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Περύληψη 
 

τη ςημερινό κοινωνύα τησ πληροφορύασ δύνεται μεγϊλο βϊροσ ςτον τομϋα τησ δια βύου εκπαύδευςησ. Η 

αλματώδησ εξϋλιξη των τεχνολογιών και η μεγϊλη εξϊπλωςη του διαδικτύου ςυνετϋλεςαν ςτη δημιουργύα 

μεγϊλου πλόθουσ ςυςτημϊτων και εφαρμογών, που παρϋχουν ηλεκτρονικϋσ εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ, με 

ςκοπό να εξαςφαλιςθεύ η δυνατότητα ςτο ςύγχρονο ϊνθρωπο να μπορεύ να μαθαύνει με πολλαπλούσ 

τρόπουσ, να ϋχει ύςεσ ευκαιρύεσ για μϊθηςη και κατϊρτιςη, απαλλαγμϋνεσ από χωροχρονικϋσ δεςμεύςεισ, να 

ϋχει επιλογϋσ ςτο πώσ και τι θα μαθαύνει, αποτελώντασ το κϋντρο τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ.  

Σα ςυςτόματα και οι εφαρμογϋσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ γύνονται πολυτιμότερεσ όταν μπορούν να 

χρηςιμοποιόςουν αποδοτικϊ τον πλούτο των πληροφοριών που υπϊρχει ςτισ ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ 

οπτικοακουςτικού υλικού. Ϊνα ςημαντικό πρόβλημα που αναφύεται, εύναι η υποςτόριξη των 

εκπαιδευομϋνων ώςτε να μπορούν γρόγορα και αποτελεςματικϊ να βρουν και να οργανώςουν το υλικό που 

επιθυμούν προςαρμόζοντασ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τουσ, το διαθϋςιμο χρόνο 

τουσ, τισ προτιμόςεισ τουσ και τον τρόπο μϊθηςησ που τουσ ταιριϊζει καλύτερα. Ο όροσ «εξατομικευμϋνη 

μϊθηςη» χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει υπηρεςύεσ προςαρμογόσ του περιεχομϋνου και τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ που παρϋχονται από ϋνα ςύςτημα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ώςτε να δοθούν ξεχωριςτϋσ υπηρεςύεσ 

ςε κϊθε εκπαιδευόμενο με ςτόχο την αποτελεςματικότερη και παραγωγικότερη μϊθηςη. 

Η παρούςα διπλωματικό εργαςύα εντϊςςεται ςε ϋνα γενικότερο πλαύςιο εργαςύασ που επιτρϋπει την 

αυτόματη δημιουργύα παιδαγωγικϊ ϊρτιων (pedagogically-sound) εκπαιδευτικών εμπειριών, λαμβϊνοντασ 

υπόψη την ποικιλύα των μαθητών και των ιδιαύτερων αναγκών τουσ, προκειμϋνου να ικανοποιηθούν οι 

ανϊγκεσ εξατομικευμϋνησ μϊθηςησ που αναφύονται ςόμερα. Βαςικό ϋννοια ςε αυτό το πλαύςιο εργαςύασ εύναι 

αυτό του αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου[1]. Ϊνα αφηρημϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριο περιγρϊφει με 

γενικό τρόπο την εκπαιδευτικό ςτρατηγικό ώςτε η παιδαγωγικό (τρόποσ διδαςκαλύασ) να εύναι ςαφώσ 

διαχωριςμϋνη από το εκπαιδευτικό υλικό. Ϊτςι, κατϊλληλα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια μπορούν να αξιοποιηθούν 

και να επαναχρηςιμοποιηθούν από τισ διαδικαςύεσ εξατομύκευςησ για την καταςκευό των εκπαιδευτικών 

εμπειριών ςε διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ καταςτϊςεισ (instructional contexts). Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύνθεςησ 

τησ εξατομικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, τα επαναχρηςιμοποιόςιμα αντικεύμενα μϊθηςησ ςυνδϋονται 

ςτο εκπαιδευτικό ςενϊριο ςε πραγματικό χρόνο, ςύμφωνα με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και τισ προτιμόςεισ του 

εκϊςτοτε μαθητό.  Η ςύνδεςη του εκπαιδευτικού ςεναρύου με το εκπαιδευτικό υλικό ςε πραγματικό χρόνο 

επιτρϋπει την καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών, όπου οι ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και 

προτιμόςεισ των μαθητών (π.χ. ςτυλ μϊθηςησ, εκπαιδευτικό επύπεδο, εκπαιδευτικό υπόβαθρο κ.τ.λ.) που 



 
3  

εκφρϊζονται ςτα προφύλ τουσ,  λαμβϊνονται υπόψη τόςο ςτην οργϊνωςη τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ όςο 

και ςτο περιεχόμενό τησ. 

τα πλαύςια τησ παρούςασ εργαςύασ υλοποιόθηκαν οι μηχανιςμού εξατομύκευςησ ςύμφωνα με το παραπϊνω 

πλαύςιο.  Επιπλϋον, αναπτύχθηκαν μηχανιςμού μεταςχηματιςμού τησ παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ 

ςε κατϊλληλη μορφό ώςτε να μπορεύ να διανεμηθεύ ςτον τελικό χρόςτη μϋςω κατϊλληλων ςυςτημϊτων (π.χ. 

μϋςω ενόσ υςτόματοσ Διαχεύριςησ Μϊθηςησ). Σϋλοσ, ςχεδιϊςτηκε και αναπτύχθηκε μύα γραφικό διεπαφό για 

την καταςκευό των προφύλ των μαθητών και την πραγματοπούηςη τησ διαδικαςύασ εξατομύκευςησ. Σα 

προφύλ των μαθητών περιλαμβϊνουν τισ ςημαντικϋσ παραμϋτρουσ που λαμβϊνονται υπόψη ςτην 

εξατομύκευςη. Για την αποθόκευςη και την διαχεύριςη αυτών των προφύλ ςχεδιϊςτηκε και αναπτύχθηκε μύα 

αποθόκη υλικού και κατϊλληλεσ υπηρεςύεσ.  

Σο λογιςμικό που αναπτύχθηκε ςτην παρούςα εργαςύα αξιοποιόθηκε  από τα ευρωπαώκϊ ερευνητικϊ 

προγρϊμματα LOGOS και DELOS II ςτα οπούα μετϋχει το Εργαςτόριο Διανεμημϋνων Πληροφοριακών 

υςτημϊτων και Εφαρμογών Πολυμϋςων (MUSIC)  του Πολυτεχνεύου Κρότησ για τη δυναμικό καταςκευό 

εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών. 
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Κεφϊλαιο 1. Ειςαγωγό 

1.1  ΓΕΝΙΚΑ 

τη ςημερινό κοινωνύα τησ πληροφορύασ δύνεται μεγϊλο βϊροσ ςτον τομϋα τησ δια βύου 

εκπαύδευςησ. Η αλματώδησ εξϋλιξη των τεχνολογιών και η μεγϊλη εξϊπλωςη του διαδικτύου 

ανϋδειξαν τη χρόςησ ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών ςτη μϊθηςη,  ςτην εκπαύδευςη 

και ςτην κατϊρτιςη και ςυνετϋλεςαν ςτη δημιουργύα μεγϊλου πλόθουσ ςυςτημϊτων, που 

παρϋχουν ηλεκτρονικϋσ εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ, με ςκοπό να εξαςφαλιςθεύ η δυνατότητα ςτο 

ςύγχρονο ϊνθρωπο να μπορεύ να μαθαύνει με πολλαπλούσ τρόπουσ, να ϋχει ύςεσ ευκαιρύεσ για 

μϊθηςη και κατϊρτιςη, απαλλαγμϋνεσ από χωροχρονικϋσ δεςμεύςεισ, να ϋχει επιλογϋσ ςτο πώσ 

και τι θα μαθαύνει, αποτελώντασ το κϋντρο τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. το πλαύςιο αυτόσ τησ 

νϋασ πραγματικότητασ, καθιερώθηκε και ο όροσ ηλεκτρονικό μϊθηςη (eLearning) για να 

αποδώςει τισ νϋεσ μορφϋσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ που αξιοποιούν τισ τεχνολογύεσ 

πληροφορικόσ και επικοινωνιών.  

Σα ςυςτόματα και οι εφαρμογϋσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ γύνονται πολυτιμότερεσ όταν μπορούν να 

χρηςιμοποιόςουν αποδοτικϊ τον πλούτο των πληροφοριών που υπϊρχει ςτισ ψηφιακϋσ 

βιβλιοθόκεσ οπτικοακουςτικού υλικού. Ϊνα ςημαντικό πρόβλημα που αναφύεται εύναι η 

υποςτόριξη των εκπαιδευομϋνων ώςτε να μπορούν γρόγορα και αποτελεςματικϊ να βρουν και 

να οργανώςουν το υλικό που επιθυμούν προςαρμόζοντασ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα ςτισ 

ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τουσ, το διαθϋςιμο χρόνο τουσ, τισ προτιμόςεισ τουσ και τον τρόπο μϊθηςησ 

που τουσ ταιριϊζει καλύτερα. Οι μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ και ιδιαιτερότητεσ κϊθε μαθητό όπωσ το 

διαφορετικό ςτυλ εκμϊθηςησ, το εκπαιδευτικό τουσ επύπεδο, το εκπαιδευτικό τουσ υπόβαθρο και 

οι  εκπαιδευτικού ςτόχοι αποτελούν ςημαντικό παρϊγοντα για την καταςκευό εξατομικευμϋνων 

εκπαιδευτικών εμπειριών απαλλαγμϋνεσ από τη μονολιθικό λογικό «μια λύςη ταιριϊζει ςε όλουσ» 

(α ae AOs α). Ο όροσ «εξατομικευμϋνη μϊθηςη» χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει υπηρεςύεσ 

προςαρμογόσ του περιεχομϋνου και τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ που παρϋχονται από ϋνα 

ςύςτημα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ώςτε να δοθούν ξεχωριςτϋσ υπηρεςύεσ ςε κϊθε εκπαιδευόμενο 

με ςτόχο την αποτελεςματικότερη και παραγωγικότερη μϊθηςη. 

ε αυτό το πλαύςιο κινούνται τα προςαρμοςτικϊ ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ (adaptive 

eLearning systems), τα οπούα προςπαθούν να προςαρμόςουν την εκπαιδευτικό διαδικαςύα ςτισ 
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ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ ενόσ μαθητό. Μϋχρι πρόςφατα τα προςαρμοςτικϊ ςυςτόματα μϊθηςησ 

επικεντρώνονταν ςτο περιεχόμενο τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και όχι ςτην παιδαγωγικό, 

δηλαδό ςτον τρόπο διδαςκαλύασ ενόσ αντικειμϋνου ανϊλογα με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των 

εκπαιδευομϋνων. Ψςτόςο, οι εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ για να εύναι αποδοτικϋσ πρϋπει να 

βαςύζονται ςε κατϊλληλεσ παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ για να καλύπτουν τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ 

των εκπαιδευομϋνων. Τπϊρχουν διϊφορα παιδαγωγικϊ μοντϋλα και παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ, 

οι οπούεσ μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργύα κατϊλληλων εκπαιδευτικών ςτρατηγικών 

για τη διδαςκαλύα ςυγκεκριμϋνων αντικειμϋνων. Ο ςημαντικόσ ρόλοσ τησ παιδαγωγικόσ ϋχει 

αναγνωριςτεύ τα τελευταύα χρόνια από την επιςτημονικό κοινότητα τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ 

και ϋχει γύνει αντικεύμενο μελϋτησ το πώσ ο τρόποσ διδαςκαλύασ πρϋπει να διαμορφώνεται 

ανϊλογα με τισ ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ των μαθητών (π.χ. το ςτυλ εκμϊθηςησ που ϋχει ϊμεςη 

ςχϋςη με τον τρόπο που ο κϊθε εκπαιδευόμενοσ μαθαύνει καλύτερα, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, 

το εκπαιδευτικό επύπεδο, τουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ κ.τ.λ.). Ιδανικϊ τόςο η οργϊνωςη των 

εκπαιδευτικών εμπειριών όςο και το περιεχόμενό τουσ θα πρϋπει να επηρεϊζονται από τισ 

ανϊγκεσ αυτϋσ.  

1.2 ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΜΕ ΒΑΗ ΑΥΗΡΗΜΕΝΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΝΑΡΙΑ 

Σα προςαρμοςτικϊ ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ κατϊ κανόνα αναπτύςςονται επύ τη βϊςη 

ενόσ ςυγκεκριμϋνου εκπαιδευτικού πεδύου προςπαθώντασ να προςφϋρουν εξατομύκευςη ςε ϋνα 

οριςμϋνο αντικεύμενο εκπαύδευςησ[9].Σα περιςςότερα από αυτϊ δεν διαχωρύζουν το περιεχόμενο 

από τισ ακολουθούμενεσ εκπαιδευτικϋσ ςτρατηγικϋσ και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να ϋχουν 

γενικό χρόςη, καθώσ τόςο οι εκπαιδευτικϋσ ςτρατηγικϋσ, όςο και το εκπαιδευτικό υλικό δεν 

μπορούν να επαναχρηςιμοποιηθούν  και να ςυνδυαςτούν με κατϊλληλο τρόπο για να καλύψουν 

διαφορετικϋσ εκπαιδευτικϋσ καταςτϊςεισ (instructional contexts).  υνεπώσ με τον μη διαχωριςμό 

του εκπαιδευτικού υλικού από την εκπαιδευτικό διαδικαςύα δεν μπορούν να προςφϋρουν 100% 

εξατομύκευςη ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, καθώσ οι εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των εκπαιδευομϋνων δεν 

λαμβϊνονται υπόψη και ςτην οργϊνωςη τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ και ςτην επιλογό 

κατϊλληλου εκπαιδευτικού υλικού. 

Για την υπϋρβαςη αυτού του μειονεκτόματοσ απαιτεύται η υιοθϋτηςη ενόσ μοντϋλου το οπούο θα 

κϊνει ςαφό διαχωριςμό μεταξύ εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών ςτρατηγικών. Μια 
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τϋτοια προςϋγγιςη ακολουθεύται ςτο [1] όπου ειςϊγεται η ϋννοια του αφηρημϋνου εκπαιδευτικού 

ςεναρύου. Ϊνα αφηρημϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριο περιγρϊφει με γενικό τρόπο τη ςτρατηγικό 

διδαςκαλύασ ενόσ εκπαιδευτικού αντικειμϋνου χωρύσ να ςυνδϋεται με ςυγκεκριμϋνο εκπαιδευτικό 

υλικό. Ϊτςι, κατϊλληλα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια μπορούν να αξιοποιηθούν και να 

επαναχρηςιμοποιηθούν από τισ διαδικαςύεσ εξατομύκευςησ για την καταςκευό των 

εκπαιδευτικών εμπειριών ςε διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ καταςτϊςεισ (instructional contexts). Κατϊ 

τη διϊρκεια τησ ςύνθεςησ τησ εξατομικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, τα 

επαναχρηςιμοποιόςιμα αντικεύμενα μϊθηςησ ςυνδϋονται ςτο εκπαιδευτικό ςενϊριο ςε 

πραγματικό χρόνο, ςύμφωνα με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και τισ προτιμόςεισ του εκϊςτοτε μαθητό.  

Η ςύνδεςη του εκπαιδευτικού ςεναρύου με το εκπαιδευτικό υλικό ςε πραγματικό χρόνο επιτρϋπει 

την καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών, όπου οι ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και 

προτιμόςεισ των μαθητών (π.χ. ςτυλ μϊθηςησ, εκπαιδευτικό επύπεδο, εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

κ.τ.λ.) που εκφρϊζονται ςτα προφύλ τουσ,  λαμβϊνονται υπόψη τόςο ςτην οργϊνωςη τησ 

εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ όςο και ςτο περιεχόμενό τησ. 

