθό πίλαθα user1.
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session

user1
PK

PK

id_session

FK1

id_user
session

id_user
score

username
password
firstname
lastname
age
mail

word

PK

id_score

FK2

id_game
score
id_user

word_2
id_word
word
sound
picture

id_word
word

Σρήκα 1: Γνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ
Ο πίλαθαο user1 πεξηέρεη ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θάζε ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί
ηελ εθαξκνγή, θαζώο θαη πεδία-θιεηδηά πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο εγγξαθέο ηνπ κε ηηο
αληίζηνηρεο εγγξαθέο ζηνπο πίλαθεο session θαη score. Σηνλ πίλαθα session
δεκηνπξγνύληαη εγγξαθέο απηόκαηα κε ηε ζύλδεζε ελόο ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή. Ο
πίλαθαο score πεξηέρεη ηηο βαζκνινγίεο θάζε ρξήζηε. Σηε βάζε ππάξρνπλ επίζεο νη
πίλαθεο word θαη word_2 νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα
παηρλίδηα θξεκάια θαη νξζνγξαθία.

3.2 Ανάπηςξη διεπαθήρ σπήζηη
Σηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο δόζεθε κεγάιε ζεκαζία ζην γεγνλόο
όηη νη ρξήζηεο ηεο είλαη άηνκα κηθξήο ειηθίαο θαη ε εθαξκνγή απηή απνηειεί από ηηο
πξώηεο ελαζρνιήζεηο ηνπο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Τν γεγνλόο απηό ζπλεηέιεζε
ώζηε όιεο νη ζειίδεο ηεο λα πεξηιακβάλνπλ θάπνηα εηδηθά εθέ ηα νπνία
δεκηνπξγνύληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε θαη πξνζδίδνπλ επθνιία γηα ηε
ρξήζε ηεο από άηνκα κηθξήο ειηθίαο.

Δηθόλα 1: Αξρηθή Σειίδα

Δηθόλα 2: Κεληξηθή Σειίδα

Δηθόλα 3: Κξεκάια

Δηθόλα 4: Οξζνγξαθία
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Η εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ηνπ θάζε ρξήζηε κε ζθνπό λα θξαηά ηηο
επηδόζεηο ηνπ, λα δεκηνπξγεί ιίζηα θαιύηεξσλ επηδόζεσλ θαη γεληθά γηα λα εμάγεη
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ησλ επηδόζεσλ ηνπ θάζε καζεηή. Με ηελ
εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ δύν επηινγέο: ηεο εηζόδνπ ηνπ ρξήζηε ή ηελ
εγγξαθή ηνπ ζηελ εθαξκνγή.
Η ζειίδα ηεο εγγξαθήο λέσλ ρξεζηώλ πεξηέρεη κηα θόξκα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο
θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία ελώ ζηε ζειίδα ηεο εηζόδνπ
εκθαλίδεηαη κηα θόξκα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ην όλνκα
ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό ηνπ. Μεηά από έιεγρν εγθπξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ
δεκηνπξγείηαη κηα εγγξαθή ζην πίλαθα session ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη αλνίγεη ε
θεληξηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο.
Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ
κηα θόξκαο απνζηνιήο κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηε δπλαηόηεηα
έθδνζεο λένπ θσδηθνύ. Η θόξκα επηθνηλσλίαο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα εύθνιεο θαη
άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο θαη δεκηνπξγήζεθε κε
ζθνπό ηελ απνζηνιή πξνηάζεσλ, γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, ή θαη
παξαηεξήζεσλ, γηα ηελ βειηίσζε ηεο, από ηνπο ρξήζηεο ηεο, από ηνπο γνλείο ηνπο
θαη από δαζθάινπο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Μεηά ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε εκθαλίδεηαη ε θεληξηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο
πνπ απνηειείηαη από ηξεηο εηθόλεο-ζπλδέζκνπο πξνο ηα ηξία ππνζπζηήκαηαεθπαηδεπηηθά παηρλίδηα πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη έλα ζύλδεζκν πξνο ηε ζειίδα πνπ
πεξηέρεη ηηο βαζκνινγίεο. Τν πέξαζκα ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ από κηα εηθόλα
απμάλεη ηελ νξαηόηεηαο ηεο θάλνληαο ηελ λα μερσξίδεη από ηηο ππόινηπεο, δίλνληαο
έηζη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ην παηρλίδη πνπ επηζπκεί λα παίμεη κε ην
πάηεκα ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ηεο.

