
Βλάστος Αιµίλιος Μαθηµατικός 1

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε 
 
 
 

Εισαγωγή .................................................................................................................................................. 2 
επεξεργαστής βάσεων .............................................................................................................................. 2 

Τρόπος εµφάνισης των εγγραφών στη βάση δεδοµένων ................................................................. 2 
Ερώτηση- Σύνολο .................................................................................................................................... 3 

Λειτουργία ........................................................................................................................................ 3 
Ραβδογράµµατα ........................................................................................................................................ 6 
Γραφήµατα ............................................................................................................................................... 7 
Εφαρµογή ................................................................................................................................................. 9 

 



Βλάστος Αιµίλιος Μαθηµατικός 2

 
Εισαγωγή 

Αν και προτείνουµε να πάρετε έτοιµο το µικρόκοσµο Πρότυπος (κενός) µικρόκοσµος 
τα βήµατα για να τον χτίσετε από την αρχή είναι: 

• Ανοίγουµε το αβάκιο, 
•  Από  ψηφίδα/νέα/δεδοµένων και παίρνουµε διαδοχικά τις ψηφίδες Βάση δεδοµένων, 

επεξεργαστής βάσεων, πίνακας, σύνολο, ερώτηση Ραβδόγραµµα,  Γράφηµα 
•  Από εργαλεία επιλέγουµε γραµµή εργασίας (φαίνονται οι ψηφίδες στην γραµµή εργασιών) 
•  Από εργαλεία επιλέγουµε διαχείριση συνδέσµων και κάνουµε όλες τις δυνατές συνδέσεις 

επεξεργαστής βάσεων 
Στον επεξεργαστή βάσεων αν δεν υπάρχει νέος πίνακας, τον δηµιουργούµε εµείς Πίνακας/νέος 
πίνακας και στη συνέχεια δηµιουργούµε ένα-ένα τα πεδία Πεδίο/νέο πεδίο στα οποία δίνουµε όνοµα 
και ιδιότητες τύπου: 
αλφαριθµητικού (λέξεις), αριθµητικού, καθώς και πεδία τύπου αληθές / ψευδές Γενικότερα οι τύποι 
δεδοµένων που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι πολλοί: λέξεις, αριθµοί, εικόνα, αληθές / ψευδές, 
ώρα κ.τ.λ. Η χρήση δεδοµένων διαφορετικών τύπων  εξυπηρετεί το πρόγραµµα καθώς βοηθά στην 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση και ταξινόµηση των δεδοµένων αυτών 
Επίσης αν γνωρίζουµε πόσα πεδία θα χρειαστούµε, επιλέγουµε πίνακας , αυτόµατη δηµιουργία και 
δηλώνουµε τον αριθµό των πεδίων και το πλήθος εγγραφών. 
Σε κάθε περίπτωση κάνοντας δεξί κλίκ στο πεδίο αλλάζουµε το όνοµά του και τον τύπο του 
(ιδιότητες) 
Κάνοντας κλίκ στο * (αριστερή γωνία ) βλέπουµε τον τύπο των δεδοµένων 
 Τα κελιά που είναι ορατά στην ψηφίδα περιλαµβάνουν τα πεδία και τις εγγραφές της βάσης µας. 
Λέγοντας πεδία εννοούµε τις γενικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα δεδοµένα αυτά. Π.χ 
ΟΝΟΜΑ 
Αντίστοιχα, εγγραφές, θεωρούµε τα στοιχεία που καταχωρούµε στα πεδία.π.χ. νικος 
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Αν θέλουµε να έχουµε νέα εγγραφή τότε  εγγραφή/νέα εγγραφή και η πλοήγηση µπορεί να γίνει µε το 
πλήκτρο ΤΑΒ  