 Για την υποςτόριξη αυτού του πλαιςύου παροχόσ εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών υπηρεςιών 

απαιτεύται:  

1. Κατϊλληλη μοντελοπούηςη και περιγραφό των αντικειμϋνων μϊθηςησ προςδύδοντασ 

ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα ςτοιχεύα που ςχετύζονται με το εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ για 

παρϊδειγμα οι υποςτηριζόμενοι εκπαιδευτικού ςτόχοι (Learning Objectives). 

2. υνεπόσ αναπαρϊςταςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ (αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ 

ςενϊρια) η οπούα διαχωρύζεται από το εκπαιδευτικό υλικό ςύμφωνα με ϋνα μοντϋλο 

το οπούο επιτρϋπει τη ςύνδεςη των κατϊλληλων αντικειμϋνων μϊθηςησ κατϊ τη 

διϊρκεια εκτϋλεςησ των εκπαιδευτικών ςεναρύων και όχι κατϊ τη διαδικαςύα 

ςχεδιαςμού τουσ. 

3. Κατϊλληλη αναπαρϊςταςη του προφύλ του κϊθε εκπαιδευόμενου δύδοντασ ιδιαύτερη 

ϋμφαςη ςτα ςτοιχεύα που προςδιορύζουν τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ του κϊθε ενόσ 

(εκπαιδευτικού ςτόχοι, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ςτυλ μϊθηςησ, εκπαιδευτικό 

επύπεδο). 
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4. αφόσ προςδιοριςμόσ ενόσ μηχανιςμού εξατομύκευςησ (personalization component), 

το οπούο θα λαμβϊνει υπόψη του όλουσ τουσ προαναφερθϋντεσ περιοριςμούσ και θα 

εντοπύζει τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια τα οπούα θα εύναι ςυμβατϊ με τισ προτιμόςεισ και 

ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ του κϊθε εκπαιδευόμενου. 

Κεντρικό ςτοιχεύο ςε αυτό το πλαύςιο αποτελούν τα προφύλ των μαθητών, οι μηχανιςμού 

εξατομύκευςησ καθώσ και οι μηχανιςμού μεταςχηματιςμού τησ παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ 

εμπειρύασ ςε κατϊλληλη μορφό ώςτε να μπορεύ να διανεμηθεύ ςτον τελικό χρόςτη μϋςω 

κατϊλληλων ςυςτημϊτων (π.χ. μϋςω ενόσ υςτόματοσ Διαχεύριςησ Μϊθηςησ).  

1.3  ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Η παρούςα διπλωματικό εργαςύα πραγματοποιόθηκε με ςτόχο την κϊλυψη τησ ανϊγκησ που 

υπϊρχει ςτισ μϋρεσ μασ για αποτελεςματικότερουσ τρόπουσ εκμϊθηςησ. Η αποτελεςματικότερη 

διαδικαςύα εκμϊθηςησ μπορεύ να επιτευχθεύ με την εξατομύκευςη των εκπαιδευτικών εμπειριών, 

ςε ςυνδυαςμό με την εκμετϊλλευςη των ψηφιακών αντικειμϋνων που αφθονούν ςτη ςύγχρονη 

εποχό. 

Η παρούςα διπλωματικό εργαςύα εντϊςςεται ςε ϋνα γενικότερο πλαύςιο εργαςύασ που επιτρϋπει 

τη δυναμικό δημιουργύα παιδαγωγικϊ ϊρτιων (pedagogically-sound) εκπαιδευτικών εμπειριών, 

λαμβϊνοντασ υπόψη την ποικιλύα των μαθητών και των ιδιαύτερων αναγκών τουσ προκειμϋνου 

να αντιμετωπιςτούν οι ανϊγκεσ εξατομικευμϋνησ μϊθηςησ που αναφύονται ςόμερα [1][3][5][6][7] 

υγκεκριμϋνα, η εργαςύα υλοποιεύ τα τμόματα μιασ γενικόσ αρχιτεκτονικόσ η οπούα βαςύζεται ςτη 

ιδϋα των αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων τα οπούα δεν ςυνδϋονται ϊμεςα με το 

εκπαιδευτικό υλικό αλλϊ χρηςιμοποιούνται για την αυτόματη καταςκευό εξατομικευμϋνων 

εμπειριών ςε πραγματικό χρόνο [1][3][5][6][7].  

Η γενικό αρχιτεκτονικό παρϋχει τη δυνατότητα δυναμικόσ δημιουργύασ εξατομικευμϋνων 

εκπαιδευτικών εμπειριών για εκπαιδευόμενουσ οι οπούοι ϋχουν διαφορετικούσ τρόπουσ/ςτυλ 

εκμϊθηςησ (learning styles), διαφορετικούσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ (learner goals), διαφορετικό 

εκπαιδευτικό επύπεδο (educational level), διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (previous 

knowledge) αλλϊ και διαφορετικϋσ ϊλλεσ τεχνικϋσ προτιμόςεισ και παραμϋτρουσ εκμϊθηςησ οι 

οπούεσ επηρεϊζουν και διαφοροποιούν το αναμενόμενο αποτϋλεςμα – προώόν τησ εκπαιδευτικόσ 
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διαδικαςύασ. Ψσ ϊμεςη ςυνϋπεια ϋνα ςύςτημα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ μπορεύ να μετατρϋπεται ςε 

προςωπικό εκπαιδευτό του κϊθε ξεχωριςτού εκπαιδευόμενου ώςτε να καταςτεύ δυνατό η 

υπϋρβαςη του κλαςςικού περιβϊλλοντοσ διδαςκαλύασ όπου παρϋχεται τυποποιημϋνη και ενιαύα 

διδαςκαλύα ςε όλουσ. 

Καθύςταται λοιπόν αναγκαύο να αναπτυχθεύ το κατϊλληλο λογιςμικό που θα πραγματοποιεύ τη 

διαδικαςύα τησ εξατομύκευςησ με βϊςη το παραπϊνω πλαύςιο και αυτό ακριβώσ εύναι το 

αντικεύμενο τησ παρούςασ εργαςύασ η οπούα αφορϊ  το ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη:  

1. Λογιςμικού ύνθεςησ Εξατομικευμϋνων Εκπαιδευτικών Εμπειριών (Personalization 

Component) από αντικεύμενα μϊθηςησ που βαςύζονται ςε οπτικοακουςτικό υλικό 

αξιοποιώντασ αφηρημϋνα ςενϊρια εκμϊθηςησ (Learning Designs) ώςτε να 

ικανοποιηθούν οι ανϊγκεσ που περιγρϊφονται ςτα προφύλ των μαθητών (Learner 

Profiles).  

2. Λογιςμικού Μεταςχηματιςμού Εκπαιδευτικών Εμπειριών (Transformation 

Component), το οπούο μετατρϋπει τισ εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ ςε κατϊλληλη μορφό 

ώςτε να εύναι δυνατό η εύναι δυνατό η διανομό τουσ και η χρηςιμοπούηςό τουσ ςε/από 

ςυςτόματα μϊθηςησ. 

3. Αποθόκησ Προφύλ Μαθητών (Learner Profiles Repository) και κατϊλληλων υπηρεςιών 

για την αποθόκευςη και διαχεύριςη των προφύλ των μαθητών. 

4. Γραφικόσ Διεπαφόσ για την καταςκευό και τροποπούηςη των προφύλ των μαθητών 

επικοινωνώντασ μϋςω κατϊλληλων υπηρεςιών με την Αποθόκη Προφύλ Μαθητών, 

καθώσ για την πραγματοπούηςη και παρακολούθηςη τησ διαδικαςύασ εξατομύκευςησ 

και του μεταςχηματιςμού τησ παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε κατϊλληλη 

μορφό.   

Σο λογιςμικό που ςχεδιϊςτηκε και υλοποιόθηκε ςτην παρούςα διπλωματικό εργαςύα 

χρηςιμοποιόθηκε ςτο ερευνητικό ϋργο LOGOS υποςτόριξησ εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών 

υπηρεςιών ςε ϋνα περιβϊλλον υποςτόριξησ υπηρεςιών αειφανούσ μϊθηςησ (ubiquitous learning – 

uLearning) που ςυνδυϊζουν πολλαπλϋσ ςυςκευϋσ-τεχνολογύεσ διανομόσ (διαδύκτυο, ψηφιακό 

τηλεόραςη, κινητϋσ ςυςκευϋσ). Επύςησ, χρηςιμοποιόθηκε για τον ύδιο ςκοπό ςτο ερευνητικό ϋργο 
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DELOS, ωσ αναπόςπαςτο ςτοιχεύο μιασ αρχιτεκτονικόσ για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 

ψηφιακών βιβλιοθηκών και εφαρμογών ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ.   

1.4  ΤΝΕΙΥΟΡΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Η παρούςα εργαςύα όπωσ όδη αναφϋρθηκε, ςχετύζεται ςτενϊ με το ερευνητικό πρόγραμμα 

LOGOS (Knowledge-on-Demand for Ubiquitous Learning) ςτο οπούο μετϋχει το Εργαςτόριο 

Διανεμημϋνων Πληροφοριακών υςτημϊτων και Εφαρμογών Πολυμϋςων του Πολυτεχνεύου 

Κρότησ.  

Ο κύριοσ ςτόχοσ του ϋργου αυτού εύναι η δημιουργύα μύασ πλατφόρμασ αειφανούσ εκμϊθηςησ 

(ubiquitous learning – uLearning) η οπούα ςυνδυϊζει τη χρόςη εκπαιδευτικών αντικειμϋνων που 

δημιουργούνται μϋςω ενόσ κατϊλληλου περιβϊλλοντοσ ςυγγραφόσ (LOGOS Authoring Studio) και 

διανϋμονται προσ τουσ εκπαιδευόμενουσ μϋςα από ψηφιακό αναμετϊδοςη ςε δϋκτεσ ψηφιακόσ 

τηλεόραςησ, μϋςω κινητών ςυςκευών και μϋςω του Διαδικτύου. 

Οι ειδικότεροι ςτόχοι του ϋργου LOGOS εύναι οι εξόσ: 

1. Δημιουργύα μύασ πλατφόρμασ «cross-media» για τη εκμϊθηςη μϋςω διαδικτύου, 

χρηςιμοποιώντασ τον παγκόςμιο ιςτό, τα κινητϊ τηλϋφωνα, και τισ υπηρεςύεσ 

ψηφιακόσ αναμετϊδοςησ δεδομϋνων.   

2. Δημιουργύα «cross-media» εκπαιδευτικού περιεχομϋνου με χρόςη ειδικού 

περιβϊλλοντοσ ςυγγραφόσ (Authoring Studio) το οπούο χρηςιμοποιεύ υπϊρχοντα 

ψηφιακϊ αντικεύμενα που βρύςκονται ςε εξωτερικούσ πϊροχουσ περιεχομϋνου 

(content providers). 

3. Ϊλεγχοσ και τεκμηρύωςη τησ λειτουργικότητασ τησ νϋασ πλατφόρμασ με εκτεταμϋνο 

πειραματιςμό για διαπύςτωςη τησ ευχρηςτύασ και λειτουργικότητα τησ.   

Σο ϋργο LOGOS δύνει ιδιαύτερη βαρύτητα ςτην παροχό υπηρεςιών εξατομικευμϋνησ μϊθηςησ και 

για το ςκοπό αυτό ακολουθεύ μια αρχιτεκτονικό η οπούα βαςύζεται ςτην ϋννοια των αφηρημϋνων 

εκπαιδευτικών ςεναρύων[5][7]. υγκεκριμϋνα, το λογιςμικό που αναπτύχθηκε ςτην παρούςα 

εργαςύα χρηςιμοποιεύται ςτο ϋργο LOGOS για τη δυναμικό καταςκευό εξατομικευμϋνων 

εμπειριών, λαμβϊνοντασ υπόψη τα προφύλ των μαθητών και τα αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

22 

ςενϊρια,  οι οπούεσ ςτη ςυνϋχεια μεταςχηματύζονται ςε κατϊλληλη μορφό για τη διανομό τουσ 

ςτουσ τελικούσ χρόςτεσ.  

Για τον ύδιο ςκοπό το λογιςμικό αυτό χρηςιμοποιόθηκε με τισ κατϊλληλεσ προςαρμογϋσ για να 

καλύψει τισ ανϊγκεσ του ϋργου DELOS II (Network of Excellence on Digital Libraries). Σο ϋργο 

DELOS II αποτελεύ ϋνα δύκτυο αριςτεύασ ςε ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ το οπούο αποςκοπεύ ςτο 

ςυντονιςμό των ερευνητικών δραςτηριοτότων των κυριότερων ερευνητικών ομϊδων τησ 

Ευρώπησ ςε θϋματα ψηφιακών βιβλιοθηκών ώςτε να αναπτύξει ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ 

ψηφιακών βιβλιοθηκών. Ειδικότερα, ςτα πλαύςια του DELOS II αναπτύςςονται ενοποιημϋνεσ 

θεωρύεσ και πλαύςια εργαςύασ που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωόσ των αντικειμϋνων που 

διαχειρύζονται οι ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ καθώσ και διαλειτουργικϋσ υπηρεςύεσ για τη διαχεύριςη 

των ψηφιακών αντικειμϋνων. Η ερευνητικό δραςτηριότητα του DELOS ΙΙ οργανώνεται ςε 

υποϋργα τα οπούα διαπραγματεύονται ςυγκεκριμϋνα ζητόματα, που ςχετύζονται με τουσ ςτόχουσ 

του δικτύου. Ϊνα από αυτϊ τα υποϋργα αφορούςε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ψηφιακών 

βιβλιοθηκών (ςε αυτό την περύπτωςη βιβλιοθηκών οπτικοακουςτικού υλικού) και εφαρμογών 

ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ (υποϋργο Σ5.4). τα πλαύςια αυτού του υποϋργου αναπτύχθηκε η 

αρχιτεκτονικό  ASIDE [1][2][4] για την υποςτόριξη διαλειτουργικότητασ μεταξύ ψηφιακών 

βιβλιοθηκών και εφαρμογών ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ η οπούα περιελϊμβανε ωσ αναπόςπαςτο 

τμόμα τησ μηχανιςμούσ για την αποτελεςματικό δημιουργύα εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών 

εμπειριών. 

1.5  ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

το κεφϊλαιο που ακολουθεύ γύνεται μια αναςκόπηςη των κυριότερων τεχνικών 

προτύπων/προδιαγραφών και τεχνολογιών που χρηςιμοποιόθηκαν ςτην υλοπούηςη τησ 

παρούςασ διπλωματικόσ εργαςύασ.  

το τρύτο κεφϊλαιο παρουςιϊζεται το πλαύςιο εξατομύκευςησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, που 

επιτρϋπει τη δυναμικό δημιουργύα παιδαγωγικϊ ϊρτιων (pedagogically-sound) εξατομικευμϋνων 

εκπαιδευτικών εμπειριών, λαμβϊνοντασ υπόψη την ποικιλύα των μαθητών και των ιδιαύτερων 

αναγκών τουσ. 
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το τϋταρτο κεφϊλαιο περιγρϊφεται η αποθόκη των προφύλ των μαθητών και οι υπηρεςύεσ για 

την αποθόκευςη και διαχεύριςό τουσ. τα προφύλ αποθηκεύονται πληροφορύεσ όπωσ το ςτυλ 

εκμϊθηςησ, το εκπαιδευτικό επύπεδο, οι εκπαιδευτικού ςτόχοι και το εκπαιδευτικό υπόβαθρό των 

μαθητών, ςύμφωνα με τα οπούα ο μηχανιςμόσ εξατομύκευςησ πραγματοποιεύ την καταςκευό των 

εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών.  

το πϋμπτο κεφϊλαιο περιγρϊφεται αναλυτικϊ ο μηχανιςμόσ εξατομύκευςησ, δηλαδό ο τρόποσ 

με τον οπούο καταςκευϊζονται οι εξατομικευμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ.  

το ϋκτο κεφϊλαιο θα γύνει αναλυτικό περιγραφό του μηχανιςμού με τον οπούο γύνεται ο 

μεταςχηματιςμόσ τησ παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε κατϊλληλη μορφό ώςτε να 

χρηςιμοποιηθεύ από ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ μϊθηςησ.    

