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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωµατική εκπονήθηκε στο εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου 

Υπολογιστή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

του Πανεπιστηµίου Πατρών. Σα στόχο είχε τη µελέτη της αλληλεπίδρασης σε οµάδες 

συνεργασίας µε τη χρήση φορητών υπολογιστών, και εστίασε στις δυνατότητες που 

παρέχει ο υπολογιστής ταµπλέτας µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας 

διδασκαλίας. 

Η εφαρµογή η οποία χρησιµοποιήθηκε αρχικά ήταν το Synergo Supervisor Station, 

το οποίο αποτελεί εργαλείο της γενικότερης πλατφόρµας Synergo. 

Επανασχεδιάστηκαν ορισµένα τµήµατα της διεπιφάνειας της εφαρµογής αυτής αλλά 

και υλοποιήθηκε ένα νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των επιφανειών εργασιών 

των οµάδων συνεργασίας σε πραγµατικό χρόνο. Το εργαλείο αυτό ονοµάζεται 

Synergo Vision και είναι και αυτό µέρος της γενικότερης πλατφόρµας Synergo. Το 

Synergo Vision µπορεί να λειτουργήσει και αυτόνοµα αλλά και ως πρόσθετο στο 

Synergo Supervisor Station. Με το Synergo Vision ο καθηγητής µπορεί να βλέπει σε 

πραγµατικό χρόνο τους χώρους εργασίας των συνεργαζόµενων οµάδων, τις κινήσεις 

των µελών κάθε οµάδας, να αποστέλλει δραστηριότητες στις οµάδες, να επικοινωνεί 

µαζί τους µέσω µηνυµάτων, εκµεταλλευόµενος τις δυνατότητες που του προσφέρει η 

πένα των υπολογιστών ταµπλέτας αλλά και ο προβολέας σαν εναλλακτική µορφή 

διαδραστικού πίνακα. 

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ακολουθήθηκε επαναληπτική διαδικασία σχεδίασης µε 

διαδοχικούς σχεδιασµούς, υλοποιήσεις και αξιολογήσεις. 
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English Abstract 

This diploma thesis was prepared for the Human – Computer Interaction (HCI) Group 

of the Electrical and Computer Engineering Department of University of Patras. The 

main object of this thesis was the study of the interaction on collaborative groups 

using portable computers, and focused on the possibilities provided by the tablet 

computer to optimize the teaching process. 

The application that was used firstly was Synergo Supervisor Station, which is part of 

the wider platform Synergo. Some parts of its user interface were redesigned, and a 

new application was developed for watching the workspaces of collaborative groups 

in real time. That application is called Synergo Vision and it is part of the wider 

platform Synergo, as well. Synergo Vision can run as a standalone application and 

as plug-in for Synergo Supervisor Station.  Using Synergo Vision the teacher is able 

to watch in real time the workspaces of the collaborative groups, the moves of each 

group member, send activities to the groups, communicate with them using text 

messages, taking the advantages of the table computers’ stylus and the use of the 

projector as an alternative form of an interactive whiteboard. 

During the development phase, we use recursive design with consecutive design, 

implementation and evaluation strategies. 
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1 Εισαγωγή 

 

 

 

 

1 
Εισαγωγή 

 

Στη σύγχρονη παιδαγωγική δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αλληλεπίδραση και τη 

συνεργασία των μαθητών, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών τους, την ανάπτυξη 

και εξέλιξη των διαπροσωπικών σχέσεων και την απόκτηση γνώσης. Έτσι λοιπόν η 

συνεργατική μάθηση είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης παιδαγωγικής. 

Η συνεχής ανάπτυξη των υπολογιστών και η γρήγορη εξοικείωση των ανθρώπων με 

αυτούς, οδήγησε στην ενσωμάτωσή τους στην παιδαγωγική διαδικασίας και την 

ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστή. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη των υπολογιστών ταμπλέτας και η διάθεση του στην αγορά, 

με αρχή το 2001 όπου παρουσιάστηκε ένας νέος υπολογιστής με κύρια μονάδα 

εισόδου την οθόνη αφής που διέθετε [1], δίνουν νέες προοπτικές στη συνεργατική 

μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή, καθώς η πένα και η οθόνη αφής 

αντικαθιστούν πλέον τη φυσική λειτουργία του μολυβιού και του χαρτιού. 

  



 

 

2 Κεφάλαιο 1 

1.1 Αντικείµενο διπλωµατικής 

Κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη της συνεργασίας 

ομάδων με χρήση υπολογιστών ταμπλέτας και πως μπορούν αυτοί οι υπολογιστές 

να συμβάλλουν στην βελτίωση της διδασκαλίας. 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής σαν εργαλείο επίβλεψης και διαχείρισης 

ομάδων συνεργασίας από την πλευρά του καθηγητή χρησιμοποιήθηκε το Synergo 

Supervisor Station [2] και σαν εργαλείο συνεργασίας μεταξύ των ομάδων το Synergo 

Client [3]. Και οι δυο αυτές εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί από την ομάδα 

Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Για την μελέτη μας αναπτύχθηκε ένα πρόσθετο εργαλείο για την εφαρμογή Synergo 

Supervisor Station, με το οποίο ο καθηγητής θα μπορεί να παρακολουθεί σε 

πραγματικό χρόνο τους χώρους εργασίας των ομάδων συνεργασίας κατά τη 

διεξαγωγή δραστηριοτήτων. Το πρόσθετο αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 

εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της πένας των υπολογιστών ταμπλέτας αλλά και 

την αξιοποίηση του προβολέα σα μια εναλλακτική μορφή διαδραστικού πίνακα. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν δοκιμές και αξιολογήσεις του πρόσθετου εργαλείου οι 

οποίες και οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου, ξεχωριστού εργαλείου, του 

Synergo Vision, το οποίο ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν πρόσθετο στο 

υπάρχον περιβάλλον του Synergo Supervisor Station. Κατά τη διάρκεια των 

πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι υπολογιστές ταμπλέτας EliteBook 2730p της HP, 

οι οποίοι αποτελούν μέρος της επιχορήγησης που δέχθηκε το εργαστήριο 

Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή στα πλαίσια του προγράμματος “HP 

Innovation in Education Project” [32][33]. 

 

  



 

 

3 Εισαγωγή 

1.2 Οργάνωση τόµου 

Τα κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής εργασίας οργανώθηκαν περιληπτικά ως 

εξής: 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους υπολογιστές ταμπλέτας, την 

εξέλιξη τους αλλά και τα πλεονεκτήματα που αυτοί προσφέρουν. Επίσης, 

ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο υπολογιστή ταμπλέτας που χρησιμοποιήθηκε 

στα πλαίσια της διπλωματικής, τον EliteBook 2730p της HP. 

• Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την έννοια της συνεργατικής μάθησης στη 

σύγχρονη παιδαγωγική. Εστιάζει στη συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη 

από υπολογιστή και ιδιαίτερα το ρόλο του καθηγητή σε αυτήν. Αναφέρονται 

επίσης κάποιες τυπικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συνεργατική 

μάθηση. Τέλος επισημαίνεται ο ρόλος του διαδραστικού πίνακα και τα 

πλεονεκτήματα που αυτός προσφέρει στη σύγχρονη παιδαγωγική. 

• Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και την 

σπουδαιότητά του στη σχεδίαση συστημάτων, στην έννοια της ευχρηστίας 

και τέλος στη αξιολόγηση της ευχρηστίας των συστημάτων. 

• Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή Synergo και γίνεται ειδική 

αναφορά σε κάθε ένα από τα εργαλεία της. 

• Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εργαλείο Synergo Supervisor Station, 

καθώς και η διαδικασία σχεδίασης και υλοποίηση ενός πρόσθετου 

εργαλείου για την παρακολούθηση των χώρων εργασίας των ομάδων 

συνεργασίας. Γίνεται αναφορά επίσης στην αξιολόγηση του συστήματος που 

ακολούθησε και τις αλλαγές που πραγματοποιηθήκαν. 

• Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχεδίαση, η υλοποίηση και η 

αξιολόγηση του Synergo Vision. Το Synergo Vision είναι ένα νέο εργαλείο της 

εφαρμογής Synergo και χρησιμοποιείται από το καθηγητή για τη 

παρακολούθηση των ομάδων κατά τη διάρκεια των συνεργατικών 

δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο. Το Synergo Vision μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και μόνο του αλλά και ως πρόσθετο για το Synergo 
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Supervisor Station. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες τροποποιήσεις 

που έγιναν στο εργαλείο, ύστερα από τη φάση αξιολόγησής του 

• Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της 

μελέτης και προτείνονται μελλοντικές επεκτάσεις και τροποποιήσεις του 

νέου εργαλείου. 

• Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε και ακολουθούν τα παραρτήματα. 
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 Υπολογιστές ταµπλέτες 

 

O υπολογιστής ταμπλέτα (tablet computer), είναι ένας φορητός προσωπικός 

υπολογιστής ο οποίος έχει σαν κύρια μονάδα εισόδου την οθόνη του. Ο όρος tablet 

pc χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από την Microsoft το 2001 κατά την παρουσίαση 

ενός υπολογιστικού συστήματος το οποίο μπορούσε να προσφέρει την εμπειρία 

χρήσης χαρτιού και μολυβιού στον χρήστη των υπολογιστών [1]. Ωστόσο, η έννοια 

των υπολογιστών ταμπλέτων υπήρχε αρκετά χρόνια πριν, και η ιστορία τους ξεκινά 

από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη των υπολογιστών ταμπλέτας 

αλλά και με το EliteBook 2730p της HP, τον υπολογιστή ταμπλέτα με τον οποίο 

εργαστήκαμε κατά τη διεκπεραίωση αυτής της διπλωματικής. Τέλος, ιδιαίτερη 

αναφορά θα κάνουμε στην πένα των υπολογιστών ταμπλέτας.  
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2.1 Η εξέλιξη των υπολογιστών ταµπλέτας 

Ο υπολογιστής ταμπλέτα αποτελεί ένα από τα παραδείγματα της τεχνολογίας 

πένας (pen computing), και αυτό συνεπάγεται ότι η ιστορία τους ξεκινά αρκετά 

χρόνια πριν. Συγκεκριμένα το 1888 παραχωρήθηκε στον αμερικάνο ηλεκτρολόγο 

μηχανικό Elisha Gray το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια ηλεκτρονική 

ταμπλέτα (Εικόνα 2.1), στην οποία ήταν δυνατή η εισαγωγή χειρόγραφων 

χαρακτήρων με τη χρήσης μιας ειδικής πένας [4].  

 

 

Εικόνα 2.1: Κάποια από τα σχέδια του Elisha Gray για την περιγραφή του Teleautograph, της 

εργασίας που του χάρισε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

 

Ύστερα από ένα διάστημα 27 ετών, και συγκεκριμένα το 1915 χορηγήθηκε το πρώτο 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα σύστημα αναγνώρισης χειρόγραφων χαρακτήρων 

αναλύοντας την κίνηση κατά την γραφή. Η εργασία η οποία απέσπασε αυτό το 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ονομάζεται “Controller” και ανήκε στον  Hyman Eli Goldberg 

[5]. 
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Το 1942 χορηγείται στην Hannah C. Moodey δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την εργασία 

της “Teleautograph System” [6]. Στην εργασία της αυτή γίνεται ουσιαστικά αναφορά 

στην οθόνη  αφής (touchsreen), μια επιφάνεια, δηλαδή, στην οποία ο χρήστης θα 

μπορεί να εισάγει δεδομένα χειρόγραφα. Το σχέδιο του συστήματος φαίνεται στην 

εικόνα 2.2. 

 

 

Εικόνα 2.2: Το σχέδιο της Hannah C. Moodey για την εργασία της “Teleautograph System”. 

 

Τo 1945 o Vannevar Bush στο άρθρο του “As we may think” για το περιοδικό “the 

Atlantic” πρότεινε μια υπολογιστική συσκευή, το Memex, για αποθήκευση και 
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επεξεργασία δεδομένων, η οποία είχε και κάποιες λειτουργίες που έχουν σήμερα οι 

υπολογιστές ταμπλέτες, όπως για παράδειγμα την χειρόγραφη εισαγωγή 

δεδομένων [7]. 

Το 1957, ο Tom L. Dimond με την εργασία του "Devices for reading handwritten 

characters" παρουσιάζει την ηλεκτρονική ταμπλέτα Stylator, η οποία 

χρησιμοποιώντας την γραφίδα (stylus) σαν συσκευή εισόδου και με το κατάλληλο 

λογισμικό μπορούσε να αναγνωρίσει σε πραγματικό χρόνο χειρόγραφους 

χαρακτήρες [8].  

Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι ερευνητές της Rand παρουσιάζουν το RAND Tablet [9]. 

To RAND Tablet αποτελούταν από μια ταμπλέτα, η οποία λειτουργούσε σα μια 

επιφάνεια γραφής, και μια γραφίδα με την οποία ο χρήστης του RAND Tablet 

μπορούσε να γράψει πάνω στην επιφάνεια γραφής (Εικόνα 2.3). Το RAND Tablet 

ήταν πιο γνωστό από Stylator, αν και παρουσιάστηκε τέσσερα χρόνια αργότερα. 

 

 

Εικόνα 2.3: Ο Tom O. Ellis, ένας από τους επικεφαλείς της ερευνητικής ομάδας,  χρησιμοποιεί το 

RAND Tablet. 
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Το 1968 παρουσιάζεται από τον αμερικανό επιστήμονα Alan C. Kay το Dynabook 

μέσα από τα άρθρο του “A personal computer for children of all ages”. Ο Kay 

οραματιζόταν το Dynabook σαν ένα μηχάνημα το οποίο θα συνδεόταν ασύρματα με 

σταθμούς πληροφοριών, και θα μπορούσε να αποσπά από αυτούς πληροφορίες 

[10]. Το Dynabook αποτέλεσε το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο υπολογιστή 

ταμπλέτας. Μια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι 

σήμερα αφορά τη γραφίδα. Το Dynabook δεν κατασκευάστηκε ποτέ με αυτήν τη 

δυνατότητα, αν και θα μπορούσε να την υποστηρίξει. Ο Kay δεν αναφέρει πουθενά 

στο άρθρο του για τη γραφίδα, παρά μόνο σε ένα από τα σχέδια του Dynabook. 

Στην πραγματικότητα ο Kay πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς αυτό που 

ουσιαστικά περιγράφει είναι μια οθόνη πολλαπλής αφής (multitouch display). 

 

 

Εικόνα 2.4: Το σχέδιο του Dynabook από τον Allan C. Kay. 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, η αμερικάνικη εταιρία Pencept ανακοινώνει την 

κυκλοφορία του Pencept PenPad 320 [11], ένα τερματικό για την αναγνώριση 

χειρόγραφων χαρακτήρων για τους προσωπικούς υπολογιστές της IBM. Το PenPad 

είχε ένα πληκτρολόγιο για την εισαγωγή δεδομένων με την αφή, το οποίο 

μπορούσε να αναγνωρίσει τους χειρόγραφούς χαρακτήρες αλλά και ορισμένες 

χειρονομίες (Εικόνα 2.5).  Παράλληλα με την Pencept και άλλη μια εταιρία βγάζει 
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στην αγορά ένα προϊόν παρόμοιο με το PenPad. Πρόκειται για το Handwriter 

GrafText System Model GT-5000 της εταιρίας CIC [12]. 

 

 

Εικόνα 2.5: Pencept PenPad 

 

To 1987 ο John Sculley της εταιρίας Apple, παρουσιάζει στο βιβλίο του “Odyssey”, 

μια συσκευή η οποία έχει πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και αναζητά 

διάφορες πληροφορίες. Η συσκευή αυτή περιγράφεται ως “Knowledge Navigator” 

[13]. Η Apple δημιούργησε αρκετά βίντεο που παρουσίαζαν τον Knowledge 

Navigator. Σε όλα τα βίντεο ο Knowledge Navigator παρουσιαζόταν σαν ένας 

υπολογιστής ταμπλέτα με προχωρημένες δυνατότητες, όπως φωνητικό σύστημα, 

ανάγνωση κειμένου σε φυσική γλώσσα κλπ (Εικόνα 2.6). 

 

 

Εικόνα 2.6: Στιγμιότυπο από βίντεο της Apple για το Knowledge Navigator. 
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Στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχαμε σημαντικές εξελίξεις στο χώρο των 

υπολογιστών ταμπλέτας. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 1989 η εταιρία Grid 

Systems κυκλοφορεί το GRiDPad [14]. Το GRiDPad ήταν ο πρώτος φορητός 

υπολογιστής τύπου ταμπλέτας που διατέθηκε στην αγορά (Εικόνα 2.7α). Μάλιστα, 

από αυτό εμπνεύστηκε ο Jeff Hawkins, ο οποίος δούλευε τότε στην Grid Systems, το 

PalmPilot [15]. Την ίδια εποχή η εταιρία Wang Laboratories παρουσιάζει το 

Freestyle [16]. Το Freestyle ήταν μια εφαρμογή η οποία έπαιρνε screen capture από 

κάποια άλλη εφαρμογή και στη συνέχεια ο χρήστης μπορούσε να εισάγει φωνητικά 

ή και χειρόγραφα σχόλια. Τέλος, το 1989 η εταιρία Poqet Computer ανακοινώνει 

την κυκλοφορία του Poqet PC [17]. Το Poqet PC ήταν ιδιαιτέρως μικρό, με 

διαστάσεις  22 εκ. Χ 11 εκ. Χ 2.5 εκ. και χρησιμοποιούσε δυο μπαταρίες τύπου ΑΑ, 

με τις οποίες μπορούσε να λειτουργεί για αρκετές ώρες (Εικόνα 2.7β). 

 

 

                                            (α)               (β) 

Εικόνα 2.7: (α) Το GRiDPad από την Grid Systems, (β) το Poqet PC από την Poqet Computer. 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η εταιρία Momenta κυκλοφορεί τον φορητό 

υπολογιστή Pentop [18], ο οποίος είχε και τη δυνατότητα γραφής με πένα. Ο 

Momenta Pentop γίνεται εξώφυλλο στο περιοδικό Byte για το τεύχος του 

Νοεμβρίου του 1991, το οποίο και βλέπουμε στην εικόνα 2.8. Ο Momenta Pentop 

ζύγιζε κάτι περισσότερο από 3 κιλά και κόστιζε 4995 δολάρια. To 1991 η εταιρία GO 
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παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα PenPoint [19], ένα από τα πρώτα 

ολοκληρωμένα λειτουργικά συστήματα που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τους 

υπολογιστές ταμπλέτες. Τον ίδιο χρόνο, αλλά λίγο αργότερα, η εταιρία Microsoft 

παρουσιάζει το δικό της λογισμικό για τους υπολογιστές ταμπλέτες, το Windows for 

Pen Computing [20]. 

 

 

Εικόνα 2.8: Το εξώφυλλο του περιοδικού Byte αφιερωμένο στο Momenta Pentop. 

 

Παράλληλα, η Apple ετοίμαζε την δική της είσοδο στο χώρο των υπολογιστών 

ταμπλέτων με το Newton. Το πρόγραμμα Newton ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας 

του ογδόντα και αρχικά η ιδέα ήταν η ανάπτυξη ενός υπολογιστή ταμπλέτα [21]. 

Στην πορεία ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν, το μέγεθος του Newton συρρικνώθηκε 

και έτσι έγινε ένας πρώιμος προσωπικός ψηφιακός βοηθός, το γνωστό PDA 

(personal digital assistant). To 1993, λοιπόν, κυκλοφορεί το NewtonPDA (Εικόνα 

2.9), γνωστό και ως Apple MessagePad, το οποίο περιλαμβάνει αναγνώριση 

χειρόγραφων χαρακτήρων [21]. 
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Εικόνα 2.9: To Apple Newton 

 

Το 1993 στην αγορά των υπολογιστών ταμπλέτων εισέρχεται και η IBM με την 

κυκλοφορία του ThinkPad 750P/360P [22][23]. Το ThinkPad 750P/360P ήταν ένας 

πολυμορφικός φορητός υπολογιστής με πένα, ο οποίος επέτρεπε στον χρήστη να 

«καταγράφει τις σκέψεις και τις ιδέες του, αφιερώνοντας έτσι περισσότερο χρόνο 

στο να σκέφτεται από το να πληκτρολογεί». 

 

 

Εικόνα 2.10: To ThinkPad 750P της IBM. 

 

Τα επόμενα χρόνια η αγορά κινήθηκε γύρω από τα PDAs. Ωστόσο, το 2001 υπήρξε 

σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των υπολογιστών ταμπλέτας. Στην εμπορική 

έκθεση Comdex στο Λας Βέγκας της Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Bill Gates 

ανακοινώνει την άφιξη του λειτουργικού Windows XP Tablet Edition [1]. Η 



 
14 Κεφάλαιο 2 

ανακοίνωση των Window XP Tablet Edition ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη για 

τους υπολογιστές ταμπλέτες, καθώς τα λειτουργικά που χρησιμοποιούνταν μέχρι 

τότε ήταν ενσωματωμένα στους υπολογιστές ταμπλέτες από τις εταιρίες 

κατασκευής τους, και στην πλειονότητα τους ήταν ιδιαιτέρως απλά, συγκριτικά με 

αυτά που χρησιμοποιούνταν στους επιτραπέζιους υπολογιστές. Η νέα, αυτή, 

έκδοση των Windows XP ήταν σχεδιασμένη ώστε να φέρνει όλη τη λειτουργικότητα 

και αποδοτικότητα των Windows ειδικά στους υπολογιστές με οθόνη αφής. 

Τα επόμενα χρόνια η αγορά άρχισε να κατακλύζεται από υπολογιστές ταμπλέτες, οι 

οποίοι γενικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία συναντάμε 

τους υπολογιστές-πινάκια (slate table computers) που στηρίζονται πλήρως στην 

οθόνη αφής, χωρίς να έχουν κάποιο πληκτρολόγιο. Παραδείγματα τέτοιων 

υπολογιστών είναι οι Fujitsu Stylistic, Quadpad Slate Style Tablet PC και Motion 

M1200. Στην δεύτερη κατηγορία συναντούμε τους μετατρέψιμους υπολογιστές 

ταμπλέτες (convertible tablet computers), οι οποίοι έχουν περιστρεφόμενη οθόνη 

και μπορούν χρησιμοποιηθούν και σαν κλασικοί φορητές υπολογιστές αλλά και σαν 

υπολογιστές ταμπλέτες. Αυτή η κατηγορία εξαλείφει διάφορα προβλήματα της 

πρώτης, όπως για παράδειγμα η χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού κλπ. 

Παραδείγματα τέτοιων υπολογιστών είναι οι Fujitsu Lifebook, Dell Latitude XT και 

Lenovo ThinkPad X60. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία συναντάμε τους υβριδικούς 

υπολογιστές ταμπλέτες (hybrid tablet computers). Οι υβριδικοί υπολογιστές 

ταμπλέτες είναι ουσιαστικά επέκταση των μετατρέψιμων, καθώς επιτρέπουν στον 

χρήστη να αποσπάσει την οθόνη από το κύριο μέρος. Παραδείγματα τέτοιων 

υπολογιστών είναι οι HP Compaq TC1100 και the Lenovo IdeaPad U1.  

 

 

                                                   (α)                                  (β)                                    (γ) 

Εικόνα 2.11: (α) Το Fujitsu Stylistic, (β) το Lenovo ThinkPad X60, (γ) to HP Compaq TC1100. 
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Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να κάνουμε στην Apple και συγκεκριμένα στο μοντέλο 

iPad. Πριν την κυκλοφορία του iPad το 2010, η Apple δεν είχε κυκλοφορήσει 

κάποιον υπολογιστή ταμπλέτα. Τρία χρόνια νωρίτερα, όμως, η εταιρία Axiotron 

ανακοινώνει την κυκλοφορία του ModBook. Το Modbook ήταν ένας εξοπλισμός ο 

οποίος μετέτρεπε το MacBook της Apple σε υπολογιστή-πινάκιο. Οι χρήστες της 

Apple ενθουσιάστηκαν με το MadBook και σε μεγάλο ποσοστό ανταποκρίθηκαν σε 

αυτό [24]. Η ανταπόκριση αυτή ήταν και ένας από τους λόγους που η Apple 

κυκλοφόρησε το iPad τον Απρίλιο του 2010 [25]. Μέσα σε 80 μέρες από την 

κυκλοφορία του, η Apple είχε ήδη πουλήσει 3 εκατομμύρια iPads, και το δεύτερο 

τρίμηνο του 2010 οι πωλήσεις εκτινάχθηκαν στα 4.19 εκατομμύρια. Το τρίμηνο 

αυτό τα iPad καταλάμβαναν το 95% της αγοράς των υπολογιστών ταμπλέτων 

[26][27][28][29][30]. 

 

 

                                                          (α)                                                                                      (β) 

Εικόνα 2.12: (α) Το ModBook από την Axiotron, (β) To iPad της Apple. 

 

Υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξη των υπολογιστών 

ταμπλέτας και την καθιέρωση των υπολογιστών ταμπλέτας σαν τη βασική μονάδα 

εργασίας. Μάλιστα, η μάχη της αγοράς φαίνεται άκρως ενδιαφέρουσα, από τη 

στιγμή που σε αυτήν θα μπει και η Google και το λειτουργικό της σύστημα Google 

Chromium [31].  
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2.2 HP EliteBook 2730p 

Στα πλαίσια του προγράμματος “HP Innovation in Education Project”, η HP 

χρηματοδότησε το 2009 με περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια διάφορα 

ιδρύματα ανά τον κόσμο, ώστε να ενισχυθεί η εκπαίδευση [32]. Το εργαστήριο 

Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του πανεπιστημίου Πατρών έλαβε μέρος 

αυτής της χορηγίας με σκοπό τη συνεργατική μάθηση [33]. Η χορηγία αυτή 

περιλάμβανε την παροχή υπολογιστών ταμπλέτες, και συγκεκριμένα τους HP 

EliteBook 2730p. 

