
HumanCalculator 

 
Περιγραφή της εφαρμογής: 

Το human calculator είναι μια πρωτοποριακι εφαρμογι που επιτρζπει ςτο χριςτθ να 

εξαςκθκεί ςε μακθματικζσ πράξεισ με ζνα πιο διαςκεδαςτικό τρόπο.  

Αυτι θ εφαρμογι απευκφνεται ςε μακθτζσ κυρίωσ των μεγάλων τάξεων που κζλουν να 

εξαςκθκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα αλλά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από όλουσ όςοι 

διαςκεδάηουν κάνοντασ μακθματικζσ πράξεισ. 

 

Αναλυτικότερα, θ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι διακζτει τρεισ διαφορετικζσ διαβακμίςεισ 

δυςκολίασ που μπορεί να επιλζξει ο κάκε χριςτθσ (εφκολο, μζτριο, δφςκολο). Ζτςι, ο 

χριςτθσ μπορεί να προςαρμόςει τισ ερωτιςεισ με βάςθ τισ ανάγκεσ του και το επίπεδο του. 

Επιπλζον, ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ πράξεων αφοφ μπορεί να επιλζξει τθ πρόςκεςθ, τθν 

αφαίρεςθ, το πολλαπλαςιαςμό ι και τθ διαίρεςθ. 

Οι αρικμοί παράγονται κάκε φορά τυχαία με τθ βοικεια μιασ μακθματικισ ςυνάρτθςθσ 

παραγωγισ τυχαίων αρικμών.  

Αυτι θ εφαρμογι απευκφνεται ςε μακθτζσ ξεκινώντασ από τισ πρώτεσ τάξεισ του 

Δθμοτικοφ που κζλουν να εξαςκθκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα αλλά μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί και από όλουσ όςουσ κζλουν να μάκουν παγκοςμίωσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ που οδιγθςε ςτθ δθμιουργία τθσ εφαρμογισ μασ χρθςιμοποιικθκαν τα εξισ 

προγράμματα και διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ:  

word, power point, wikispaces, appinventor, free online logo design  

Ζπειτα από αναηιτθςθ μασ και ςτο app store αλλά και ςτο play store δεν βρικαμε άλλθ 

εφαρμογι που τα χαρακτθριςτικά τθσ να παραπζμπουν ςτθν δικι μασ. 

Συμπεραςματικά, το human calculator είναι ζνασ εφκολοσ και διαςκεδαςτικόσ τρόποσ να 

εξαςκθκεί κάποιοσ ςτισ μακθματικζσ πράξεισ κακώσ και να αξιοποιιςει δθμιουργικά τον 

ελεφκερο του χρόνο και να βελτιώςει τισ μακθματικζσ του δυνατότθτεσ.προςαρμόηοντάσ το 

ςτισ δικζσ του προτιμιςεισ. 



Σχεδίαση της εφαρμογής: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προγραμματισμός της εφαρμογής 

Για τον προγραμματιςμό τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκε το AppInventor, μια πλατφόρμα 

προγραμματιςμοφ, που δθμιουργικθκε από τθν Google ςε ςυνεργαςία με το MIT 

Screenshots από τον προγραμματιςμό τησ εφαρμογήσ 

Χρήςη λίςτασ για επιλογή επιπζδου δυςκολίασ και επιλογή πράξησ 

 

  



Χρήςη τησ ςυνάρτηςησ random για δημιουργία τυχαίων αριθμών και εμφάνιςη πράξησ 

 

  



Έλεγχοσ ορθότητασ απάντηςησ και πρόςθεςη μονάδων ςτη μεταβλητή score για την 

αξιολόγηςη του παίκτη   

 