το ϋβδομο κεφϊλαιο γύνεται λεπτομερόσ περιγραφό του γραφικού περιβϊλλοντοσ που 

καταςκευϊςτηκε ςτα πλαύςια τησ εργαςύασ για την καταςκευό και τροποπούηςη των προφύλ των 

μαθητών επικοινωνώντασ μϋςω κατϊλληλων υπηρεςιών με την Αποθόκη Προφύλ Μαθητών, 

καθώσ και για την πραγματοπούηςη και παρακολούθηςη τησ διαδικαςύασ εξατομύκευςησ και του 

μεταςχηματιςμού τησ παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 

το όγδοο και τελευταύο κεφϊλαιο δύνεται μια αναςκόπηςη τησ εργαςύασ, αναλύεται η 

ςυνειςφορϊ τησ γενιϊ αλλϊ και ειδικϊ ςε ςχϋςη με τα ερευνητικϊ ϋργα που χρηςιμοποιεύται και 

αναφϋρονται οι πιθανϋσ μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ τησ. 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

24 

Κεφϊλαιο 2. χετικϊ πρότυπα/προδιαγραφϋσ και τεχνολογύεσ   

2.1.  ΕΙΑΓΨΓΗ 

Για την υλοπούηςη τησ παρούςασ διπλωματικόσ εργαςύασ, χρηςιμοποιόθηκε ϋνα ευρύ φϊςμα από 

τεχνικϊ πρότυπα/προδιαγραφϋσ, τεχνολογύεσ και εργαλεύα. την παρϊγραφο 2.2.1 θα 

παρουςιϊςουμε τα κυριότερα χαρακτηριςτικϊ τησ XML ςτην παρϊγραφο 2.2.2 παρουςιϊζουμε 

ςτοιχεύα που αφορούν την XQuery, ςτην παρϊγραφο 2.2.3 αναφερόμαςτε ςτη γλώςςα 

επεξεργαςύασ κειμϋνου XSLT.Η παρϊγραφοσ 2.2.4  περιγρϊφει το πρότυπο μεταδεδομϋνων LOM, 

ακολουθεύ  η παρϊγραφοσ 2.2.5 όπου περιγρϊφεται το πρότυπο SCORM και η παρϊγραφοσ 2.2.6 

περιγρϊφει το πρότυπο METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). την παρϊγραφο 

2.2.7 περιγρϊφεται η γλώςςα οντολογύασ Ιςτού OWL και ςτην παρϊγραφο 2.2.8 περιγρϊφεται η 

γλώςςα διατύπωςησ ερωτόςεων, για τουσ RDF γρϊφουσ, SPARQL. Η παρϊγραφοσ 2.3.1 περιγρϊφει 

το Jena Ontology API, η παρϊγραφοσ 2.3.2 περιγρϊφει τισ υπηρεςύεσ ιςτού και το Axis.  

2.2. ΦΕΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

2.2.1. XML 

όμερα, μεγϊλοσ όγκοσ πληροφορύασ εύναι διαθϋςιμοσ ςτο διαδύκτυο. Εύναι αναγκαύο οι πηγϋσ 

πληροφορύασ να εύναι εύκολα προςβϊςιμεσ, να υπϊρχει δυνατότητα μεταφορϊσ τουσ και να εύναι 

ευϋλικτεσ. Επιπλϋον, η πληθώρα διαφορετικών ςυςτημϊτων υπαγορεύει την ανϊγκη τα ϋγγραφα 

πληροφορύασ να εύναι ανεξϊρτητα οποιουδόποτε ςυςτόματοσ και περιεχομϋνου. Σα προβλόματα 

αυτϊ αντιμετωπύςτηκαν με την ανϊπτυξη γλωςςών ςόμανςησ.  

Μύα γλώςςα ςόμανςησ (markup language) εύναι ϋνα ςύνολο εντολών που επιτρϋπουν την 

προςθόκη πληροφορύασ ςτο περιεχόμενο μιασ πηγόσ δεδομϋνων. Σο περιεχόμενο μπορεύ να εύναι 

κεύμενο, εικόνα ό οποιαδόποτε ϊλλη μορφό ηλεκτρονικόσ πληροφορύασ. 

Η SGML[21] (Standard Generalized Markup Language), αποτελεύ το διεθνϋσ πρότυπο (ISO 8879) 

γενικευμϋνησ γλώςςασ ςόμανςησ. Καθορύζει τισ μεθόδουσ αναπαρϊςταςησ πληροφορύασ, οι 

οπούεσ εύναι ανεξϊρτητεσ από οποιοδόποτε ςύςτημα ό μηχϊνημα. Οι μϋθοδοι αυτϋσ εύναι 

καθοριςμϋνεσ, ώςτε να εύναι κατανοητού από ανθρώπουσ και μηχανϋσ. Όλεσ οι γλώςςεσ 
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ςόμανςησ, οι οπούεσ ςυμμορφώνονται με τουσ κανόνεσ που καθορύζει η SGML εύναι εφαρμογϋσ 

τησ. Επιπλϋον, η SGML εύναι μύα μετϊ-γλώςςα: παρϋχει τη δυνατότητα καθοριςμού νϋων 

γλωςςών ςόμανςησ που εύναι υποςύνολϊ τησ. Αν και η SGML ϋχει ουςιαςτικό ρόλο ςτον 

καθοριςμό εγγρϊφων ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ του προτύπου επικοινωνύασ, εύναι 

πολύπλοκη για τουσ ςκοπούσ του διαδικτύου. 

Μύα εφαρμογό τησ SGML αποτελεύ η XML[22]  η οπούα αναπαριςτϊ τη ςυναφό ϋννοια των 

δεδομϋνων και  παρϋχει τη δυνατότητα να καθορύζουν οι χρόςτεσ τισ ετικϋτεσ και τισ δομημϋνεσ 

μεταξύ τουσ ςχϋςεισ. Επομϋνωσ, ο χρόςτησ με τη βοόθεια τησ XML μπορεύ να δημιουργόςει μια 

νϋα γλώςςα ςόμανςησ, καθορύζοντασ ϋνα νϋο ςύνολο από ετικϋτεσ ό να χρηςιμοποιόςει ϋνα 

ςύνολο από ετικϋτεσ το οπούο εύναι καθοριςμϋνο από κϊποιον ϊλλο. Αποτϋλεςμα αυτόσ τησ 

ιδιότητασ εύναι η ύπαρξη απεριόριςτου αριθμού γλωςςών ςόμανςησ που προϋρχονται από την 

XML. Εξαιτύασ του γεγονότοσ αυτού, η XML εύναι μια μετϊ-γλώςςα. Σα πλεονεκτόματα τησ 

γλώςςασ ςόμανςησ XML εύναι τα εξόσ:  

 Πιο ικανοποιητικϋσ αναζητόςεισ 

 Ανϊπτυξη ευϋλικτων εφαρμογών 

 Ενςωμϊτωςη δεδομϋνων από ανόμοιεσ πηγϋσ πληροφορύασ 

 Δεδομϋνα από πολλαπλϋσ εφαρμογϋσ 

 Τπολογιςμόσ και διαχεύριςη δεδομϋνων τοπικϊ 

 Πολλαπλού τρόποι εμφϊνιςησ των δεδομϋνων 

 Ενημϋρωςη πεδύων 

 Διαθϋςιμα Πρότυπα 

 Μορφοπούηςη εμφϊνιςησ για το διαδύκτυο 

Η γλώςςα προγραμματιςμού XML περιγρϊφει μια κατηγορύα πληροφοριών που καλούνται XML 

ϋγγραφα (documents), καθώσ επύςησ περιγρϊφει τμηματικϊ τη ςυμπεριφορϊ των προγραμμϊτων 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

26 

που τα επεξεργϊζονται. Σα XML ϋγγραφα εύναι αυςτηρϊ δομημϋνα και μπορούν να 

αναπαραςταθούν με δενδρικό δομό. Σο πρώτο ςτοιχεύο του εγγρϊφου, το οπούο περικλεύει και 

όλα τα ϊλλα, ονομϊζεται «ρύζα» (root). Κϊθε ςτοιχεύο που περιϋχει ςτοιχεύα ό δεδομϋνα 

ονομϊζεται «πατϋρασ» (parent), ενώ κϊθε ςτοιχεύο ό δεδομϋνο το οπούο περιϋχεται ςε κϊποιο 

ϊλλο ςτοιχεύο ονομϊζεται «παιδύ» (child). Κϊθε ςτοιχεύο ό δεδομϋνο πρϋπει να ανόκει ςε κϊποιο 

ϊλλο ό να εύναι παιδύ τησ ρύζασ. 

Εξαιτύασ τησ μεγϊλησ ευελιξύασ τησ, η XML εύναι ο πλϋον διαδεδομϋνοσ τρόποσ για την διανομό και 

παρουςύαςη δομημϋνων και ημιδομημϋνων δεδομϋνων μϋςω του διαδικτύου. Η XML εύναι 

ςυμβατό με την πλειοψηφύα των  πρωτοκόλλων μετϊδοςησ του διαδικτύου και επιπλϋον εύναι 

ιδιαύτερα ςυμπιϋςιμη για ταχύτερη μετϊδοςη. Η XML εύναι πολύ φιλικό προσ τον χρόςτη και ϋχει 

ςχεδιαςτεύ να εύναι ανεξϊρτητη από προμηθευτϋσ λογιςμικού, λειτουργικϊ ςυςτόματα και 

πρωτοκόλλα επικοινωνύασ.  

την παρούςα εργαςύα η γλώςςα ςόμανςησ XML χρηςιμοποιόθηκε για την περιγραφό των 

εκπαιδευτικών αντικειμϋνων που προκύπτουν από τον αλγόριθμο εξατομύκευςησ, για την 

περιγραφό των εκπαιδευτικών εμπειριών και για την περιγραφό φύλτρων που εκτελούνται ςε 

αποθόκεσ υλικού. 

2.2.2. XML Schema  

Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ XML προςδιορύζουν απλώσ τουσ κανόνεσ 

ςύνταξησ οι οπούοι πρϋπει να διϋπουν τα ϋγγραφα XML. Δεν καθορύζουν όμωσ το λεξιλόγιο και 

την ονοματολογύα των ςτοιχεύων και των γνωριςμϊτων που θα περιϋχονται ούτε τισ ςχϋςεισ 

μεταξύ τουσ. Αυτϊ αναλαμβϊνει να καθορύςει ο ςυντϊκτησ κατϊ τον προςδιοριςμό τησ δομόσ τησ 

γλώςςασ XML που θα χρηςιμοποιηθεύ, γρϊφοντασ ϋνα ςύνολο από κανόνεσ ςτουσ οπούουσ θα 

πρϋπει να υπακούουν τα XML ϋγγραφα προκειμϋνου να θεωρούνται ϋγκυρα για την εκϊςτοτε 

εφαρμογό. Για την επύτευξη του ςκοπού αυτού, ςτα πλαύςια τησ διπλωματικόσ εργαςύασ, 

χρηςιμοποιόθηκε η XML Schema.      

Ϊνα XML Schema, ακολουθεύ την ςύνταξη και δομό τησ XML. Προςδιορύζει πλόρωσ τα ςτοιχεύα 

(elements) που μπορεύ να περιϋχει ϋνα XML ϋγγραφο, την ςειρϊ που θα εμφανύζονται, κανόνεσ 
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ςτουσ οπούουσ θα πρϋπει να ςυμμορφώνεται το περιεχόμενο των ςτοιχεύων καθώσ και κϊποιουσ 

πιο ςύνθετουσ περιοριςμούσ όπωσ το πλόθοσ των ςτοιχεύων (cardinality constraints). 

2.2.3. XQUERY 

Μερικϋσ φορϋσ εύναι απαραύτητο να εξϊγονται υποςύνολα δεδομϋνων αποθηκευμϋνα ς’ ϋνα XML 

ϋγγραφο. Πληθώρα γλωςςών ϋχουν δημιουργηθεύ για υποβολό ερωτόςεων ςε XML ϋγγραφα. 

Όπωσ οι Lorel , Quilt , MnQL , Xduce , XML-QL, XΡath, XQL, XQuery και YaTL. H XQuery εύναι μια 

λειτουργικό, γλώςςα ςτην οπούα κϊθε ερώτημα εύναι μύα ϋκφραςη. Οι εκφρϊςεισ XQuery 

εμπύπτουν ςε επτϊ ευρύσ τύπουσ: εκφρϊςεισ διαδρομόσ (path expressions), καταςκευαςτϋσ 

ςτοιχεύων (element constructors), εκφρϊςεισ FLWOR (FLWOR expressions), εκφρϊςεισ που 

περιϋχουν χειριςτϋσ και ςυναρτόςεισ, υποθετικϋσ εκφρϊςεισ (conditional expressions), ποςοτικϋσ 

εκφρϊςεισ ό εκφρϊςεισ που δοκιμϊζουν ό μετατρϋπουν τύπουσ δεδομϋνων. Οι δηλώςεισ FLWΟR, 

εύναι οι πιο ςυνηθιςμϋνεσ και πιο ιςχυρϋσ δηλώςεισ τησ γλώςςασ XQuery. Οι δηλώςεισ αυτϋσ εύναι 

παρόμοιεσ με τισ δηλώςεισ SELECT – FROM – WHERE που χρηςιμοποιούνται ςτην γλώςςα SQL για 

την διαχεύριςη των βϊςεων δεδομϋνων. Αντύθετα με την SQL, όπου οι δηλώςεισ καθορύζονται με 

βϊςη τουσ πύνακεσ, τισ εγγραφϋσ και τα χαρακτηριςτικϊ τουσ, οι FLWΟR δηλώςεισ δεςμεύουν 

μεταβλητϋσ με τιμϋσ μϋςω των for και των let ςυντακτικών μονϊδων (clause), και χρηςιμοποιούν 

αυτϋσ τισ αντιςτοιχύεσ για την δημιουργύα νϋων αποτελεςμϊτων. Ϊνασ ςυνδυαςμόσ τϋτοιων 

αποτελεςμϊτων ονομϊζεται ςυςτοιχύα (tuple).  

Σα αρχικϊ FLWΟR προϋρχονται από τα πρώτα γρϊμματα των ςυντακτικών μονϊδων που 

χρηςιμοποιούνται ςτισ εκφρϊςεισ FLWR και εύναι οι εξόσ : 

 for: δεςμεύει μια ό περιςςότερεσ μεταβλητϋσ ςε ςειρϊ από ςυςτοιχύεσ. 

 let:  δεςμεύουν μεταβλητϋσ ςε ολόκληρο το αποτϋλεςμα μιασ δόλωςησ, εύτε 

προςθϋτοντασ αυτϋσ τισ δεςμεύςεισ ςτισ ςυςτοιχύεσ που δημιουργούνται από τη μονϊδα 

for, εύτε δημιουργώντασ μια απλό ςυςτοιχύα που να περιϋχει αυτϋσ τισ δεςμεύςεισ ςε 

περύπτωςη που δεν ϋχει οριςτεύ μια for ςυντακτικό μονϊδα.   

 where: φιλτρϊρει ςυςτοιχύεσ, διατηρώντασ μόνο αυτϋσ που ικανοποιούν μια ςυνθόκη 

 order by: ταξινομεύ τισ ςυςτοιχύεσ  
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 return: δημιουργούν αποτελϋςματα μιασ FLWR δόλωςησ για μια δοςμϋνη ςυςτοιχύα  

Μια FLWΟR δόλωςη ξεκινϊει με μια ό περιςςότερεσ for, let μονϊδεσ τοποθετημϋνεσ ςε 

οποιαδόποτε ςειρϊ, ακολουθούμενεσ από τισ ςυντακτικϋσ μονϊδεσ where, order by και return. Η 

χρόςη των where και order by εύναι προαιρετικό ενώ η χρόςη τησ return εύναι υποχρεωτικό.  

H ςύνταξη και η ςημαςιολογύα των διαφορετικών ειδών των εκφρϊςεων XQuery διαφϋρουν 

ςημαντικϊ. Η XQuery εύναι ϋνα περύπλοκο ςύςτημα τύπων βαςιςμϋνο ςτουσ τύπουσ δεδομϋνων 

των XML schemas και υποςτηρύζει τη διαχεύριςη των κόμβων του εγγρϊφου ς’ αντύθεςη με την 

XPath. 