Ο υπολογιστής ταμπλέτα HP EliteBook 2730p ανήκει στην κατηγορία των 

μετατρέψιμων υπολογιστών ταμπλέτας, προσφέροντας έτσι «την λειτουργικότητα 

ενός φορητού υπολογιστή και την ευελιξία ενός υπολογιστή ταμπλέτας» στους 

χρήστες του. Σύμφωνα με την HP, το EliteBook 2730p σχεδιάσθηκε πάνω σε τρεις 

άξονες: την ανθεκτικότητα, την ευκολία χρήσης και την προστασία. Έχει σχεδιασθεί 

ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις του στρατιωτικού προτύπου MIL-STD 810F για 

λειτουργία σε ακραίες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της σκόνης, του 

υψομέτρου και της υψηλής θερμοκρασίας. Έχει, επίσης, σχεδιασθεί ώστε να 

μεγιστοποιεί την ευκολία χρήσης, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα. Τέλος, έχει 

σχεδιασθεί ώστε να προστατεύεται ο χρήστης και τα δεδομένα του από κακόβουλο 

λογισμικό [34]. 

 

Εικόνα 2.13: To EliteBook 2730p της HP 
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Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του HP EliteBook 2730p. 

Χαρακτηριστικά Συστήµατος 
Λειτουργικό 

σύστημα 

Windows Vista® Business 

 HP 3D DriveGuard; Intel® Centrino® 2 with vPro™ processor 

technology capable on select models with downgrade to 

Windows® XP 

Επεξεργαστής Intel® Core™ 2 Duo LV Processor SL9400 (1.86 GHz, 6 MB L2 

cache, 1066 MHz FSB) 

Chipset Mobile Intel® GS45 Express Chipset ICH9M-Enhanced  

Μνήµη 
Μνήμη 3 GB 800 MHz DDR2 SDRAM 

Αναβάθμιση μνήμης Αναβαθμίσιμη έως 8 GB μέγιστο (4 GB SODIMM σε κάθε 

θέση) 

Θέσεις μνήμης 2 DIMM 
 

Αποθήκευση 
Σκληρός δίσκος 80 GB 1.8-inch Solid State Drive 
 

Γραφικά και Συσκευές Εισόδου/Εξόδου 
Μέγεθος οθόνης 12.1-inch diagonal Illumi-Lite, WXGA UWVA, anti-glare with 

Digitizer 1280 x 800 

Γραφικά Mobile Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD 

Κάμερα 2 MP Webcam with Business Card Reader Software 
 

Ήχος, Θέσεις και Θύρες 
Ήχος High Definition Audio support w/24-bit DAC; Integrated 

mono speaker; Integrated dual-microphone array; Touch-

sensitive controls for volume up, volume down, and mute; 

Stereo headphone/line out; Stereo microphone in; Optional 

2 MP Webcam with Business Card Reader Software 

Θύρες 

εισόδου/εξόδου 

External:  

2 USB 2.0 

1 1394a 

1 microphone in 

1 headphone/line-out 

1 RJ-11 

1 RJ-45 

1 docking connector 

1 battery connector 

Rear:  

1 AC power; 1 external VGA monitor 

Θέσεις 1 Express Card/54 

1 secure digital 
 

Χαρακτηριστικά Επικοινωνίας 
Διεπιφάνεια δικτύου 10/100/1000 NIC 

Modem 56K V.92 modem 
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Ασύρματη σύνδεση Intel 802.11a/b/g/draft n (up to 300 mbps data rate); 

Bluetooth 2.0 
 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
Βάρος Starting at 3.74 lb (1.70 kg) 

Διαστάσεις (π x μ x 

υ) 

11.24 x 8.35 x 1.11 in (290.0 x 212.0 x 28.2 mm) 

 

Ενεργειακή Απόδοση 
Ενεργειακή απόδοση ENERGY STAR® qualified; EPEAT™ Gold 

Μπαταρία 6-cell (44 WHr) high capacity Lithium-Ion 

Διάρκεια μπαταρίας ULV Processor: Up to 6 hours and 30 minutes 

Τροφοδοσία External Smart AC adapter; HP Fast Charge 
 

∆ιαχειρισιµότητα 
Διαχείριση 

ασφάλειας 

Standard: HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2 

(disabled where use is restricted by law), Enhanced Pre-Boot 

Security, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer, Enhanced Drive 

Lock, HP Fingerprint Sensor, Drive Encryption for HP 

ProtectTools, Credential Manager for HP ProtectTools, File 

Sanitizer for HP ProtectTools  

Optional: Smart Card Reader, Kensington lock, McAfee 

Security SolutionOptional: Smart Card Reader, Kensington 

lock, HP Privacy Filter, McAfee Security Solution 
 

Υπηρεσίες και Υποστήριξη 
Χαρακτηριστικά 

εγγύησης 

HP Services offers limited 3-year standard parts and labor 

warranty, pick-up or carry-in, and toll-free 7 x 24 hardware 

technical phone support; 1-year limited warranty on primary 

battery. On-site service and warranty upgrades are also 

available. 

Πίνακας 2.1: Συγκεντρωτικός πίνακας των χαρακτηριστικών του HP EliteBook 2730p 

 

2.3 Η πένα των υπολογιστών ταµπλέτας 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να κάνουμε στην πένα των υπολογιστών ταμπλέτας. Το 

εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να εισάγουμε τα δεδομένα στον υπολογιστή με έναν 

τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είχαμε συνηθίσει, δηλαδή το ποντίκι 

(mouse) ή το πληκτρολόγιο (keyboard) κατά κύριο λόγο. 

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες συσκευές εισόδου, η πένα είναι γνώριμη στους 

χρήστες από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την γρήγορη εξοικείωση 

και προσαρμογή του χρήστη στη «νέα» τεχνολογία.  
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Η χρήση πένας μειώνει αρκετά τον κίνδυνο τραυματισμών σε σχέση με άλλες 

συσκευές εισόδου, όπως το ποντίκι. Παράδειγμα τέτοιου τραυματισμού αποτελεί ο 

τραυματισμός από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση (repetitive strain injury – RSI), 

του οποίου ο κίνδυνος εμφάνισης μειώνεται σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση πένας 

[35].  

Όσον αφορά τη στάση του σώματος, μελέτες που έγιναν από την εταιρία Wacom 

έδειξαν πως κατά τη χρήση πένας η στάση του σώματος του χρήστη διέφερε σε 

μικρό βαθμό από την ουδέτερη στάση, ενώ αντίθετα κατά τη χρήση ποντικιού η 

απόκλιση από την ουδέτερη στάση ήταν αρκετά μεγάλη [2.36]. 

Ωστόσο, η χρήση πένας μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα, που εξάλειφε η 

χρήση άλλων συσκευών εισόδου. Έρευνα που έγινε σε παιδιά [2.37] έδειξε πως 

κατά την χρήση των υπολογιστών ταμπλέτας, χρησιμοποιούνται περισσότερο οι 

μύες του λαιμού με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη καταπόνηση τους, ενώ και η στάση 

του σώματος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να διαφέρει κατά πολύ από την 

ουδέτερη, αφού ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ταμπλέτα 

ακόμα κι αν δεν κάθεται. 

Συνολικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η πένα είναι εργονομικά καλύτερη από το 

ποντίκι και το πληκτρολόγιο, τη συνηθέστερη δεικτική και εισαγωγής δεδομένων 

συσκευής, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα νέα μυοσκελετικά προβλήματα που τυχόν 

δημιουργεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, και ένας τρόπος είναι η τήρηση των 

εργονομικών οδηγιών. Ο καθηγητής Hardo Sorgatz έχει γράψει μια σειρά από 

εργονομικούς κανόνες κατά την εργασία σε υπολογιστή, και κάποιοι από αυτούς 

αφορούν και τη χρήση πένας [2.38]. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να κρατάμε την πένα, με τον οποίο θα κάνουμε κλικ ή διπλό κλικ, 

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινούμαστε πάνω στην οθόνη. Πιο 

συγκεκριμένα, θα πρέπει να μην ασκούμε πίεση στην πένα όταν την κρατάμε, ώστε 

να μην πιέζονται τα δάχτυλα. Ωστόσο, σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει και η 

σχεδίαση της πένας, η οποία θα πρέπει να μην είναι πολύ λεπτή και να είναι όσο το 

δυνατόν πιο κοντά στις δικές μας απαιτήσεις. Όσον αφορά το κλικ θα πρέπει να μην 

ασκούμε πίεση κατά την ενέργεια αυτή, καθώς ένα απαλό άγγιγμα στην οθόνη είναι 
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ικανό να προσομοιώσει το κλικ. Για το διπλό κλικ, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

κάποιο κουμπί πάνω στην πένα, ώστε να μην κινείται απότομα ο καρπός του χεριού 

με τη διπλή κίνηση προς την οθόνη. Επίσης, κατά την κίνηση πάνω στην οθόνη θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται ολόκληρο το χέρι, όπως και με το ποντίκι, ενώ ο καρπός 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το κλικ. Τέλος, μια πολλή σημαντική οδηγία 

αφορά την ξεκούραση. Όποτε είναι δυνατό, και σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα 

πρέπει το χέρι μας να ξεκουράζεται από τη χρήση της πένας. Ακολουθώντας τις 

παραπάνω οδηγίες, μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος τραυματισμού 

κατά τη διάρκεια χρήσης της πένας. 
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3 
Συνεργατική Μάθηση 

 

Η σύγχρονη παιδαγωγική δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αλληλεπίδραση των 

μαθητών και την ομαδική εργασία, καθώς και το ρόλο που αυτή μπορεί να παίξει 

στην βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών καθώς και την ανάπτυξη και εξέλιξη 

των διαπροσωπικών σχέσεων. Η συνεργασία, λοιπόν, των μαθητών για την 

αναζήτηση, την ανάπτυξη και την καλλιέργεια ιδεών για την απόκτηση της γνώσης 

και την εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, θεωρείται μια ιδιαίτερα 

αποτελεσματική και δημοφιλής μέθοδος. Για το λόγο αυτό η συνεργατική μάθηση 

αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σύγχρονης παιδαγωγικής. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη συνεργατική μάθηση, δίνοντας έμφαση 

στη συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενης από υπολογιστή και στο ρόλο του 

καθηγητή. Θα δούμε συνεργατικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί τόσο για τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών όσο και εργαλεία που έχουν σχεδιασθεί για τον 

καθηγητή. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά στο διαδραστικό πίνακα και τη συνεισφορά 

του στην συνεργατική μάθηση.  
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3.1 Συνεργατική µάθηση 

Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) ορίζεται ως η διαδικασία στην 

οποία δυο ή και περισσότερα άτομα μαθαίνουν κάτι μαζί, συνεργαζόμενα [39]. Η 

συνεργασία εμπλουτίζει και ενισχύει την διαδικασία της μάθησης καθώς κάθε 

συνεργαζόμενο μέλος επωφελείται από τις ικανότητες και τις γνώσεις των άλλων 

μελών. Ουσιαστικά, δηλαδή, το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης βασίζεται στη 

δημιουργία γνώσης λόγω της αλληλεπίδρασης των συνεργαζόμενων μελών. 

Για να είναι επιτυχημένη η συνεργασίας μιας ομάδας κατά τη διάρκεια των 

συνεργατικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τη σύνθεση και τον αριθμό 

των μελών της ομάδας, τον ξεκάθαρο κοινό στόχο της δραστηριότητας, την ύπαρξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων, την αλληλεξάρτηση ρόλων κλπ [40][41]. 

Σύμφωνα με τους Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E. και Roy P. [42] οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχημένη συνεργατική μάθηση είναι, ο κοινός 

στόχος, η αλληλεπίδραση, η αλληλεξάρτηση, οι κοινωνικές δεξιότητες των μελών 

και η προσωπική ευθύνη του κάθε μέλους. 

Καταρχήν, για να είναι επιτυχής μια συνεργατική προσπάθεια θα πρέπει η ομάδα 

να έχει κοινό στόχο, όπως για παράδειγμα η εύρεση λύσης ενός προβλήματος από 

τα μέλη της ομάδας. 

Επίσης, για να επιτευχτεί συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας θα πρέπει να 

υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση τους. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να 

εκφραστεί ως αμοιβαία βοήθεια, ενίσχυση και ενθάρρυνση, προσφορά και 

διαμοίραση γνώσεων και πληροφοριών κλπ. 

Το βασικότερο συστατικό για την επιτυχία της συνεργατικής μάθησης είναι η 

αλληλεξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση επιτυγχάνεται όταν η ομάδα για την 

ολοκλήρωση της συνεργατικής δραστηριότητας χρειάζεται τη συμβολή κάθε μέλους 

της, αλλά και όταν το κάθε μέλος της ομάδας επιτυγχάνει το στόχο του μόνο αν και 

τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επιτύχουν τους δικούς τους. 
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Ένα άλλο στοιχείο το οποίο καθορίζει την επιτυχία της συνεργασίας είναι οι 

κοινωνικές δεξιότητες των συνεργαζόμενων μελών. Ορισμένα παιδιά δεν έχουν 

ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά δύσκολο να 

επιτευχθεί συνεργασία υψηλού επιπέδου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα παιδιά να 

διδάσκονται αρχικά και να αναπτύσσουν συνεργατικές δραστηριότητες και στη 

συνέχεια να τις εφαρμόζουν μέσα από τις ομάδες συνεργασίας. 

Τέλος, κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να είναι προσωπικά υπεύθυνο για την 

επιτυχία της ομάδας, κάτι που επιτυγχάνεται με τη σωστή αλληλεξάρτηση. Αν αυτή 

δεν έχει σχεδιαστεί σωστά, μπορεί κάποιο μέλος να προσπαθεί να επιβάλλει την 

άποψή του στα υπόλοιπα μέλη, με αποτέλεσμα αυτά να αδρανοποιούνται και να μη 

συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης. 

 

3.2 Συνεργατική µάθηση υποστηριζόµενη µε 
υπολογιστή (CSCL) 

Η συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη με υπολογιστή (computer-supported 

collaborative learning – CSCL) είναι μια εξέλιξη της προσέγγισης της συνεργατικής 

μάθησης με τη χρήση υπολογιστή ή μέσω του διαδικτύου, όπου η διαμοίραση και η 

δημιουργία γνώσης μεταξύ των συνεργαζόμενων πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία σαν κύριο μέσο επικοινωνίας. Η συνεργατική 

μάθηση υποστηριζόμενη με υπολογιστή μπορεί να επιτευχθεί σε περιβάλλοντας 

μάθησης είτε μέσα στην τάξη είτε και διαδικτυακά. Επίσης μπορεί να είναι 

σύγχρονη ή ασύγχρονη. 

Ο υπολογιστής σα βοηθητικό εργαλείο για τη διαδικασία της εκπαίδευσης 

χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας 

τους ογδόντα, ο υπολογιστής έβρισκε σχεδόν αποκλειστική χρήση στο μοντέλο του 

μαθητευόμενου που μαθαίνει μόνος του (solo – learner model). Αν και είχε 

εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο για την διαδικασία μάθησης, παρόλα αυτά 

παρατηρήθηκε έλλειψη κοινωνικής δραστηριότητας στα περιβάλλοντα εκπαίδευσης 
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με υπολογιστή, γεγονός που ανησύχησε ιδιαίτερα την εκπαιδευτική κοινότητα 

[43][44][45][46][47][48]. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα οδήγησαν στην ανάπτυξη περιβαλλόντων 

εκπαίδευσης στα οποία κύριο άξονα αποτελούν η συνεργασία και η επικοινωνία, 

τόσο μεταξύ των εκπαιδευόμενων αλλά και μεταξύ εκπαιδευόμενου και 

εκπαιδευτή. Η κοινωνική αλληλεπίδραση λοιπόν άρχισε να αποτελεί ένα βασικό 

χαρακτηριστικό που εξυπηρετούσαν τα νέα αυτά συστήματα [49]. 

Η συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή προσφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα. Ο Noreen D. Webb ύστερα από έρευνα συμπέρανε πως όταν τα 

μέλη συνεργάζονται αποδίδουν καλύτερα [50], ενώ οι Mevarech, Stern και Levita 

συμπέραναν πως οι εκπαιδευόμενοι που δούλευαν σε ζευγάρια με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή βελτίωσαν την κοινωνική τους σχέση ως προς το ζευγάρι 

τους [51]. Επίσης, οι Johnson, Johnson και Stanne [52] κατέληξαν στα εξής 

συμπεράσματα: 

• Η συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή προάγει 

υψηλότερη ποσότητα και ποιότητα καθημερινής επίτευξης, μεγαλύτερη 

ικανότητα τεκμηριωμένης μάθησης, καθώς και καλύτερη ικανότητα χρήσης 

των γνώσεων από τους μαθητές για την επίλυση των προβλημάτων. 

• Οι συνεργατικές ομάδες είναι πιο γρήγορες και πιο ακριβείς από τις 

ατομικιστικές και ανταγωνιστικές ομάδες. 

• Οι μαθητές χρειάζονται λιγότερη βοήθεια από τον καθηγητή. 

 

3.2.1 Ο ρόλος του καθηγητή 

Αν και οι συνεργατικές δραστηριότητες αφορούν κυρίως την αλληλεπίδραση των 

συνεργαζόμενων μαθητών, ο ρόλος του καθηγητή παραμένει ζωτικής σημασίας για 

τη διαδικασία μάθησης, αφού θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να σχεδιάσει κατάλληλα 
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τις συνεργατικές δραστηριότητες ώστε μέσα από αυτές να επιτυγχάνεται ο σκοπός 

του μαθήματός του. 

Ο σχεδιασμός των συνεργατικών δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικός ώστε μέσα από αυτές να είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα που επιθυμεί 

να πάρει ο καθηγητής. Θα πρέπει επίσης να επιβλέπει και να καθοδηγεί κατάλληλα 

τους μαθητές ώστε να εξασφαλίσει πως αυτοί θα φθάσουν στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα, καθώς επίσης και να συμμετέχει ενεργά στη δραστηριότητα 

προτρέποντας και τους μαθητές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Θα πρέπει επίσης 

οι δραστηριότητες να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να εμπλουτίζεται η εμπειρία 

των μαθητών με απώτερο σκοπό την απόκτηση της γνώσης. Αν ο σχεδιασμός των 

συνεργατικών δραστηριοτήτων δεν είναι καλός, τότε η συνεργατική μάθηση μπορεί 

να χάσει την αποτελεσματικότητά της [53][54]. 

Ο καθηγητής κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων θα πρέπει να κινείται σε τρία 

επίπεδα [55], τα οποία είναι σαφώς ορισμένα και είναι τα εξής: 

• Επίπεδο τάξης, στο οποίο ο καθηγητής έχει τη γενική εποπτεία της τάξης. 

• Επίπεδο ομάδας, στο οποίο ο καθηγητής βλέπει τη συνολική πρόοδο της 

ομάδας. 

• Επίπεδο ατόμου, στο οποίο ο καθηγητής μπορεί να βλέπει την πρόοδο του 

κάθε μαθητή ξεχωριστά, καθώς και τη συνεισφορά του στην ομάδα. 

Επίσης, στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης, ο ρόλος του καθηγητή διαφέρει 

από το παραδοσιακό μοντέλο το οποίο είχε σαν κέντρο τον καθηγητή. Οι καθηγητές 

τώρα είναι συντονιστές, οδηγοί και μαθαίνουν μαζί με τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια των συνεργατικών δραστηριοτήτων. Ελέγχουν τις συνεργατικές 

δραστηριότητες των ομάδων, εντοπίζουν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και 

επεμβαίνουν στη συνεργασία δίνοντας συμβουλές στους μαθητές [56]. 
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3.2.2 Εφαρµογές συνεργατικής µάθησης 

Σήμερα υπάρχουν αρκετές εφαρμογές οι οποίες εξασφαλίζουν την επικοινωνία και 

τη συνεργασία των εκπαιδευόμενων. Εκτός από αυτές τις εφαρμογές, υπάρχουν και 

άλλες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτή με σκοπό την εποπτεία και 

τη διαχείριση των συνεργαζόμενων ομάδων. Σε αυτήν την ενότητα θα 

παρουσιάσουμε μερικές από αυτές τις εφαρμογές. 

 

3.2.2.1 ModellingSpace 

Το ModellingSpace είναι ένα ανοιχτό σύστημα μάθησης το οποίο προορίζεται για 

τις σχολικές τάξεις και επιτρέπει στους μαθητές τη συμμετοχή σε δραστηριότητες με 

σκοπό αυτοί να εκφράσουν τις ιδέες τους, να δημιουργήσουν μοντέλα και να 

πειραματιστούν με αυτά κλπ. Είναι σύγχρονη εφαρμογή και επιτρέπει έτσι τη 

συνεργασία των μαθητών σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου [57]. 

 

Εικόνα 3.1: Το περιβάλλον του ModellingSpace 
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3.2.2.2 Moodle 

Το Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) είναι ένα 

λογισμικό πακέτο για την παραγωγή μαθημάτων στο διαδίκτυο και ιστοχώρων. 

Είναι ένα υπό ανάπτυξη project σχεδιασμένο για να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού [58][59]. Το Moodle χρησιμοποιείται 

κυρίως για τις ανάγκες της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Είναι ανοιχτού κώδικα, 

και ο μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να το προσαρμόσει στις ανάγκες των δικών του 

μαθημάτων. 

 

Εικόνα 3.2: Ο χώρος εργαστηρίων της Ομάδας Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή είναι 

βασισμένος στο πακέτο Moodle. 

 

3.2.2.3 Fle3 

Το Fle3 (Future Learning Environment 3) είναι ένα περιβάλλον εκμάθησης 

βασισμένο στο διαδίκτυο. Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να υποστηρίζει τη 

διαδικασία μάθησης με κέντρο το χρήστη και την ομάδα συνεργασίας [60]. 

Επίσης προσφέρει διάφορες δυνατότητες στον καθηγητή, αφού μπορεί να 

δημιουργεί και να διαχειρίζεται δραστηριότητες, να παρακολουθεί την πρόοδο των 

ομάδων αλλά και κάθε χρήστη ξεχωριστά.  
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Εικόνα 3.3: Το περιβάλλον του Fle3 

 

 

3.2.2.4 Netop School 

Το Netop School είναι ένα περιβάλλον εκπαίδευσης το οποίο έχει σχεδιασθεί για 

τους τόσο για τους μαθητές οι οποίοι μπορούν να συνεργάζονται όσο και για τους 

καθηγητές. Οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ασκήσεις και να τις 

στέλνουν στους μαθητές, μπορούν να στέλνουν την επιφάνεια εργασίας τους στους 

μαθητές, μπορούν να βλέπουν την εξέλιξη της άσκησης αλλά και την επιφάνεια 

εργασίας των μαθητών σε πραγματικό χρόνο, να αξιολογούν τις επιδόσεις των 

ομάδων κλπ [60]. 
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Εικόνα 3.4: Το περιβάλλον του Netop Teacher 

 

3.3 ∆ιαδραστικός πίνακας 

Ο διαδραστικός πίνακας (interactive white board – IWB) είναι μια μεγάλη συνήθως 

οθόνη αφής, η οποία συνδέεται με τον υπολογιστή και τον προβολέα. Μέσω του 

προβολέα προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα η επιφάνεια του υπολογιστή. Ο 

χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα του πίνακα χρησιμοποιώντας 

την αφή, είτε με τη χρήση του δαχτύλου του, είτε με την πένα ή και με άλλη 

συσκευή. Οι περισσότεροι διαδραστικοί πίνακες σήμερα έχουν ψηφιακό 

πληκτρολόγιο. Ένα παράδειγμα διαδραστικού πίνακα βλέπετε στην εικόνα 3.5. 
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Εικόνα 3.5: Παιδί ζωγραφίζει σε διαδραστικό πίνακα 

 

Ο διαδραστικός πίνακας βρίσκει εφαρμογή σε διάφορες περιπτώσεις ωστόσο αυτό 

με το οποία θα ασχοληθούμε σε αυτήν τη διπλωματική είναι η χρήση του κατά τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 

3.3.1 Ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαίδευση 

Ο διαδραστικός πίνακας ήρθε να αντικαταστήσει τον παραδοσιακό μαυροπίνακα ή 

τις διαφάνειες και την προβολή πολυμέσων στην εκπαίδευση. Με το διαδραστικό 

πίνακα ο καθηγητής μπορεί να κρατά ψηφιακές σημειώσεις, να καταγράψει τις 

κινήσεις του και να καθοδηγήσει τους μαθητές κατά της διαδικασία της 

εκπαίδευσης. Από την πλευρά του μαθητή αυξάνει την ενασχόλησή του μέσα στην 

τάξη, του δίνει επιπλέον ώθηση και ενθουσιασμό για μάθηση. 
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Η χρήση του διαδραστικού πίνακα στην εκπαίδευση εξασφαλίζει τα εξής: 

• συμμετοχή των μαθητών, 

• κίνητρο στους μαθητές, 

• ανάπτυξη νέων στρατηγικών μάθησης, 

• διατήρηση και ανάκληση πληροφοριών από τους μαθητές, 

• και βελτίωση της διδασκαλίας 

 

3.3.1.1 Συµµετοχή των µαθητών 

Οι σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης βασίζονται στο μοντέλο του κοινωνικού μαθητή 

και στην ενασχόλησή του ως βασική προϋπόθεση για την απόκτηση γνώσης. Οι 

θεωρίες αυτές βασίζονται στον κονστρουκτιβισμό (constructivism), στη 

διδασκαλία ολόκληρης της τάξης (whole-class teaching) και στην ενεργή μάθηση 

(active learning). 

Ο κονστρουκτιβισμός βασίζεται στην ικανότητα του μαθητή συλλέξει και να 

επεξεργαστεί πληροφορίες, να δημιουργήσει υποθέσεις και να καταλήξει σε 

συμπεράσματα, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της γνώσης. Η διδασκαλία 

ολόκληρης της τάξης φέρνει όλη την τάξη κοντά, εστιάζει την προσοχή των μαθητών 

και παρέχει δομημένη αλληλεπίδραση της τάξης με τον καθηγητή. Τέλος, μέσω της 

ενεργής μάθησης οι μαθητές ασχολούνται πραγματικά με τη διαδικασία της 

μάθησης διαμέσου του διαβάσματος, της συζήτησης, της ανάλυσης, της σύνθεσης 

και της αξιολόγησης, σε αντίθεση με άλλα μοντέλα διδασκαλίας, όπως η παράδοση 

διαλέξεων. Ο συσχετισμός αυτών των τριών θεωριών με την κοινωνική μάθηση, 

φαίνεται στο σχήμα 3.1. 