3.3 Υποζύζηημα ηος παισνιδιού Κπεμάλα
Με ηελ εθθίλεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο γίλεηαη επηινγή κηαο ηπραίαο ιέμεο από απηέο
πνπ ππάξρνπλ ηνλ πίλαθα word ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα
1. Σηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνύληαη: i) πιήζνο πιαηζίσλ θεηκέλνπ ίζν κε ην κήθνο ηεο
ιέμεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσζηώλ γξακκάησλ, ii) πέληε θελά πιαίζηα θεηκέλνπ
γηα ηελ εκθάληζε ησλ ιαλζαζκέλσλ γξακκάησλ, iii) 24 θνπκπηά πνπ αληηζηνηρνύλ
ζηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ, iv) έλα ρξνλόκεηξν πνπ κεηξάεη ην ρξόλν πνπ πέξαζε
από ηελ εθθίλεζε ηνπ παηρληδηνύ θαη v) ε εηθόλα πνπ εκθαλίδεη ηελ αξρηθή κνξθή
ηεο θξεκάιαο.
Με ηελ επηινγή ελόο γξάκκαηνο ειέγρεηαη αλ ην γξάκκα ππάξρεη ζηε ιέμε ηεο
θξεκάιαο. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηνπνζεηείηαη ζην αληίζηνηρν πιαίζην θεηκέλνπ,
ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηνπνζεηείηαη ζην πξώην από ηα πέληε θελά πιαίζηα ελώ
ηαπηόρξνλα αιιάδεη θαη ε εηθόλα ηεο θξεκάιαο. Η Κξεκάια απνηειείηαη από πέληε
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δηαθνξεηηθέο εηθόλεο νη νπνίεο ελαιιάζζνληαη κε θάζε ιάζνο επηινγή γξάκκαηνο από
ην ρξήζηε.
Η νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνύ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηελ ζπκπιήξσζε όισλ ησλ
γξακκάησλ ηεο ιέμεο, είηε κε ηελ επηινγή πέληε ιάζνο γξακκάησλ. Σηε δεύηεξε
πεξίπησζε ζπκπιεξώλνληαη ηα γξάκκαηα ηεο ιέμεο ηα νπνία δελ θαηάθεξε λα βξεη ν
ρξήζηεο κε έληνλν θόθθηλν ρξώκα, κε ζθνπό λα δεη ν ρξήζηεο ηε ιέμε πνπ έθξπβε ε
Κξεκάια. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ππνινγίδεηαη θαη εκθαλίδεηαη ε βαζκνινγία ηνπ
ρξήζηε ζύκθσλα κε ην ρξόλν νινθιήξσζεο ηνπ παηρληδηνύ θαη ηνλ αξηζκό ζσζηώλ
γξακκάησλ.

3.4 Υποζύζηημα ηος παισνιδιού Οπθογπαθία
Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηεο νξζνγξαθίαο, επηιέγεηαη κηα ηπραία
εγγξαθή ηνπ πίλαθα word_2 από ηε βάζε δεδνκέλσλ. Κάζε κηα εγγξαθή
πεξηιακβάλεη κία ιέμε, έλα αξρείν ήρνπ, ζην νπνίν πξνθέξεηαη ε ιέμε, θαη κία
εηθόλα, ζηελ νπνία παξηζηάλεηαη ε ιέμε κε ηε κνξθή ζθίηζνπ. Ο ρξήζηεο θαιείηαη
λα ζπκπιεξώζεη ηε ιέμε πνπ αληηπξνζσπεύεη ε εηθόλα ελώ παξάιιεια έρεη ηε
δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ αξρείνπ ήρνπ.
Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ππνβνιήο ηεο θόξκαο γίλεηαη έιεγρνο ηεο νξζνγξαθίαο
θαη εκθαλίδεηαη εθ λένπ ε ιέμε κε καύξα γξάκκαηα ζε πεξίπησζε πνπ γξάθηεθε
ζσζηά ή κε θόθθηλα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ νξζνγξαθηθά ιάζε, έηζη ώζηε λα
δηαπηζηώζεη ν ρξήζηεο ηα ιάζε πνπ έρεη θάλεη. Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη
δέθα θνξέο κε δέθα δηαθνξεηηθέο ιέμεηο. Καηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ παηρληδηνύ
αζξνίδεηαη ν ρξόλνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν παίθηεο γηα λα ζπκπιεξώζεη όιεο ηηο
ιέμεηο, θαη ππνινγίδεηαη ε βαζκνινγία, ιακβάλνληαο ππόςε ην ζπλνιηθό ρξόλν θαη
ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε.

3.5 Υποζύζηημα ηος παισνιδιού Σηαςπόλεξο

Δηθόλα 5: Σηαπξόιεμν
Σην ζηαπξόιεμν δνθηκάδνληαη νη ηθαλόηεηεο ησλ ρξεζηώλ λα ιύζνπλ γξήγνξα θαη
ζσζηά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο δηςήθησλ αξηζκώλ. Με ην άλνηγκα ηεο
ζειίδαο δεκηνπξγνύληαη είθνζη νρηώ κεηαβιεηέο νη νπνίεο απνηεινύλ ηα νξίζκαηα
ησλ πξάμεσλ ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο ησλ δηςήθησλ αξηζκώλ.
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Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ζηα ιεπθά πεδία ηνπ ζηαπξόιεμνπ ηα
απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο. Σην θάησ
κέξνο ηεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη, έλα ρξνλόκεηξν πνπ κεηξά ην ρξόλν πνπ πέξαζε από
ηελ εθθίλεζε ηνπ παηρληδηνύ. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε θάζε απνηειέζκαηνο από ην
ρξήζηε εκθαλίδεηαη εθ λένπ ε ζειίδα κε ην ζηαπξόιεμν, αιιά κε ηηο ιαλζαζκέλεο
απαληήζεηο ζε θόθθηλν ρξώκα. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην παίθηε λα δηαπηζηώζεη
ηα ιάζε πνπ έρεη θάλεη θαη λα ηα δηνξζώζεη. Παξάιιεια, ππνινγίδεηαη ε βαζκνινγία
ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ππόςε ην ζύλνιν ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ
θαζώο θαη ν ρξόλνο νινθιήξσζεο ηεο δνθηκαζίαο.