την παρούςα διπλωματικό η XQuery  χρηςιμοποιόθηκε για την υποβολό ερωτόςεων και την 

ανϊκτηςη πληροφοριών ςε XML ϋγγραφα. υγκεκριμϋνα, Xqueries χρηςιμοποιούνται για την 

ανϊκτηςη πληροφοριών από εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα, από μαθηςιακϊ αντικεύμενα και από 

ψηφιακϊ αντικεύμενα. 

2.2.4. XSLT 

Η γλώςςα επεξεργαςύασ κειμϋνου XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) εύναι μια 

γλώςςα, η οπούα βαςύζεται ςε XML και χρηςιμοποιεύται για το μεταςχηματιςμό XML κειμϋνων ςε 

ϊλλη μορφό XML κειμϋνου ό ςε κεύμενα «αναγνώςιμα από τον ϊνθρωπο» ("human-readable"). Σο 

αρχικό ϋγγραφο δεν αλλϊζει, αλλϊ ϋνα νϋο ϋγγραφο δημιουργεύται βαςιςμϋνο ςτο περιεχόμενο 

του παλιού. Σο νϋο ϋγγραφο που προκύπτει από την επεξεργαςύα μπορεύ να ακολουθεύ μια 

ςυγκεκριμϋνη ςύνταξη XML ό μπορεύ να ακολουθεύ μια ϊλλη μορφό κειμϋνου όπωσ HTML ό απλό 

κεύμενο. Η XSLT[24] χρηςιμοποιεύται ςυχνότερα για να μετατρϋψει ςτοιχεύα από διαφορετικϊ XML 

ςχόματα, ό για να μετατρϋψει XML κεύμενα ςε HTML ό XHTML μορφό. Σα κεύμενα αυτϊ 

χρηςιμοποιούνται για την καταςκευό ιςτοςελύδων, για τη δημιουργύα δυναμικών ιςτοςελύδων, ςε 

μύα ενδιϊμεςη XML μορφό το οπούο μπορεύ να μετατραπεύ ςε αρχεύα PDF. 

αν γλώςςα προγραμματιςμού, η XSLT επηρεϊζεται από λειτουργικϋσ γλώςςεσ και από (text-

based pattern matching languages like SNOBOL and awk.). Ο αμεςότεροσ προκϊτοχόσ του όταν η 

DSSSL, μια γλώςςα η οπούα εφϊρμοζε ςε SGML κεύμενα ότι εφαρμόζει το XSLT ςε XML κεύμενα. Η 

XSLT μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ωσ επεξεργαςτόσ προτύπων.  
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Η XSLT ςχεδιϊςτηκε από τον οργανιςμό (W3C) και η τρϋχουςα ϋκδοςη εύναι η XSLT 2.0. Παρόλα 

αυτϊ, η προηγούμενη ϋκδοςό τησ, η XSLT 1.0 εύναι περιςςότερο διαδεδομϋνη και εφαρμόςιμη. 

την Εικόνα 2-1 φαύνεται ϋνα ςχεδιϊγραμμα χρόςησ τησ γλώςςασ XSLT. 

 

Εικόνα 2-1 χεδιϊγραμμα επεξεργαςύασ XML κειμϋνου με τη χρόςη τησ γλώςςασ επεξεργαςύασ XSLT. Ο XSLT  
επεξεργαςτόσ (XSLT Processor) δϋχεται ςαν εύςοδο ϋνα XML κεύμενο και με βϊςη το XSLT κεύμενο παρϊγει το νϋο αρχεύο 

ςτη μορφό που ϋχουμε καθορύςει.   

την Εικόνα 2-1 περιγρϊφεται η διαδικαςύα επεξεργαςύασ ενόσ XML εγγρϊφου βϊςει ενόσ XSLT 

κειμϋνου. Ο XSLT επεξεργαςτόσ αναλαμβϊνει να εκτελϋςει τισ εντολϋσ που περιγρϊφονται μϋςα 

ςτο XSLT ϋγγραφο που λαμβϊνεται ςαν εύςοδο. Η δεύτερη εύςοδοσ που λαμβϊνει ο XSLT 

επεξεργαςτόσ εύναι το XML ϋγγραφο πϊνω ςτο οπούο θα εφαρμοςτούν οι οδηγύεσ που 

περιγρϊφονται ςτο XSLT ϋγγραφο, παρϊγοντασ το ϋγγραφο με την αντύςτοιχη μορφό. 

την παρούςα διπλωματικό εργαςύα η γλώςςα επεξεργαςύασ κειμϋνου XSLT χρηςιμοποιόθηκε για 

των μεταςχηματιςμό εκπαιδευτικών εμπειριών ςε κατϊλληλη μορφό ώςτε να εύναι δυνατό η 

διανομό τουσ ςε ςυςτόματα διαχεύριςησ μϊθηςησ. 
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2.2.5. Learning Object Metadata (LOM) 

Σο πρότυπο Learning Object Metadata[18] ορύζει ϋνα μοντϋλο δεδομϋνων, ςυνόθωσ 

κωδικοποιημϋνο με XML, που χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει ϋνα εκπαιδευτικό αντικεύμενο 

και λοιπϋσ ψηφιακϋσ πηγϋσ γνώςεων που χρηςιμοποιούνται για την υποςτόριξη μϊθηςησ. κοπόσ 

του Learning Object Metadata εύναι να παρϊςχει την δυνατότητα επαναχρηςιμοπούηςησ των 

εκπαιδευτικών αντικειμϋνων, να διευκολύνει την ανϊκτηςη και την διαλειτουργικότητα 

(interoperability) τουσ, ςε ςχϋςη με ςυςτόματα διαχεύριςησ μϊθηςησ (learning management 

systems).      

Η ομϊδα εργαςύασ του ΙΕΕΕ που ανϋπτυξε το πρότυπο όριςε ωσ εκπαιδευτικό αντικεύμενο κϊθε 

οντότητα ψηφιακό ό μη ,που θα μπορούςε να ςυνειςφϋρει ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Σο IEEE 

1484.12.1 εύναι το πρώτο μϋροσ ενόσ πολυςύνθετου προτύπου και περιγρϊφει το LOM μοντϋλο 

δεδομϋνων. Σο μοντϋλο αυτό προςδιορύζει ποια πεδύα ενόσ εκπαιδευτικού αντικειμϋνου πρϋπει 

να περιγραφούν και ποια λεξιλόγια θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν για τον ςκοπό αυτό. Επύςησ 

ςτο IEEE 1484.12.1 ορύζεται και  ο τρόποσ με τον οπούο το LOM μοντϋλο δεδομϋνων θα βελτιώνεται 

με προςθόκεσ ό περιοριςμούσ. Ωλλα τμόματα του προτύπου, αςχολούνται με τον οριςμό bindings 

του LOM μοντϋλου, π.χ.  πωσ πρϋπει να αναπαριςτώνται ςε XML και RDF, κϊποιεσ LOM 

περιγραφϋσ . 

Μερικού από τουσ κύριουσ ςτόχουσ που εξυπηρετεύ το LOM εύναι : 

 Δημιουργύα ςωςτϊ δομημϋνων περιγραφών οι οπούεσ θα διευκολύνουν τον εντοπιςμό, 

ανϊκτηςη και εκτύμηςη των εκπαιδευτικών αντικειμϋνων από μαθητϋσ, καθηγητϋσ ό 

αυτοματοποιημϋνα λογιςμικϊ. 

 Μεύωςη του κόςτουσ που ςυνεπϊγεται η παροχό εκπαιδευτικών υπηρεςιών μϋςω του 

διαμοιραςμού των ύδιων περιγραφών μεταδεδομϋνων ανϊμεςα ςε διαφορετικϊ 

ςυςτόματα ανϊκτηςησ εκπαιδευτικών αντικειμϋνων. 

 Επεξεργαςύα των περιγραφών των εκπαιδευτικών πόρων ώςτε να εξυπηρετούν 

εξειδικευμϋνεσ ανϊγκεσ οι οπούεσ μπορεύ να περιλαμβϊνουν την επιλογό ςυγκεκριμϋνων 

λεξικών για ταξινόμηςη, την ελϊττωςη του πλόθουσ των ςτοιχεύων των εκπαιδευτικών 
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αντικειμϋνων που επιθυμούμε να περιγραφούν, ό την προςθόκη περιγραφών από ϊλλα 

ςχόματα περιγραφόσ. 

 Δημιουργού και εκδότεσ μπορεύ να  χρηςιμοποιούν το LOM ςε ςυνδυαςμό με ϊλλεσ 

προδιαγραφϋσ για να προςδώςουν ςτο εκπαιδευτικό αντικεύμενο περιγραφϋσ που 

παρϋχουν πληροφορύεσ όμοιεσ με αυτϋσ που βρύςκονται ςτο εξώφυλλο και ςτα 

περιεχόμενα ενόσ παραδοςιακού εκπαιδευτικού βιβλύου.      

Σα κύρια χαρακτηριςτικϊ του LOM εύναι τα εξόσ: 

 XML DTDs ό XML schemas  χρηςιμοποιούνται για τον καθοριςμό τησ ςύνταξησ και τησ 

ςημαςιολογύασ του 

 Παρϋχει τα κατϊλληλα γνωρύςματα για την περιγραφό ενόσ εκπαιδευτικού αντικειμϋνου 

(π.χ. όνομα ςτοιχεύου, τύποσ δεδομϋνου, οριςμόσ, λεξιλόγιο, μόκοσ πεδύου) 

 Επικεντρώνεται ςε ϋνα ελϊχιςτο ςύνολο γνωριςμϊτων για τη διαχεύριςη, την τοποθεςύα 

όπου βρύςκονται οι εκπαιδευτικού πόροι και την αποτύμηςη των εκπαιδευτικών 

αντικειμϋνων 

 Εύναι ϋνα πολύ κατανοητό πρότυπο μεταδεδομϋνων για αυτό και όλεσ ςχεδόν οι 

υπϊρχουςεσ υλοποιόςεισ περιγραφών εκπαιδευτικών μεταδεδομϋνων βαςύζονται ςε αυτό 

Σο πρότυπο καθορύζει εννιϊ προαιρετικϋσ κατηγορύεσ (Πύνακασ 2-1: Κατηγορύεσ του IEEE LOM) για 

πϊνω από εβδομόντα ςτοιχεύα μεταδεδομϋνων ςχετιζομϋνων με εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα με 

ςεβαςμό ςτην ακόλουθη ιεραρχύα ςυςπεύρωςησ (granularity hierarchy): 

 1ο  επύπεδο: Curriculum 

 2ο  επύπεδο: Course 

 3ο  επύπεδο: Unit 

 4ο  επύπεδο: Topic 

 5ο  επύπεδο: Lesson 
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 6ο  επύπεδο: Fragment 

Πύνακασ 2-1 Κατηγορύεσ του IEEE LOM 

Γενικϊ  (general) Η κατηγορύα αυτό ομαδοποιεύ τισ γενικϋσ πληροφορύεσ που 
περιγρϊφουν ςυνολικϊ το εκπαιδευτικό αντικεύμενο. 

Κύκλοσ ζωόσ 
(lifeCycle) 

Περιγρϊφει την ιςτορύα και την τωρινό κατϊςταςη ενόσ 
εκπαιδευτικού αντικειμϋνου και αυτών που το επηρϋαςαν 
κατϊ την εξϋλιξό του 

Μϋτα-
μεταδεδομϋνα 
(meta-
Metadata) 

Περιγρϊφει την ειδικό πληροφορύα για την ύδια την εγγραφό 
μεταδεδομϋνων (π.χ., ποιοσ δημιούργηςε την εγγραφό, πώσ 
και πότε) 

Σεχνικϊ 
(technical) 

Περιγρϊφει τισ τεχνικϋσ απαιτόςεισ και χαρακτηριςτικϊ ενόσ 
εκπαιδευτικού αντικειμϋνου 

Εκπαιδευτικϊ 
(educational) 

Περιγρϊφει τα εκπαιδευτικϊ και παιδαγωγικϊ 
χαρακτηριςτικϊ ενόσ εκπαιδευτικού αντικειμϋνου 

Δικαιώματα 
(rights) 

Περιγρϊφει τα δικαιώματα και τησ ςυνθόκεσ χρόςησ ενόσ 
εκπαιδευτικού αντικειμϋνου 

χϋςεισ 
(relation) 

Καθορύζει τη ςχϋςη μεταξύ ενόσ εκπαιδευτικού αντικειμϋνου 
και ϊλλων εκπαιδευτικών αντικειμϋνων –ςτόχων 

χόλια 
(annotation) 

Παρϋχει ςχόλια για την εκπαιδευτικό χρόςη ενόσ 
εκπαιδευτικού αντικειμϋνου, για το ποιοσ δημιούργηςε τα 
ςχόλια και πότε 

Σαξινόμηςη 
(classification) 

Περιγρϊφει το πού ϋνα εκπαιδευτικό αντικειμϋνου εύναι 
τοποθετημϋνο μϋςα ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςύςτημα 
ταξινόμηςησ 

 

Η χρηςιμοπούηςη του LOM για την παροχό κϊποιασ λειτουργικότητασ δεν προώποθϋτει την χρόςη 

όλων των ςτοιχεύων που ορύζονται ςτο μοντϋλο, ούτε απαιτεύται ο περιοριςμόσ τησ πληροφορύασ 

του μοντϋλου. Η δημιουργύα application profiles επιτρϋπει ςε κοινότητεσ χρηςτών να 

προςδιορύςουν ςτοιχεύα και λεξικϊ που θα χρηςιμοποιόςουν. Σα ςτοιχεύα αυτϊ μπορεύ να 

ανόκουν ςε metadata schemes διαφορετικϊ του LOM. Ομούωσ τα λεξικϊ ςτο LOM μπορεύ να 

ςυμπληρώνονται με τιμϋσ επιθυμητϋσ από την κοινότητα. 

την παρούςα διπλωματικό εργαςύα το πρότυπο LOM χρηςιμοποιόθηκε για την καταγραφό των 

μεταδεδομϋνων των εκπαιδευτικών  αντικειμϋνων. 
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2.2.6. Sharable Content Object Reference Model (SCORM) 

Σο SCORM [17] εύναι ϋνα ςύνολο προδιαγραφών για την ανϊπτυξη, τη ςυςκευαςύα (packaging) και 

τη διανομό εκπαιδευτικού υλικού υψηλόσ ποιότητασ, όποτε και οπουδόποτε αυτό απαιτεύται. Με 

τη χρόςη του SCORM εξαςφαλύζεται η επαναχρηςιμοπούηςη, η προςβαςιμότητα και η 

ανθεκτικότητϊ του εκπαιδευτικού υλικού ςτισ αλλαγϋσ τησ τεχνολογύασ, καθώσ και η 

διαλειτουργικότητα μεταξύ ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. 

Σο SCORM οργανώνει τισ προδιαγραφϋσ που το αποτελούν ςε ϋνα ςύνολο από «τεχνικϊ βιβλύα» 

(Εικόνα 2-2). την παρούςα ϋκδοςη (SCORM, 2004), το SCORM οργανώνεται ςε 4 βιβλύα. Σο πρώτο 

εύναι μύα γενικό περιγραφό και ειςαγωγό ςτο SCORM, ενώ ςτα ϊλλα δύο περιϋχονται τα 3 μϋρη 

που ςυνθϋτουν το SCORM: 

 Σο Μοντϋλο Ομαδοπούηςησ Εκπαιδευτικού Τλικού (SCORM Content Aggregation Model - 

CAM) : Περιϋχει καθοδόγηςη για την αναγνώριςη και την ομαδοπούηςη των 

εκπαιδευτικών πόρων ςε δομημϋνο εκπαιδευτικό υλικό. 

 Η Ακολουθύα και Πλοόγηςη (SCORM Sequencing and Navigation - SN): Πρόκειται για ϋνα 

ςύνολο κανόνων που περιγρϊφουν την προτιθϋμενη ακολουθύα των δραςτηριοτότων και 

την πλοόγηςη μϋςα ςε μύα εκπαιδευτικό εμπειρύα. 