Όπως έχουν δείξει οι έρευνες οι χρήση του διαδραστικού πίνακα κατά την διάρκεια 

της διδασκαλίας καλύπτει αυτές τις τρεις θεωρίες, με αποτέλεσμα την ενεργή 

ενασχόληση του μαθητή με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες [62][63][64]. 
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Σχήμα 3.1: Το τρίπτυχο της κοινωνικής μάθησης 

 

3.3.1.2 Κίνητρο στους µαθητές 

Το κίνητρο των μαθητών στα πλαίσια της εκπαίδευσης μετριέται από το πόσο 

πρόθυμος είναι ο μαθητής να συμμετάσχει στην διαδικασία μάθησης. Ωστόσο, το 

κίνητρο για κάθε μαθητή μπορεί να είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, κάποιοι 

μαθητές έχουν αυτό το κίνητρο από τη φύση τους, αφού εγγενώς τους συναρπάζει 

η μάθηση και η αναζήτηση γνώσης. Από την άλλη μεριά, όμως, υπάρχουν και 

μαθητές οι οποίοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία μάθησης πρέπει 

να παρακινηθούν με κάποιον τρόπο, όπως είναι για παράδειγμα η ανταμοιβή ή τον 

σαφή καθορισμό των στόχων της δραστηριότητας από τον καθηγητή. Ο 

διαδραστικός πίνακας φαίνεται καλύπτει και τις δυο αυτές φύσεις των μαθητών 

[65][66]. 

 

3.3.1.3 Ανάπτυξη νέων στρατηγικών µάθησης 

Οι εκπαιδευτική κοινότητα κάνει συνεχώς προσπάθειες ώστε να αναπτύξει 

στρατηγικές και εργαλεία που θα βοηθήσουν τη διαδικασία μάθησης σε μαθητές με 

ειδικές ανάγκες μάθησης. Πολλές από τις υπάρχουσες στρατηγικές μπορούν να 

υποστηριχθούν από το διαδραστικό πίνακα, ενώ επίσης δίνει νέες προοπτικές για 

την εξέλιξη νέων στρατηγικών [67][68].  

 

Κοινωνική μάθηση 

Κονστρουκτιβισμός Διδασκαλία 

ολόκληρης της τάξης 

Ενεργή μάθηση 
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3.3.1.4 ∆ιατήρηση και ανάκληση πληροφοριών 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη διατήρηση την ανάκληση 

των πληροφοριών από τους μαθητές και είναι τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί. 

Ένας από αυτούς είναι, για παράδειγμα, οι ακριβείς σημειώσεις κατά τη 

διδασκαλία. Η μάθηση με τη χρήση διαδραστικού πίνακα επιτρέπει την 

αποτελεσματική διατήρηση και ανάκληση των πληροφοριών από το μαθητή. 

Η διατήρηση και η ανάκληση πληροφοριών είναι πιο αποτελεσματική, επειδή όπως 

είδαμε και πιο πριν, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και έχουν κίνητρο, καθώς δεν 

επικεντρώνονται περισσότερο στην παράδοση παρά στην κράτηση σημειώσεων. Οι 

μαθητές δε χρειάζεται να κρατούν σημειώσεις, αφού μπορούν να τις πάρουν 

τυπωμένες ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, όπως 

είδαμε και πιο πριν, με το διαδραστικό πίνακα μπορούν να επιτευχθούν διάφορες 

τεχνικές διδασκαλίας με αποτέλεσμα η χρήση τους να επηρεάζει περισσότερους 

μαθητές [69][70][71]. 

 

3.3.1.5 Βελτίωση της διδασκαλίας 

Ο ρόλος του καθηγητή στη διαδικασία μάθησης είναι πολύ σημαντικός, όπως 

έχουμε ήδη αναφέρει. Με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, ο καθηγητής μπορεί να 

βελτιώσει τη διδασκαλία, καθώς ο χρόνος ένταξης στα μαθήματα μπορεί να είναι 

σημαντικά μικρότερος, αφού οι νέες τεχνολογίες είναι εύκολα κατανοητές από τους 

μαθητές. Επίσης, οι καθηγητές έχουν πιο ενεργό ρόλο, καθώς έρχονται σε άμεση 

επαφή με όλους τους μαθητές και βλέπουν από κοντά την πρόοδο του καθενός. 

Τέλος, οι καθηγητές μπορούν να κρατήσουν εύκολα σημειώσεις και να τις 

αποθηκεύσουν, χρησιμοποιώντας τις για ανάλυση και μελλοντική εφαρμογή στις 

επόμενες περιόδους διδασκαλίας [64][72][73]. 
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3.3.2 Ο διαδραστικός πίνακας στην συνεργατική µάθηση 

Ο διαδραστικός πίνακας βοηθά σημαντικά τη συνεργατική μάθηση καθώς 

προσφέρει στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και 

ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του Cambridge της 

Αγγλίας, η οποία είχε σα στόχο την επίδραση του διαδραστικού πίνακα σε ομάδες 

παιδιών ηλικίας από 8 έως 10 ετών καθώς αυτά συνεργάζονταν για την επίλυση 

διάφορων δραστηριοτήτων [74], βρέθηκε πως ο διαδραστικό πίνακας προσφέρει 

κάποιες πολύ χρήσιμες διευκολύνσεις για την υποστήριξη της συνομιλίας των 

παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, ο διαδραστικός πίνακας βοήθησε τα παιδιά 

• να έχουν ευκολότερη πρόσβαση και διαχείριση στο υλικό που τους παρείχε 

ο καθηγητής για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας, 

• να σχολιάζουν στο υλικό αυτό, και να το συμπεριλαμβάνουν στις συζητήσεις 

τους με τα παιδιά με τα οποία συνεργάζονται, 

•  να αφαιρούν και να τροποποιούν ότι έχουν γράψει ώστε να μοιραστούν τις 

ιδέες τους με τα παιδιά με τα οποία συνεργάζονται, 

• και να εξασφαλίσουν ότι όλα τα μέλη της ομάδας, μπορούν να δουν τι έχει 

συζητηθεί, και τι έχει προσφέρει το κάθε μέλος με σχολιασμό στο δοθέν 

υλικό, και έτσι να σχολιάζουν την προσφορά του κάθε παιδιού. 
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4 
Ευχρηστία 

 

Η ανάγκη επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τα υπολογιστικά 

συστήματα συνεχώς αυξάνει καθώς η χρήση τους διευρύνεται και εισχωρούν όλο 

και περισσότερο στην καθημερινή ζωή. Συνεπώς ο σχεδιασμός των διεπιφανειών 

των υπολογιστικών συστημάτων, του μέσου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με 

τον άνθρωπο δηλαδή, είναι ένα βασικό κομμάτι στην ανάπτυξη τους, ώστε να είναι 

αποτελεσματικότερα, αποδοτικότερα και να ικανοποιούν τους ανθρώπους που τα 

χρησιμοποιούν. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την έννοια της ευχρηστίας, θα 

παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης, θα αναφερθούμε 

σε κανόνες και μεθόδους σχεδίασης, και τέλος θα μιλήσουμε για την αξιολόγηση 

της ευχρηστίας. Θα δούμε επίσης με ιδιαίτερη λεπτομέρεια μεθόδους σχεδιασμού 

και αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής 

εργασίας, καθώς επίσης και το εργαλείο ActivityLens το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε 

μέρος της αξιολόγησης.  
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4.1 Εισαγωγή 

Η ευχρηστία σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 9241-11, ορίζεται ως «η δυνατότητα 

χρήσης ενός προϊόντος από καθορισμένους χρήστες ώστε αυτοί να πετύχουν 

καθορισμένους στόχους με αποτελεσματικότητα (effectiveness), αποδοτικότητα 

(efficiency) και ικανοποίηση (satisfaction) σε ένα καθορισμένο πλαίσιο χρήσης» 

[75].  

Με τον όρο αποτελεσματικότητα εννοούμε «την ακρίβεια και την πληρότητα με την 

οποία οι χρήστες πετυχαίνουν καθορισμένους στόχους». Με τον όρο 

αποδοτικότητα εννοούμε «τους πόρους που δαπανήθηκαν σε σχέση με την 

ακρίβεια και την πληρότητα με την οποία οι χρήστες πετυχαίνουν τους στόχους». 

Τέλος, με τον όρο ικανοποίηση εννοούμε «την άνεση και την αποδοχή της χρήσης». 

Πέρα από το πρότυπο ISO/DIS 9241-11, υπάρχουν και άλλες μεθοδολογίες για την 

αξιολόγησης της ευχρηστία ενός προϊόντος, όπως για παράδειγμα η μέθοδος 

ευρετικής αξιολόγησης που  Jacob Nielsen. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Nielsen [76] οι 

πέντε παράμετροι για την ευχρηστία ενός προϊόντος είναι η ευκολία μάθησης 

(learnability) του, η αποδοτικότητα (efficiency) του, η ευκολία απομνημόνευσης 

(memorability) της χρήσης του, η χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων χρήστη (errors – 

as in low error rate) και η εύκολη ανάνηψη από αυτά και, τέλος, η ικανοποίηση 

(satisfaction) του χρήστη. 

Υπάρχουν και άλλα πρότυπα στα οποία αναφέρεται η έννοια της ευχρηστίας, όπως 

είναι για παράδειγμα το πρότυπο ISO/IEC 9126 το αφορά την ποιότητα του 

λογισμικού. Εμείς, όμως, θα περιοριστούμε στο πρότυπο ISO/DIS 9241-11 και στους 

τρεις δείκτες ευχρηστίας που προαναφέραμε, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί κατά 

την ανθρωποκεντρική σχεδίαση ενός προϊόντος. 
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4.2 Ανθρωποκεντρική σχεδίαση 

Το πρότυπο το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την επίτευξη ποιότητας στην 

χρήση πολυσύνθετων ανθρωποκεντρικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια ζωής 

διαδραστικών υπολογιστών συστημάτων, είναι το ISO 13407 [77]. 

Γενικά, υπάρχουν τέσσερεις δραστηριότητες ανθρωποκεντρικής σχεδίασης τις 

οποίες πρέπει ο σχεδιαστής να εκτελέσει στο πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού. Αυτές 

είναι: 

• Κατανόηση και καθορισμός του πλαισίου χρήσης 

• Καθορισμός των  απαιτήσεων των χρηστών 

• Εύρεση σχεδιαστικών λύσεων 

• Αξιολόγηση σχεδιασμού σε σχέση με τις απαιτήσεις 

Οι δραστηριότητες αυτές επαναλαμβάνονται συνεχώς, μέχρι να επιτευχθούν οι 

στόχοι της σχεδίασης. Η επαναληπτική αυτή φύση των δραστηριοτήτων φαίνεται 

στο επόμενο σχήμα.  

 

Σχήμα 4.1: Η διαδικασία ανθρωποκεντρικής σχεδίασης  

Προγραμματισμός της 

διαδικασίας 

Κατανόηση και 

καθορισμός του 

πλαισίου χρήσης 

Εύρεση σχεδιαστικών 

λύσεων 

Καθορισμός των  

απαιτήσεων των 

χρηστών 

Αξιολόγηση 

σχεδιασμού σε σχέση 

με τις απαιτήσεις 

Συμφωνία με τις 

απαιτήσεις 
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Κατά τη ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών χρησιμοποιούνται δέκα μέθοδοι 

ανθρωποκεντρικής σχεδίασης, οι οποίες είναι βασισμένες στο πρότυπο ISO 13407. 

Οι μέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα απλές και εύκολες να εφαρμοσθούν, 

ακολουθώντας έτσι και τις  προδιαγραφές του προτύπου. Αυτές οι μέθοδοι είναι οι 

παρακάτω: [78] 

0. Αξιολόγηση των ικανοτήτων του σχεδιαστή και εμπλουτισμός αυτών έτσι 

ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές του προτύπου. 

1. Συνάντηση των ενδιαφερόμενων 

2. Ανάλυση του πλαισίου χρήσης 

3. Δημιουργία σεναρίων 

4. Αξιολόγηση υπάρχοντος συστήματος 

5. Καθορισμός απαιτήσεων ευχρηστίας 

6. Καθορισμός προτυποποίησης 

7. Καθορισμός κατευθυντηρίων γραμμών 

8. Αξιολόγηση πρωτοτύπου 

9. Έλεγχος ευχρηστίας 

10. Συγκέντρωση ανάδρασης από τους χρήστες 

Οι παραπάνω μέθοδοι φαίνονται γραφικά στο επόμενο σχήμα. 

 

Σχήμα 4.1: Οι δέκα μέθοδοι χρηστο-κεντρικής σχεδίασης που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη 

διαδραστικών εφαρμογών  

Κυκλοφορία Υλοποίηση Σχεδίαση Απαιτήσεις Δυνατότητα υλοποίησης 

1. Συνάντηση 

των 

ενδιαφερόμε

νων 

 8 

Αξιολόγηση 

πρωτοτύπου 

9 Έλεγχος 

ευχρηστίας 

6 Καθορισμός 

προτυποποίη

σης 

7 Καθορισμός 

κατευθυντηρ

ίων γραμμών 

4 Αξιολόγηση 

συστήματος 

5 Απαιτήσεις 

ευχρηστίας 

 

2. Ανάλυση 

πλαισίου 

χρήσης 

3. 

Δημιουργία 

σεναρίων 

10 Συλλογή 

ανάδρασης 

από τους 

χρήστες 

Κύκλος ζωής προϊόντος 
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4.3 Κανόνες σχεδίασης 

Οι κανόνες σχεδίασης είναι συλλογές κανόνων που έχουν προκύψει από τη 

συσσωρευμένη εμπειρία κατά τη σχεδίαση και κατά την αξιολόγηση. Σήμερα, 

υπάρχουν αρκετές συλλογές κανόνων σχεδίασης, των οποίων οι κανόνες κάποιες 

φορές έρχονται σε αντίθεση. Οι κανόνες των διάφορων συλλογές διαφέρουν μεταξύ 

τους γιατί συνήθως μιλούν για εφαρμογές οι οποίες διατίθενται σε διαφορετικά 

συστήματα.  

Γενικός σκοπός των κανόνων σχεδίασης είναι να βελτιώσουν την εμπειρία των 

χρηστών, κάνοντας τις διεπιφάνειες των εφαρμογών περισσότερο ενορατικές 

(intuitive), με μεγαλύτερη ευκολία μάθησης (learnable) και περισσότερο συνεπείς 

(consistent). Οι κανόνες σχεδίασης αφορούν αναφέρονται σε διάφορα στοιχεία της 

εφαρμογής όπως είναι το γενικό περιβάλλον, τα κουμπιά, οι διάλογοι, τα εικονίδια 

κλπ. 

Μια διαδεδομένη συλλογή από τέτοιους κανόνες αποτελεί η συλλογή των Sidney L. 

Smith and Jane N. Mosier [92]. Η συλλογή αυτή αποτελείται από συνολικά 944 

κανόνες οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε έξι κατηγορίες: 

• Εισαγωγής δεδομένων (data entry) 

• Εμφάνισης δεδομένων (data display) 

• Ελέγχου συνέχειας (sequence control) 

• Υποβοήθησης χρήστη (user guidance) 

• Μετάδοσης δεδομένων (data transmission) 

• Προστασίας δεδομένων (data protection) 

 

Γενικούς κανόνες σχεδίασης μπορούμε επίσης να βρούμε εύκολα στο διαδίκτυο. 

Μια ιστοσελίδα η οποία έχει ένα σύνολο κανόνων σχεδίασης, π.χ. κανόνες της 

Apple, της JAVA, της Microsoft, ειδικά για υπολογιστές ταμπλέτας  κλπ,   είναι η 

http://www.experiencedynamics.com/science_of_usability/ui_style_guides. 
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4.4 Μέθοδοι σχεδίασης 

Κατά την διάρκεια του σχεδιασμού ενός νέου συστήματος ή και επανασχεδιασμού 

ενός υπάρχοντος συστήματος, θα πρέπει να γίνεται μια ανάλυση των τυπικών 

χρηστών που θα το χρησιμοποιήσουν και των απαιτήσεων τους καθώς και των 

εργασιών που θα εκτελούνται μέσα από αυτό. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται 

με την εφαρμογή διάφορων μεθόδων. 

Οι μέθοδοι αυτές είναι αρκετές και διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το χρόνο ή και 

τους πόρους που έχει διαθέσιμους ο σχεδιαστής, την άμεση πρόσβαση σε τυπικούς 

χρήστες και το βαθμό ειδίκευσης που έχει στην κάθε μια από αυτές. Τέτοιες 

μέθοδοι είναι η εθνογραφική προσέγγιση, η παρατήρηση των χρηστών και η 

εξωτερίκευση της σκέψης τους, οι συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια, οι ομάδες 

εργασίας, η μελέτη εγγραφών και ανταγωνιστικών λύσεων και η ταξινόμηση 

καρτών. 

Στις επόμενες ενότητες θα δούμε με λεπτομέρεια τις μεθόδους τις οποίες 

χρησιμοποιήσαμε για τον επανασχεδιασμό του Synergo Supervisor Station αλλά και 

το σχεδιασμό επεκτάσεων του καθώς και το σχεδιασμό του Synergo Vision. 

 

4.4.1 Συνεντεύξεις 

Οι συνεντεύξεις (interviews) είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων και γνωμών των μελλοντικών χρηστών του προς σχεδίαση 

συστήματος. Συνήθως κάθε συνέντευξη πραγματοποιείται μεταξύ ενός 

συνεντευξιαστή και ενός συνεντευξιαζόμενου. Οι αναφορές των συνεντεύξεων θα 

πρέπει ύστερα να αναλυθούν προσεκτικά. 

Οι συνεντεύξεις μπορούν να χωριστούν σε δομημένες, μη-δομημένες και ημι-

δομημένες. Οι δομημένες συνεντεύξεις (structured interviews) εστιάζουν στα 

ζητήματα που επιθυμεί ο αναλυτής και μόνο. Είναι αρκετά αποτελεσματικές, 
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χρειάζονται, όμως, εκπαίδευση και εμπειρία. Οι μη-δομημένες συνεντεύξεις 

(unstructured interviews), από την άλλη, δε χρειάζονται εκπαίδευση καθώς 

αποτελούν ουσιαστική μια συζήτηση με τον χρήστη με θέμα το προς σχεδίαση 

σύστημα. Συνήθως είναι αναποτελεσματικές σε σύγκριση με τον όγκο δουλειάς που 

χρειάζεται για την ανάλυσή τους. Τέλος, οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις (semi-

structured interviews) προσφέρουν ισορροπία και είναι αυτές που συνήθως 

προτιμούνται από τους αναλυτές. Ξεκινούν με στοχευόμενες ερωτήσεις προς το 

χρήστη και καταλήγουν σε μια συζήτηση ανοιχτού τύπου μαζί του [79].  

 

4.4.2 Ταξινόµηση καρτών 

Η τεχνική ταξινόμησης καρτών (card sorting) χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και 

οργάνωση στοιχείων μιας εφαρμογής που μοιράζονται πληροφορίες, όπως είναι τα 

μενού. Στην τεχνική αυτή ζητείται από τους συμμετέχοντες να κατηγοριοποιήσουν 

διάφορες πληροφορίες σε ομάδες [80]. Υπάρχουν δύο τύποι ταξινόμησης, ο 

κλειστός και ο ανοιχτός. 

Στον ανοιχτό τύπο αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες έχουν στα χέρια τους τις κάρτες, 

πάνω στις οποίες είναι γραμμένες οι πληροφορίες που θέλουμε να ταξινομήσουν, 

και τους ζητείται να τις ομαδοποιήσουν σε διάφορες κατηγορίες, όπως αυτοί 

νομίζουν ότι είναι λογικό. Αφού τις ομαδοποιήσουν, τους ζητείται να δώσουν και 

από ένα όνομα σε κάθε ομάδα καρτών. 

Στον κλειστό τύπο αξιολόγησης, οι ομάδες στις οποίες θα τοποθετηθούν οι κάρτες 

είναι προκαθορισμένες. Ζητείται, λοιπόν, από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν 

τις κάρτες με τις πληροφορίες στα χέρια τους, να τοποθετήσουν κάθε κάρτα σε μια 

από τις προκαθορισμένες ομάδες.  

Υπάρχει βεβαίως και μια υβριδική μορφή, στην ενώ η ταξινόμηση είναι κλειστού 

τύπου, δηλαδή οι ομάδες είναι προκαθορισμένες, οι συμμετέχοντες μπορούν να 

μετονομάσουν τις ομάδες ή και να προσθέσουν νέες. 
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Σήμερα σπάνια γίνεται η ταξινόμηση καρτών με πραγματικές κάρτες. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται διάφορες εφαρμογές, οι οποίες μπορεί να είναι είτε βασισμένες 

στον ιστό (web based), είτε όχι. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των εφαρμογών αυτών 

είναι ότι παρέχουν διάφορες τεχνικές στατιστικής ανάλυσης, όπως η ανάλυση κατά 

συστάδες (cluster analysis). Τέλος, ο αριθμός των συμμετεχόντων που προτείνει ο 

Jacob Nielsen για την ταξινόμηση καρτών είναι δέκα πέντε [81], ενώ οι Tullis και 

Wood προτείνουν οι συμμετέχοντες να είναι είκοσι [82]. 

 

4.5 Μέθοδοι αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση της ευχρηστίας του προς σχεδίαση συστήματος είναι μια από τις 

σημαντικότερες διαδικασίες κατά την ανθρωποκεντρική σχεδίαση. Οι τεχνικές 

αξιολόγησης μπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες βάσει διαφορετικών 

κριτηρίων. 

Ένας πρώτος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει ως προς την αξιολόγηση, είναι σε 

διαμορφωτική και συμπερασματική. Η διαμορφωτική αξιολόγηση (formative 

evaluation) πραγματοποιείται στα πρώιμα στάδια της σχεδίασης του συστήματος 

και έχει ως σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού. Αντίθετα, η συμπερασματική 

αξιολόγηση (summative evaluation) πραγματοποιείται μετά την ανάπτυξη του 

συστήματος και έχει ως σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος.  

Οι τεχνικές για την αξιολόγηση της ευχρηστίας διακρίνονται με τη σειρά τους σε 

τρεις κατηγορίες: στις αναλυτικές τεχνικές, στις πειραματικές τεχνικές και στις 

διερευνητικές τεχνικές. Οι αναλυτικές τεχνικές (analytical methods) εφαρμόζονται 

στο εργαστήριο και δεν απαιτούν τη συμμετοχή χρηστών. Τέτοιες είναι το γνωσιακό 

περιδιάβασμα και η ευρετική αξιολόγηση. Από την άλλη μεριά, οι πειραματικές 

τεχνικές (experimental methods) εφαρμόζονται και αυτές στο εργαστήριο αλλά 

προϋποθέτουν τη συμμετοχή χρηστών. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν η έκφραση 

της σκέψης των συμμετεχόντων, η παρατήρησή τους, οι συνεντεύξεις τους και η 
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συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Τέλος, οι διερευνητικές τεχνικές, αφορούν την 

εφαρμογή τεχνικών υπό πραγματικές συνθήκες με τη συμμετοχή χρηστών. Τέτοια 

είναι η εθνογραφική μελέτη, η παρατήρηση των χρηστών στο φυσικό τους χώρο και 

ύστερα με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων, όπως το ActivityLens, γίνεται η ανάλυση 

των παρατηρήσεων. 

Στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα δούμε με λεπτομέρεια τις τεχνικές που εμείς 

χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση του συστήματος μας κατά τη διάρκεια αυτής 

της διπλωματικής εργασίας. 

 

4.5.1 Ευρετική αξιολόγηση 

Η ευρετική αξιολόγηση (heuristic evaluation) αποτελεί την αξιολόγηση της 

διεπιφάνειας μιας εφαρμογής από ειδικούς ευχρηστίας. Οι ειδικοί ευχρηστίας 

μετρούν την ευχρηστία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα  μιας 

διεπιφάνειας, βασιζόμενοι σε δέκα κανόνες, τους οποίους όρισε ο Jacob Nielsen το 

1994 [83] και οι οποίοι συνεχίζουν να εξελίσσονται. Οι δέκα αυτοί κανόνες είναι:  

• Διαρκής ενημέρωση των χρηστών για την τρέχουσα κατάσταση του 

συστήματος 

• Χρήση κατανοητής γλώσσας για τους χρήστες 

• Ο έλεγχος στα χέρια του χρήστη, με την παροχή σαφών μηνυμάτων 

σφάλματος και επιλογών αναίρεσης και επανάληψης 

• Διατήρηση συνέπειας σε όλη τη διεπιφάνεια 

• Αποφυγή σφαλμάτων 

• Ελαχιστοποίηση του μνημονικού φορτίου του χρήστη 

• Ευελιξία και αποτελεσματικότητα ως προς τη χρήση με την παροχή 

συντομεύσεων 

• Καλαίσθητος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός 

• Παροχή σαφών μηνυμάτων σφάλματος 

• Βοήθεια και εγχειρίδια 
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Ο αριθμός των ειδικών ευχρηστίας που απαιτείται, ώστε να βρεθούν τα σφάλματα 

δεν είναι μεγάλος, αφού σύμφωνα με μελέτη του Jacob Nielsen χρειάζονται μόλις 

πέντε αξιολογητές ώστε να βρεθεί το 75% των σφαλμάτων [84]. 