3.6 Βαθμολογίερ
Η πξνηεηλόκελε εθαξκνγή ππνινγίδεη κηα ζεηξά από θαλνληθνπνηεκέλεο βαζκνινγίεο
νη νπνίεο κπνξνύλ ζπλνιηθά λα πξνζθέξνπλ έλα ζπλνιηθό βαζκό απόδνζεο ηνπ θάζε
καζεηή αλάινγα κε ηηο επηδόζεηο ηνπ ζε θάζε εθαξκνγή. Τν ζηνηρείν απηό απνηειεί
θαηλνηνκία, ζε ζρέζε κε παξόκνηα ινγηζκηθά (HotPotatoes), θαζώο νη καζεηέο δε
ζπλαγσλίδνληαη κόλν ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο ηνπο αιιά ζε παλειιήλην επίπεδν κε ηε
ύπαξμε πηλάθσλ βαζκνινγηώλ γηα θάζε καζεηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή,
αλεμαξηήησο ζρνιείνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε παηρληδηνύ ππνινγίδεηαη ε
βαζκνινγία θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ πίλαθα βαζκνινγηώλ. Υπάξρνπλ δύν
δηαθνξεηηθέο ζειίδεο βαζκνινγηώλ, ζηελ πξώηε παξνπζηάδνληαη νη πέληε θαιύηεξεο
βαζκνινγίεο θάζε παηρληδηνύ, ελώ ζηε δεύηεξε νη δέθα θαιύηεξεο βαζκνινγίεο ηνπ
ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή. Με ηε κέζνδν απηή θαιιηεξγείηαη ην πλεύκα
ηνπ ζπλαγσληζκνύ γηα θαιύηεξεο επηδόζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηεο
εθαξκνγήο αιιά θαη ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο επηδόζεηο ηνπ ίδηνπ ρξήζηε.

3.7 Διζαγωγή νέων λέξεων και ανέβαζμα εικόνων και ήσων
Η εθαξκνγήο απηή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγεί δπλακηθά. Όια ηα παηρλίδηα ηεο
εθαξκνγήο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηξόπν ώζηε θάζε είζνδνο ηνπ ρξήζηε ζηα παηρλίδηα
ηεο εθαξκνγήο λα δηαθέξεη από ηηο πξνεγνύκελεο. Τν παηρλίδη ηεο Κξεκάιαο
ρξεζηκνπνηεί έλα πίλαθα πεληαθνζίσλ δηαθνξεηηθώλ ιέμεσλ πξνζθέξνληαο πνηθηιία,
ελώ ην Σηαπξόιεμν είλαη έλα παηρλίδη πξάμεσλ αξηζκώλ νη νπνίνη παξάγνληαη ηπραία
κε ην άλνηγκα ηνπ. Γηα ην παηρλίδη ηεο Οξζνγξαθίαο δεκηνπξγήζεθε ζειίδα από ηελ
νπνία κπνξεί θάπνηνο λα εηζάγεη λέεο ιέμεηο, εηθόλεο θαη ήρνπο κε εύθνιν θαη
γξήγνξν ηξόπν, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο.

4. Σςμπεπάζμαηα
Η εθαξκνγή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγεί δπλακηθά, κε ηξόπν ώζηε θάζε είζνδνο
ηνπ ρξήζηε ζηα παηρλίδηα ηεο εθαξκνγήο λα δηαθέξεη από ηηο πξνεγνύκελεο,
θαζηζηώληαο δπλαηή ηε πξνζέιθπζε κηθξώλ καζεηώλ, ζπλδπάδνληαο ηε δηαζθέδαζε
θαη ηε ελίζρπζε ησλ καζεζηαθώλ ηνπο δπλαηνηήησλ. Μηα θαηλνηνκία ηεο εθαξκνγήο
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είλαη ε ύπαξμε βαζκνινγηώλ γηα όια ηα παηρλίδηα. Με ηε κέζνδν απηή θαιιηεξγείηαη
ε ηάζε γηα εμέιημε θαη ε πξνζπάζεηα γηα θαιύηεξεο επηδόζεηο, θαη ζε ζρέζε κε
άιινπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο επηδόζεηο ηνπ
ίδηνπ ρξήζηε. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο
δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα πξνηάζεηο από ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, ηνπο γνλείο
ηνπο ή θαη από δαζθάινπο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Τέινο, ε εθαξκνγή απηή
δηαηίζεηαη ζε όια ηα παηδηά ρσξίο θαλέλα θόζηνο 24 ώξεο ην εηθνζηηεηξάσξν κέζσ
ηνπ Γηαδηθηύνπ.
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