 Σο Περιβϊλλον Εκτϋλεςησ (SCORM Run-Time Environment - RTE): Περιϋχει καθοδόγηςη για 

την εκκύνηςη, την επικοινωνύα και την καταγραφό (tracking) του εκπαιδευτικού υλικού ςε 

ϋνα Web-based περιβϊλλον. 

τισ ενότητεσ που ακολουθούν αναλύονται τα παραπϊνω ςυνθετικϊ ςτοιχεύα του SCORM.  
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Εικόνα 2-2 :Η «βιβλιοθόκη» του SCORM (SCORM, 2004) 

2.2.6.1. Σο Μοντϋλο Ομαδοπούηςησ  Εκπαιδευτικού υλικού (SCORM Content 

Aggregation Model) 

Σο SCORM Content Aggregation Model περιγρϊφει τον τρόπο με τον οπούο οι ςχεδιαςτϋσ 

εκπαιδευτικού υλικού πρϋπει να ομαδοποιούν τουσ εκπαιδευτικούσ πόρουσ (learning resources), 

με ςκοπό τη διανομό μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ (learning experience). Ϊνασ εκπαιδευτικόσ 

πόροσ εύναι οποιαδόποτε αναπαρϊςταςη τησ πληροφορύασ, που χρηςιμοποιεύται ςε μια 

εκπαιδευτικό εμπειρύα. Οι εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ αποτελούνται από δραςτηριότητεσ (activities) 

που υποςτηρύζονται από ηλεκτρονικούσ ό μη ηλεκτρονικούσ πόρουσ. Μύα δραςτηριότητα που 

ϋχει να κϊνει με τη δημιουργύα και τη διανομό εκπαιδευτικών εμπειριών περιλαμβϊνει τη 

δημιουργύα, την αναζότηςη και τη ςυγκϋντρωςη ό ομαδοπούηςη απλών πόρων ςε ϊλλουσ πιο 

ςύνθετουσ εκπαιδευτικούσ πόρουσ και την οργϊνωςό τουσ ςε μύα προκαθοριςμϋνη ακολουθύα 

διανομόσ, η οπούα και περιγρϊφεται ςτο Μοντϋλο Ομαδοπούηςησ του εκπαιδευτικού υλικού 

(SCORM Content Aggregation Model).  

κοπόσ του SCORM Content Aggregation Model εύναι να παρϋχει ϋναν κοινό τρόπο για τη ςύνθεςη 

εκπαιδευτικών εμπειριών (learning experiences) από αναζητόςιμεσ, επαναχρηςιμοποιόςιμεσ, 

διαμοιραζόμενεσ και διαλειτουργικϋσ πηγϋσ. Ακόμη, ορύζει πώσ το εκπαιδευτικό υλικό μπορεύ να 

ταυτοποιηθεύ (identified) και να περιγραφεύ, να ομαδοποιηθεύ ωσ ϋνα μϊθημα ό ωσ ϋνα μϋροσ 

μαθόματοσ και να μετακινηθεύ μεταξύ ςυςτημϊτων, που μπορεύ να περιϋχουν υςτόματα 
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Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (ΔΜ) και αποθόκεσ εκπαιδευτικού υλικού. Σο SCORM Content Aggregation 

Model ορύζει τισ τεχνικϋσ μεθόδουσ για την πραγματοπούηςη των παραπϊνω διαδικαςιών. 

Περιϋχει προδιαγραφϋσ για την ομαδοπούηςη του εκπαιδευτικού υλικού και την περιγραφό του με 

μεταδεδομϋνα. 

Σο SCORM Content Aggregation Model αποτελεύται από τα εξόσ μϋρη: 

 Μοντϋλο του υλικού (Content Model): Ονοματολογύα που ορύζει τα μϋρη που ςυνθϋτουν 

το υλικό μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 

 Μεταδεδομϋνα (Metadata):  Ϊνασ μηχανιςμόσ για την περιγραφό του μοντϋλου του 

υλικού. 

 υςκευαςύα του υλικού (Content Packaging): Ορύζει μια αναπαρϊςταςη για την επιθυμητό 

παρουςύαςη μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ (Content Structure) και τον τρόπο με τον οπούο 

πρϋπει να ςυςκευαςτούν οι εκπαιδευτικού πόροι για μεταφορϊ μεταξύ διαφορετικών 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Content Packaging). 

 Ακολουθύα και Πλοόγηςη (Sequencing and Navigation): Πρόκειται για ϋνα ςύνολο 

κανόνων που περιγρϊφουν την προτιθϋμενη ακολουθύα των δραςτηριοτότων και την 

πλοόγηςη μϋςα ςε μύα εκπαιδευτικό εμπειρύα. 

2.2.6.1.1 Σο Μοντϋλο του Τλικού  (SCORM Content Model) 

Σο SCORM Content Model ορύζει τα ςυςτατικϊ (components) του SCORM τα οπούα 

χρηςιμοποιούνται για το χτύςιμο μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ από επαναχρηςιμοποιόςιμουσ 

εκπαιδευτικούσ πόρουσ.  Σο  Content Model ορύζει, επύςησ, πώσ αυτού οι χαμηλότερου επιπϋδου 

διαμοιραζόμενοι, επαναχρηςιμοποιόςιμοι πόροι ομαδοποιούνται για να ςυνθϋςουν υψηλότερου 

επιπϋδου εκπαιδευτικϋσ ενότητεσ. Σο SCORM Content Model περιλαμβϊνει τα εξόσ:  

 Πόρουσ (Assets),  

 Διαμοιραζόμενα Αντικεύμενα Μϊθηςησ (Sharable Content Objects - SCOs) 

 Ομαδοποιόςεισ του εκπαιδευτικού υλικού (Content Aggregations).  
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Πόροι  (Assets) 

 

Σο εκπαιδευτικό υλικό ςτην πιο βαςικό του μορφό αποτελεύται από πόρουσ (Assets), οι οπούοι 

εύναι ηλεκτρονικϋσ αναπαραςτϊςεισ media, κειμϋνου, όχων, web ςελύδων, αντικειμϋνων 

αποτύμηςησ (assessment objects) ό ϊλλα δεδομϋνα τα οπούα μπορούν να διανεμηθούν ςε ϋναν 

Web client. Ϊνα Asset μπορεύ να περιγραφεύ με μεταδεδομϋνα για να μπορεύ να αναζητηθεύ και να 

εντοπιςτεύ μϋςα ςε online repositories, ώςτε να εύναι πιο εύκολη η επαναχρηςιμοπούηςη του.  

Διαμοιραζόμενα Αντικείμενα μάθηςησ (SCOs) 

 

Ϊνα Sharable Content Object (SCO) αποτελεύ μια ςυλλογό από ϋνα ό περιςςότερα Assets, η οπούα 

περιϋχει ϋνα Asset εκκύνηςησ (launchable Asset) που χρηςιμοποιεύ το SCORM Run-Time 

Environment για να επικοινωνεύ με τα υςτόματα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (ΔΜ). Ϊνα SCO αποτελεύ 

τη μικρότερη δυνατό ςυςπεύρωςη εκπαιδευτικών πόρων, την οπούα μπορεύ να παρακολουθόςει 

(track) ϋνα ΔΜ χρηςιμοποιώντασ το SCORM Run-Time Environment. Η μόνη διαφορϊ μεταξύ SCO 

και Asset εύναι ότι το SCO επικοινωνεύ με το ΔΜ χρηςιμοποιώντασ ϋνα Application Programming 

Interface το οπούο περιγρϊφεται παρακϊτω. 

Αναλύοντασ τον παραπϊνω οριςμό για το SCO, παρατηρούμε ότι ϋνα SCO ϋχει τα εξόσ 3 

χαρακτηριςτικϊ: 

 ϋνα SCO εύναι το μικρότερο ςυςτατικό, το οπούο μπορεύ να επαναχρηςιμοποιηθεύ ςε 

κϊποια ϊλλη εκπαιδευτικό εμπειρύα, 

 ϋνα SCO πρϋπει να ϋχει χρόςιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο με νόημα, και 

 ϋνα SCO πρϋπει να ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να μπορεύ να εκκινηθεύ και να αναγνωριςτεύ από 

ϋνα ΔΜ που εύναι ςυμβατό με το SCORM. 

 

Για να εύναι επαναχρηςιμοποιόςιμο, ϋνα SCO πρϋπει να εύναι ανεξϊρτητο από το εκπαιδευτικό 

περιβϊλλον (context). Για παρϊδειγμα, ϋνα SCO μπορεύ να επαναχρηςιμοποιηθεύ ςε διαφορετικϋσ 

εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ για να εκπληρώςει διαφορετικούσ εκπαιδευτικούσ ςκοπούσ. Επιπλϋον, 

ϋνα ό περιςςότερα SCOs μπορούν να ομαδοποιηθούν για να ςχηματύςουν μύα υψηλότερου 

επιπϋδου ενότητα μϊθηςησ, η οπούα εκπληρώνει υψηλότερου επιπϋδου εκπαιδευτικούσ ςκοπούσ. 

Σο τελευταύο από τα τρύα χαρακτηριςτικϊ του SCO, αναφϋρεται ςτο ότι ϋνα SCO πρϋπει να 

ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ του SCORM Run-Time Environment. Αυτό ςυνεπϊγεται ότι ϋνα SCO 
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πρϋπει να ϋχει τρόπο να εντοπύζει τον API Adapter του ΔΜ και να περιϋχει τουλϊχιςτον τα API 

calls LMSInitialize(“”) και LMSFinish(“”). Επύςησ, πρϋπει να αναφερθεύ ότι μόνο ϋνα SCO μπορεύ να 

εκκινεύται από το ΔΜ και να εύναι ενεργό κϊθε φορϊ. Σϋλοσ, ϋνα SCO δεν μπορεύ να εκκινεύ ϊλλα 

SCO’s. Αυτό ϋχει να κϊνει με την ανεξαρτηςύα των SCOs, ώςτε να εύναι δυνατό η 

επαναχρηςιμοπούηςη τουσ.  

Όμοια με τα Assets, ϋνα SCO μπορεύ να περιγραφεύ με μεταδεδομϋνα για να μπορεύ να αναζητηθεύ 

και να εντοπιςτεύ μϋςα ςε online repositories, ώςτε να εύναι πιο εύκολη η επαναχρηςιμοπούηςη 

του.  

Ομαδοποιήςεισ του εκπαιδευτικού υλικού (Content Aggregations) 

 

H ομαδοπούηςη του υλικού (Content Aggregation) εύναι η διαδικαςύα ομαδοπούηςησ των 

εκπαιδευτικών πόρων (SCO/Assets) ςε μια καθοριςμϋνη δομό (content structure), με ςκοπό τη 

ςύνθεςη μιασ ςυγκεκριμϋνησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ (π.χ. μϊθημα, κεφϊλαιο, ενότητα κ.τ.λ). Με 

απλϊ λόγια, το Content Aggregation ορύζει τη δομό του εκπαιδευτικού υλικού και παρϋχει τουσ 

μηχανιςμούσ που καθορύζουν την ςειρϊ με την οπούα οι εκπαιδευτικού πόροι θα παρουςιαςτούν 

ςτον χρόςτη (Εικόνα 2-3). 

 

το SCORM, το οπούο εύναι ςκόπιμα browser-based, η ακολουθύα των εκπαιδευτικών πόρων 

ορύζεται ςτην δομό του υλικού (content structure) και εύναι εξωτερικό ςτουσ εκπαιδευτικούσ 

πόρουσ. Η εκκύνηςη των εκπαιδευτικών πόρων με βϊςη την προκαθοριςμϋνη ςειρϊ εύναι 

αρμοδιότητα του ΔΜ και γύνεται ςε πραγματικό χρόνο. Αυτό εύναι πολύ ςημαντικό, γιατύ η 

επαναχρηςιμοπούηςη των εκπαιδευτικών πόρων δεν θα μπορούςε να επιτευχθεύ, αν οι 

εκπαιδευτικού πόροι εύχαν ενςωματωμϋνη πληροφορύα εξαρτημϋνη (context-specific) από το 

μϊθημα. 
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Εικόνα 2-3 Η ομαδοπούηςη του εκπαιδευτικού υλικού (Content Aggregation) εύναι η διαδικαςύα ομαδοπούηςησ εκπ. 
πόρων (SCOs, Assets) ςε μύα καθοριςμϋνη δομό (content structure) με ςκοπό την καταςκευό μύασ εκπαιδευτικόσ 

εμπειρύασ. 

 

2.2.6.1.2 υςκευαςύα του Τλικού (Content Packaging) 

Ο ςκοπόσ του Content Packaging εύναι να παρϋχει ϋναν καθοριςμϋνο (standard) τρόπο για την 

ανταλλαγό εκπαιδευτικών πόρων μεταξύ διαφορετικών ςυςτημϊτων ό εργαλεύων. Σο Content 

Packaging αναφϋρεται ςτην ςυςκευαςύα όλων των εκπαιδευτικών πόρων που απαιτούνται για 

την διανομό μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ (π.χ. μϊθημα) ςε ϋνα μοναδικό ςυμπιεςμϋνο αρχεύο 

(Package Interchange File – PIF, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του SCORM (Εικόνα 2-4). Η μορφό αυτού 

του αρχεύου περιγρϊφεται από το SCORM Content Aggregation Model και βαςύζεται ςτο IMS 

Content Packaging Specification v1.1.3 (IMS CP, 2003). Σο ςυμπιεςμϋνο αυτό αρχεύο δεν περιϋχει 

μόνο τα αρχεύα που ςυνθϋτουν την εκπαιδευτικό εμπειρύα, αλλϊ περιϋχει και ϋνα XML αρχεύο, το 

imsmanifest.xml, το οπούο περιγρϊφει τουσ εκπαιδευτικούσ πόρουσ τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, 

καθώσ και την οργϊνωςό τουσ. Η δομό αυτού του αρχεύου περιγρϊφεται ςτο SCORM Content 

Aggregation specification.  
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Εικόνα 2-4 Η δομό ενόσ SCORM πακϋτου (PIF)(ανακτόθηκε από το SCORM Content Aggregation Specification (SCORM, 
2004)) 

 

Ϊνα imsmanifest αρχεύο αποτελεύται από τϋςςερισ ενότητεσ: 

 Μύα preamble ενότητα, η οπούα περιϋχει XML δεύκτεσ ςτα XML-Schemas τα οπούα 

απαιτούνται για την επικύρωςη (validation) του αρχεύου, 

 μύα metadata ενότητα, η οπούα χρηςιμοποιεύται για την περιγραφό τησ εκπαιδευτικόσ 

εμπειρύασ, 

 μύα organizations ενότητα, που περιγρϊφει την οργϊνωςη των εκπαιδευτικών πόρων που 

ςυνθϋτουν την εκπαιδευτικό εμπειρύα, και 

 μύα resources ενότητα, ςτην οπούα αναφϋρονται όλα τα αρχεύα που χρηςιμοποιούνται 

ςτην εκπαιδευτικό εμπειρύα. 

 

την  Εικόνα 2-5 δύνεται ϋνα παρϊδειγμα ενόσ απλού imsmanifest αρχεύου για ϋνα μϊθημα που 

περιϋχει μόνο μύα διϊλεξη, η οπούα θεωρεύται ωσ SCO. 
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Εικόνα 2-5 Ένα απλό παρϊδειγμα manifest αρχεύου 

 

το παρϊδειγμα αυτό δεν παρουςιϊζεται η ειςαγωγικό (preamble) ενότητα αναλυτικϊ, επειδό η 

ςύνταξη τησ εύναι πϊντα ύδια για κϊθε manifest αρχεύο. την ουςύα περιϋχει ΦΜL δεύκτεσ ςτα IMS 

και ADL XML Schemas που αντιςτοιχούν ςτισ SCORM/IMS packaging προδιαγραφϋσ. Αυτϊ τα 

ςχόματα χρηςιμοποιούνται από XML parsers για να επαληθεύςουν τα περιεχόμενα του αρχεύου, 

δηλαδό να διαπιςτώςουν ότι τα περιεχόμενϊ του ακολουθούν την ςύνταξη και τη δομό που 

απαιτεύται από τισ προδιαγραφϋσ. Επύςησ, το preample πρϋπει να περιϋχει και ϋνα attribute 

“identifier”, του οπούου η τιμό εύναι ϋνα οποιοδόποτε όνομα που ϋχει επιλϋξει ο ςχεδιαςτόσ του 

μαθόματοσ για το manifest αυτό. Λεπτομϋρειεσ για την preample ενότητα μπορούν να βρεθούν 

ςτο SCORM Content Aggregation Model specification. Η metadata ενότητα μπορεύ να εύναι κενό. 