 

4.5.2 Εξωτερίκευση της σκέψης 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εξωτερίκευσης της σκέψης (think aloud protocol) 

ο χρήστης κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης κάποιας δραστηριότητας, 

εξωτερικεύει τη σκέψη του σχετικά με το ποια είναι η ενέργεια που κάνει και ποιος 

είναι ο λόγος για αυτή, καθώς επίσης και σχετικά με τις δυσκολίες που μπορείς να 

αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας [85].  

Από τη μεριά του ο αναλυτής θα πρέπει να κάθεται κοντά στο χρήστη και να τον 

ενθαρρύνει να εξωτερικεύει τη σκέψη του αφού πρώτα του εξηγήσει με σαφήνεια 

ποια είναι η δραστηριότητα που πρέπει να ολοκληρώσει. Ο αναλυτής κατά τη 

διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί να κρατά σημειώσεις σχετικά με τις ενέργειες 

του χρήστη, ενώ αν συμφωνεί και ο χρήστης μπορεί να το ηχογραφεί ή και να 

βιντεοσκοπεί τις κινήσεις του. 

 

4.5.3 Το εργαλείο ActivityLens 

Το εργαλείο ActivityLens αναπτύχθηκε από την ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – 

Υπολογιστή του πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό την υποστήριξη εθνογραφικών 

ερευνών και χρησιμοποιείται σε ποιοτικές μελέτες. Με τη χρήση του ο ερευνητής 

μπορεί να αναλύσει τις διάφορες πηγές δεδομένων που συνέλεξε κατά τη διάρκεια 

της έρευνάς του [86]. 

Υποστηρίζει τη χρήση διάφορων τύπων πολυμέσων επιτρέποντας έτσι στον 

ερευνητή να δουλέψει με αρχεία κειμένου, γραφικά, ήχο, βίντεο αλλά και αρχεία 
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καταγραφής, τα οποία παράγονται από το ActivityLens κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης. 

Το ActivityLens έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την ανάλυση των εξής 

δραστηριοτήτων: 

• Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του εργαστηρίου, κατά 

τη διάρκεια αξιολόγησης της ευχρηστίας σε σταθερά υπολογιστικά 

συστήματα. 

• Συνεργατικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ειδικών 

συνεργατικών εφαρμογών. 

• Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο λαμβάνοντας υπόψη 

και την αξιολόγηση της ευχρηστίας εφαρμογών και συστημάτων κινητών 

συσκευών. 

Ο σχολιασμός των δραστηριοτήτων στο ActivityLens διακρίνεται σε τρία επίπεδα. 

Στο πρώτο επίπεδο, το επίπεδο γεγονότων (events level), ο αναλυτής καταγράφει 

τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του χρήστη της δραστηριότητας. Στο δεύτερο 

επίπεδο, το επίπεδο εργασιών (tasks level), ο αναλυτής κατηγοριοποιεί τα 

γεγονότα του πρώτου επιπέδου σε ομάδες, κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε 

μια εργασία. Παρομοίως, στο τρίτο επίπεδο, το επίπεδο στόχων (goals level), ο 

αναλυτής κατηγοριοποιεί τις εργασίες του δεύτερου επιπέδου σε ομάδες, κάθε μια 

από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα στόχο. 

 

Εικόνα 4.1: Το περιβάλλον του ActivityLens 
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Synergo : Εφαρµογή 

Υποστήριξης και Αξιολόγησης 
Συνεργατικών ∆ραστηριοτήτων 

 

H εφαρμογή Synergo έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στο εργαστήριο 

Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή (HCI Group) του τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η γλώσσα 

προγραμματισμού στην οποία έχει υλοποιηθεί είναι η JAVA, η οποία προσφέρει το 

πλεονέκτημα της ανεξαρτησίας λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας, έναντι 

άλλων γλωσσών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Για το λόγο αυτό το 

Synergo μπορεί να εκτελεσθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, χωρίς να 

χρειάζεται εγκατάσταση, αρκεί το λειτουργικό να υποστηρίζει την εικονική μηχανή 

της JAVA (java virtual machine – JVM). 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε επιγραμματικά στα επιμέρους εργαλεία που 

συνθέτουν το Synergo. Τα εργαλεία αυτά είναι τα εξής: Synergo Client, Synergo 

Analysis Tool, Synergo Relay Server και Synergo Supervisor Station.  



 

 

48 Κεφάλαιο 5 

5.1 Synergo Client 

Η εφαρμογή Synergo Client χρησιμοποιείται για την υποστήριξη συνεργατικών 

δραστηριοτήτων. Στις ομάδες μπορούν να συνεργάζονται δυο ή και περισσότερα 

άτομα.  

Η διεπιφάνεια χρήστη του Synergo Client κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας 

χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη: τον κοινόχρηστο χώρο εργασίας (workspace), τον 

κοινόχρηστο χώρο ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat area), και τέλος τα 

μενού και τις εργαλειοθήκες της εφαρμογής. 

Οι χρήστες χρησιμοποιούν τον κοινόχρηστο χώρο για τη την δημιουργία 

διαγραμματικών αναπαραστάσεων, εισάγοντας μέσα σε αυτόν αντικείμενα, τα 

οποία τους παρέχονται από τις βιβλιοθήκες της εφαρμογής, και σχηματίζοντας 

σχέσεις μεταξύ τους. Προκειμένου, να επικοινωνούν μεταξύ τους ώστε να 

συνεργάζονται και να παίρνουν αποφάσεις από κοινού, ανταλλάσουν γραπτά 

μηνύματα. 

 

Εικόνα 4.1: Το περιβάλλον του Synergo Client 
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5.2 Synergo Analysis Tool 

Η εφαρμογή Synergo Analysis Tool χρησιμοποιείται για την ανάλυση της 

συνεργασίας ομάδων. Ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να εισάγει κάποιο αρχείο 

Synergo και να ξεκινήσει τη διαδικασία της ανάλυσης. Το περιβάλλον του Synergo 

Analysis Tool διακρίνεται σε δυο τμήματα. Στο τμήμα του μενού και στο τμήμα 

περιεχομένου. 

Το μενού του Synergo Analysis Tool αποτελείται από έξι υπομενού, τα οποία και 

είναι τα overview, playback, annotate, raw data, snapshots και typology. Η επιλογή 

overview δίνει στον αναλυτή μια γενική εικόνα της συνεργασίας, ενώ η επιλογή 

playback δίνει την δυνατότητα στον αναλυτή να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 

συνεργασίας βλέποντας τις κινήσεις στον χώρο εργασίας αλλά και τη συνομιλία των 

συνεργαζόμενων χρηστών στον χώρο ανταλλαγής μηνυμάτων. Με την επιλογή 

annotate ο αναλυτής μπορεί να βλέπει το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας αλλά 

και τα διαγραμμένα αντικείμενα καθώς επίσης και τη συνομιλία των 

συνεργαζόμενων χρηστών. Η επιλογή raw data δίνει τη δυνατότητα στον αναλυτή 

να βλέπει όλη τη συνεργασία σε έναν πίνακα ταξινομημένο κατά χρονολογική 

σειρά. Επιλέγοντας το μενού snapshots ο αναλυτής μπορεί να επιλέξει τον αριθμό 

των στιγμιότυπων που επιθυμεί, και η αναπαραγωγή της εξέλιξης της συνεργασίας 

γίνεται με βάση αυτά τα στιγμιότυπα. Τέλος, στο μενού typology ο αναλυτής μπορεί 

να ρυθμίσει κατάλληλα τα βάρη των ενεργειών των συνεργαζόμενων χρηστών. 

 

Εικόνα 4.2: Το περιβάλλον του Synergo Analysis Tool  
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5.3 Synergo Relay Server 

Η εφαρμογή Synergo Relay Server είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία των 

συνεργαζόμενων ομάδων αλλά και τη διατήρηση αυτής. Είναι, επίσης, υπεύθυνη 

και για την επικοινωνία μεταξύ του Synergo Supervisor Station και των ομάδων που 

συνεργάζονται, καθώς και για τη διατήρηση της επικοινωνίας αυτής. Τέλος, ο 

Synergo Relay Server αποθηκεύει το ιστορικό επικοινωνίας των συνεργαζόμενων 

ομάδων.  

Το περιβάλλον του Synergo Relay Server χωρίζεται σε δυο βασικά μέρη: το μενού 

και έναν πίνακα στον οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία των χρηστών οι οποίοι 

βρίσκονται συνδεδεμένοι στον relay server. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν την 

κατάσταση σύνδεσης του κάθε χρήστη, το κωδικό του όνομα με το οποίο έχει 

εισαχθεί στο σύστημα, τη διεύθυνσή του, τον κωδικό αριθμό της συνεργασίας του, 

το χρόνο που είναι συνδεδεμένος και την έκδοση του Synergo Client την οποία 

χρησιμοποιεί. 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής, ήταν απαραίτητες και κάποιες αλλαγές στο 

Synergo Relay Server, για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά στα επόμενα 

κεφάλαια. 

 

Εικόνα 4.3: Το περιβάλλον του Synergo Relay Server  
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5.4 Synergo Supervisor Station 

Η εφαρμογή Synergo Supervisor Station χρησιμοποιείται από τον διαχειριστή των 

ομάδων συνεργασίας για την δημιουργία, την εποπτεία και την διαχείρισή τους, τη 

δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων και να την αποστολή τους στους 

συνεργαζόμενους χρήστες, την εποπτεία της προόδου των συνεργαζόμενων 

ομάδων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση στατιστικών και γραφημάτων. 

Το Synergo Supervisor Station παρέχει στο διαχειριστή τις εξής δυνατότητες: τη 

δημιουργία νέας εικονικής τάξης μέσα στην οποία μπορεί να διαχειριστεί τους 

χρήστες τοποθετώντας τους σε ομάδες συνεργασίας, τη διαχείριση των μαθητών 

ώστε τα στοιχεία αυτών να αποθηκευμένα στην εφαρμογή, τη διαχείριση 

σημειώσεων και εργασιών, την προβολή στατιστικών και γραφημάτων σχετικά με 

την εξέλιξη της συνεργατικής δραστηριότητας, τόσο μεταξύ των ομάδων όσο και της 

συνολικής στην τάξη. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους μαθητές 

και την αποθήκευση στιγμιότυπων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής το Synergo Supervisor Station ήταν η 

εφαρμογή στην οποία επικεντρωθήκαμε όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

Εικόνα 4.4: Το περιβάλλον του Synergo Supervisor Station 
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Η εφαρμογή Synergo Supervisor Station χρησιμοποιείται από τον διαχειριστή των 

ομάδων συνεργασίας έτσι ώστε αυτός να δημιουργήσει και να διαχειριστεί τις 

συνεργαζόμενες ομάδες, να δημιουργήσει συνεργατικές δραστηριότητες και να τις 

αποστείλει στους συνεργαζόμενους χρήστες, να δει εποπτικά την πρόοδο των 

συνεργαζόμενων ομάδων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση στατιστικών και 

γραφημάτων. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τις τροποποιήσεις που έγιναν στο υπάρχον υλικό του 

Synergo Supervisor Station, την δημιουργία επέκτασης ώστε ο διαχειριστής να 

βλέπει σε πραγματικό χρόνο τους χώρους εργασίας των συνεργαζόμενων ομάδων, 

εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της πένας που του προσφέρει ο υπολογιστής 

ταμπλέτα και τη χρήση προβολέα ως διαδραστικό πίνακα, την αξιολόγηση της 

πρώτης φάσης καθώς και τις αλλαγές στις οποίες οδήγησε η αξιολόγηση.  
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6.1 Βελτιώσεις στη διεπιφάνεια χρήστη 

Στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου θα δούμε τις τροποποιήσεις που κάναμε 

στο υλικό του Synergo Supervisor Station v.4. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στην 

διεπιφάνεια χρήστη ήταν τόσο λειτουργικές αλλά και αισθητικές. Οι λόγοι που μας 

οδήγησαν να κάνουμε αυτές τις αλλαγές στη διεπιφάνεια χρήστη αφορούσαν 

κυρίως την απόκλιση από τις αρχές ευχρηστίας που περιγράψαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο.  

Τα τμήματα τα οποία τροποποιήσαμε στο Synergo Supervisor Station v.4 είναι η 

κύρια εργαλειοθήκη της εφαρμογής, η διαδικασία τερματισμού της, η διαδικασία 

σύνδεσης με το διακομιστή αναμετάδοσης, οι επιλογές παράθεσης παραθύρων, το 

παράθυρο της τάξης, το παράθυρο διαχείρισης χρηστών, το παράθυρο διαχείρισης 

δραστηριοτήτων και τέλος οι τίτλοι και τα εικονίδια των παραθύρων. Στην εικόνα 

6.1 βλέπουμε την διεπιφάνεια χρήστη του Synergo Supervisor Station v.4. 

 

 

Εικόνα 6.1: H κύρια διεπιφάνεια χρήστη του Synergo Supervisor Station v.4. 
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6.1.1 Κύρια εργαλειοθήκη 

Ξεκινώντας από την κύρια εργαλειοθήκη (toolbar) βλέπουμε ότι στην τέταρτη 

έκδοση του Synergo Supervisor Station, τα κουμπιά έχουν διαφορετικό μέγεθος 

μεταξύ τους. Προκειμένου λοιπόν, να επιτύχουμε συνέπεια ως προς το μέγεθος των 

κουμπιών, τα τροποποιήσαμε έτσι ώστε να έχουν το ίδιο μέγεθος, συγκεκριμένα το 

πλάτος τους είναι 60 pixels και το ύψος τους 40 pixels. Μια δεύτερη αλλαγή που 

κάναμε στα κουμπιά της κύριας εργαλειοθήκης ήταν η αφαίρεση του κειμένων 

κάτω από τα κουμπιά, με σκοπό να εξοικονομήσουμε περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, 

η ενέργεια αυτή ίσως δυσκολέψει τους αρχάριους χρήστες της εφαρμογής καθώς 

δεν θα είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον χρήσης. Βέβαια, όσο περισσότερο 

χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη του Synergo Supervisor Station τόσο πιο εύκολη 

θα είναι η χρήση των κουμπιών, καθώς οι σχετικά έμπειροι χρήστες μιας 

εφαρμογής τείνουν να αγνοούν το κείμενο κάτω από τα κουμπιά [87].  Εντούτοις, η 

πληροφορία σχετικά με το ποια είναι η δράση του κάθε κουμπιού δε χάνεται, 

καθώς έχουμε εισάγει γραφικό στοιχείο επεξήγησης (tooltip) για κάθε ένα κουμπί 

της κύριας εργαλειοθήκης. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης ο οποίος δε γνωρίζει τι 

ακριβώς κάνει κάποιο από τα κουμπιά, τοποθετεί τον κέρσορα (cursor) της 

δεικτικής συσκευής πάνω του, και αφού περιμένει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα 

εμφανίζεται και η αντίστοιχη επεξήγηση. Επίσης, προσθέσαμε ένα επιπλέον κουμπί 

το οποίο οδηγεί το χρήστη στην προβολή των επιφανειών των συνεργαζόμενων 

ομάδων, την επιπλέον δηλαδή δυνατότητα που προσθέσαμε στο Synergo Supervisor 

Station, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, ενώ παράλληλα αφαιρέσαμε το 

κουμπί με τίτλο “Test Features”, καθώς προοριζόταν για χρήση ελέγχου. Στην εικόνα 

6.2 διακρίνουμε τη κύρια εργαλειοθήκη των δυο εκδόσεων του Synergo Supervisor. 

 
(α) 

 
(β) 

Εικόνα 6.2: H κύρια εργαλειοθήκη (α) της τέταρτης και (β) της πέμπτης έκδοσης του Synergo 

Supervisor Station. 
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6.1.2 Τερµατισµός της εφαρµογής 

Στην τέταρτη έκδοση του Synergo Supervisor Station, μόλις ο χρήστης επέλεγε να 

τερματίσει την εφαρμογή, είτε από το μενού είτε από το εικονίδιο εξόδου της 

μπάρας τίτλου (title bar) της εφαρμογής, αυτή τερμάτιζε αμέσως. Αυτό δημιουργεί 

το πρόβλημα της μη-προστασίας του χρήστη από τυχόν λανθασμένη ενεργεία του. 

Ο χρήστης, λοιπόν, ήταν πιθανό να επιλέξει κατά λάθος τον τερματισμό και η 

εφαρμογή να κλείσει, και έτσι αυτός να χάσει όλη την πρόοδο και τα δεδομένα των 

συνεργαζόμενων ομάδων. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, εισάγαμε 

ένα μήνυμα επιβεβαίωσης του τερματισμού, ώστε να μπορεί ο χρήστης να 

ακυρώσει την έξοδο σε περίπτωση που δεν την επιθυμεί.  

 

Εικόνα 6.3: Μήνυμα επιβεβαίωσης για την έξοδο από την εφαρμογή 

 

6.1.3 Σύνδεση µε το διακοµιστή αναµετάδοσης 

Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρήσαμε ήταν ότι κατά την προσπάθεια σύνδεσης της 

εφαρμογής με το διακομιστή αναμετάδοσης (relay server) δεν υπήρχε κάποια 

ενημέρωση της κατάστασης της προόδου προς το χρήστη. Συνεπώς, ο χρήστης δε 

γνώριζε αν πραγματοποιείται η προσπάθεια σύνδεσης ή αν η εφαρμογή είχε 

σταματήσει να λειτουργεί. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, αλλάξαμε τον 

κέρσορα της δεικτικής συσκευής από την προεπιλεγμένη μορφή στη μορφή 

απασχόλησης, η οποία βέβαια διαφέρει ανάλογα με τους εγκατεστημένους 

κέρσορες του λειτουργικού συστήματος.  

 

Εικόνα 6.4: Διάφοροι κέρσορες απασχόλησης 
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6.1.4 Επιλογή κατακόρυφης παράθεσης παραθύρων 

Στο μενού Window υπήρχαν οι επιλογές της επικάλυψης παραθύρων (cascade) και 

της οριζόντιας παράθεσής (tile horizontally) τους. Από το σύνολο των επιλογών για 

τις ενέργειες στα παράθυρα λείπει μια τρίτη επιλογή, η κατακόρυφη παράθεση 

(tile vertically) των παραθύρων, την οποία και προσθέσαμε. Τις τρεις αυτές 

επιλογές εκτός από το μενού, τις προσθέσαμε και στο δεξί κλικ που κάνει ο χρήστης 

στο χώρο εργασίας. 

 
(α)                                                    (β) 

Εικόνα 6.5: Το μενού Window στην (α) τέταρτη και στην (β) πέμπτη έκδοση του Synergo Supervisor 

Station 

 

6.1.5 Παράθυρο Τάξης 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Synergo Supervisor Station είναι το 

παράθυρο της τάξης. Το παράθυρο αυτό ουσιαστικά αποτελεί την εικονική 

απεικόνιση της τάξης μέσα στην οποία βρίσκονται οι χρήστες οι οποίοι και εκτελούν 

τις συνεργατικές εργασίες. Ο κάθε χρήστης απεικονίζονται εικονικά με ένα πλαίσιο, 

στο οποίο μπορούμε να δούμε κάποιες πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο 

χρήστη.  

Στο παράθυρο της τάξης κάναμε διάφορες τροποποιήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τη 

σύνδεση των συνεργαζόμενων χρηστών. Στην τέταρτη έκδοση του Synergo 

Supervisor Station ένας από τους τρόπους για τη δημιουργία των συνεργαζόμενων 

ομάδων ήταν ο εξής: οι χρήστες που θα συνεργάζονταν, επικοινωνούσαν μέσω των 

Synergo Clients που είχε ο καθένας, και ένας από τους δυο έστελνε πρόσκληση 

συνεργασίας στον άλλον, και αφού αυτός αποδεχόταν την πρόσκληση ξεκινούσε η 

συνεργασία. Την ίδια ώρα ο διαχειριστής στο Synergo Supervisor Station, 

παρατηρούσε μια αλλαγή στο χρώμα των πλαισίων που αντιπροσώπευαν τους 
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συνεργαζόμενους χρήστες χωρίς ωστόσο τα πλαίσια των χρηστών να ενώνονται 

εικονικά με μια γραμμή σύνδεσης, και έτσι έπρεπε ο διαχειριστής να σχηματίσει 

μόνος του τις ομάδες, με χειροκίνητο τρόπο. Στην πέμπτη έκδοση του Synergo 

Supevisor Station, ωστόσο, οι συνδέσεις των χρηστών σε ομάδες γίνεται αυτόματα, 

χωρίς να χρειαστεί να κάνει τίποτα ο διαχειριστής.  

 
(α) 

 
(β) 
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(γ) 

Εικόνα 6.6: (α) η τάξη πριν τη σύνδεση στην τέταρτη έκδοση (β) μετά τη σύνδεση στην τέταρτη 

έκδοση και (γ) μετά τη σύνδεση στην πέμπτη έκδοση 

Κάποια από τα κουμπιά της εργαλειοθήκης της τάξης δεν είχαν γραφικά στοιχεία 

επεξήγησης (tooltip), τα οποία και προσθέσαμε με σκοπό να βοηθηθεί ο χρήστης ο 

οποίος δε γνωρίζει ποια ενέργεια εκτελούν τα κουμπιά αυτά. 

 

6.1.6 Παράθυρο διαχείρισης χρηστών 

Το παράθυρο διαχείρισης χρηστών εμφανίζεται μόλις ο διαχειριστής (καθηγητής) 

θέλει να δει ή να τροποποιήσει πληροφορίες για τους υπάρχοντες χρήστες 

(μαθητές) ή ακόμα και να τους διαγράψει ή όταν θέλει να δημιουργήσει νέους και 

να τους αποθηκεύσει. Στην προηγούμενη έκδοση οι λειτουργίες αυτές 

εμφανίζονταν μόλις ο διαχειριστής έκανε δεξί κλικ σε κάποιον από τους χρήστες, 

ενώ υπήρχε και μια εργαλειοθήκη η οποία έδινε την επιλογή εισαγωγής νέου 

χρήστη και της ανανέωσης της λίστας των χρηστών. Εμείς για να κάνουμε πιο 

σαφείς τις λειτουργίες που μας παρέχει το παράθυρο διαχείρισης χρηστών, 

τροποποιήσαμε την εργαλειοθήκη εισάγοντας ακόμα τρεις επιλογές: την 
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επεξεργασία των πληροφοριών, την προβολή πληροφοριών και την διαγραφή 

κάποιου χρήστη. Επίσης, αφαιρέσαμε το κουμπί της ανανέωσης της λίστας των 

χρηστών, καθώς δεν είχε πρακτική σημασία, αφού η λίστα ανανεωνόταν αυτόματα 

με την εισαγωγή η τη διαγραφή χρήστη. Τέλος, αφαιρέσαμε τα κείμενα κάτω από τα 

εικονίδια, για τους λόγους που αναφέραμε νωρίτερα στο κεφάλαιο. 

 
(α)                                                                                             (β) 

Εικόνα 6.7: To παράθυρο διαχείρισης χρηστών (α) πριν και (β) μετά την αλλαγή 
1
 

Ένα άλλο στοιχείο που αλλάξαμε στο παράθυρο διαχείρισης χρηστών, ήταν η 

εισαγωγή μηνύματος επιβεβαίωσης κατά τη διαγραφή ενός χρήστη, έτσι ώστε να 

μην έχουμε διαγραφή χρήστη από κατά λάθος ενέργεια. 

 

Εικόνα 6.8: To μήνυμα επιβεβαίωσης για τη διαγραφή ενός χρήστη  

 

                                                           
1
 Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σαν φωτογραφίες των χρηστών, είναι από τον ιστότοπο 

www.123rf.com. 
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Μια τρίτη αλλαγή μας αφορά στα εικονίδια του παραθύρου χρηστών. Το κύριο 

εικονίδιο του παραθύρου ήταν το βασικό εικονίδιο της JAVA, δημιουργώντας έτσι 

ασυνέπεια με το εικονίδιο που είχαμε πατήσει ή με το εικονίδιο του μενού που 

είχαμε επιλέξει ώστε να ανοίξουμε το παράθυρο των χρηστών. Για αυτόν το λόγο 

βάλαμε σαν κύριο εικονίδιο, το εικονίδιο του κουμπιού της διαχείρισης χρηστών. 

Στη συνέχεια, αφού τροποποιήσαμε κατάλληλα το εικονίδιο της εισαγωγής νέου 

χρήστη, ώστε να ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα εικονίδια της επεξεργασίας, 

προβολής και διαγραφής χρήστη, διεξήγαμε μια μικρή έρευνα ώστε να δούμε κατά 

πόσο είναι κατανοητή η λειτουργία των εικονιδίων. Στην έρευνα πήραν μέρος 

δεκατρία άτομα από τα οποία και τα δεκατρία απάντησαν σωστά ως προς τη 

λειτουργία των πέντε εικονιδίων από τα έξι. Συγκεκριμένα, το εικονίδιο που τους 

προκάλεσε σύγχυση ήταν το εικονίδιο της αλφαβητικής ταξινόμησης. Αφού 

εξηγήσαμε στους συμμετέχοντες ποια είναι η λειτουργία του συγκεκριμένου 

εικονιδίου, τους ζητήσαμε να μας πουν κατά πόσο ξεκάθαρο είναι τώρα το 

εικονίδιο. Κι εδώ όμως οι απαντήσεις ήταν αρνητικές, καθώς όλοι τους μας 

απάντησαν πως δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε ένα 

εναλλακτικό εικονίδιο για τη λειτουργία αυτή, το οποίο και οι δεκατρείς 

συμμετέχοντες το βρήκαν ξεκάθαρο ως προς τη λειτουργία του. Έτσι λοιπόν 

αντικαταστήσαμε το αρχικό εικονίδιο ταξινόμησης με το νέο. Το ερωτηματολόγιο 

αλλά και τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα μπορείτε να τις βρείτε στο 

παράρτημα A. Οι αλλαγές των εικονιδίων διακρίνονται στην εικόνα 6.7. 