Τρόπος εµφάνισης των εγγραφών στη βάση δεδοµένων 
Ø Οι επιλεγµένες εγγραφές εµφανίζονται στη βάση µε   ( ) στο αριστερό τους µέρος.. 
Ø Οι ενεργές εγγραφές εµφανίζονται µε ( ). 
Ø  Οι µη ενεργές εγγραφές αντιστοιχούν σε ανενεργές εγγραφές, εκείνες, δηλαδή, που δεν 

υφίστανται επεξεργασία 
 
Πλοήγηση στις εγγραφές 
Αφού επιλέξουµε ένα πεδίο 1 τότε πλοηγούµαστε στις εγγραφές µας από τα κουµπιά 

πλοήγησης 2 

 
 

http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/Material/eslate2/taxinomoume.mwd
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Ερώτηση- Σύνολο 

 
 

Για την επεξεργασία των δεδοµένων της βάσης µας χρησιµοποιούµε τις δυο άλλες ψηφίδες του 
µικρόκοσµου, «Σύνολο» και «Ερώτηση». Οι ψηφίδες αυτές διαµορφώνονται αυτόµατα σύµφωνα 
µε τα δεδοµένα της βάσης µας. Αν παρατηρήσουµε τις ψηφίδες αυτές θα προσέξουµε ότι κάθε φορά 
που τοποθετούµε µια νέα εγγραφή στη βάση µας, η εγγραφή αυτή παίρνει τη µορφή µιας κουκίδας 
στην ψηφίδα «Σύνολο» και κάθε φορά που τοποθετούµε ένα νέο πεδίο αυτό διοχετεύεται στην ψηφίδα 
«Ερώτηση» 
Επίσης ενεργοποιώντας την επεξεργασία 1 µας δίνεται η δυνατότητα για ένα σύνολο επεξεργασιών 2 
που αφορούν το πεδίο που επιλέγουµε 3 
 

 
. Έχουµε τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε αρκετές µαθηµατικές πράξεις (Μεγαλύτερη - 

µικρότερη τιµή, µέσοι όροι κ.τ.λ.) µε την προϋπόθεση ότι τα πεδία περιέχουν αριθµητικού τύπου 
δεδοµένα.  
 

Λειτουργία  
 

• Ο τρόπος επεξεργασίας των δεδοµένων µας, περιλαµβάνει τη διατύπωση ερωτήσεων και τη 
µελέτη των απαντήσεων µέσα από διαγράµµατα. Η διαδικασία της επεξεργασίας αυτής είναι η 
εξής: 

•   πηγαίνουµε στη ψηφίδα «Σύνολο» και δηµιουργούµε µια νέα έλλειψη µε το αντίστοιχο 
πλήκτρο της µπάρας. (1) 

• Στην ψηφίδα «Ερώτηση» διατυπώνουµε το προς εξέταση ερώτηµά µας. Συντάσσουµε, δηλαδή, 
την ερώτηση κάνοντας διπλό κλικ στα πεδία που βρίσκονται αριστερά, µονό κλικ στον 
τελεστή που είναι στη µέση και διπλό στις εγγραφές δεξιά. 

• Στο τέλος πατάµε το πλήκτρο «Εκτέλεση ερώτησης» της µπάρας αυτής. Στην ψηφίδα 
«Σύνολο» παίρνουµε τις απαντήσεις µας σχηµατικά, µε τη µορφή κουκίδων µέσα σε ελλείψεις. 
(2) 
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Το αποτέλεσµα είναι η ερώτησή µας να έχει µεταφερθεί στην ψηφίδα σύνολο και να 

παίρνουµε την απάντηση σχηµατικά δηλαδή: οι εγγραφές που πληρούν την ερώτηση Πρόγραµµα = 
αληθές περιέχονται µέσα στην έλλειψη. 