Ψςτόςο, ς’ αυτό το παρϊδειγμα η metadata ενότητα δεύχνει ότι το ςχόμα γι’ αυτό το αρχεύο εύναι 

το SCORM v1.2 schema. το SCORM Content Aggregation Model υπϊρχει ϋνα πλούςιο λεξιλόγιο 

μεταδεδομϋνων που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την περιγραφό του manifest.  

Οι τελευταύεσ δύο ενότητεσ, εύναι γενικϊ οι μεγαλύτερεσ ενότητεσ. Η organizations ενότητα 

παρϋχει δομό ςτο εκπαιδευτικό υλικό. Μοιϊζει με τον πύνακα περιεχομϋνων ενόσ βιβλύου. Σο 

SCORM μπορεύ να υποςτηρύξει οποιαδόποτε δομό για τουσ εκπαιδευτικούσ πόρουσ. Η οργϊνωςη 

των εκπαιδευτικών πόρων αναπαρύςταται με items (Εικόνα 2-6). 
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Εικόνα 2-6 Δομό του υλικού (Content Structure) (ανακτόθηκε από το (SCORM, 2004)) 

 

Ϊνα item μπορεύ να δεύχνει ςε ϋνα SCO ό ϋνα asset, ό να εύναι ϋνα container το οπούο περιϋχει SCOs 

ό assets ό ϊλλα containers. την organizations ενότητα μπορεύ να περιϋχονται παραπϊνω από ϋνα 

organization. Οι ύδιοι εκπαιδευτικού πόροι δηλαδό, μπορεύ να οργανωθούν με παραπϊνω από ϋναν 

τρόπουσ. Οποιοςδόποτε κι αν εύναι ο αριθμόσ των οργανώςεων του εκπαιδευτικού υλικού 

(απεικονύζονται ςτο ςτοιχεύο organization του manifest XML εγγρϊφου), ϋνα πϊντα πρϋπει να 

ορύζεται ωσ default. To απλό παρϊδειγμα τησ Εικόνα 2-5 αποτελεύται από ϋνα μόνο SCO που 

ονομϊζεται “OneSCO”. Ο identifier “OneSCO” παρατηρούμε ότι υπϊρχει όχι μόνο ςτην ενότητα 

organizations, αλλϊ και ςτην ενότητα resources. Η ενότητα resources προςδιορύζει τα assets που 

αντιςτοιχούν ςε αυτό το SCO. το παρϊδειγμα αυτό το SCO αποτελεύται από δύο ιςτοςελύδεσ, την  

“index.html” και την “end.html”. H τιμό του attribute “href” του element “resource” υποδεικνύει 

ςτο ΔΜ ποιο asset να εκκινόςει πρώτο, που ςτην ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη εύναι το index.html. 

Περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ για το Content Packaging μπορούν να βρεθούν ςτο SCORM Content 

Aggregation Model specification. Επύςησ, ςτην ιςτοςελύδα τησ ADL (SCORM, 2004), εύναι διαθϋςιμα 

παραδεύγματα για Content Packaging. 

2.2.6.2. Ακολουθύα και Πλοόγηςη (Sequencing and Navigation) 

Κατϊ την οργϊνωςη του υλικού, μπορούν να ενςωματωθούν προαιρετικϋσ εντολϋσ (prescriptions)  

ςτην περύπτωςη που  ο ςχεδιαςτόσ θϋλει να ελϋγξει ποιοι πόροι μϊθηςησ πρόκειται να 
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παρουςιαςτούν ςτον μαθητό, καθώσ αυτόσ πλοηγεύται ςτο εκπαιδευτικό υλικό. Εξ’ οριςμού (by 

default), αν δεν ϋχουν ενςωματωθεύ τϋτοιεσ εντολϋσ ςτο υλικό, ο μαθητόσ μπορεύ να επιλϋξει 

οποιοδόποτε κομμϊτι του υλικού θϋλει να επιςκεφτεύ. Η προςθόκη των ςυγκεκριμϋνων εντολών 

μπορεύ να αλλϊξει τη default ςυμπεριφορϊ. Η προςθόκη μιασ οδηγύασ ροόσ (flow prescription), για 

παρϊδειγμα, ςτη δομό του υλικού θα κατευθύνει το LMS να ακολουθόςει τη ςειρϊ παρουςύαςησ 

που ϋχει οριςτεύ ςτο δϋντρο οργϊνωςησ (organization tree). Ακόμη πιο ςύνθετη προςαρμοςτικό 

ακολουθύα (adaptive sequencing)  μπορεύ να βαςιςτεύ ςτην κατϊςταςη ολοκλόρωςησ ενόσ πόρου 

μϊθηςησ ό ςε πιο ςύνθετουσ υπολογιςμούσ των προτιμόςεων του χρόςτη ό των αποτελεςμϊτων 

των αποτιμόςεων (tests). 

Η Ακολουθύα και Πλοόγηςη του SCORM  βαςύζεται ςτο IMS Simple Sequencing (SS) Specification 

(IMS SS, 2003), το οπούο ορύζει μύα μϋθοδο για την αναπαρϊςταςη τησ επιθυμητόσ ςυμπεριφορϊσ 

μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, ϋτςι ώςτε κϊθε LMS να μπορεύ να επιβϊλλει μια ςυγκεκριμϋνη 

ςειρϊ ςτισ δραςτηριότητεσ μϊθηςησ (learning activities). 

2.2.6.3. Σο Περιβϊλλον Εκτϋλεςησ (SCORM Run-Time Environment) 

Πριν περιγραφεύ το Περιβϊλλον Εκτϋλεςησ (Run-Time Environment) του SCORM, θα δοθεύ η ϋννοια 

που δύνει το SCORM ςτον όρο ύςτημα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (ΔΜ) ό Learning Management 

System (LMS). Όπωσ αναφϋρθηκε νωρύτερα, ϋνα ύςτημα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (ΔΜ) εύναι ϋνα 

ςύνολο λειτουργιών που ϋχουν ςχεδιαςτεύ για τη διανομό, την αναγνώριςη, την παρουςύαςη και 

τη διαχεύριςη του εκπαιδευτικού υλικού, τησ προόδου του μαθητό και των αλληλεπιδρϊςεών του. 

το SCORM, ο όροσ ΔΜ αναφϋρεται ςε ϋνα server-based περιβϊλλον, το οπούο πραγματοποιεύ τη 

διανομό του εκπαιδευτικού υλικού ςτουσ μαθητϋσ. Με ϊλλα λόγια, το ΔΜ ϋχει τη δυνατότητα να 

βρύςκει τι πρϋπει να διανεμηθεύ και πότε, και να καταγρϊφει την πρόοδο του μαθητό καθώσ 

αυτόσ προχωρϊει ςτο εκπαιδευτικό υλικό. 

Προηγουμϋνωσ, αναφϋρθηκε ότι το SCORM υποςτηρύζει την ϋννοια τησ ςύνθεςησ του 

εκπαιδευτικού υλικού από μικρούσ, επαναχρηςιμοποιόςιμουσ εκπαιδευτικούσ πόρουσ, οι οπούοι 

ομαδοποιούνται για να ςχηματύςουν εκπαιδευτικϋσ ενότητεσ, όπωσ μαθόματα, κεφϊλαια, 

ενότητεσ κ.τ.λ. Όταν ςυνδυϊζονται με ϊλλουσ εκπαιδευτικούσ πόρουσ, η ομαδοπούηςη παρϋχει 

τον εκπαιδευτικό ςκοπό (context) και επιτρϋπει ςτο ΔΜ να διαχειριςτεύ την εκπαιδευτικό 

εμπειρύα. Αυτό ςημαύνει ότι οι εκπαιδευτικού πόροι δεν καθορύζουν από μόνοι τουσ ποια θα εύναι η 
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αλληλουχύα (sequence) και η πλοόγηςη (navigation) μϋςα ςτην ομαδοπούηςό (aggregation) τουσ, 

η οπούα αντιπροςωπεύει μια εκπαιδευτικό ενότητα. Αυτό θα απαιτούςε οι εκπαιδευτικού πόροι να 

εμπεριϋχουν πληροφορύα για ϊλλουσ εκπαιδευτικούσ πόρουσ μϋςα ςτην ομαδοπούηςη. 

Αντιθϋτωσ, η αλληλουχύα και η πλοόγηςη καθορύζονται από κανόνεσ που ορύζονται μϋςα ςτο 

content aggregation και μεταφρϊζονται από το ΔΜ. To ΔΜ επεξεργϊζεται εξωτερικϊ 

οριςμϋνουσ κανόνεσ και δεν γνωρύζει αυτό καθ’ αυτό πώσ το εκπαιδευτικό υλικό οργανώνεται, 

μϋχρι την ειςαγωγό των κανόνων που ορύζονται μϋςα ςτα content packages. Ϊτςι, οι πόροι 

μπορούν να επαναχρηςιμοποιηθούν για να ικανοποιόςουν διαφορετικούσ εκπαιδευτικούσ 

ςκοπούσ.  

2.2.7. METS 

Η διατόρηςη μιασ βιβλιοθόκησ ψηφιακών αντικειμϋνων, απαιτεύ την ύπαρξη  μεταδεδομϋνων για 

τα αντικεύμενα αυτϊ. Σα μεταδεδομϋνα αυτϊ εύναι απαραύτητα για την επιτυχό διαχεύριςη και 

χρόςη των ψηφιακών αντικειμϋνων.  

Σο METS [16] αποτελεύ ϋνα ευρϋωσ αποδεκτό πρότυπο, ςχεδιαςμϋνο ειδικϊ για μεταδεδομϋνα 

ψηφιακών βιβλιοθηκών. Αναπτύχθηκε με πρωτοβουλύα του Digital Library Federation (DLF) 

(πρωτοβουλύα τησ ψηφιακόσ ομοςπονδύασ) και διατηρεύται ςτο  Network Development and MARC 

Standards Office of the Library of Congress. Σο METS εύναι ευϋλικτο αλλϊ ταυτόχρονα ςτενϊ 

δομημϋνο, «κιβώτιο», μϋςα ςτο οπούο μπορούν να ςυςκευαςτούν όλα τα απαραύτητα 

μεταδεδομϋνα που χρειϊζονται για την περιγραφό, την πλοόγηςη ,τη διατόρηςη των ψηφιακών 

αντικειμϋνων  και τισ πολύπλοκεσ ςυνδϋςεισ που υπϊρχουν μεταξύ τουσ :  

 Descriptive metadata: παρϋχονται πληροφορύεσ ςχετικϊ με το διανοητικό περιεχόμενο του 

αντικειμϋνου, ςυναφϋσ ςε ϋνα μεγϊλο μϋροσ του περιεχομϋνου ενόσ τυποποιημϋνου 

αρχεύου καταλόγων. Με τον τρόπο αυτό δύνεται η δυνατότητα ςτο χρόςτη τησ ψηφιακόσ 

βιβλιοθόκησ να βρύςκει το αντικεύμενο και να αξιολογεύ τη ςχετικότητϊ του.. 

 Administrative metadata: περιϋχει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ για το διαχειριςτό τησ 

ηλεκτρονικόσ ςυλλογόσ ώςτε να μπορεύ να διαχειριςτεύ το αντικεύμενο, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των πληροφοριών για τα δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ 

και των τεχνικών πληροφοριών για το αντικεύμενο και τα αρχεύα που το περιλαμβϊνουν. 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

44 

 Structural metadata: περιϋχει πληροφορύα για το πώσ τα επιμϋρουσ ςυςτατικϊ ςτοιχεύα 

ςυνθϋτουν το αντικεύμενο ςχετύζοντασ το ϋνα με το ϊλλο, περιλαμβϊνοντασ την ιεραρχύα 

με την οπούα πρϋπει να παρουςιϊζονται ςτο χρόςτη. Με ποια ςειρϊ, για παρϊδειγμα, θα 

πρϋπει να παρουςιαςτούν τα επιμϋρουσ κομμϊτια μιασ εικόνασ, ώςτε αυτό να 

παρουςιαςτεύ ολοκληρωμϋνη ςτο χρόςτη. 

Σο METS παρϋχει μύα μορφό ενόσ XML αρχεύου για την κωδικοπούηςη των απαραύτητων 

μεταδεδομϋνων αφενόσ για τη διαχεύριςη των ψηφιακών αντικειμϋνων μϋςα ςτην αποθόκη του 

υλικού και αφετϋρου για την ανταλλαγό των αντικειμϋνων μεταξύ διαφορετικών αποθηκών 

υλικού. Κϊθε τύποσ μεταδεδομϋνων, περιγρϊφεται ςε ξεχωριςτό τμόμα, το οπούο ςυνδϋεται με 

τα αντύςτοιχα τμόματϊ του με ϋνα περιεκτικό ςύςτημα εςωτερικών προςδιοριςτικών. Αυτϊ τα 

μεταδεδομϋνα μπορούν αν εύναι εύτε αποθηκευμϋνα ςτο μϋςα ςτο METS αρχεύο, ό ςε εξωτερικϊ 

αρχεύα ςτα οπούα μπορεύ να αναφϋρονται εςωτερικϊ από το METS αρχεύο.  

Ϊνα METS XML ϋγγραφο αποτελεύται από επτϊ τμόματα: 

1. Σο METS Header: To τμόμα METS Header περιϋχει μεταδεδομϋνα, τα οπούα περιγρϊφουν 

το ύδιο το METS ϋγγραφο, περιϋχοντασ κϊποιεσ πληροφορύεσ, όπωσ το δημιουργό του, την 

ημερομηνύα καταςκευόσ του, τον εκδότη και διϊφορα ϊλλα.  

2. Σο Descriptive Metadata (dmdSec): Σο τμόμα Descriptive Metadata μπορεύ να αναφϋρεται 

τόςο ςε περιγραφικϊ μεταδεδομϋνα εξωτερικϊ από το METS ϋγγραφο όςο και  να 

περιϋχει ενςωματωμϋνα μεταδεδομϋνα ςτο εςωτερικό του, ό και τα δύο. Οποιοδόποτε 

ςχόμα μεταδεδομϋνων μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την περιγραφό των ψηφιακών 

αντικειμϋνων ανϊλογα με την περύπτωςη (π.χ. το LOM θα μπορούςε να χρηςιμοποιηθεύ 

για μύα εκπαιδευτικό περιγραφό του αντικειμϋνου). 

3. Σο Administrative Metadata (amdSec): Σο τμόμα Administrative Metadata παρϋχει 

πληροφορύεσ αναφορικϊ με το πώσ δημιουργόθηκαν και αποθηκεύθηκαν τα αρχεύα, 

πληροφορύεσ για τα πνευματικϊ δικαιώματα, τα μεταδεδομϋνα που αναφϋρονται ςτο 

αρχικό αντικεύμενο από το οπούο το ψηφιακό αντικεύμενο προκύπτει, καθώσ και 

πληροφορύεσ αναφορικϊ με την προϋλευςη των αρχεύων, περιλαμβϊνοντασ  το ψηφιακό 
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αντικεύμενο. Όπωσ και ςτην περύπτωςη των περιγραφικών μεταδεδομϋνων οποιοδόποτε 

ςχόμα (ό ςχόματα) μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για τα μεταδεδομϋνα αυτϊ.  