 
(α)              (β) 

Εικόνα 6.9: Κουμπί αλφαβητικής αναζήτησης στην (α) τέταρτη και την (β) πέμπτη έκδοση του 

Synergo Supervisor Station 

 

6.1.7 Παράθυρο διαχείρισης δραστηριοτήτων 

Το παράθυρο διαχείρισης δραστηριοτήτων εμφανίζεται μόλις ο διαχειριστής 

(καθηγητής) θέλει να δει, να τροποποιήσει υπάρχουσες, να δημιουργήσει νέες ή να 

στείλει δραστηριότητες στις συνεργαζόμενες ομάδες. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό 
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που θα θέλαμε να είχε ήταν η δυνατότητα αποστολής εικόνας στους χρήστες και η 

οποία θα εμφανιζόταν σαν εικόνα παρασκηνίου στο Synergo Client. Το 

χαρακτηριστικό αυτό υλοποιήθηκε με τη δημιουργία ενός επιπλέον πεδίου στο 

σύνολο των επισυναπτόμενων αρχείων.  

 

6.1.8 Αλλαγές σε τίτλους και εικονίδια παραθύρων 

Σε αρκετά παράθυρα του Synergo Supervisor Station διαπιστώσαμε την εξής 

ασυνέπεια: οι τίτλοι και τα εικονίδια των παραθύρων ήταν διαφορετικά από τους 

τίτλους και τα εικονίδια των στοιχείων που επιλέγαμε ώστε να μεταβούμε στα 

παράθυρα αυτά. Για παράδειγμα, εάν θέλαμε να διαχειριστούμε τους χρήστες, είτε 

θα κάναμε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί της κύριας εργαλειοθήκης, είτε θα επιλέγαμε 

την αντίστοιχη επιλογή από το κύριο μενού. Όμως, η επιλογή του μενού είχε 

επιγραφή «View Users», το κουμπί της εργαλειοθήκης «User Details» και ο τίτλος 

του παραθύρου διαχείρισης των χρηστών είχε τίτλο «Users…», ενώ και το εικονίδιό 

του δεν ήταν το ίδιο με αυτό του κουμπιού της εργαλειοθήκης ή της επιλογής του 

κυρίως μενού. Για την ίδια ακριβώς λειτουργία, δηλαδή, υπήρχαν τρεις 

διαφορετικές επιγραφές και δυο διαφορετικά εικονίδια, δημιουργώντας έτσι 

ασυνέπεια. Έτσι, αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα βάζοντας σε όλα τα στοιχεία 

κοινές επιγραφές και κοινά εικονίδια.  

 

Εικόνα 6.10: Στην εικόνα διακρίνεται η ασυνέπεια επιγραφών και εικονιδίων όσον αφορά τη 

διαχείριση χρηστών.  
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6.2 Παράθυρο επιφανειών οµάδων 

Η κύρια ιδέα για την επέκταση του Synergo Supervisor Station ήταν να δοθεί η 

δυνατότητα στον διαχειριστή να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τους χώρους εργασίας 

των συνεργαζόμενων ομάδων, να μπορεί να δείχνει όποιον από αυτούς επιθυμεί με 

τη χρήση προβολέα, να σημειώνει πάνω σε αυτούς κάνοντας χρήση της πένας, την 

οποία παρέχουν οι υπολογιστές ταμπλέτας. Πρακτικά λοιπόν θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σαν ένα είδος διαδραστικού πίνακα. Για το σκοπό αυτό 

σχεδιάστηκε ένα νέο παράθυρο, το παράθυρο επιφανειών ομάδων (Groups’ 

desktops) και χωρίζεται σε δύο μέρη, στο τμήμα σύνοψης και στο τμήμα 

λεπτομέρειας, τα οποία θα δούμε λεπτομερώς στις υποενότητες που ακολουθούν. 

Στην εικόνα 6.11 φαίνεται το παράθυρο επιφανειών ομάδων κατά τη σύνδεση 

τεσσάρων ομάδων. 

 

Εικόνα 6.11: Το παράθυρο επιφανειών ομάδων στην κατάσταση προβολέα 
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6.2.1 Τµήµα σύνοψης 

Στο τμήμα σύνοψης εμφανίζονται σε μικρογραφίες οι χώροι εργασίας όλων των 

ομάδων. Έτσι, ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει συνοπτικά την πρόοδό τους. Όταν ο 

διαχειριστής επιλέξει κάποια από τις μικρογραφίες, τότε ο χώρος εργασίας της που 

αντιστοιχεί σε αυτήν, γίνεται ορατός σε φυσικό μέγεθος στον προβολέα, τον οποίο 

θα αναλύσουμε στην επόμενη ενότητα. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα 

πολλαπλής επιλογής, δείχνοντας έτσι μέσω του προβολέα περισσότερους του ενός 

χώρους εργασίας.  

Σχετικά με τα γραφικά, να πούμε πως σε κάθε μικρογραφία έχει προστεθεί γραφικό 

στοιχείο επεξήγησης (tooltip), και έτσι αφήνοντας τον δείκτη της δεικτικής 

συσκευής πάνω σε κάποια από τις μικρογραφίες για μικρό χρονικό διάστημα, ο 

διαχειριστής μπορεί να δει ποια άτομα συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα. Τέλος, 

όταν κάποια από τις μικρογραφίες επιλεγεί, ένα χοντρό πορτοκαλί περίγραμμα 

εμφανίζεται γύρω από αυτήν τη μικρογραφία, κάνοντας έτσι σαφές ότι είναι 

επιλεγμένη, όπως φαίνεται και στην εικόνα 6.12. 

 

Εικόνα 6.12: Η μικρογραφία του πρώτου γκρουπ είναι επιλεγμένη, οπότε και είναι η μοναδική που 

φαίνεται μέσω του προβολέα. 

 

6.2.2 Τµήµα λεπτοµέρειας 

Στο τμήμα λεπτομέρειας ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει σε φυσικό μέγεθος τους 

χώρους εργασίας όλων των συνεργαζόμενων ομάδων. Το τμήμα λεπτομέρειας 

περιέχει μια εργαλειοθήκη και έναν χώρο στον οποίο βρίσκονται τα παράθυρα των 

χώρων εργασίας των συνεργαζόμενων ομάδων. 
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Η εργαλειοθήκη δίνει στο διαχειριστή την επιλογή προβολής στον υπολογιστή ή 

στον προβολέα, επιλογή πένας ή γόμας, επιλογή χρώματος πένας και τέλος την 

επιλογή μεγέθους πένας ή γόμας.  

 
Εικόνα 6.13: Η εργαλειοθήκη του τμήματος λεπτομέρειας 

Πιο συγκεκριμένα, για την κατάσταση προβολής υπάρχουν δυο κουμπιά εναλλαγής 

(toggle buttons). Το ένα αντιστοιχεί στην κατάσταση υπολογιστή (computer mode) 

και το άλλο στην κατάσταση προβολέα (projector mode). Όταν ο διαχειριστής 

βρίσκεται στην κατάσταση υπολογιστή, η οποία είναι και η προεπιλεγμένη, μπορεί 

να δει τους χώρους εργασίας όλων των συνεργαζόμενων ομάδων, αυτός και μόνον 

αυτός. Όταν, όμως, βρίσκεται στην κατάσταση προβολέα, οι χώροι εργασίας που 

βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του, αλλά και οι ενέργειες που κάνει, φαίνονται 

και στον προβολέα. Για να είναι ο χώρος εργασίας μιας ομάδας ορατός στην 

κατάσταση προβολέα, θα πρέπει ο διαχειριστής να την έχει επιλέξει με τον τρόπο 

που ειπώθηκε στην ενότητα για το τμήμα σύνοψης. 

Δύο άλλα κουμπιά εναλλαγής (toggle buttons) που υπάρχουν στην εργαλειοθήκη, 

είναι αυτά της πένας (pen) και της γόμας (eraser). Προφανώς, όταν είναι 

επιλεγμένο το κουμπί της πένας, ο διαχειριστής μπορεί να γράψει ή να σχεδιάσει 

στην οθόνη του, ενώ όταν είναι επιλεγμένο το κουμπί της γόμας, μπορεί να σβήσει 

αυτά που έχει γράψει ή σχεδιάσει. 

Επίσης, η εργαλειοθήκη έχει και ένα απλό κουμπί (button), το κουμπί επιλογής 

χρώματος πένας (pen color). Μόλις ο διαχειριστής επιλέξει πατήσει στο κουμπί 

αυτό, ένα παράθυρο με την παλέτα χρωμάτων (color palette) εμφανίζεται και 

μπορεί να επιλέξει το νέο χρώμα που θέλει να έχει η πένα. 

Τέλος, η εργαλειοθήκη παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να επιλέξει το 

κατάλληλο μέγεθος που θέλει να έχει η πένα ή η γόμα. Αυτή η δυνατότητα 

προσφέρεται με την εμφάνιση ενός ολισθητήρα (slider), μέσω του οποίου, ανάλογα 

με το αν είναι επιλεγμένη η πένα ή η γόμα, ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει το 

μέγεθος της πένας ή της γόμας, αντίστοιχα.  
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Ο χώρος στον οποίο βρίσκονται τα παράθυρα των χώρων εργασίας των 

συνεργαζόμενων ομάδων, είναι ο χώρος στον οποίο ο διαχειριστής μπορεί να δει 

τους χώρους εργασίας των συνεργαζόμενων ομάδων. Ο χώρος αυτός έχει χρώμα 

μπλε σκούρο όταν ο διαχειριστής είναι στην κατάσταση υπολογιστή και μπλε 

ανοιχτό όταν βρίσκεται στην κατάσταση προβολέα, έτσι ώστε να μπορεί να 

ξεχωρίσει οπτικά σε ποια από τις δυο καταστάσεις βρίσκεται. Επίσης, με δεξί κλικ 

στο χώρο αυτόν, ο διαχειριστής μπορεί να επικαλύψει (cascade), να παραθέσει 

οριζόντια (tile horizontally) ή κατακόρυφα (tile vertically) τα εμφανιζόμενα 

παράθυρα. 

 
(α)      (β) 

Εικόνα 6.14: Το τμήμα λεπτομέρειας σε κατάσταση (α) υπολογιστή και σε κατάσταση (β) προβολέα 

 

6.2.3 Παράθυρα χώρων εργασίας συνεργαζόµενων 
οµάδων 

Ένα στοιχείο του τμήματος αναφοράς στο οποίο θα σταθούμε είναι τα παράθυρα 

των χώρων εργασίας των συνεργαζόμενων ομάδων. Σε αυτά εμφανίζονται σε 

πραγματικό χρόνο οι χώροι εργασίας των συνεργαζόμενων ομάδων. Ο διαχειριστής 

μπορεί συνεπώς να δει τα αντικείμενα που εισάγουν ή επεξεργάζονται τα 

συνεργαζόμενα μέλη των ομάδων, βλέποντας έτσι και την πρόοδο των ομάδων.  

Ο τίτλος του κάθε παραθύρου αναφέρει το όνομα της ομάδας και ποια είναι τα 

μέλη αυτής. Η μορφή του τίτλου είναι ως εξής Group X (user1, user2, …, userN), 

όπου Χ είναι ο αριθμός της ομάδας και μέσα σε παρένθεση βρίσκονται τα ονόματα 

των μελών αυτής.  
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Στην αριστερή πλευρά του κάθε παραθύρου υπάρχει μια εργαλειοθήκη η οποία 

περιλαμβάνει το εργαλείο μεγέθυνσης/σμίκρυνσης και το εργαλείο στιγμιότυπου. 

Το εργαλείο μεγέθυνσης/σμίκρυνσης (zoom tool) είναι κατακόρυφο και 

υλοποιείται από δυο κουμπιά και έναν ολισθητήρα. Το πάνω κουμπί υλοποιεί την 

λειτουργία της μεγέθυνσης (zoom in), ενώ το κάτω κουμπί τη λειτουργία της 

σμίκρυνσης (zoom out). Ο διαχειριστής, λοιπόν, πατώντας του κουμπί μεγέθυνσης 

ή σμίκρυνσης μπορεί να δει το χώρο εργασίας της ομάδας σε μεγαλύτερη διάσταση 

από την πραγματική ή σε μικρότερη, αντίστοιχα. Όσον αφορά τον ολισθητήρα, 

ολισθαίνοντας τον δείκτη του προς τα πάνω, ο διαχειριστής μεγεθύνει το χώρο 

εργασίας, ενώ μετακινώντας τον προς τα κάτω, τον σμικραίνει.  

 

Εικόνα 6.15: Το παράθυρο χώρων εργασίας μιας συνεργαζόμενης ομάδας 

 

Το εργαλείο στιγμιότυπου (snapshot tool) δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να 

επιλέγει μια περιοχή στο παράθυρο και να την αποθηκεύει σε μορφή εικόνας png 

σε κάποιο σημείο του δίσκου που εκείνος επιθυμεί. Ωστόσο, στις επιλογές (options) 

της εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης σε προεπιλεγμένο 

σημείο του δίσκου. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια επιλογή στην ταμπέλα των 

στιγμιότυπων, και όταν αυτή δεν είναι τσεκαρισμένη η εικόνα σώζεται αυτόματα 

στο σημείο του δίσκου που ορίζεται σε μια περιοχή κειμένου (text area) ακριβώς 
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πάνω από την επιλογή τσεκαρίσματος. Σε αντίθετη περίπτωση η εφαρμογή ρωτάει 

τον καθηγητή κάθε φορά σε ποια σημείο του δίσκου να αποθηκεύσει το 

στιγμιότυπο.  

 

Εικόνα 6.16: Το πεδίο του παραθύρου επιλογών στην αυτόματη ή όχι αποθήκευση στιγμιότυπων και 

τον καθορισμό του προεπιλεγμένου φακέλου αποθήκευσής τους. 

 

Μετά την προσπάθεια αποθήκευσης της εικόνας, η εφαρμογή ειδοποιεί το 

διαχειριστή αν η αποθήκευση ήταν επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Αυτό γίνεται με 

την εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου (dialog box) το οποίο περιέχει και το 

ανάλογο κάθε φορά μήνυμα. 

 

Εικόνα 6.17: Μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης του στιγμιότυπου 

 
6.3 Αξιολόγηση του Synergo Supervisor Station v5 

Μετά την υλοποίηση της νέας έκδοσης του Synergo Supervisor Station 

πραγματοποιήθηκαν δυο διαδικασίες αξιολόγησης. Η πρώτη αφορούσε τη μελέτη 

της δοκιμαστικής έκδοσης με σκοπό να εντοπίσουμε προγραμματιστικά κυρίως 

λάθη, ενώ η δεύτερη αφορούσε την μελέτης της πρώτης έκδοσης. 
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6.3.1 Μελέτη δοκιµαστικής έκδοσης 

Η δοκιμαστική έκδοση του Synergo Supervisor Station χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά σε συνδυασμό με το Synergo Client 5.0.1. Σε αυτήν τη φάση το Synergo 

Supervision Station δοκιμάστηκε πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο 

να εντοπισθούν προγραμματιστικά λάθη, τα οποία και διορθώθηκαν ώστε να είναι 

έτοιμο για επίδειξη στο τέταρτο συνέδριο των φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών 

και μηχανικών υπολογιστών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο 

του Πανεπιστημίου Πατρών στις 19 και 20 Νοεμβρίου του 2010.  

Συγκεκριμένα, έξι άτομα είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες των δυο ατόμων, οι οποίες 

δημιουργήθηκαν μέσω του Synergo Supervisor Station, με στόχο να συνεργάζονται 

ώστε να εντοπίσουν διαφορές ανάμεσα σε δυο εικόνες. Ο διαχειριστής του Synergo 

Supervisor Station παρακολουθούσε την προσπάθεια τους να εντοπίσουν τις 

διαφορές και τους καθοδηγούσε με τη χρήση του προβολέα. Παράλληλα η 

επιφάνεια του Synergo Supervisor Station καταγραφόταν με τη χρήση του 

εργαλείου Camtasia Recorder έτσι ώστε να αναλύσουμε ύστερα τη συμπεριφορά 

του. 

 
Εικόνα 6.18: Μέσω του προβολέα ο μαθητής μπορεί να καθοδηγηθεί από τον καθηγητή του Synergo 

Supervisor Station. 
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Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου εντοπίστηκαν λάθη, κυρίως 

προγραμματιστικά, ως προς τη συμπεριφορά του Synergo Supervisor Station, τα 

οποία και διορθώθηκαν.  

 

6.3.2 Αξιολόγηση του Synergo Supervisor Station v5.00 

Η πρώτη έκδοση του Synergo Supervisor Station v5.00 παρουσιάστηκε στο τέταρτο 

συνέδριο των φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη 

θεματική ενότητα επιδείξεων νέων εφαρμογών (demo session), και φαίνεται στο 

παράρτημα Β. Για την επίδειξη στο συνέδριο, χρησιμοποιήθηκαν τρεις υπολογιστές 

ταμπλέτας, οι δυο με το Synergo Client και ο τρίτος με το Synergo Supervisor 

Station, καθώς κι ένας προβολέας. Οι δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάστηκαν για 

την επίδειξη ήταν ψυχαγωγικές με σκοπό οι χρήστες να περάσουν ευχάριστα την 

ώρα τους καθώς δοκίμαζαν το Synergo Client και το Synergo Supervisor Station.  

 

Εικόνα 6.18: Ομάδα φοιτητών δοκιμάζει το Synergo Client και το Synergo Supervisor Station κατά τη 

διάρκεια του τέταρτου συνέδριου των φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών 

υπολογιστών 
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6.3.3 Συνεργατικές δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάστηκαν ήταν η κρεμάλα και το κυνήγι των 

κρυμμένων θησαυρών. 

Στην κρεμάλα ο χρήστης του Synergo Supervisor Station έστελνε στους 

συνεργαζόμενες χρήστες των Synergo Client μια εικόνα, στην οποία φαινόταν η 

κρυμμένη προς αναζήτηση λέξη καθώς και το σύνολο των γραμμάτων του 

ελληνικού αλφαβήτου τα οποία οι συνεργαζόμενοι χρήστες κύκλωναν μαντεύοντας 

έτσι κάποιο από τα γράμματα της λέξης. Στη συνέχεια ο χρήστης του Synergo 

Supervisor Station συμπλήρωνε το γράμμα στη λέξη που έχει δώσει προς αναζήτηση 

αν αυτό ήταν σωστό ή προσέθετε ένα μέλος του σώματος στην κρεμάλα αν αυτό 

ήταν λάθος. Την πορεία της κρεμάλας οι χρήστες των Synergo Client μπορούσαν να 

τη δουν, κοιτώντας την επιφάνεια που έδειχνε ο προβολέα.  

 

Εικόνα 6.19: Φοιτητές παίζουν το παιχνίδι της κρεμάλας και καθοδηγούνται από την υποψήφια 

διδάκτορα κ. Ελένη Βογιατζάκη. 
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Στη δεύτερη δραστηριότητα, το παιχνίδι των κρυμμένων θησαυρών, ο χρήστης του 

Synergo Supervisor Station έστελνε στους χρήστες των Synergo Client μια εικόνα με 

κρυμμένα κάποια αντικείμενα τα οποία αναγράφονταν σε μια λίστα κάτω από την 

εικόνα. Οι συνεργαζόμενοι χρήστες κύκλωναν κάθε φορά το αντικείμενο που 

θεωρούσαν ότι είναι σωστό και ο χρήστης του Synergo Supervisor τους ενημέρωνε 

μέσω του προβολέα αν αυτό που απάντησαν ήταν σωστό ή λάθος. Επίσης οι 

συνεργαζόμενοι χρήστες μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια για κάποιο αντικείμενο, 

και ο έτσι ο χρήστης του Synergo Supervisor τους έδειχνε μέσω του προβολέα ποια 

είναι η ευρύτερη περιοχή μέσα στην οποία θα βρουν το αντικείμενο. 

 

Εικόνα 6.20: Φοιτητές παίζουν το παιχνίδι των κρυμμένων θησαυρών και καθοδηγούνται μέσω του 

προβολέα. 

 

6.3.4 Μέθοδοι αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είχαμε τοποθετήσει κάμερα η οποία κατέγραφε τις 

ομιλίες και τις αντιδράσεις των χρηστών, και το βίντεο της οποίας χρησιμοποιήθηκε 

για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 
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Επίσης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κρατήσαμε σημειώσεις 

σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών. Τέλος, μετά από κάθε δραστηριότητα 

πάρθηκαν συνεντεύξεις από τους χρήστες όπου ρωτήθηκαν για τις εντυπώσεις τους 

και την εμπειρία χρήσης του Synergo Supervisor Station αλλά και τους υπολογιστές 

ταμπλέτας, καθώς και επισημαίνοντάς μας στοιχεία και λειτουργίες που θεωρούσαν 

πως θα έκαναν την εφαρμογή μας καλύτερη. Οι χρήστες του Synergo Supervisor 

Station ήταν φοιτητές αλλά επίσης καθηγητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

 

6.3.5 Συµπεράσµατα αξιολόγησης 

Αναλύοντας τα διάφορα στοιχεία που είχαμε στη διάθεση μας ύστερα από το 

συνέδριο καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα σχετικά με το Synergo Supervisor 

Station: 

• Οι χρήστες είχαν αρκετά προβλήματα με το κύριο μενού. Αρκετά από τα 

στοιχεία που αναζητούσαν δεν τους ήταν ξεκάθαρο σε ποιο μενού ήταν, 

καθώς επίσης δε συμφωνούσαν σχετικά και με τη θέση ορισμένων. 

• Το ίδιο συνέβαινε και με την κύρια εργαλειοθήκη, καθώς η ομαδοποίηση 

των κουμπιών δεν τους ήταν προφανής. Επίσης ορισμένα εικονίδια δεν τους 

ήταν ξεκάθαρα ως προς τη σημασία τους. 

• Οι χρήστες μπερδεύονταν σε μεγάλο βαθμό από τις δυο καταστάσεις, 

υπολογιστή και προβολέα, που έχει η επέκταση που υλοποιήσαμε. Δεν τους 

βόλευε το γεγονός πως αποτελούσαν δυο διαφορετικές επιφάνειες, και δε 

μπορούσαν να καταλάβουν το λόγο για τον οποίο δεν μπορούσαν να 

σημειώσουν στην επιφάνεια της κατάστασης υπολογιστή.  

• Ένα μεγάλο μέρος των χρηστών θεωρούσε πως το άνοιγμα της παλέτας όταν 

θέλουν να επιλέξουν χρώμα για την πένα, δεν ήταν ιδανικό. Θα προτιμούσαν 

να υπάρχει η γρήγορη επιλογή κάποιων βασικών χρωμάτων και αν δεν τους 

εξυπηρετεί κάποιο αυτά τα χρώματα τότε να επιλέγουν από την παλέτα. 

• Τέλος, το σύνολο των χρηστών φάνηκε εξαιρετικά μπερδεμένο από το 

γεγονός ότι μπορούσαν να βλέπουν ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο και τα 
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στατιστικά των ομάδων αλλά και την πραγματική κίνηση στους χώρους 

εργασίας τους. Θεώρησαν ότι είναι περιττό να δίνονται και οι δυο επιλογές, 

καθώς επικεντρώνονταν στη μια από τις δυο, την παρακολούθηση της 

πραγματικής κίνησης στους χώρους εργασιών των Synergo Client. 

 

Τα συμπεράσματά μας σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών ταμπλέτας είναι οι 

εξής: 

• Οι χρήστες εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα με την πένα και η χρήση της γενικά 

θεωρήθηκε εύχρηστη, ωστόσο αυτό που τους δυσκόλευε αρκετά ήταν το 

διπλό κλικ. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σα δεικτική συσκευή είχαν 

την επιλογή της πένας, της πινακίδας αφής (touch pad) και του μοχλού 

κατάδειξης (pointing stick), καθώς είχαμε σκοπίμως αφαιρέσει το ποντίκι. 

• Όλοι οι χρήστες προτίμησαν το πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κειμένου και 

όχι την πένα, καθώς βρήκαν ιδιαίτερη δύσκολη την εισαγωγή κειμένου με τη 

χρήση πένας.  

 
6.4 Αλλαγές µετά την πρώτη φάση αξιολόγησης 

Μετά πρώτο στάδιο αξιολόγησης επανασχεδιάσαμε τόσο την διεπιφάνεια χρήσης 

της εφαρμογής αλλά προχωρήσαμε και σε αλλαγή της δομής του εργαλείου. Το 

εργαλείο επισκόπησης των επιφανειών των συνεργαζόμενων ομάδων που επιτρέπει 

την χρήση προβολέα ως διαδραστικό πίνακα αποφασίστηκε να σχεδιαστεί και να 

υλοποιηθεί ως ξεχωριστό εργαλείο το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες λειτουργίες του 

Synergo Supervisor Station  ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. 
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6.4.1 Επανασχεδίαση κύριου µενού και εργαλειοθήκης 

Για την επανασχεδίαση του κύριου μενού δημιουργήσαμε μια μελέτη 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της ταξινόμησης καρτών. Για το πείραμα αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο WebSort [88] το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα 

συμμετοχής στο πείραμα όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο 

οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί αυτός να πάρει μέρος στο πείραμα. Ο τύπος της 

ταξινόμησης ήταν κλειστός. Συγκεκριμένα δόθηκαν στους χρήστες που πήραν μέρος 

έξι ομάδες, οι οποίες αντιπροσώπευαν τα μενού και ήταν οι εξής: 

• Classroom (τάξη) 

• Manage (διαχείριση) 

• Groups (ομάδες) 

• Tools (εργαλεία) 

• Help (βοήθεια) 

• Window (παράθυρο) 

Επίσης, τους δόθηκαν είκοσι κάρτες οι οποίες αντιπροσώπευαν περιγραφικά τα 

αντικείμενα των μενού (menu items). Αυτές ήταν οι εξής: 

• Create a new classroom (δημιουργία νέας τάξης) 

• Open a classroom (άνοιγμα τάξης) 

• Save the classroom (αποθήκευση τάξης) 

• Run a simulation (εξομοίωση) 

• View/Edit/Create assignments (προβολή/ επεξεργασία/ δημιουργία 

δραστηριοτήτων) 

• View/Edit/Create notes (προβολή/ επεξεργασία/ δημιουργία σημειώσεων) 

• View/Edit/Create users (προβολή/ επεξεργασία/ δημιουργία χρηστών) 

• View the desktops of the groups in real time (προβολή των επιφανειών των 

ομάδων σε πραγματικό χρόνο) 

• View the analysis (stats, graphs) of the groups in real time (προβολή 

ανάλυσης (στατιστικά, γραφήματα) των ομάδων σε πραγματικό χρόνο 

• Connect to the server (σύνδεση με το διακομιστή) 
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• Change the application skin (αλλαγή της εμφάνισης της εφαρμογής) 

• View or edit the options (προβολή ή επεξεργασία των ρυθμίσεων) 

• View the help contents (προβολή βοήθειας) 

• Read or watch tutorials (προβολή οδηγών βοήθειας) 

• View more information about the Synergo Supervisor Station (προβολή 

περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με το Synergo Supervisor Station) 

• Cascade windows (επικάλυψη παραθύρων) 

• Tile windows horizontally (οριζόντια παράθεση παραθύρων) 

• Tile windows vertically (κατακόρυφη παράθεση παραθύρων) 

• Make the main toolbar of the application visible or invisible (εμφάνισε ή 

απέκρυψε την κύρια εργαλειοθήκη της εργαλειοθήκης) 

• Make the status bar of the application visible or invisible (εμφάνισε ή 

απέκρυψε την μπάρα κατάστασης της εφαρμογής). 