Επίσης την απάντηση την παίρνουµε και στον επεξεργαστή βάσεων «χρωµατικά» 
Αν τώρα θέλουµε να διατυπώσουµε σύνθετες ερωτήσεις. 
•   δηµιουργούµε µια νέα έλλειψη µε το αντίστοιχο πλήκτρο της µπάρας. (1) 
• στην ψηφίδα Ερώτηση πατάµε ΚΑΙ  
• κάνουµε την ερώτηση τάξη =Α 
• πατάµε το πλήκτρο «Εκτέλεση ερώτησης» (2) στο προηγούµενο σχήµα, 
τότε στην ψηφίδα «Σύνολο» παίρνουµε τις απαντήσεις µας σχηµατικά µέσω νέας έλλειψης που 
έχει ετικέτα την νέα ερώτηση 
 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 
 
 

 
 

Με τα διπλανά κουµπιά µπορούµε να εκτελέσουµε , διαγράψουµε αντίστοιχα την 
ερώτηση και να διαγράψουµε την  έλλειψη- απάντηση , αντίστοιχα στις ψηφίδες Ερώτηση και σύνολο 
 
 
 
 
Στο παρακάτω σχήµα  έγινε η ερώτηση 
 βαθµός Β τριµήνου >=15  και σπόρ = ποδόσφαιρο, πατήσαµε την επιλογή υποσυνόλων (1), κλίκ 
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στην έλλειψη οπότε «πρασίνισε» , κλίκ στο 2 και µας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουµε πεδίο 
προβολής (3) που εδώ είναι το όνοµα οπότε η κουκίδα εµφανίζει την εγγραφή του πεδίου όνοµα που 
ικανοποιεί την ερώτηση δηλαδή Πέτρος 
 

 
 
Στο παρακάτω σχήµα  έγινε η ερώτηση 
 βαθµός Β τριµήνου >=15 και µετά η ερώτηση   σπόρ = ποδόσφαιρο, πατήσαµε την επιλογή 
υποσυνόλων (1), κλίκ στην έλλειψη της δεύτερης ερώτησης  οπότε «πρασίνισε» και µας δίνεται η 
δυνατότητα να επιλέξουµε πεδίο προβολής (3) που εδώ είναι το σπόρ οπότε η κουκίδα εµφανίζει την 
εγγραφή του πεδίου σπόρ που ικανοποιεί την ερώτηση δηλαδή ποδόσφαιρο 
 
 

 
 
Σχόλιο 

 
Έστω ότι στα πεδία είχαµε ακόµα : ύψος, βάρος , φύλο Η επεξεργασία των δεδοµένων της βάσης 
ξεκινά µε τη µελέτη των δεδοµένων και τον προβληµατισµό σχετικά µε τα συµπεράσµατα που 
µπορούµε να εξάγουµε από αυτά. Παρατηρούµε ότι το είδος των δεδοµένων στη συγκεκριµένη 
περίπτωση έχει και υποκειµενική αλλά και αντικειµενική υπόσταση. Κάποια πεδία περιλαµβάνουν 
απολύτως αντικειµενικά δεδοµένα (όπως το βάρος ή το ύψος) ενώ άλλα άπτονται του  υποκειµενικού 
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στοιχείου (αγαπηµένο άθληµα των µαθητών). Η πορεία επεξεργασίας ξεκινά µε την διατύπωση ενός 
υπό εξέταση ερωτήµατος: µπορούµε µέσα από τη µελέτη των δεδοµένων να βρούµε συσχετισµούς 
ανάµεσα στο υποκειµενικό και το αντικειµενικό στοιχείο; Για να δώσουµε µιαν απάντηση θα 
διατυπώσουµε συνδυαστικές ερωτήσεις και θα µελετήσουµε τις απαντήσεις στα διαγράµµατα της 
ψηφίδας «Σύνολο». Χρήσιµες για το σκοπό αυτό ερωτήσεις είναι:  

 
Ύψος >= 174 και Άθληµα = Μπάσκετ (στα ψηλά παιδιά αρέσει το µπάσκετ) 
Βάρος >= 69 και Άθληµα = Μπάσκετ (στα πιο βαριά παιδιά αρέσει επίσης το µπάσκετ) 
Φύλο = Κορίτσι και Άθληµα = Ποδόσφαιρο (στα κορίτσια δεν αρέσει το ποδόσφαιρο) 
Φύλο = Κορίτσι και Άθληµα = Βόλευ (στα κορίτσια αρέσει το βόλευ) κ.λ.π. 
 