4. Σο  File Section (fileSec):  Σο τμόμα File Section περιϋχει όλα τα αρχεύα από τα οπούα  

αποτελεύται το ψηφιακό αντικεύμενο. Σο ςτοιχεύο <fileGrp> μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για 

να ομαδοποιόςει αρχεύα τα οπούα δύνονται ςε ςτοιχεύα <file> ςχηματύζοντασ ιεραρχύεσ 

αρχεύων. 

5. Σο Structural Map (structMap): Σο τμόμα Structural Map χαρακτηρύζεται ςαν η «καρδιϊ» 

του METS ςχόματοσ. Περιγρϊφει μια ιεραρχικό δομό των ψηφιακών αντικειμϋνων και  

ταυτόχρονα ςυνδϋει τα αρχεύα περιεχομϋνου τησ δομόσ αυτόσ με τα μεταδεδομϋνα που 

περιγρϊφουν το κϊθε ςτοιχεύο.  

6. Σο Structural Links (structLink): Σο τμόμα Structural Links του METS, επιτρϋπει ςτουσ 

καταςκευαςτϋσ του METS να καταγρϊφουν την ύπαρξη υπερςυνδϋςεων, μεταξύ των 

κόμβων ςτην ιεραρχύα που περιγρϊφηκε ςτο τμόμα Structural Map. Αυτό ϋχει ιδιαύτερη 

ςημαςύα όταν το METS χρηςιμοποιεύται για αρχειοθϋτηςη ιςτοχώρων. 

7. Σο Behavior (behavior): Σο τμόμα Behavior μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να ςυνδυϊςει 

εκτελϋςιμεσ ςυμπεριφορϋσ με το περιεχόμενο του METS. Κϊθε Behavior τμόμα που 

βρύςκεται μϋςα ςε ϋνα Behavior τμόμα, ϋχει  ϋνα οριςμϋνο ςτοιχεύο διεπαφόσ που 

αντιπροςωπεύει ϋνα αφηρημϋνο οριςμό  του ςυνόλου των ςυμπεριφορών που 

αναπαριςτώνται από το κϊθε τμόμα Behavior . 

την παρούςα διπλωματικό εργαςύα το πρότυπο METS χρηςιμοποιόθηκε για την περιγραφό των 

εκπαιδευτικών  αντικειμϋνων. 

2.2.8. OWL 

Η γλώςςα οντολογύασ Ιςτού (OWL) [20] εύναι μια γλώςςα για τον καθοριςμό και την δημιουργύα 

οντολογιών ιςτού. Μια οντολογύα OWL μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει τισ περιγραφϋσ των 

κατηγοριών, μαζύ με τισ ςχετικϋσ ιδιότητεσ και τα ςτιγμιότυπϊ τουσ. Διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ μηχανών του περιεχομϋνου Ιςτού από αυτό που υποςτηρύζεται από 

την XML, την RDF και το RDF ςχόμα (RDFS) με την παροχό επιπρόςθετου λεξιλογύου μαζύ με μια 
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επύςημη ςημαςιολογύα. Η OWL εύναι βαςιςμϋνη ςτισ  προηγούμενεσ γλώςςεσ OIL και το DAM- OIL 

και τώρα εύναι εγκεκριμϋνη από το W3C (World Wide Web Consortium). 

Η OWL ςχεδιϊςτηκε με ςκοπό να παρϋχει ϋναν κοινό τρόπο με τον οπούο θα προςπελαύνεται και 

θα υποβϊλλεται ςε επεξεργαςύα το ςημαςιολογικό περιεχόμενο των πληροφοριών Ιςτού. 

Αναπτύχθηκε για να αυξόςει τισ δυνατότητεσ για την ϋκφραςη τησ ςημαςιολογύασ  που παρεύχαν 

οι: XML, RDF, και το RDFS. υνεπώσ, μπορεύ να θεωρηθεύ εξϋλιξη αυτών των γλωςςών Ιςτού 

δεδομϋνησ τησ δυνατότητϊσ τησ να αναπαριςτϊ το machine-interpretable ςημαςιολογικό 

περιεχόμενο ςτον Ιςτό. Δεδομϋνου ότι η OWL εύναι βαςιςμϋνη ςε XML, οι πληροφορύεσ OWL 

μπορούν να ανταλλαχθούν εύκολα μεταξύ των διαφορετικών τύπων υπολογιςτών που τρϋχουν 

διαφορετικϊ λειτουργικϊ ςυςτόματα, και χρηςιμοποιούν διαφορετικϋσ γλώςςεσ εφαρμογόσ. Η 

OWL χρηςιμοποιεύται για να δημιουργόςει μοντϋλα τα οπούα μπορούν να λειτουργόςουν ςαν 

frameworks για την διαχεύριςη τησ πληροφορύασ, την ενοπούηςη επιχειρόςεων καθώσ και τον 

διαμοιραςμό δεδομϋνων ςτο ςημαςιολογικό ιςτό. 

Ϊχει προταθεύ μια εκτεταμϋνη ϋκδοςη τησ OWL, (μερικϋσ φορϋσ αποκαλούμενησ OWL 1,1) και 

περιλαμβϊνει αυξημϋνη εκφραςτικότητα, ϋνα απλούςτερο μοντϋλο δεδομϋνων και μια ςυλλογό 

από καθοριςμϋνεσ με ςαφόνεια υπογλώςςεσ κϊθε μια από τισ οπούεσ ϋχει ςυγκεκριμϋνεσ 

υπολογιςτικϋσ ιδιότητεσ. Η OWL αποτελεύται ςόμερα από  τρεισ υπογλώςςεσ: OWL Lite, OWL 

DL, και OWL Full. Αυτϋσ οι τρεισ όλο και περιςςότερο εκφραςτικϋσ υπογλώςςεσ ςχεδιϊζονται προσ 

χρόςη από ςυγκεκριμϋνεσ κοινότητεσ χρηςτών. 

 OWL Lite: Εύναι κατϊλληλη για χρόςτεσ που απαιτούν την υποςτόριξη για ταξινόμηςη 

ιεραρχιών και απλούσ περιοριςμούσ (constraints). Η OWL Lite υποςτηρύζει cardinality 

constraints, π.χ. επιτρϋπει μόνοσ τισ καθολικϋσ τιμϋσ 0 και 1. Η δομό τησ OWL Lite εύναι η 

απλούςτερη ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ δύο υπογλώςςεσ τησ OWL.  

 OWL DL: Εύναι κατϊλληλη για χρόςτεσ που απαιτούν την μϋγιςτη εκφραςτικότητα ςε 

ςυνδυαςμό με διατόρηςη τησ υπολογιςτικόσ πληρότητασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η OWL DL 

εμπεριϋχει όλουσ του περιοριςμούσ (constraints) τησ γλώςςασ OWL, αλλϊ αυτού μπορούν 

να χρηςιμοποιηθούν μόνο κϊτω από οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ (για παρϊδειγμα όταν μύα 

κλϊςη εύναι υποκλϊςη μύασ ϊλλησ κλϊςησ δεν μπορεύ να εύναι ταυτόχρονα και instance 

ϊλλησ κλϊςησ, όπωσ ςυμβαύνει με την OWL Full). Σο όνομα τησ προϋρχεται κατϊ αναλογύα 
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από την περιγραφικό λογικό (description logic DL), μύα περιοχό ϋρευνασ που μελετϊει 

«τη λογικό» που διϋπει την επύςημη μορφό τησ  OWL.   

 OWL Full: Εύναι κατϊλληλη για χρόςτεσ που απαιτούν την μϋγιςτη εκφραςτικότητα και 

την ελευθερύα ςύνταξησ RDF, χωρύσ όμωσ υπολογιςτικϋσ εγγυόςεισ. Για παρϊδειγμα, μύα 

κλϊςη ςτην OWL Full, μπορεύ να θεωρηθεύ ταυτόχρονα ςαν μύα ςυλλογό από individuals, 

αλλϊ και ςαν ϋνα μοναδικό  individual. Σϋλοσ η OWL Full επιπλϋον επιτρϋπει ςε μύα 

οντολογύα την ϋννοια του προκαθοριςμϋνου λεξιλογύου. Λόγω ακριβώσ αυτόσ τησ 

πολυςύνθετησ δομόσ τησ εύναι ςχεδόν αδύνατο κϊποιο ςυνηθιςμϋνο λογιςμικό να εύναι 

ικανό να υποςτηρύξει κϊθε χαρακτηριςτικό τησ. 

Η τεχνολογύα owl ςτην παρούςα διπλωματικό, χρηςιμοποιόθηκε για το ςχεδιαςμό τησ 

οντολογύασ των προφύλ των μαθητών.  

2.2.9. RDF-SPARQL 

Σο Resource Description Framework (RDF) [25] αποτελεύ μια προδιαγραφό τησ οικογϋνειασ W3C  το 

οπούο αρχικϊ ςχεδιϊςτηκε ςαν μοντϋλο μεταδεδομϋνων, αλλϊ ςυνηθύζεται πλϋον να 

χρηςιμοποιεύται ςαν γενικό μϋθοδοσ μοντελοπούηςησ τησ πληροφορύασ, μϋςω ποικύλων 

ςχημϊτων ςύνταξησ. Σο πρότυπο μεταδεδομϋνων RDF εύναι βαςιςμϋνο ςτην ιδϋα τησ παραγωγόσ 

δηλώςεων για πόρουσ, υπό μορφό εκφρϊςεων υποκεύμενο-κατηγόρημα-αντικεύμενο, 

αποκαλούμενη τριϊδεσ (triples) ςτην ορολογύα RDF. Σο υποκεύμενο δεύχνει τον πόρο, και το 

κατηγόρημα δεύχνει τα γνωρύςματα ό τισ πτυχϋσ του πόρου και εκφρϊζει μια ςχϋςη μεταξύ του 

υποκειμϋνου και του αντικειμϋνου. Παραδεύγματοσ χϊριν, ϋνασ τρόποσ  για να αναπαραςταθεύ η 

πρόταςη «ο ουρανόσ ϋχει μπλε χρώμα» ςε RDF ςαν τριϊδα εύναι : υποκεύμενο  «ουρανόσ», ϋνα 

κατηγόρημα που δεύχνει ότι «ϋχει χρώμα», και ϋνα αντικεύμενο που δεύχνει το «μπλε». Σο RDF εύναι 

ϋνα αφηρημϋνο πρότυπο με διϊφορα ςχόματα (δηλ. μορφϋσ αρχεύου) και ϋτςι ο ιδιαύτεροσ 

τρόποσ με τον οπούο ϋνασ πόροσ ό μύα τριϊδα κωδικοποιεύται ποικύλλει από ςχόμα ςε ςχόμα. Σα 

βαςικϊ ςχόματα που χρηςιμοποιούνται εύναι δύο. Σο ϋνα εύναι ςε XML μορφό και επιπλϋον αυτού, 

η W3 ειςόγαγε τη Notation 3 (or N3) ςαν μη-XML μορφό, με ςτόχο να εύναι ευκολότερη η γραφό 

τησ με το χϋρι.  
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Οριςμϋνεσ ϋννοιεσ τησ RDF λαμβϊνονται από τη λογικό(logic) και τη γλωςςολογύα (linguistic) όπου 

οι ϋννοιεσ υποκεύμενο-κατηγόρημα  και υποκεύμενο-κατηγόρημα-αντικεύμενο ϋχουν παρόμοια 

ϋννοια, αλλϊ εύναι ευδιϊκριτη η χρόςη τουσ από την RDF. Αυτό γύνεται ευδιϊκριτο ςτο ακόλουθο 

παρϊδειγμα. την αγγλικό γλώςςα η πρόταςη “New York has the postal abbreviation NY” , η “New 

York” εύναι το υποκεύμενο, το “ has the postal abbreviation” εύναι το κατηγόρημα και το “ΝΤ” εύναι 

το αντικεύμενο. Η παραπϊνω πρόταςη μπορεύ να κωδικοποιηθεύ ςαν RDF τριϊδα. Σο υποκεύμενο 

και το κατηγόρημα θα πρϋπει να εύναι πηγϋσ που θα αναφϋρονται από URIs. Σο αντικεύμενο 

μπορεύ να εύναι εύτε πηγό αναφερόμενη από URI ό μια απλό τιμό. Σο παρϊδειγμα που ακολουθεύ 

ϋχει την RDF μορφό 3Ν. 

 

’ αυτό το παρϊδειγμα, το “urn:states:New%20York” αντιςτοιχεύ ςτο URI που αναφϋρεται ςτην  

πόλη “New York”, το “http://purl.org/dc/terms/alternative” 

[http://dublincore.org/documents/library-application-profile/index.shtml#Alternative] εύναι το URI 

που δεύχνει ςτο κατηγόρημα και το “NY” εύναι το αντικεύμενο που εύναι μια απλό ςυμβολοςειρϊ. 

Οι N-τριϊδεσ εύναι μύα από τισ διαθϋςιμεσ μορφϋσ τησ RDF. Η τριϊδα που ακολουθεύ, εύναι 

ιςοδύναμη με την προηγούμενη και αναπαριςτϊται με μορφό RDF/XML. 

 

 

 

 

Η κυρύαρχη γλώςςα διατύπωςησ ερωτόςεων για τουσ RDF γρϊφουσ εύναι 

SPARQL[http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/]. Η SPARQL εύναι μια SQL-like γλώςςα 

ερωτόςεων, και αποτελεύ επύςημη πρόταςη του W3C από τισ 15 Ιανουαρύου 2008. Οι ερωτόςεισ ςε 

SPARQL αποτελούνται από γρϊφουσ εκφραςμϋνουσ ςε τριϊδεσ περιϋχοντασ ενώςεισ, τομϋσ και 

προαιρετικϋσ εκφρϊςεισ.  

Σο παρϊδειγμα που ακολουθεύ, παρουςιϊζει ϋνα απλό παρϊδειγμα  SPARQL ερώτηςησ.  

<urn:states:New%20York> <http://purl.org/dc/terms/alternative> "NY" 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

        xmlns:terms="http://purl.org/dc/terms/"> 

        <rdf:Description rdf:about="urn:x-states:New%20York"> 

        <terms:alternative>NY</terms:alternative> 

        </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 

http://dublincore.org/documents/library-application-profile/index.shtml#Alternative
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Οι μεταβλητϋσ ςτη SPARQL υποδεικνύονται με το πρόθεμα  “?” ό με το πρόθεμα “$”. το 

παραπϊνω ερώτημα θα επιςτραφούν ζευγϊρια από τα ονόματα των χωρών και των 

πρωτευουςών τησ Αφρικόσ. Για να φαύνονται τα ερωτόματα ςυνοπτικϊ, η SPARQL επιτρϋπει τον 

καθοριςμό προθεμϊτων. το παραπϊνω παρϊδειγμα το πρόθεμα εύναι το “abc” το οπούο μπορεύ 

να χρηςιμοποιηθεύ ςαν ςυντόμευςη αντύ ολόκληρου του URL “ 

http://example.com/exampleOntology#” ςτη ςύνταξη τησ ερώτηςησ. 

Η γλώςςα ερωτόςεων SPARQL χρηςιμοποιόθηκε για την εξαγωγό πληροφοριών από το μοντϋλο 

αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων και από το μοντϋλο των προφύλ των χρηςτών. 

2.3. ΦΕΣΙΚΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ 

2.3.1. Jena Ontology API 

Σο Jena [19] εύναι ϋνα open source Semantic Web framework για Java. Παρϋχει ϋνα ΑΡΙ για την 

εξαγωγό και εγγραφό δεδομϋνων ςε RDF γρϊφουσ. Οι γρϊφοι αναπαρύςτανται ςαν ϋνα 

αφηρημϋνο μοντϋλο. το μοντϋλο αυτό μπορούν να γύνουν ερωτόςεισ (queries) μϋςω μύασ 

ςυγκεκριμϋνησ γλώςςασ, τησ SPARQL. Σο μεγϊλο πλεονϋκτημα του Jena API ςε ςχϋςη με ϊλλα 

παρεμφερό frameworks (Sesame) εύναι η δυνατότητα του για υποςτόριξη τησ γλώςςασ OWL. 