Το περιβάλλον του WebSort κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής, φαίνεται στην 

επόμενη εικόνα. 

 

Εικόνα 6.21: Το περιβάλλον του WebSort κατά τη διάρκεια της μελέτης 
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Στο πείραμα αυτό πήραν μέρος δεκαπέντε άτομα και τα αποτελέσματα τα οποία 

πήραμε παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. Τα αναλυτικά στοιχεία 

και τα αποτελέσματα του κάθε χρήστη μπορείτε να τα βρείτε στο παράρτημα Γ. 

 Classroom Manage Groups Tools Help Window 

Create a new 

classroom 
100%      

Open a classroom 100%      

Save a classroom 100%      

Run a simulation 20% 20%  53%  7% 

View/edit/create 

assignments 
 80%  20%   

View/edit/create 

notes 
 73%  27%   

View/edit/create 

users 
 73% 13% 13%   

View the desktops 

of the groups in real 

time 

  87% 13%   

View the analysis of 

the groups in real 

time 

  100%    

Connect to the 

server 
 40%  60%   

Change the 

application skin 
 20%  53%  27% 

View or edit the 

options 
 13%  87%   

View the help 

contents 
    100%  

Read or watch 

tutorials 
   7% 93%  

View more 

information  
    100%  

Cascade windows    7%  93% 

Tile windows 

horizontally 
     100% 

Tile windows 

vertically 
     100% 

Make the main 

toolbar of the 
 7%  20%  73% 
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application visible 

or invisible 

Make the status bar 

of the application 

visible or invisible 

 13%  7%  80% 

Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα για την ταξινόμηση των μενού 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα βλέπουμε πως υπήρχε διχασμός για τρία 

αντικείμενα: αυτό της εξομοίωσης, αυτό της σύνδεσης με το διακομιστή και αυτό 

της αλλαγής εμφάνισης της εφαρμογής. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα 

επανασχεδιάσαμε το μενού ως εξής 

Μενού Αντικείµενα µενού 

Classroom • Create a new classroom 

• Open a classroom 

• Save the classroom 

Manage • View/Edit/Create assignments 

• View/Edit/Create notes 

• View/Edit/Create users 

Groups • View the desktops of the groups in real time 

• View the analysis (stats, graphs) of the groups in real time 

Tools • Run a simulation 

• Connect to the server 

• Change the application skin 

• View or edit the options 

Help • View the help contents 

• Read or watch tutorials 

• View more information about the Synergo Supervisor Station 

Window • Cascade windows 

• Tile windows horizontally 

• Tile windows vertically 

• Make the main toolbar of the application visible or invisible 

• Make the status bar of the application visible or invisible 

Πίνακας 6.2: Τελική ταξινόμηση μενού 

 

Επίσης στην κυρία εργαλειοθήκη τα κουμπιά ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τα 

μενού και όπου υπήρχε λόγος αντικαταστάθηκαν τα αρχικά εικονίδια με άλλα των 

οποίων η λειτουργία ήταν πιο ευδιάκριτη. 
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6.4.2 Επανασχεδίαση του παραθύρου επιφανειών 
οµάδων 

Μετά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, αποφασίστηκε να αλλάξουμε τη δομή του 

παραθύρου επιφανειών των ομάδων με την οποία ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει 

σε πραγματικό χρόνο τους χώρους εργασίας των συνεργαζόμενων ομάδων.  

Καταρχήν, εγκαταλείφθηκε η ιδέα των δυο καταστάσεων υπολογιστή και προβολέα. 

Αντί αυτού, ο διαχειριστής στην οθόνη του υπολογιστή του βλέπει τους χώρους 

εργασίας των ομάδων, όπως και στην παλιά κατάσταση υπολογιστή δηλαδή. Τώρα, 

όμως μπορεί να σημειώνει πάνω σε αυτούς, όπως δηλαδή και στην παλιά 

κατάσταση προβολέα, χωρίς ωστόσο αυτά που βλέπει στην οθόνη να εμφανίζονται 

και μέσω του προβολέα. Προκειμένου να προβληθούν αυτά που επιθυμεί πρέπει να 

είναι επιλεγμένο το κουμπί επιλογής προβολής, το οποίο βρίσκεται στο δεξί μέρος 

της εργαλειοθήκης. Συνεπώς, όταν αυτό είναι επιλεγμένο η οθόνη του υπολογιστή 

του διαχειριστή προβάλλεται, ενώ όταν δεν είναι επιλεγμένο, η οθόνη δεν 

προβάλλεται. 

 

Εικόνα 6.21: Η νέα εργαλειοθήκη του παραθύρου επιφανειών ομάδων, με το κουμπί του προβολέα 

στα δεξιά. 

 

Έπειτα στο τμήμα σύνοψης προστέθηκε  μια επιγραφή κάτω από κάθε ομάδα, η 

οποία ενημερώνει το διαχειριστή ποια είναι τα μέλη της ομάδας αυτής, και έτσι δε 

χρειάζεται να τοποθετήσει τη δεικτική συσκευή πάνω στη μικρογραφία της ομάδας, 

ώστε να δει αυτές τις πληροφορίες.  

 

Εικόνα 6.22: Το τμήμα σύνοψης μετά την εισαγωγή της ετικέτα πληροφοριών 
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Τέλος, η διαδικασία αξιολόγησης μας οδήγησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

ενός νέου εργαλείου, το Synergo Vision, το οποίο παρέχει όλες τις δυνατότητες του 

παραθύρου επιφανειών ομάδων καθώς κι άλλες και το οποίο θα δούμε αναλυτικά 

στο επόμενο κεφάλαιο. 
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7 
Synergo Vision v1.00 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της νέας έκδοσης του Synergo Supervisor Station 

οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου,  του Synergo Vision. Με το Synergo 

Vision ο καθηγητής μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τους χώρους εργασίας 

των συνεργαζόμενων ομάδων, τις κινήσεις των μελών κάθε ομάδας, να αποστέλλει 

δραστηριότητες στις ομάδες, να επικοινωνεί μαζί τους μέσω μηνυμάτων. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε για 

• τη σχεδίαση του Synergo Vision 

• την υλοποίησή του 

• την αξιολόγησή του 

• τα αποτελέσματά της 

• και τις αλλαγές στις οποίες οδήγησαν 

  



 
82 Κεφάλαιο 7 

7.1 Σχεδίαση 

Η σχεδίαση του Synergo Vision βασίστηκε στα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου 

αξιολόγησης του Synergo Supervisor Station v5.00. Κύριος σκοπός μας ήταν η 

ανάπτυξη ενός εργαλείου το οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί ανεξάρτητα από το 

Synergo Supervisor Station αλλά και μέσα από αυτό σαν πρόσθετο. Για το λόγο αυτό 

αποφασίστηκε η δημιουργία του Synergo Vision. 

Το Synergo Vision σχεδιάστηκε  έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες του 

παραθύρου επιφανειών ομάδων του Synergo Supervisor Station. Δηλαδή, ο χρήστης 

του Synergo Vision είναι σε θέση να παρατηρεί την πρόοδο στους χώρους εργασίας 

των συνεργαζόμενων ομάδων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια των διάφορων 

δραστηριοτήτων, να χρησιμοποιεί τον προβολέα σα μια εναλλακτική λύση 

διαδραστικού πίνακα και να καθοδηγεί τις ομάδες μέσω αυτού, να επικοινωνεί μαζί 

τους με τη χρήση σύντομων γραπτών μηνυμάτων. Προστέθηκε επίσης η δυνατότητα 

διαχείρισης δραστηριοτήτων που προσέφερε το Synergo Supervisor Station έτσι 

ώστε μέσω και του Synergo Vision να είναι δυνατή η αποστολή δραστηριοτήτων 

στις ομάδες. 

Η γραμμή σχεδίασης που ακολουθήθηκε είναι ίδια με αυτήν του Synergo Supervisor 

Station και Synergo Relay Server, έτσι ώστε τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο 

καθηγητής να είναι ομοιόμορφα μεταξύ τους, με σκοπό να χρειάζεται όσο το 

δυνατό λιγότερο χρόνο προσαρμογής.  

Το Synergo Vision σχεδιάστηκε επίσης με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 

προσθήκη του στο Synergo Supervisor Station και να μπορεί ο χρήστης του να το 

αξιοποιεί και μέσω του Synergo Supervisor Station. 
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7.2 Υλοποίηση 

Το Synergo Vision μοιάζει πολύ με το παράθυρο επιφανειών ομάδων που 

αναπτύχθηκε για το Synergo Supervisor Station. Το Synergo Vision αποτελείται από 

τρία μέρη: την κύρια εργαλειοθήκη, το τμήμα σύνοψης στα αριστερά και το τμήμα 

λεπτομέρειας στα δεξιά (Εικόνα 7.1). Τα τρία αυτά μέρη θα δούμε με λεπτομέρεια 

στις ενότητες που ακολουθούν. 

 

Εικόνα 7.1: Η κύρια διεπιφάνεια χρήστη του Synergo Vision 

 

7.2.1 Κύρια εργαλειοθήκη 

Η κύρια εργαλειοθήκη (toolbar) της εφαρμογής βρίσκεται στο πάνω μέρος της, και 

περιλαμβάνει της βασικές της λειτουργίες (Εικόνα 7.2). Αυτές είναι σύνδεση με τον 

διακομιστή μεσολάβησης, η διαχείριση των δραστηριοτήτων, οι ρυθμίσεις, η 
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προβολή βοήθειας, η προβολή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή και τέλος η 

έξοδος από το Synergo Vision. 

 

Εικόνα 7.2: Η κύρια εργαλειοθήκη του Synergo Vision 

 

Αναλυτικότερα, πατώντας το κουμπί σύνδεσης, το Synergo Vision επιχειρεί σύνδεση 

με τον διακομιστή μεσολάβησης, του οποίου η διεύθυνση IP έχει καθοριστεί από το 

παράθυρο των ρυθμίσεων. Ο χρήστης ειδοποιείται αν η σύνδεση επιτεύχθηκε ή όχι 

με ένα παράθυρο διαλόγου. Η προσπάθεια σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει μερικά 

δευτερόλεπτα και ο κέρσορας της δεικτικής συσκευής αλλάζει από την 

προκαθορισμένη μορφή στη μορφή απασχόλησης για αυτό το διάστημα, ώστε ο 

χρήστης να γνωρίζει ότι επιχειρείται σύνδεση και δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί 

η εφαρμογή. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση το κουμπί αλλάζει και ενημερώνει 

το χρήστη ότι πατώντας το, θα αποσυνδεθεί από το διακομιστή μεσολάβησης 

(Εικόνα 7.3).  

 
(α)           (β) 

Εικόνα 7.3:  Το κουμπί (α) σύνδεσης και (β) αποσύνδεσης από το Synergo Relay Server 

 

Αν ο χρήστης προσπαθήσει να επανασυνδεθεί αφού έχει προηγηθεί επιτυχημένη 

σύνδεση, τότε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα το ρωτά αν είναι σίγουρος για αυτήν 

την κίνηση καθώς θα όλα τα δεδομένα που έχει στη διάθεση του θα χαθούν. Αν 

επιβεβαιώσει την κίνησή του, τα δεδομένα θα χαθούν και θα επιχειρηθεί νέα 

σύνδεση. Αλλιώς, θα επιστρέψει στην τρέχουσα διεπιφάνεια, χωρίς να αλλάξει κάτι. 

Τέλος, αν για οποιονδήποτε λόγο χαθεί η σύνδεση με τον διακομιστή μεσολάβησης 

ο χρήστης ενημερώνεται μέσω ενός παραθύρου διαλόγου. Τα διάφορα μηνύματα 

τα βλέπουμε στην εικόνα 7.4. 



 
85 Synergo Vision v1.00 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

Εικόνα 7.4: (α) Μήνυμα επιτυχούς σύνδεσης (β) μήνυμα μη-επιτυχούς σύνδεσης, (γ) μήνυμα 

απώλειας σύνδεσης, (δ) μήνυμα επιτυχούς αποσύνδεσης, (ε) μήνυμα επιβεβαίωσης αποσύνδεσης 
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Πατώντας το κουμπί διαχείρισης δραστηριοτήτων ο χρήστης μπορεί να δει, να 

τροποποιήσει υπάρχουσες, να δημιουργήσει νέες ή να διαγράψει δραστηριότητες, 

όπως και στο Synergo Supervisor Station. Ένα νέο στοιχείο που προστέθηκε σε 

σχέση με το Synergo Supervisor Station, είναι η δυνατότητα αποστολής άσκησης σε 

επιλεγμένες ομάδες και όχι σε όλες. Πιο συγκεκριμένα, μόλις ο χρήστης πατήσει το 

κουμπί αποστολής του παραθύρου διαλόγου της διαχείρισης δραστηριοτήτων, ένα 

νέο παράθυρο εμφανίζεται το οποίο ζητάει από το χρήστη να επιλέξει σε ποιες 

ομάδες επιθυμεί να τη στείλει, και στη συνέχεια τις στέλνει σε αυτές μόνο (Εικόνα 

7.5). 

 

Εικόνα 7.5: Το παράθυρο επιλογής ομάδων για την αποστολή της δραστηριότητας στη δεύτερη και 

τέταρτη ομάδα 

 

Στη συνέχεια, έχουμε το κουμπί των ρυθμίσεων. Μόλις ο χρήστης το πατήσει ένα 

νέο παράθυρο ανοίγει δίνοντας στο χρήστη να ρυθμίσει διάφορες παραμέτρους τις 

εφαρμογής. Καταρχήν δίνεται στο χρήστη η επιλογή γλώσσας της διεπιφάνειας. 

Αυτή τη στιγμή το Synergo Vision υποστηρίζει τις εξής γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, 

γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Η πολυγλωσσικότητα μιας εφαρμογής 

είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, καθώς βοηθά στην εξάπλωση της 

εφαρμογής παγκόσμια καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες περισσοτέρων ανθρώπων 

[89][90]. Σα δεύτερη ρύθμιση που μπορεί να κάνει ο χρήστης είναι η επιλογή του 

διακομιστή μεσολάβησης (relay server) από ένα κουτί επιλογής (combo box) ή η 

δημιουργία ενός νέου. Τέλος, δίνεται η επιλογή ορισμού του προεπιλεγμένου 
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φακέλου στον οποίο θα αποθηκεύονται τα στιγμιότυπα που παίρνει ο χρήστης 

καθώς επίσης και αν επιθυμεί την αυτόματη αποθήκευσή τους στο φάκελο αυτόν ή 

όχι. 

 

Εικόνα 7.6: Το παράθυρο των ρυθμίσεων. 

 

Πατώντας το κουμπί βοήθειας, ανοίγει το αρχείο με όνομα “help.htm” με τον 

προεπιλεγμένο περιηγητή του συστήματος. Από εκεί ο χρήστης του Synergo Vision 

μπορεί να βρει την βοήθεια που χρειάζεται για την λειτουργία και χρήση της 

εφαρμογής. Σε περίπτωση που δε βρεθεί το αρχείο “help.htm” ένα μήνυμα 

σφάλματος ενημερώνει το χρήστη. 

Επιλέγοντας το κουμπί πληροφοριών, ένα νέο παράθυρο ανοίγει και προβάλει τις 

πληροφορίες σχετικά με το Synergo Vision. Στο παράθυρο αυτό υπάρχει και το 

κουμπί μνείας, και πατώντας το να εμφανίζονται εκείνοι οι οποίοι συνετέλεσαν 

στην ανάπτυξη του Synergo Vision. 

Τέλος, με πατώντας το κουμπί εξόδου, η εφαρμογή επιχειρεί να τερματίσει. 

Συγκεκριμένα εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της ενέργειας εξόδου, 

προλαβαίνοντας έτσι το χρήστη από τυχόν λανθασμένη ενέργεια.   
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7.2.2 Τµήµα σύνοψης 

Το τμήμα σύνοψης στο Synergo Vision βρίσκεται στο αριστερό μέρος των της 

επιφάνειας της εφαρμογής, σε αντίθεση με την επέκταση του Synergo Supervisor 

Station, η οποία βρισκόταν στο επάνω μέρος. Αυτό έγινε για λόγους καλύτερης 

εκμετάλλευσης του χώρου. 

Όπως και στην επέκταση, έτσι και εδώ εμφανίζονται σε μικρογραφία οι χώροι 

εργασίας των συνεργαζόμενων ομάδων δίνοντας έτσι την εποπτική εικόνα της 

προόδου της δραστηριότητας στο χρήστη του Synergo Vision. Στο κάτω μέρος κάθε 

μικρογραφίας υπάρχει μια ετικέτα με τα ονόματα των συνεργαζόμενων χρηστών 

που εργάζονται σε αυτόν το χώρο εργασίας. Επιλέγοντας κάποια μικρογραφία, αυτή 

προβάλλεται στο τμήμα λεπτομέρειας σε πραγματικό μέγεθος.  

Παρατηρούμε επίσης πως το χρώμα του περιγράμματος των μικρογραφιών είναι 

μπλε αντί του πορτοκαλί που υπήρχε στο παράθυρο επιφανειών ομάδων του 

Synergo Supervisor Station. Ο λόγος που πραγματοποιήθηκε αυτή η αλλαγή ήταν 

αισθητικός, έτσι ώστε να ταιριάζει με τα υπόλοιπα γραφικά του Synergo Vision. 

Επιπρόσθετα, στο κάτω μέρος του τμήματος σύνοψης υπάρχει μια ετικέτα η οποία 

ενημερώνει το χρήστη πόσες ομάδες βρίσκονται συνδεδεμένες στο Synergo Relay 

Server με το οποίο έχει συνδεθεί το Synergo Supervisor. 

Τέλος, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι πως στο δεξί μέρος του τμήματος 

σύνοψης, υπάρχει μια κατακόρυφη μπάρα με εικονίδιο ένα βελάκι. Πατώντας τη 

μπάρα αυτή μπορούμε να την αποκρύψουμε – ή να την εμφανίσουμε – 

εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο περισσότερο χώρο για το τμήμα 

λεπτομέρειας. 
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Εικόνα 7.7: Το τμήμα σύνοψης του Synergo Vision 

 

7.2.2 Τµήµα λεπτοµέρειας 

Στο τμήμα λεπτομέρειας και στο Synergo Vision, όπως και στο Synergo Supervisor 

Station, ο χρήστης μπορεί να βλέπει σε φυσικό μέγεθος τους χώρους εργασίας των 

συνεργαζόμενων ομάδων. Όπως και στο Synergo Supervisor Station, έτσι και εδώ το 

τμήμα λεπτομέρειας παρέχει μια εργαλειοθήκη και έναν χώρο στον οποίο 

βρίσκονται τα παράθυρα που περιέχουν τους χώρους εργασίας των 

συνεργαζόμενων ομάδων. 
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Εικόνα 7.8: Το τμήμα λεπτομέρειας του Synergo Vision 

 

Η εργαλειοθήκη πέρα από τις επιλογές της πένας, της γόμας, του μεγέθους πένας 

και γόμας, του χρώματος πένας και της κατάστασης προβολέα, εμπλουτίστηκε με 

δυο ακόμα επιλογές, την επιλογή εκκαθάριση όλων (clear all) και την επιλογή 

χρώματος πένας πρώτα από μια παλέτα βασικών χρωμάτων. 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί της εκκαθάρισης όλων, τότε όλα αυτά που ο 

χρήστης έχει σχεδιάσει ή γράψει στην οθόνη του σβήνονται, δίνοντας του έτσι την 

επιλογή της γρήγορης εκκαθάρισης χωρίς να χρειάζεται να επιλέξει τη γόμα. 

 

Εικόνα 7.9: Το εικονίδιο της εκκαθάρισης όλων 
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Μετά την αξιολόγηση που έγινε σχετικά με την επέκταση του Synergo Supervisor 

Station, θεωρήθηκε απαραίτητη η εισαγωγή μιας μίνι-παλέτας με τα βασικά 

χρώματα την οποία θα χρησιμοποιεί ο χρήστης όταν θέλει να επιλέξει το χρώμα της 

πένας. Εάν ο χρήστης δε βρει το χρώμα που επιθυμεί τότε κάνοντας κλικ στην 

επιλογή για περισσότερα χρώματα (more colors) μπορεί να επιλέξει το χρώμα της 

αρεσκείας του από μια παλέτα που έχει διαθέσιμα όλα τα χρώματα. Τα χρώματα 

που επιλέξαμε είναι τα δώδεκα βασικά χρώματα και είναι τα εξής: λευκό, γκρι, 

μαύρο, κόκκινο, πράσινο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, καφέ, μωβ, ροζ και τυρκουάζ 

[91]. 

 

Εικόνα 7.10: Η παλέτα των βασικών χρωμάτων, με επιλεγμένο το μπλε χρώμα 

 

Ο χώρος στον οποίο προβάλλονται οι χώροι εργασίας των ομάδων σε φυσικό 

μέγεθος δεν άλλαξε σε σχέση με το παράθυρο επιφανειών των ομάδων του Synergo 

Supervisor Station. Ένα στοιχείο, ωστόσο, που προστέθηκε είναι η δυνατότητα 

αλλαγής του χρώματος παρασκηνίου από το χρήστη του Synergo Vision (Εικόνα 

7.10). Ένα άλλο στοιχείο που, επίσης, προστέθηκε είναι η επιλογή που δίνεται στο 

χρήστη του Synergo Vision να εισάγει εικόνα στο παρασκήνιο και αυτή να 

προβάλλεται μέσω του προβολέα, εφόσον βέβαια είναι επιλεγμένη η λειτουργία 

του προβολέα. Πιο συγκεκριμένα κάνοντας δεξί κλικ στην επιφάνεια ένα μενού 

αναδύεται, το οποίο εκτός των επιλογών επικάλυψης παραθύρων και οριζόντιας και 

κατακόρυφης παράθεσής τους, περιέχει και τις επιλογές νέου χρώματος 

παρασκηνίου και νέας εικόνας παρασκηνίου. Επιλέγοντας το νέο χρώμα 

παρασκηνίου, μια παλέτα χρωμάτων εμφανίζεται και μέσω αυτής ο χρήστης μπορεί 

να επιλέξει το νέο χρώμα που επιθυμεί για φόντο αντί του προκαθορισμένου 

λευκού. Επιλέγοντας τη νέα εικόνα παρασκηνίου, ένα βοηθητικό αναδυόμενο 

μενού εμφανίζεται το οποίο ζητά από το χρήστη είτε να επιλέξει μια νέα εικόνα σαν 
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εικόνα παρασκηνίου ή να τοποθετήσει την υπάρχουσα ως έχει στην επιφάνεια 

χωρίς αλλαγή, ή στο κέντρο της επιφάνειας, ή να την παραμορφώσει κατάλληλα 

ώστε να καταλαμβάνει όλον τον χώρο της επιφάνειας ή ακόμα και να την κρύψει 

προσωρινά. 

 

Εικόνα 7.11: Το αναδυόμενο μενού του Synergo Vision 

 

7.2.3 Παράθυρα χώρων εργασίας συνεργαζόµενων 
οµάδων 

Τα παράθυρα των χώρων εργασίας των συνεργαζόμενων ομάδων έμειναν κατά ένα 

μεγάλο μέρος ίδια σε σχέση με αυτά της επέκτασης. Ένα στοιχείο που προστέθηκε 

στην εργαλειοθήκη είναι η δυνατότητα του χρήστη του Synergo Vision να 

αποστείλει γραπτά μηνύματα στις ομάδες συνεργασίας. Έτσι λοιπόν, καθώς κάνει 

κλικ στο νέο εργαλείο αποστολής μηνύματος, ένα νέο παράθυρο διαλόγου 

εμφανίζεται και του ζητά να εισάγει το μήνυμα το οποίο τελικά και αποστέλλεται 

στα συνεργαζόμενα μέλη της ομάδας. 

 

Εικόνα 7.11: Το παράθυρο αποστολής μηνύματος 
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Τέλος, ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχουμε συμπεριλάβει στο Synergo Vision είναι η 

δυνατότητα οπτικού διαχωρισμού των ενεργειών του κάθε χρήστη μιας ομάδας. Πιο 

συγκεκριμένα οι κινήσεις του ενός χρήστη, του πρώτου, εμφανίζονται με κόκκινο 

χρώμα και οι κινήσεις του άλλου με πράσινο. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης του 

Synergo Vision μπορεί πολύ εύκολα να ξεχωρίσει ποιος χρήστης κάνει κάθε 

ενέργεια καθώς και ποιος είναι περισσότερο δραστήριος. 