Με τη µελέτη των διαγραµµάτων βλέπουµε ότι βρίσκουµε τρόπους να συνδυάσουµε τα 

δεδοµένα µας και να καταλήξουµε σε αξιόπιστα συµπεράσµατα για τη σχέση µεταξύ του 
υποκειµενικού και του αντικειµενικού στοιχείου. 
 

Ραβδογράµµατα 
 
Πρώτα κοιτάµε στην διαχείριση συνδέσµων ώστε να υπάρχει σύνδεση όπως φαίνεται στο σχήµα: 
Αν δεν λειτουργεί δοκιµάζουµε νέο ραβδόγραµµα και σύνδεση 
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα πεδία , ο τύπος τους και οι εγγραφές 
µας.

 
Οπότε στην ψηφίδα ραβδόγραµµα  διαθέσιµες επιλογές για την κατηγορία είναι τα πεδία µε 
αλφαριθµητικό πεδίο δηλαδή όνοµα , τάξη, σπόρ ενώ οι διαθέσιµες επιλογές για την τιµή είναι τα 
αριθµητικά πεδία : Βαθµός Α, κλπ. , γραπτά 
 
 

Γραφήµατα 
 

Πρώτα κοιτάµε στην διαχείριση συνδέσµων ώστε να υπάρχει σύνδεση: 
Αν δεν λειτουργεί δοκιµάζουµε νέο γράφηµα και σύνδεση 
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Στην περιοχή 1 δίνουµε τύπους συνάρτησης (αγγλικό πληκτρολόγιο) 
Στην περιοχή 2 ρυθµίζουµε την εµβάθυνση της περιοχής εµφάνισης  
Στην περιοχή 3 ορίζουµε την τετµηµένη χ και τεταγµένη ψ ώστε να απεικονιστούν σηµεία στην 
περιοχή 5 (δυνατές τιµές είναι οι αριθµητικές τιµές των πεδίων ) 
Στην περιοχή 4 µε τα κουµπιά επεξεργαζόµαστε την εµφάνιση των σηµείων και των συναρτήσεων. 
Θα µπορούσαν τα σηµεία να ακολουθούν κάποιο κανόνα , οπότε η µοντελοποίησή τους θα 
γινόταν µε την πληκτρολόγηση στην περιοχή 1 κατάλληλων συναρτήσεων. 
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Εφαρµογή 
 

 
 
Έστω δηµιουργούµε τα παραπάνω πεδία 
Όνοµα: ονοµατεπώνυµα µαθητών 
τµήµα: α1, β1 κλπ. 
Φύλο: Αγόρι , κορίτσι 
Οµάδα1 :θα µπορούσε να είναι η οµάδα για το ερωτηµατολόγιο 
Οµάδα2: για την αναζήτηση στοιχείων 
Οµάδα3 : για την παρουσίαση του project  κλπ. 
Χρόνος1: ο χρόνος που αφιερώνει στο σπίτι για την εργασία 
Χρόνος2: ο χρόνος που αφιερώνει στο σχολείο για την εργασία 
 
Ερωτήσεις 
Ποιοι και πόσοι συµµετέχουν στην οµάδα1 
Ποιοι και πόσοι συµµετέχουν στην οµάδα1 και στη 2 
Πόσα κορίτσια έχουν εµπειρία 
Κλπ. 
Ραβδογράµµατα µε τους χρόνους εργασίας των µαθητών 
Γραφήµατα µε απεικόνιση σηµείων  χ= Χρόνος1, ψ= Χρόνος2 µε τι µοιάζει το γράφηµα; 
 
 
 
 
Πηγή: 
 Εργαστήριο Εκπαιδευτικής τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας,Τοµέας Παιδαγωγικής 
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