 

Εικόνα 7.12: Οι κινήσεις του χρήστη “user 01” διακρίνονται με κόκκινο χρώμα, ενώ αυτές του χρήστη 

“user 02” με πράσινο.  
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7.3 Αξιολόγηση του Synergo Vision 1.00 

Μετά την ανάπτυξη του Synergo Vision προχωρήσαμε στην αξιολόγησή του. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει τη δημιουργία δραστηριοτήτων από τον καθηγητή και 

την αποστολή τους σε συνεργαζόμενες ομάδες των δυο ατόμων, και την 

καθοδήγηση τους για την επίλυση μιας σειράς δραστηριοτήτων.  

Η αξιολόγηση της εφαρμογής χωρίζεται σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση 

συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της προετοιμασίας της δραστηριότητας και η 

δεύτερη την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό το οποίο 

καταγράφηκε από μια βιντεοκάμερα καθώς και από το εργαλείο Camtasia Recorder. 

Η βιντεοκάμερα κατέγραφε τις αντιδράσεις αλλά και τις σκέψεις ενός τυπικού 

χρήστη του Synergo Vision, σύμφωνα με το πρωτόκολλο εξωτερίκευσης της σκέψης, 

ενώ το Camtasia Recorder τις κινήσεις του χρήστη στην επιφάνεια του Synergo 

Vision. Ο χρήστης του Synergo Vision δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με την 

εφαρμογή. Οι χρήστες οι οποίοι πήραν μέρος στο πείραμα ως εκπαιδευόμενοι ήταν 

συνολικά έξι και χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των δυο ατόμων. Κανείς από αυτούς 

δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με το Synergo Client. 

Για την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 

ActivityLens το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα Αλληλεπίδρασης 

Ανθρώπου-Υπολογιστή του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

7.3.1 Συνεργατικές δραστηριότητες 

Κατά την προετοιμασία της δραστηριότητας, ο χρήστης του Synergo Vision έπρεπε 

να δημιουργήσει πέντε νέες δραστηριότητες κάθε μια από τις οποίες περιλάμβανε 

μια η οποία θα στελλόταν στα μέλη των συνεργαζόμενων ομάδων. Στη συνέχεια 

έπρεπε να εισάγει τη διεύθυνση του ενεργού Synergo Relay Server προκειμένου να 

συνδεθεί μαζί του το Synergo Vision. 
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Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο χρήστης του Synergo Vision αρχικά 

ενημέρωσε προφορικά τις συνεργαζόμενες ομάδες σχετικά με τις δραστηριότητες 

τις οποίες θα τους αναθέσει και τους κανόνες διεξαγωγής τους. Αφού πρώτα 

παρουσίασε ένα παράδειγμα με τη χρήση του προβολέα, προκειμένου να εξηγήσει 

το σκεπτικό των δραστηριοτήτων, έστειλε τη δραστηριότητα στις ομάδες. Όταν όλες 

οι ομάδες ολοκλήρωναν κάθε φορά τη δραστηριότητα, τότε τις ενημέρωνε μέσω 

του προβολέα για τη σωστή λύση και την βαθμολογία της κάθε ομάδας μετά από τη 

δραστηριότητα.  

Πιο συγκεκριμένα, η κάθε δραστηριότητα ήταν ένα τεστ λογικής, ενώ ένα 

παράδειγμα μιας κάρτας της δραστηριότητας φαίνεται στην εικόνα 7.13. Οι ομάδες 

είχαν στη διάθεση τους δέκα λεπτά για να φθάσουν στη λύση της κάθε 

δραστηριότητας. Όταν θεωρούσαν πως την είχαν βρει, την κύκλωναν και έτσι ο 

χρήστης του Synergo Vision ενημερωνόταν πως η ομάδα έφθασε σε λύση. Στη 

συνέχει αυτός ενημέρωνε τις ομάδες ότι μια ομάδα έφθασε σε λύση καθώς και 

πόσος χρόνος τους απομένει. Όταν όλες οι ομάδες έφθαναν σε λύση, ο χρήστης του 

Synergo Vision, εμφάνιζε μέσω του προβολέα τη σωστή λύση και το σκεπτικό και 

ενημέρωνε τις ομάδες σχετικά με τη βαθμολογία μετά από αυτή τη δραστηριότητα. 

Ύστερα προχωρούσε στην επόμενη δραστηριότητα μέχρι να ολοκληρωθεί μια σειρά 

τριών δραστηριοτήτων. 

 
(α)      (β) 

Εικόνα 7.13: (α) τυπική κάρτα που δόθηκε στις ομάδες και (β) η λύση της. Κινούμενοι από πάνω προς 

τα κάτω κάθε σε κάθε τετράγωνο, κάθε οριζόντια γραμμή κατεβαίνει μια θέση. Εάν φθάσει στην 

κατώτερη θέση, τότε στο επόμενο τετράγωνο γυρνά στην ανώτερη. 
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Αναλυτικά το σενάριο που δόθηκε στο χρήστη του Synergo Vision, καθώς και τα τεστ 

λογικής, βρίσκονται στο παράρτημα Δ. 

 
 
7.3.2 Αξιολόγηση της προετοιµασίας της δραστηριότητας 

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο ActivityLens αναλύσαμε όλες τις ενέργειες και τις 

αντιδράσεις ενός τυπικού χρήστη του Synergo Vision, αλλά και του καθοδηγητή. 

Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τα αποτελέσματα που πήραμε για την ανάλυση του 

πρώτου επιπέδου. 

Relative Time Actor Tool Action 

00 : 00 : 00   Εκκίνηση πειράματος 

00 : 00 : 19 Καθοδηγητής  δίνει τις οδηγίες στο χρήστη μέσω 

κειμένου 

00 : 00 : 32 Χρήστης Κουμπί "Assignments" επιλέγει το κουμπί "Assignments" από 

την κύρια εργαλειοθήκη. 

00 : 00 : 42 Χρήστης  βλέπει πως το κουτί επιλογής των 

assignments είναι κενό 

00 : 00 : 43 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί προσθήκης 

δραστηριότητας 

00 : 00 : 47 Χρήστης  βλέπει πως το κουτί επιλογής έχει 

τώρα τίτλο "New Activity" 

00 : 00 : 53 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 01 : 02 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 

περιγραφής 

00 : 01 : 14 Χρήστης  ασχολείται με το πεδίο των 

attachments, όπου και βλέπει ποιές 

είναι οι επιλογές που έχει 

00 : 01 : 17 Χρήστης  θέλει να δώσει εικόνα σαν attachment 

00 : 01 : 19 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατάει το κουμπί με τις τελείες, καθώς 

του θυμίζει την ενέργεια της 

περιήγησης 

00 : 01 : 26 Χρήστης  ψάχνει να βρει την εικόνα που θέλει 

να στείλει ως attachment 

00 : 01 : 48 Χρήστης Κουμπί "Open" επιλέγει την εικόνα που θέλει να κάνει 

attachment στην πρώτη 

δραστηριότητα 

00 : 01 : 51 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 01 : 52 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result 

00 : 02 : 07 Χρήστης  ερωτάται ποια θέλει να είναι η 

επόμενη κίνησή του 

00 : 02 : 13 Χρήστης  δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το 

μήνυμα 

00 : 02 : 16 Χρήστης  θεωρεί πως ίσως είναι η τελική 

βαθμολογία 
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00 : 02 : 21 Χρήστης  θεωρεί πως μπορεί να είναι και η 

σωστή λύση 

00 : 02 : 27 Χρήστης  δεν του είναι προφανής ποια 

απάντηση πρέπει να δώσει 

00 : 02 : 35 Χρήστης  εκφράζει απορίες σχετικά με το τι 

εννοεί το μήνυμα 

00 : 02 : 37 Χρήστης Κουμπί "Νο" πατάει "Νο" 

00 : 02 : 37 Χρήστης  δηλώνει πως δε ξέρει τι έκανε 

00 : 02 : 38 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 02 : 39 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result 

00 : 02 : 42 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 02 : 44 Χρήστης  θεωρεί πως μάλλον τώρα 

αποθηκεύτηκε η δραστηριότητα 

00 : 02 : 45 Χρήστης  ξεκινά να φτιάξει τη 2η δραστηριότητα 

00 : 02 : 46 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί δημιουργίας 

00 : 02 : 52 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 03 : 05 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 

περιγραφής 

00 : 03 : 13 Χρήστης  δηλώνει πως δεν έχει ιδέα τι είναι το 

final result 

00 : 03 : 18 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατά το κουμπί περιήγησης για την 

εισαγωγή εικόνας 

00 : 03 : 33 Χρήστης Κουμπί "Open" πατά το κουμπί "Open" όταν βρει την 

εικόνα 

00 : 03 : 39 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 03 : 43 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result  

00 : 03 : 44 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 03 : 45 Χρήστης  δεν έχει καταλάβει που έχει σώσει τις 

δραστηριότητες 

00 : 03 : 51 Χρήστης  θεώρει πως ίσως έπρεπε να τον 

προτρέπει να δώσει φάκελο 

αποθήκευσης 

00 : 03 : 52 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί δημιουργίας για την 

3η δραστηριότητα 

00 : 03 : 54 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 04 : 05 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 

περιγραφής 

00 : 04 : 08 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατά το κουμπί περιήγησης για την 

εισαγωγή εικόνας 

00 : 04 : 23 Χρήστης Κουμπί "Open" πατά το κουμπί "Open" όταν βρει την 

εικόνα 

00 : 04 : 25 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 04 : 26 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result  

00 : 04 : 27 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 04 : 30 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί δημιουργίας για την 

4η δραστηριότητα 

00 : 04 : 34 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 04 : 39 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 
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περιγραφής 

00 : 04 : 45 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατά το κουμπί περιήγησης για την 

εισαγωγή εικόνας 

00 : 04 : 57 Χρήστης Κουμπί "Open" πατά το κουμπί "Open" όταν βρει την 

εικόνα 

00 : 04 : 59 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 05 : 00 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result  

00 : 05 : 01 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 05 : 03 Χρήστης  δηλώνει πως  το μήνυμα αυτό αρχίζει 

και γίνεται εκνευριστικό 

00 : 05 : 06 Χρήστης  θεωρεί πως θα έπρεπε να υπάρχει μια 

επιλογή ώστε να το ρωτά αν θέλει να 

ξαναεμφανιστεί στο μέλλον 

00 : 05 : 07 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί δημιουργίας για την 

5η δραστηριότητα 

00 : 05 : 10 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 05 : 20 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 

περιγραφής 

00 : 05 : 23 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατά το κουμπί περιήγησης για την 

εισαγωγή εικόνας 

00 : 05 : 34 Χρήστης Κουμπί "Open" πατά το κουμπί "Open" όταν βρει την 

εικόνα 

00 : 05 : 37 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 05 : 38 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result  

00 : 05 : 39 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 05 : 42 Χρήστης Κουμπί "Close" πατά το κουμπί "Close" 

00 : 05 : 42 Χρήστης  δεν είναι σίγουρος ότι οι 

δραστηριότητες αποθηκεύτηκαν 

00 : 05 : 44 Χρήστης Κουμπί "Assignments" επιλέγει το κουμπί "Assignments" από 

την κύρια εργαλειοθήκη. 

00 : 05 : 46 Χρήστης  πατάει πάνω στο κουτί επιλογής 

00 : 05 : 47 Χρήστης  βλέπει τις δραστηριότητες 

00 : 05 : 49 Χρήστης  επιλέγει μια από τις δραστηριότητες 

00 : 05 : 50 Χρήστης  επαληθεύει ότι έχει αποθηκευτεί 

00 : 05 : 56 Χρήστης Κουμπί "Close" πατά το κουμπί "Close" 

00 : 05 : 58 Καθοδηγητής  δίνει τις οδηγίες στο χρήστη μέσω 

κειμένου για την εισαγωγή νέου relay 

server 

00 : 06 : 03 Χρήστης Κουμπί "Settings" επιλέγει το κουμπί "Settings" από την 

κύρια εργαλειοθήκη. 

00 : 06 : 06 Χρήστης Κουμπί "Add" επιλέγει το κουμπί "Add" 

00 : 06 : 11 Χρήστης  πληκτρολογεί τη διεύθυνση IP που του 

δόθηκε 

00 : 06 : 18 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 06 : 24 Χρήστης  βλέπει το πεδίο σχετικά με την 

αποθήκευση στιγμιότυπων 

00 : 06 : 25 Χρήστης  θεωρεί ότι έπρεπε να υπάρχει και για 

δραστηριότητες ανάλογο πεδίο 

00 : 06 : 27 Χρήστης  αναρωτιέται αν οι δραστηριότητες 
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υπάρχουν κάπου στο δίσκο 

00 : 06 : 28 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 06 : 33 Χρήστης  θεωρεί πως μόλις πατήσει το κουμπί 

"Connect" συνδέεται με το relay server 

00 : 06 : 35    Τέλος πειράματος 

Πίνακας 7.1: Τα γεγονότα του πρώτου επιπέδου 

Στον πίνακα 7.2 βλέπουμε τις ομαδοποιήσεις που κάναμε για το δεύτερο επίπεδο, 

και στον πίνακα 7.3 τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το δεύτερο επίπεδο. 

Relative Time Actor Tool Action 

00 : 00 : 00   Εκκίνηση πειράματος 

00 : 00 : 19 Καθοδηγητής  δίνει τις οδηγίες στο χρήστη μέσω 

κειμένου 

00 : 00 : 32 Χρήστης Κουμπί "Assignments" επιλέγει το κουμπί "Assignments" από 

την κύρια εργαλειοθήκη. 

00 : 00 : 42 Χρήστης  βλέπει πως το κουτί επιλογής των 

assignments είναι κενό 

00 : 00 : 43 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί προσθήκης 

δραστηριότητας 

00 : 00 : 47 Χρήστης  βλέπει πως το κουτί επιλογής έχει 

τώρα τίτλο "New Activity" 

00 : 00 : 53 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 01 : 02 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 

περιγραφής 

00 : 01 : 14 Χρήστης  ασχολείται με το πεδίο των 

attachments, όπου και βλέπει ποιές 

είναι οι επιλογές που έχει 

00 : 01 : 17 Χρήστης  θέλει να δώσει εικόνα σαν attachment 

00 : 01 : 19 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατάει το κουμπί με τις τελείες, καθώς 

του θυμίζει την ενέργεια της 

περιήγησης 

00 : 01 : 26 Χρήστης  ψάχνει να βρει την εικόνα που θέλει 

να στείλει ως attachment 

00 : 01 : 48 Χρήστης Κουμπί "Open" επιλέγει την εικόνα που θέλει να κάνει 

attachment στην πρώτη 

δραστηριότητα 

00 : 01 : 51 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 01 : 52 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result 

00 : 02 : 07 Χρήστης  ερωτάται ποια θέλει να είναι η 

επόμενη κίνησή του 

00 : 02 : 13 Χρήστης  δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το 

μήνυμα 

00 : 02 : 16 Χρήστης  θεωρεί πως ίσως είναι η τελική 

βαθμολογία 

00 : 02 : 21 Χρήστης  θεωρεί πως μπορεί να είναι και η 

σωστή λύση 

00 : 02 : 27 Χρήστης  δεν του είναι προφανής ποια 

απάντηση πρέπει να δώσει 
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00 : 02 : 35 Χρήστης  εκφράζει απορίες σχετικά με το τι 

εννοεί το μήνυμα 

00 : 02 : 37 Χρήστης Κουμπί "Νο" πατάει "Νο" 

00 : 02 : 37 Χρήστης  δηλώνει πως δε ξέρει τι έκανε 

00 : 02 : 38 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 02 : 39 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result 

00 : 02 : 42 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 02 : 44 Χρήστης  θεωρεί πως μάλλον τώρα 

αποθηκεύτηκε η δραστηριότητα 

00 : 02 : 45 Χρήστης  ξεκινά να φτιάξει τη 2η δραστηριότητα 

00 : 02 : 46 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί δημιουργίας 

00 : 02 : 52 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 03 : 05 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 

περιγραφής 

00 : 03 : 13 Χρήστης  δηλώνει πως δεν έχει ιδέα τι είναι το 

final result 

00 : 03 : 18 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατά το κουμπί περιήγησης για την 

εισαγωγή εικόνας 

00 : 03 : 33 Χρήστης Κουμπί "Open" πατά το κουμπί "Open" όταν βρει την 

εικόνα 

00 : 03 : 39 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 03 : 43 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result 

00 : 03 : 44 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 03 : 45 Χρήστης  δεν έχει καταλάβει που έχει σώσει τις 

δραστηριότητες 

00 : 03 : 51 Χρήστης  θεώρει πως ίσως έπρεπε να τον 

προτρέπει να δώσει φάκελο 

αποθήκευσης 

00 : 03 : 52 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί δημιουργίας για την 

3η δραστηριότητα 

00 : 03 : 54 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 04 : 05 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 

περιγραφής 

00 : 04 : 08 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατά το κουμπί περιήγησης για την 

εισαγωγή εικόνας 

00 : 04 : 23 Χρήστης Κουμπί "Open" πατά το κουμπί "Open" όταν βρει την 

εικόνα 

00 : 04 : 25 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 04 : 26 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result 

00 : 04 : 27 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 04 : 30 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί δημιουργίας για την 

4η δραστηριότητα 

00 : 04 : 34 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 04 : 39 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 

περιγραφής 

00 : 04 : 45 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατά το κουμπί περιήγησης για την 

εισαγωγή εικόνας 

00 : 04 : 57 Χρήστης Κουμπί "Open" πατά το κουμπί "Open" όταν βρει την 
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εικόνα 

00 : 04 : 59 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 05 : 00 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result 

00 : 05 : 01 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 05 : 03 Χρήστης  δηλώνει πως  το μήνυμα αυτό αρχίζει 

και γίνεται εκνευριστικό 

00 : 05 : 06 Χρήστης  θεωρεί πως θα έπρεπε να υπάρχει μια 

επιλογή ώστε να το ρωτά αν θέλει να 

ξαναεμφανιστεί στο μέλλον 

00 : 05 : 07 Χρήστης Κουμπί "Add" πατά το κουμπί δημιουργίας για την 

5η δραστηριότητα 

00 : 05 : 10 Χρήστης  δίνει ένα τίτλο στο πεδίο τίτλου 

00 : 05 : 20 Χρήστης  δίνει μια περιγραφή στο πεδίο 

περιγραφής 

00 : 05 : 23 Χρήστης Κουμπί "Browse" πατά το κουμπί περιήγησης για την 

εισαγωγή εικόνας 

00 : 05 : 34 Χρήστης Κουμπί "Open" πατά το κουμπί "Open" όταν βρει την 

εικόνα 

00 : 05 : 37 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 05 : 38 Χρήστης  λαμβάνει μήνυμα σχετικά με το πεδίο 

final result 

00 : 05 : 39 Χρήστης Κουμπί "Yes" πατάει "Yes" 

00 : 05 : 42 Χρήστης Κουμπί "Close" πατά το κουμπί "Close" 

00 : 05 : 42 Χρήστης  δεν είναι σίγουρος ότι οι 

δραστηριότητες αποθηκεύτηκαν 

00 : 05 : 44 Χρήστης Κουμπί "Assignments" επιλέγει το κουμπί "Assignments" από 

την κύρια εργαλειοθήκη. 

00 : 05 : 46 Χρήστης  πατάει πάνω στο κουτί επιλογής 

00 : 05 : 47 Χρήστης  βλέπει τις δραστηριότητες 

00 : 05 : 49 Χρήστης  επιλέγει μια από τις δραστηριότητες 

00 : 05 : 50 Χρήστης  επαληθεύει ότι έχει αποθηκευτεί 

00 : 05 : 56 Χρήστης Κουμπί "Close" πατά το κουμπί "Close" 

00 : 05 : 58 Καθοδηγητής  δίνει τις οδηγίες στο χρήστη μέσω 

κειμένου για την εισαγωγή νέου relay 

server 

00 : 06 : 03 Χρήστης Κουμπί "Settings" επιλέγει το κουμπί "Settings" από την 

κύρια εργαλειοθήκη. 

00 : 06 : 06 Χρήστης Κουμπί "Add" επιλέγει το κουμπί "Add" 

00 : 06 : 11 Χρήστης  πληκτρολογεί τη διεύθυνση IP που του 

δόθηκε 

00 : 06 : 18 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 06 : 24 Χρήστης  βλέπει το πεδίο σχετικά με την 

αποθήκευση στιγμιότυπων 

00 : 06 : 25 Χρήστης  θεωρεί ότι έπρεπε να υπάρχει και για 

δραστηριότητες ανάλογο πεδίο 

00 : 06 : 27 Χρήστης  αναρωτιέται αν οι δραστηριότητες 

υπάρχουν κάπου στο δίσκο 

00 : 06 : 28 Χρήστης Κουμπί "Save" πατά το κουμπί "Save" 

00 : 06 : 33 Χρήστης  θεωρεί πως μόλις πατήσει το κουμπί 

"Connect" συνδέεται με το relay 
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server 

00 : 06 : 35   Τέλος πειράματος 

Πίνακας 7.2: Κατηγοριοποίηση γεγονότων πρώτου επιπέδου σε ομάδες δευτέρου επιπέδου 

 

Entry Name Entry Typology Actor Start time End time 

Εκκίνηση πειράματος Οδηγίες Καθοδηγητής 00 : 00 : 00 00 : 00 : 19 

Επιλογή διαχείρισης 

δραστηριοτήτων 

Παράθυρο διαχείρισης 

δραστηριοτήτων 

Χρήστης 00 : 00 : 32 00 : 00 : 32 

Δημιουργία δραστηριότητας 1 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 00 : 42 00 : 01 : 51 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 01 : 52 00 : 02 : 44 

Δημιουργία δραστηριότητας 2 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 02 : 45 00 : 03 : 39 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 03 : 43 00 : 03 : 51 

Δημιουργία δαστηριότητας 3 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 03 : 52 00 : 04 : 25 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 04 : 26 00 : 04 : 27 

Δημιουργία δαστηριότητας 4 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 04 : 30 00 : 04 : 59 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 05 : 00 00 : 05 : 06 

Δημιουργία δαστηριότητας 5 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 05 : 07 00 : 05 : 37 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 05 : 38 00 : 05 : 39 

Κλείσιμο παραθύρου 

διαχείρισης δραστηριοτήτων 

Παράθυρο διαχείρισης 

δραστηριοτήτων 

Χρήστης 00 : 05 : 42 00 : 05 : 42 

Επαλήθευση αποθήκευσης Παράθυρο διαχείρισης 

δραστηριοτήτων 

Χρήστης 00 : 05 : 44 00 : 05 : 56 

Λήψη οδηγιών για τη δεύτερη 

ενέργεια 

Οδηγίες Καθοδηγητής 00 : 05 : 58 00 : 05 : 58 

Επιλογή ρυθμίσεων Παράθυρο ρυθμίσεων Χρήστης 00 : 06 : 03 00 : 06 : 03 

Προσθήκη ενεργής διεύθυνσης 

IP του relay server 

Προσθήκη Relay Server Χρήστης 00 : 06 : 06 00 : 06 : 18 

Παρατήρηση στο παράθυρο 

ρυθμίσεων 

Παρατήρηση Χρήστης 00 : 06 : 24 00 : 06 : 28 

Παρατήρηση χρήστη στην κύρια 

εργαλειοθήκη 

Παρατήρηση Χρήστης 00 : 06 : 33 00 : 06 : 33 

Τέλος πειράματος   00 : 06 : 35 00 : 06 : 35 

Πίνακας 7.3: Τα γεγονότα του δευτέρου επιπέδου 
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Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε την κατηγοριοποίηση των γεγονότων του επίπεδου 

2 σε ομάδες επιπέδου 3, και στον πίνακα 7.5 τα γεγονότα του επιπέδου 3. 

Entry Name Entry Typology Actor Start time End time 

Εκκίνηση πειράματος Οδηγίες Καθοδηγητής 00 : 00 : 00 00 : 00 : 19 

Επιλογή διαχείρισης 

δραστηριοτήτων 

Παράθυρο διαχείρισης 

δραστηριοτήτων 

Χρήστης 00 : 00 : 32 00 : 00 : 32 

Δημιουργία δραστηριότητας 1 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 00 : 42 00 : 01 : 51 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 01 : 52 00 : 02 : 44 

Δημιουργία δραστηριότητας 2 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 02 : 45 00 : 03 : 39 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 03 : 43 00 : 03 : 51 

Δημιουργία δαστηριότητας 3 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 03 : 52 00 : 04 : 25 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 04 : 26 00 : 04 : 27 

Δημιουργία δαστηριότητας 4 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 04 : 30 00 : 04 : 59 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 05 : 00 00 : 05 : 06 

Δημιουργία δαστηριότητας 5 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 05 : 07 00 : 05 : 37 

Λήψη μηνύματος 

συμπλήρωσης πεδίου final 

result 

Λήψη μηνύματος Χρήστης 00 : 05 : 38 00 : 05 : 39 

Κλείσιμο παραθύρου 

διαχείρισης δραστηριοτήτων 

Παράθυρο διαχείρισης 

δραστηριοτήτων 

Χρήστης 00 : 05 : 42 00 : 05 : 42 

Επαλήθευση αποθήκευσης Παράθυρο διαχείρισης 

δραστηριοτήτων 

Χρήστης 00 : 05 : 44 00 : 05 : 56 

Λήψη οδηγιών για τη δεύτερη 

ενέργεια 

Οδηγίες Καθοδηγητής 00 : 05 : 58 00 : 05 : 58 

Επιλογή ρυθμίσεων Παράθυρο ρυθμίσεων Χρήστης 00 : 06 : 03 00 : 06 : 03 

Προσθήκη ενεργής διεύθυνσης 

IP του relay server 

Προσθήκη Relay Server Χρήστης 00 : 06 : 06 00 : 06 : 18 

Παρατήρηση στο παράθυρο 

ρυθμίσεων 

Παρατήρηση Χρήστης 00 : 06 : 24 00 : 06 : 28 

Παρατήρηση χρήστη στην κύρια 

εργαλειοθήκη 

Παρατήρηση Χρήστης 00 : 06 : 33 00 : 06 : 33 

Τέλος πειράματος   00 : 06 : 35 00 : 06 : 35 

Πίνακας 7.4: Κατηγοριοποίηση γεγονότων δεύτερου επιπέδου σε ομάδες τρίτου επιπέδου 

 

Entry Name Entry Typology Actor Start time End time 

Εκκίνηση πειράματος Οδηγίες Καθοδηγητής 00 : 00 : 00 00 : 00 : 19 

Δημιουργία δραστηριότητας 1 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 00 : 32 00 : 02 : 44 

Δημιουργία δραστηριότητας 2 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 02 : 45 00 : 03 : 51 
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Δημιουργία δραστηριότητας 3 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 03 : 52 00 : 04 : 27 

Δημιουργία δραστηριότητας 4 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 04 : 30 00 : 05 : 06 

Δημιουργία δραστηριότητας 5 Νέα δραστηριότητα Χρήστης 00 : 05 : 07 00 : 05 : 56 

Λήψη οδηγιών για τη δεύτερη 

ενέργεια 

Οδηγίες Καθοδηγητής 00 : 05 : 58 00 : 05 : 58 

Προσθήκη ενεργής διεύθυνσης 

IP του relay server 

Νέα διεύθυνση IP του 

relay server 

Χρήστης 00 : 06 : 03 00 : 06 : 33 

Τέλος πειράματος   00 : 06 : 35 00 : 06 : 35 

Πίνακας 7.5: Τα γεγονότα του τρίτου επιπέδου 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

• Ο χρήστης πολύ εύκολα βρήκε σε ποιο κουμπί της εργαλειοθήκης 

αντιστοιχούσε κάθε ενέργεια που έπρεπε να κάνει. 

• Οι χρόνοι πραγματοποίησης των ενεργειών του χρήστη ήταν ιδιαίτερα καλοί 

καθώς δε συνάντησε ιδιαίτερη δυσκολία. 

• Στο παράθυρο διαχείρισης δραστηριοτήτων, υπάρχει το πεδίο “Final Result” 

μέσω του οποίου ο χρήστης ενημερώνει τις συνεργαζόμενες ομάδες για το 

ποιο είναι το παραδοτέο που επιθυμεί. Το πεδίο αυτό ωστόσο δεν ήταν 

ξεκάθαρο στο χρήστη. 

• Εάν δε συμπληρωθεί το πεδίο αυτό, δυο διαδοχικά μηνύματα εμφανίζονται 

προς το χρήστη. Το πρώτο τον ενημερώνει πως μπορεί να συμπληρώσει το 

πεδίο και πιο μετά, ενώ το δεύτερο τον ρωτάει αν θέλει να το κάνει τώρα ή 

αργότερα. Ο χρήστης θεώρησε πως η ερώτηση δεν ήταν σαφής με 

αποτέλεσμα να μην είναι σίγουρος για το τι έχει κάνει. Επίσης, θεώρησε την 

εμφάνιση αυτών των μηνυμάτων εκνευριστική και πρότεινε την ύπαρξη 

κάποιας επιλογής, σχετικά με το αν θέλει ο χρήστης να εμφανίζεται αυτό το 

μήνυμα ή όχι στο μέλλον. 

• Μετά την αποθήκευση κάθε δραστηριότητας ο χρήστης δεν ήταν σίγουρα 

ότι αυτή έχει αποθηκευτεί. Επίσης αναρωτήθηκε που αποθηκεύονται αυτές 

καθώς δεν του ήταν ξεκάθαρο. Θεώρησε, ότι θα έπρεπε να μπορεί να 

επιλέξει αυτός το μέρος του δίσκου στο οποίο θα αποθηκεύονται, όπως 

γίνεται με τα στιγμιότυπα μέσω του παραθύρου ρυθμίσεων.  
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Ανάλογη ανάλυση έγινε και για τη χρήση του Synergo Vision κατά τη διάρκεια των 

συνεργατικών δραστηριοτήτων, από όπου πήραμε τα εξής συμπεράσματα: 

• Παρατηρήθηκε αδυναμία αποστολής εικόνων μαζί με την αποστολή των 

αποθηκευμένων δραστηριοτήτων. 

• Παρατηρήθηκαν προβλήματα κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων στις 

ομάδες. 

• Ο χρήστης αναζητούσε την επιλογή του δείκτη ποντικιού από την 

εργαλειοθήκη σχεδίασης όταν ήθελε να μετακινήσει τα παράθυρα των 

ομάδων, ή όταν γενικά δεν ήθελε να σχεδιάσει ή να σβήσει στην επιφάνεια. 

• Ο χρήστης θα ήθελε  να υπήρχε ένα κουμπί στην εργαλειοθήκη σχεδίασης 

τέτοιο ώστε πατώντας το να αποκρύβονται αυτόματα όλα τα ανοιχτά 

παράθυρα των ομάδων, φέρνοντας έτσι σε πρώτο πλάνο την κύρια 

επιφάνεια σχεδίασης. 

• Ο χρήστης μπερδευόταν σχετικά με το ποιο παράθυρο ομάδας βρίσκεται σε 

πρώτο πλάνο, καθώς επιλέγοντάς το από το τμήμα σύνοψης αυτό 

εμφανιζόταν ή εξαφανιζόταν, ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του 

παραθύρου. Ο χρήστης πίστευε πως κάνοντας κλικ σε κάποιο παράθυρο του 

τμήματος σύνοψης αυτό θα εμφανιζόταν σε πρώτο πλάνο. 

• Πατώντας το κουμπί εκκαθάρισης όλων από την εργαλειοθήκη σχεδίασης 

σβήνεται όλο το σχέδιο της κύριας επιφάνειας σχεδίασης. Ωστόσο, ο 

χρήστης θεώρησε ότι σβήνεται η το σχέδιο από όποια επιφάνεια είναι 

ενεργή εκείνη τη στιγμή, είτε πρόκειται για επιφάνεια παραθύρου ομάδας 

είτε για την κύρια επιφάνεια σχεδίασης. 

 

7.4 Αλλαγές µετά την πρώτη φάση αξιολόγησης 

Μετά πρώτο στάδιο αξιολόγησης διορθώθηκαν οι προγραμματιστικές ατέλειες κατά 

τη χρήση του Synergo Vision v1.00, όπως η αδυναμία αποστολής εικόνων των 

αποθηκευμένων δραστηριοτήτων και τα προβλήματα κατά την αποστολή γραπτών 
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μηνυμάτων στις συνεργαζόμενες ομάδες. Επίσης, επανασχεδιάσαμε ορισμένα 

τμήματα της διεπιφάνειας. 

Όσον αφορά την εργαλειοθήκη σχεδίασης προσθέσαμε την επιλογή του δείκτη 

ποντικιού, ώστε επιλέγοντάς το ο κέρσορας της δεικτικής συσκευής να παίρνει την 

προεπιλεγμένη μορφή και μη επιτρέποντας το χρήστη πια να μπορεί να σχεδιάσει ή 

να σβήσει. Επίσης προστέθηκε ένα κουμπί εμφάνισης της επιφάνειας σχεδίασης, 

πατώντας το οποίο εμφανίζεται άμεσα σε πρώτο πλάνο η επιφάνεια σχεδίασης 

αποκρύβοντας τα παράθυρα των ομάδων. Τη μορφή της νέα εργαλειοθήκης 

σχεδίασης μπορείτε να τη δείτε στην επόμενη εικόνα. 

 
(α) 

 
(β) 

Εικόνα 7.14: Η εργαλειοθήκη σχεδίασης (α) πριν και (β) μετά την αξιολόγηση. 

 

Ένα άλλο στοιχείο που διορθώθηκε η λειτουργία του κουμπιού εκκαθάρισης όλων. 

Μέχρι τώρα η λειτουργία αυτού του κουμπιού ήταν να σβήνει πλήρως το σχέδιο 

από την επιφάνεια σχεδίασης. Τώρα, όμως, εντοπίζει αν υπάρχει ενεργό κάποιο 

παράθυρο ομάδας και αν υπάρχει εκκαθαρίζει πλήρως το σχέδιο αυτής της ομάδας. 

Αν, όμως, δεν υπάρχει ενεργό κάποιο παράθυρο ομάδας, τότε εκκαθαρίζει πλήρως 

το σχέδιο από την κύρια επιφάνεια σχεδίασης. 
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8 
Σύνοψη και Μελλοντική 

∆ουλειά 

 

Η ανάπτυξη της πένας ως συσκευή εισόδου δεδομένων στον υπολογιστή έχει 

αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, οι υπολογιστές ταμπλέτας μόλις την 

τελευταία δεκαετία έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στην παγκόσμια αγορά. 

Η μετάβαση, όμως, από την κλασική συσκευή κατάδειξης, το ποντίκι, και την 

κλασική συσκευή εισαγωγής κειμένου, το πληκτρολόγιο, στην πένα, το κύριο 

χαρακτηριστικό των υπολογιστών ταμπλέτας, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αποτελεί 

μια πρόκληση.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε συνοπτικά τη δουλειά μας κατά τη διάρκεια της 

διπλωματικής εργασίας και τα συμπεράσματα τα οποία κυρίως ως προς τη 

λειτουργία της πένας. Επίσης θα προταθούν κάποιες πιθανές μελλοντικές 

επεκτάσεις για το Synergo Vision. 
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8.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής αναπτύχθηκε ένα πρόσθετο εργαλείο για 

το Synergo Supervisor Station με το οποίο ο καθηγητής μπορεί να επιβλέπει σε 

πραγματικό χρόνο την εξέλιξη συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ ομάδων, 

βλέποντας τους χώρους εργασίας τους. Μπορεί, επίσης, να σχεδιάζει ελεύθερα 

πάνω σε αυτές αλλά και στην κύρια επιφάνεια σχεδίασης, η οποία παίζει το ρόλο 

του πίνακα. Επίσης, μπορεί να προβάλλει όποια στιγμή επιθυμεί την κύρια 

επιφάνεια σχεδίασης ή ακόμα και τους χώρους εργασίας των ομάδων συνεργασίας 

με τη χρήση του προβολέα, αξιοποιώντας έτσι μια εναλλακτική μορφή 

διαδραστικού πίνακα.  

Το νέο εργαλείο Synergo Vision, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στη 

διάρκεια αυτής της διπλωματικής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά από τα 

υπόλοιπα εργαλεία του Synergo αλλά και ως πρόσθετο στο Synergo Supervisor 

Station. 

Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των υπολογιστών ταμπλέτας κατά τη χρήση του 

Synergo Vision και του Synergo Supervisor Station παρατηρήθηκε πως η εναλλαγή 

από τις κλασσικές συσκευές εισόδου – ποντίκι και πληκτρολόγιο – στη συσκευή της 

πένας διέφερε ανάλογα με τη συσκευή. Συγκεκριμένα η πένα χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως σα δεικτική συσκευή αντικαθιστώντας με ευκολία τις υπόλοιπες συσκευές 

κατάδειξης που προσφέρει το EliteBook και συγκεκριμένα το ποντίκι, την πινακίδα 

αφής και το μοχλό κατάδειξης.  

Ωστόσο ορισμένες λειτουργίες της πένας δεν ήταν όσο αξιόπιστες είναι οι 

αντίστοιχες στις άλλες συσκευές κατάδειξης. Για παράδειγμα, παρουσιάστηκε 

αδυναμία της πένας για διπλό κλικ, το οποίο ήταν ιδιαίτερο δύσκολο να επιτευχθεί. 

Αν και η πένα κατάφερε να αντικαταστήσει τις συσκευές κατάδειξης, δεν έγινε το 

ίδιο και με τη συσκευή εισαγωγής κειμένου και συγκεκριμένα το πληκτρολόγιο. 

Παρατηρήθηκε, πως οι χρήστες δεν προτιμούσαν την πένα για γραφή αλλά το 

πληκτρολόγιο. Σε αυτό ίσως συνετέλεσε και το γεγονός πως η αυτόματη 

αναγνώριση των ελληνικών δεν ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα αν οι χρήστες ήθελαν 
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να γράψουν με την πένα να χρησιμοποιούν το εικονικό πληκτρολόγιο το οποίο 

όμως βρήκαν δύσχρηστο. 

Ένας λόγος για τον οποίο οι χρήστες βρήκαν δύσχρηστο το εικονικό πληκτρολόγιο 

είναι η αδυναμία ακριβούς στόχευσης της πένας. Αν και φαινομενικά η πένα 

θεωρήθηκε ότι είναι πιο ακριβής σε σχέση με τις υπόλοιπες συσκευές κατάδειξης, 

κάτι τέτοιο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. 

 

8.2 Μελλοντική δουλειά 

Το Synergo Vision σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εύκολα επεκτάσιμο, καθώς υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες εξέλιξης σε ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί ο καθηγητής με 

στόχο την καθοδήγηση της τάξης. 

 Μια πιθανή επέκταση θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα ελέγχου των χώρων 

εργασίας των συνεργαζόμενων ομάδων από τον καθηγητή, έτσι ώστε να μπορεί να 

κάνει διορθωτικές επεμβάσεις σε αυτούς. 

Μια άλλη επέκταση θα μπορούσε να είναι η επικοινωνία του καθηγητή με τους 

μαθητές όχι μόνο με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων αλλά και με τη συνομιλία ή 

και μέσω βίντεο. 

Θα μπορούσε επίσης να υλοποιηθεί ένας μηχανισμός αυτόματης αποστολής 

επιμέρους δραστηριοτήτων στις ομάδες. Αν για παράδειγμα, μια δραστηριότητα 

αποτελείται από μερικές επιμέρους δραστηριότητες ο μηχανισμός αυτός θα 

ενημερώνεται σχετικά με το αν κάποια ομάδα ολοκλήρωσε κάποια επιμέρους 

δραστηριότητα, και αν αυτό ισχύει, θα στέλνει την επόμενη, έως ότου ολοκληρωθεί 

η κύρια δραστηριότητα. 

Μια άλλη επέκταση θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή μια φάση εκπαίδευσης, με τη 

μορφή οδηγού, για τους νέους χρήστες καθώς επίσης και η υποστήριξη των 

λειτουργιών αναίρεσης και επανάληψης. 
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Σχετικά με τους υπολογιστές ταμπλέτας, και γενικά την αυτόματη αναγνώριση 

κειμένου, θα πρέπει να υποστηριχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες, 

ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως αυτό το χαρακτηριστικό. Επίσης, θα πρέπει 

να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει η πένα, όπως η αδυναμία 

ακριβούς στόχευσης και η δυσκολία εκτέλεσης διπλού κλικ. 
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Παράρτηµα Α 

 

A. Περιγραφή έρευνας 

Στους συμμετέχοντες στην έρευνα για τη λειτουργία των εικονιδίων του 

παράθυρου διαχείρισης χρηστών του Synergo Supervisor Station δόθηκαν οι 

εξής οδηγίες. 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται το παράθυρο διαχείρισης χρηστών του Synergo 

Supervisor Station. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια πιστεύετε πως είναι η 

λειτουργία του κάθε εικονιδίου. 

 
 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… ………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

 

 

 

Οι απαντήσεις που πήραμε φαίνονται στον επόμενο πίνακα 
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Χρήστης 1 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 2 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 3 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 4 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 5 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 6 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 7 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 8 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 9 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 10 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 11 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 12 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

Χρήστης 13 Νέος χρήστης Επεξεργασία 

χρήστη 

Πληροφορίες 

χρήστη 

Διαγραφή 

χρήστη 

Αναζήτηση 

χρήστη 

Μη κατανοητό 

 

Στη συνέχεια εξηγήσαμε τη λειτουργία του εικονιδίου : 

Το εικονίδιο  παραπέμπει στην αλφαβητική ταξινόμηση των χρηστών. Πόσο 

ξεκάθαρο είναι; 

 

Καθόλου ξεκάθαρο        Ο         Ο         Ο         Ο         Ο         Πλήρως ξεκάθαρο 
-2            -1              0            +1          + 2 

 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Χ6 Χ7 Χ8 Χ9 X10 X11 X12 X13 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

 

Στη συνέχεια τους δώσαμε ένα εναλλακτικό εικονίδιο για την αλφαβητική 

ταξινόμηση: 

Το εικονίδιο  παραπέμπει στην αλφαβητική ταξινόμηση των χρηστών. Πόσο 

ξεκάθαρο είναι; 

 

Καθόλου ξεκάθαρο        Ο         Ο         Ο         Ο         Ο         Πλήρως ξεκάθαρο 
-2            -1              0            +1          + 2 

 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Χ6 Χ7 Χ8 Χ9 X10 X11 X12 X13 

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 
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Παράρτηµα B 
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Επεξήγηση Συντομογραφιών 

Φύλλο: Γ: Γυναίκα, Α: Άνδρας 

Εμπειρία στη χρήση υπολογιστών: -2: Καθόλου, -1: Λίγο, 0: Ουδέτερη, +1: Αρκετή, +2: Μεγάλη 

Μενού: class: Classroom menu, man: Manage menu, grp: Groups menu, tools: Tools menu, help: 

help menu, win: Windows menu 
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Παράρτηµα Γ 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιλογές και τα στοιχεία του 

κάθε χρήστη σχετικά με την κατηγοριοποίηση των αντικειμένων του κύριου μενού 

του Synergo Supervisor Station, χρησιμοποιώντας την τεχνική ταξινόμησης καρτών. 

Στοιχεία χρήστη 
Κωδικός χρήστη 1 2 3 4 5 6 7 

Ηλικία 27 25 23 19 25 25 24 

Φύλο Γ Γ Α Α Γ Γ Γ 

Εμπειρία χρήσης υπολογιστών 0 2 1 0 0 1 2 

Κατηγοριοποίηση αντικειμένων κύριου μενού 
Create a new classroom class. class. class. class. class. class. class. 

Open a classroom class. class. class. class. grp. class. class. 

Save the classroom class. class. class. class. class. class. class. 

Run a simulation class. tools tools man. man. man. tools 

View/Edit/Create assignments man. man. man. man. man. tools man. 

View/Edit/Create notes man. man. man. man. tools tools man. 

View/Edit/Create users man. man. man. tools grp. tools man. 

View the desktops of the groups in real time grp. grp. grp. tools tools grp. grp. 

View the analysis (stats, graphs) of the groups 

in real time 

grp. grp. grp. grp. grp. grp. grp. 

Connect to the server tools tools tools man. man. man. tools 

Change the application skin tools win. tools man. tools tools man. 

View or edit the options tools tools tools tools tools tools man. 

View the help contents help help help help help help help 

Read or watch tutorials help help help help help help help 

View more information about the Synergo 

Supervisor Station 

help help help help help help help 

Cascade windows win. win. win. tools win. win. win. 

Tile windows horizontally win. win. win. win. win. win. win. 

Tile windows vertically win. win. win. win. win. win. win. 

Make the main toolbar of the application 

visible or invisible 

win. win. win. win. tools tools man. 

Make the status bar of the application visible 

or invisible 

win. win. win. win. win. tools man. 

 



 

Επεξήγηση Συντομογραφιών 

Φύλλο: Γ: Γυναίκα, Α: Άνδρας 

Εμπειρία στη χρήση υπολογιστών: -2: Καθόλου, -1: Λίγο, 0: Ουδέτερη, +1: Αρκετή, +2: Μεγάλη 

Μενού: class: Classroom menu, man: Manage menu, grp: Groups menu, tools: Tools menu, help: 

help menu, win: Windows menu 
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Στοιχεία χρήστη 
Κωδικός χρήστη 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ηλικία 27 34 26 32 22 27 22 28 

Φύλο Γ Α Γ Α Α Α Α Α 

Εμπειρία χρήσης υπολογιστών 0 2 1 1 2 1 2 1 

Κατηγοριοποίηση αντικειμένων κύριου μενού 

Create a new classroom class. class. class. class. class. class. class. class. 

Open a classroom class. class. class. class. class. class. class. class. 

Save the classroom class. class. class. class. class. class. class. class. 

Run a simulation win. tools tools tools class. tools class. tools 

View/Edit/Create assignments man. man. tools man. man. man. man. tools 

View/Edit/Create notes tools man. man. man. man. man. man. tools 

View/Edit/Create users grp. man. man. man. man. man. man. man. 

View the desktops of the groups in real time grp. grp. grp. grp. grp. grp. grp. grp. 

View the analysis (stats, graphs) of the groups 

in real time 

grp. grp. grp. grp. grp. grp. grp. grp. 

Connect to the server man. tools man. tools tools tools tools man. 

Change the application skin man. tools tools win. tools tools win. win. 

View or edit the options tools tools man. tools tools tools tools tools 

View the help contents help help help help help help help help 

Read or watch tutorials tools help help help help help help help 

View more information about the Synergo 

Supervisor Station 

help help help help help help help help 

Cascade windows win. win. win. win. win. win. win. win. 

Tile windows horizontally win. win. win. win. win. win. win. win. 

Tile windows vertically win. win. win. win. win. win. win. win. 

Make the main toolbar of the application 

visible or invisible 

tools win. win. win. win. win. win. win. 

Make the status bar of the application visible 

or invisible 

man. win. win. win. win. win. win. win. 
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Παράρτηµα ∆ 

 

A. Προετοιμασία στο SynergoVision 
1. Δημιουργία των πέντε νέων δραστηριοτήτων  

2. Εισαγωγή νέου Relay Server 

3. Αφού οι ομάδες έχουν συνδεθεί μεταξύ τους, σύνδεση με τον RelayServer 

B. Κατά τη διάρκεια του πειράματος 
1. Δώσε προφορικά τους κανόνες διεξαγωγής των εργασιών και δείξε ένα 

παράδειγμα με τη χρήση του προβολέα (εικόνα ex.png). 

2. Στείλε στις ομάδες την πρώτη άσκηση 

a. Στις ομάδες 1 και 2 την 1
η
 άσκηση με εικόνα την act11.png 

b. Στείλε στις ομάδες 3, 4 και 5 την 1
η
 άσκηση με εικόνα act12.png 

3. Μετά το τέλος των τεσσάρων λεπτών 

a. Αποθήκευσε ένα στιγμιότυπο για κάθε ομάδα 

b. Εξήγησε τις λύσεις των ασκήσεων 

c. Σημείωσε στον πίνακα τη βαθμολογία των ομάδων μετά την 1
η
 άσκηση 

4. Στείλε στις ομάδες την δεύτερη άσκηση 

a. Στις ομάδες 1, 2, 3 την 2
η
 άσκηση με εικόνα την act21.png 

b. Στείλε στις ομάδες 4 και 5 την 2
η
 άσκηση με εικόνα act22.png 

5. Μετά το τέλος των τεσσάρων λεπτών 

a. Αποθήκευσε ένα στιγμιότυπο για κάθε ομάδα 

b. Εξήγησε τις λύσεις των ασκήσεων 

c. Σημείωσε στον πίνακα τη βαθμολογία των ομάδων μετά την 2
η
 άσκηση 

6. Στείλε στις ομάδες την τρίτη άσκηση 

a. Στις ομάδες 1, 3, 5 την 3
η
 άσκηση με εικόνα την act31.png 

b. Στείλε στις ομάδες 2 και 4 την 3
η
 άσκηση με εικόνα act32.png 

7. Μετά το τέλος των τεσσάρων λεπτών 

a. Αποθήκευσε ένα στιγμιότυπο για κάθε ομάδα 

b. Εξήγησε τις λύσεις των ασκήσεων 

c. Σημείωσε στον πίνακα τη βαθμολογία των ομάδων μετά την 3
η
 άσκηση 

8. Στείλε στις ομάδες την τέταρτη άσκηση με εικόνα την act40.png 

9. Μετά το τέλος των τεσσάρων λεπτών 

a. Αποθήκευσε ένα στιγμιότυπο για κάθε ομάδα 

b. Εξήγησε τη λύση της άσκησης 

c. Σημείωσε στον πίνακα τη βαθμολογία των ομάδων μετά την 4
η
 άσκηση 

10. Στείλε στις ομάδες την πέμπτη άσκηση με εικόνα την act5.png 

11. Μετά το τέλος των τεσσάρων λεπτών 

a. Αποθήκευσε ένα στιγμιότυπο για κάθε ομάδα 



 

1
Σε περίπτωση που το πρόβλημα έχει N σωστές απαντήσεις, η ομάδα, εφόσον έχει απαντήσει μερικώς ή πλήρως 

σωστά, θα παίρνει τους εξής πόντους 
��ό���� �ύ	
��� 	 ��� �ί���������ή��� ����ώ� �����ή��� �	ά����

���ή��� ����ώ� �����ή��� �����ή	�����
. 
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b. Εξήγησε τη λύση της άσκησης 

c. Σημείωσε στον πίνακα την τελική βαθμολογία των ομάδων. 

 

 

C. Σενάριο άσκησης 
Σε κάθε ομάδα θα δοθεί μια σειρά από πέντε λογικά προβλήματα για να επιλυθούν. 

Κάθε μια από αυτές θα έχει στη διάθεσή της τέσσερα λεπτά για την επίλυση του κάθε 

προβλήματος. Όταν κάποια ομάδα τελειώνει θα σημειώνει ένα √ στο χώρο εργασίας. Οι 

πόντοι υπολογίζονται ως εξής:  

• αν η απάντηση της ομάδας είναι λανθασμένη, η ομάδα παίρνει 0 βαθμούς 

• αν η απάντηση της ομάδας είναι εκπρόθεσμη, η ομάδα παίρνει 0 βαθμούς 

• αν η απάντηση της ομάδας είναι σωστή, η ομάδα παίρνει 5 – 

[στρογγυλοποιημένος χρόνος που έκανε σε λεπτά], αν π.χ. μια ομάδα 

απαντήσει σωστά στα 2.37 οι πόντοι που θα πάρει είναι 5 – 3 = 2. 

Ο πίνακας με τους πόντους φαίνεται αναλυτικά παρακάτω
1
. 

Χρόνος [min] Πόντοι 

0.01 – 0.30 5 

0.31 – 1.30 4 

1.31 – 2.30 3 

2.31 – 3.30 2 

3.31 – 4.00 1 

εκπρόθεσμη ή λανθασμένη απάντηση 0 

 

Εφόσον περάσουν τα τέσσερα λεπτά ο καθηγητής θα σημειώνει στον πίνακα τη 

συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδες και θα δίνει την επόμενη άσκηση στις ομάδες 

έως ότου συμπληρωθούν και οι πέντε δραστηριότητες. 

 