Σο Jena1 αρχικϊ εκδόθηκε το 2000 ενώ το Jena2 εκδόθηκε τον Αύγουςτο του 2003. Η κύρια 

ςυνειςφορϊ του Jena1 εύναι το εμπλουτιςμϋνο Model API για τη διαχεύριςη RDF γραφημϊτων. 

Γύρω από αυτό το API το Jena1 παρϋχει πολλϊ εργαλεύα, όπωσ: ϋνα RDF/XML parser, μύα γλώςςα 

αναζότηςησ (query language), επιπλϋον I/O modules για Ν3 και Ν-triple και   RDF/XML εξόδουσ. Σο 

Jena1 παρϋχει επιπρόςθετο ΑPI για το χειριςμό τησ DAML+OIL. 

PREFIX abc: <http://example.com/exampleOntology#> 

SELECT ?capital ?country 

WHERE { 

  ?x abc:cityname ?capital ; 

     abc:isCapitalOf ?y. 

  ?y abc:countryname ?country ; 

     abc:isInContinent abc:Africa. 

} 
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 Σο Jena2 παρϋχει επιπλϋον λειτουργικότητα με την υποςτόριξη OWL και RDFS. Τπϊρχουν νϋα 

APIs για την προςπϋλαςη των οντολογιών, και επύςησ προςφϋρονται 2 νϋα ςημεύα επϋκταςησ . Σο 

πρώτο επιτρϋπει την ανϊπτυξη νϋων APIs για νϋα λειτουργικότητα ςτουσ ςχεδιαςτϋσ εφαρμογών. 

Σο δεύτερο επιτρϋπει την ανϊπτυξη νϋου μηχανιςμού τριϊδων, όπωσ εικονικϋσ τριϊδεσ που 

δημιουργούνται δυναμικϊ και εύναι προώόντα οριςμϋνησ επεξεργαςύασ. 

Οι δύο κύριοι ςτόχοι του Jena2 εύναι :  

 Πολλαπλϋσ ευϋλικτεσ αναπαραςτϊςεισ RDF γραφημϊτων. Αυτό επιτρϋπει εύκολη 

πρόςβαςη και διαχεύριςη των δεδομϋνων των γραφημϊτων επιτρϋποντασ ςτον χρόςτη – 

προγραμματιςτό την προςπϋλαςη – πλοόγηςη μϋςω του μηχανιςμού των τριϊδων. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, το model API παρουςιϊζει τα γραφόματα χρηςιμοποιώντασ ςυνθόκεσ και 

περιοριςμούσ από τα RDF recommendations, και το Ontology API, το οπούο παρουςιϊζει τα 

γραφόματα με τη χρόςη τησ OWL και τησ RDFS. 

 Μύα απλουςτευμϋνη προβολό του RDF γραφόματοσ ςτο χρόςτη με ςκοπό την 

αναπαρϊςταςη των δεδομϋνων με τη  μορφό τριϊδων. Αυτό εύναι ιδιαύτερα χρόςιμο για 

τισ προςεγγύςεισ RDFS και OWL. 

Σο Jena ςτην παρούςα διπλωματικό εργαςύα χρηςύμευςε για την προςπϋλαςη του μοντϋλου 

των αφηρημϋνων εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων και του μοντϋλου των προφύλ των 

μαθητών.  

 

2.3.2. Web Services – Axis 

Οι Τπηρεςύεσ Ιςτού (Web Services) εύναι μια τεχνολογύα που επιτρϋπει ςτισ εφαρμογϋσ να 

επικοινωνούν μεταξύ τουσ ανεξαρτότωσ πλατφόρμασ και γλώςςασ προγραμματιςμού. Μύα 

υπηρεςύα ιςτού, εύναι μια διεπαφό λογιςμικού (software interface) που περιγρϊφει μια ςυλλογό 

από λειτουργύεσ, οι οπούεσ μπορούν να προςεγγιςτούν από το δύκτυο μϋςω πρότυπων 

μηνυμϊτων XML. Φρηςιμοποιεύ πρότυπα βαςιςμϋνα ςτη γλώςςα XML, για να περιγρϊψει μύα 

λειτουργύα (operation) προσ εκτϋλεςη και τα δεδομϋνα προσ ανταλλαγό με κϊποια ϊλλη 

εφαρμογό.  
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Η αρχιτεκτονικό ενόσ web service μπορεύ να περιγραφεύ με την εικόνα Εικόνα 2-7: 

 

 

Εικόνα 2-7 Η αρχιτεκτονικό μιασ Τπηρεςύασ Ιςτού (Web Service). Ο φορϋασ παροχόσ των υπηρεςιών(Service Provider) 
δημοςιεύει ςτον κατϊλογο υπηρεςιών (Service Registry) κϊθε υπηρεςύα παρϋχει. Ο καταναλωτόσ (Service Requestor) 

ςε περύπτωςη που θελόςει κϊποια υπηρεςύα την αναζητϊει ςτον κατϊλογο υπηρεςιών εφόςον εντοπύςει την 
κατϊλληλη υπηρεςύα, ςυνδϋεται ςτο φορϋα που την παρϋχει και τη λειτουργεύ μϋςα από αυτόν. 

 

Τπϊρχουν οι εξόσ τρεισ ρόλοι που μπορούν να περιγρϊψουν την αρχιτεκτονικό μιασ υπηρεςύασ 

ιςτού (Web Service) , ο φορϋασ παροχόσ υπηρεςιών (Service Provider), ο αιτών των 

υπηρεςιών(Service Requestor) και o κατϊλογοσ υπηρεςιών (Service Registry). Επύςησ υπϊρχουν 

και τρεισ λειτουργύεσ που αντιπροςωπεύουν τισ αλληλεπιδρϊςεισ μεταξύ τουσ, η  δεςμεύω (bind), 

η δημοςιεύω (publish) και η βρύςκω (find). Ϊτςι λοιπόν, ο  φορϋασ παροχόσ υπηρεςιών δημοςιεύει 

μια περιγραφό υπηρεςιών (Service Description) ςτον  κατϊλογο υπηρεςιών. Ϊπειτα, ϋνασ πελϊτησ 

βρύςκει την περιγραφό των υπηρεςιών μϋςω του καταλόγου υπηρεςιών, και αν η περιγραφό των 

υπηρεςιών ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ του, τότε δεςμεύει τον πϊροχο για να χρηςιμοποιόςει την 

υπηρεςύα.  
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Ο κϊθε ρόλοσ τησ αρχιτεκτονικόσ μύασ υπηρεςύασ ιςτού εκτελεύ τα δικϊ του ξεχωριςτϊ βόματα.   

Ϊτςι λοιπόν, ο φορϋασ παροχόσ υπηρεςιών (Service Provider), εκτελεύ τα ακόλουθα βόματα : 

 Καθορύζει τισ υπηρεςύεσ που παρϋχει 

 Τλοποιεύ τισ  λειτουργύεσ που παρϋχει από την υπηρεςύα 

 Εγκαθιςτϊ την εφαρμογό  

 Δημοςιεύει τισ υπηρεςύεσ ιςτού ςε ϋνα κατϊλογο υπηρεςιών 

 Αναμϋνει αιτόςεισ πελατών για να τισ επεξεργαςτεύ 

Αντύςτοιχα, τα βόματα που πραγματοποιούνται από την  πλευρϊ του αιτούντοσ των υπηρεςιών 

(Service Requestor)  εύναι τα εξόσ: 

 Προςδιορύζει τισ υπηρεςύεσ που θα απαιτηθούν 

 Εντοπύζει την κατϊλληλη υπηρεςύα ιςτού ρωτώντασ μύα υπηρεςύα καταλόγου 

 Αποςτϋλλει την αύτηςη ςτην υπηρεςύα 

 Λαμβϊνει την απϊντηςη από την υπηρεςύα καταλόγου  

Βαςικϋσ τεχνολογύεσ που χρηςιμοποιούνται ςτα web services εύναι το SOAP και το  WSDL. 

Σο SOAP(Simple Object Access Protocol) εύναι ϋνα απλό, ευϋλικτο και επεκτϊςιμο πρωτόκολλο 

ανταλλαγόσ μηνυμϊτων ςε μορφό XML . Εύναι ανεξϊρτητο από πλατφόρμα και γλώςςα 

προγραμματιςμού, οπότε μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για επικοινωνύα μεταξύ εφαρμογών που 

υλοποιούνται ακόμα και  από διαφορετικϋσ γλώςςεσ προγραμματιςμού για διαφορετικϋσ 

πλατφόρμεσ. 

Η δομό ενόσ SOAP Message, καθώσ και η λειτουργικότητα κϊθε υποενότητασ που το αποτελεύ 

φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα: 
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Εικόνα 2-8 : Η δομό ενόσ SOAP Message 

Από το παραπϊνω ςχόμα μπορούμε να διακρύνουμε τισ ενότητεσ που αποτελεύται ϋνα SOAP 

message. Σο SOAP message εύναι ϋνα XML ϋγγραφο, το οπούο αποτελεύται από το απαραύτητο 

τμόμα “Envelope”, το οπούο περιϋχει το πραγματικό μόνυμα που μεταφϋρεται. Σο τμόμα 

“Envelope” αποτελεύται από το προαιρετικό τμόμα “Headers”, το οπούο καθορύζει ςυγκεκριμϋνεσ 

απαιτόςεισ τησ εφαρμογόσ και το υποχρεωτικό τμόμα “Body”, το οπούο περιϋχει το περιεχόμενο 

του μηνύματοσ. Σο “Body” μπορεύ να ϋχει μόνο XML περιεχόμενο ό PRC πληροφορύα (π.χ  το 

όνομα των μεθόδων , τισ παραμϋτρουσ κτλ) κωδικοποιημϋνη ςε XML. Σο “Body” ενόσ μηνύματοσ 

απϊντηςησ (response) μπορεύ προαιρετικϊ να περιϋχει SOAP Fault ςτοιχεύα  (ςυγκεκριμϋνουσ 

κωδικούσ λϊθουσ μαζύ με την περιγραφό.) 

Σο WSDL (Web Services Description Language) εύναι ϋνα ςχόμα XML για την περιγραφό δικτυακών 

υπηρεςιών. Βοηθϊει, δηλαδό, τουσ παροχεύσ υπηρεςιών να περιγρϊψουν τη βαςικό μορφό των 

αιτόςεων και απαντόςεων των υπηρεςιών πϊνω από διαφορετικϊ πρωτόκολλα και 

κωδικοποιόςεισ. Επομϋνωσ, η WSDL χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει τη λειτουργύα μιασ 

υπηρεςύασ ιςτού, που βρύςκεται και πώσ μπορεύ  να την χρηςιμοποιηθεύ. Η δομό ενόσ WSDL 
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εγγρϊφου, καθώσ και η λειτουργικότητα κϊθε υποενότητασ που το αποτελεύ φαύνεται ςτο 

παρακϊτω ςχόμα: 

 

 

Εικόνα 2-9 : Η δομό του WSDL 

 

το παραπϊνω ςχόμα διακρύνεται η δομό ενόσ WSDL εγγρϊφου, η οπούα αποτελεύται από το 

τμόμα Definitions, το οπούο αποτελεύ το root element όλων των WSDL εγγρϊφων. Ορύζει το όνομα 

του web service, περιϋχει πολλαπλϊ namespaces και τα ακόλουθα ςτοιχεύα :  

 Σο ςτοιχεύο Types το οπούο περιγρϊφει όλουσ τουσ τύπουσ δεδομϋνων μεταξύ πελϊτη και 

εξυπηρετητό.  

 Σο ςτοιχεύο Message το οπούο περιϋχει τα μηνύματα που ϋνα service λαμβϊνει και ςτϋλνει. 

 Σο ςτοιχεύο Ports το οπούο αποτελεύ ςυνδυαςμό μηνυμϊτων και λειτουργιών 

 Σο ςτοιχεύο Binding που περιγρϊφει το πρωτόκολλο επικοινωνύασ που θα χρηςιμοποιηθεύ. 

Definitions
Types 

...used in SOAP Messages

Messages

... the service receives and sends back

Ports
... combinations of messages and operationsPorts

Bindings
...what  protocol you have to use

Service
... in which URL you will find the service
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 Σο ςτοιχεύο Service το οπούο καθορύζει το URL, ςτο οπούο μπορεύ να βρεθεύ το εκϊςτοτε 

service. 

Οι υπηρεςύεσ ιςτού για την παρούςα διπλωματικό εργαςύα χρηςύμευςαν ςτην επικοινωνύα με 

τισ αποθόκεσ υλικού αλλϊ  και ςτην δημοςύευςη νϋων υπηρεςιών.  

2.3.3. XML Databases 

Μια βϊςη δεδομϋνων XML εύναι ϋνα ςύςτημα λογιςμικού αποθόκευςησ ςτοιχεύων, όπου τα 

ςτοιχεύα που ειςϊγονται ς’ αυτόν θα πρϋπει να υπακούν ςε κϊποιο ςυγκεκριμϋνο XML ςχόμα. 

Τπϊρχουν δύο κατηγορύεσ XML βϊςεων δεδομϋνων: 

 Xml-enabled : Σα ςυςτόματα αυτϊ χαρτογραφούν όλο XML ςχόμα ςε μια παραδοςιακό 

βϊςη δεδομϋνων (π.χ. μια ςχεςιακό βϊςη δεδομϋνων), που δϋχεται ςαν εύςοδο XML 

ϋγγραφα και παρϊγει XML ϋγγραφα.  

 Native XML (NXD) : Σο εςωτερικό πρότυπο τϋτοιων βϊςεων δεδομϋνων εξαρτϊται από την 

XML και χρηςιμοποιεύ τα ϋγγραφα XML ωσ θεμελιώδη μονϊδα αποθόκευςησ τησ.  

την παρούςα διπλωματικό εργαςύα χρηςιμοποιόθηκε Native XML βϊςη δεδομϋνων και 

ςυγκεκριμϋνα η βϊςη δεδομϋνων τησ Oracle-Berkeley DBXML[]. Η Oracle-Berkley DB XML  αποτελεύ 

μια υψηλών δυνατοτότων XML βϊςη δεδομϋνων που παρϋχει υποςτόριξη για XQuery γλώςςα 

αναζότηςησ. Φαρακτηρύζεται ωσ embeddable, γιατύ μπορεύ να ενςωματωθεύ ςτην ύδια την 

εφαρμογό. Ψσ αποτϋλεςμα, τρϋχει απευθεύασ με την εφαρμογό που την χρηςιμοποιεύ, χωρύσ να 

απαιτεύται ανεξϊρτητοσ  εξυπηρετητόσ και ανθρώπινη διαχεύριςη. Διαχειρύζεται τα XML ϋγγραφα 

χρηςιμοποιώντασ XQuery και προςφϋρει προχωρημϋνεσ υπηρεςύεσ διαχεύριςησ δεδομϋνων, που 

περιλαμβϊνουν ταυτόχρονη πρόςβαςη, ςυνδιαλλαγϋσ και ϊμεςη ανταπόκριςη (replication) για 

υψηλό διαθεςιμότητα και αντοχό ςτα λϊθη. 

Η βαςικό δομό αποθόκευςησ τησ Berkeley Dbxml εύναι τα XML ϋγγραφα. Η ςυγκεκριμϋνη βϊςη 

δεδομϋνων οργανώνει τα XML ϋγγραφα ςε ςυλλογϋσ (containers) και κϊθε ςυλλογό μπορεύ να 

περιϋχει ϋγγραφα τα οπούα βαςύζονται ςε κϊποιο ςυγκεκριμϋνο ςχόμα (ςε ϋναν container, τα 

αρχεύα που αποθηκεύονται, δεν χρειϊζεται να υπακούουν όλα ςτο ύδιο ςχόμα). 
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ε αντύθεςη με τισ ςχεςιακϋσ βϊςεισ δεδομϋνων, οι οπούεσ αποθηκεύουν δεδομϋνα ςε ςχεςιακούσ 

πύνακεσ , η Berkeley DB Xml ϋχει ωσ ςτόχο να αποθηκεύςει αυθαύρετα δϋντρα XML δεδομϋνων. 

την ςυνϋχεια αυτϊ μπορούν να αντιςτοιχηθούν και να ανακτηθούν, εύτε ωσ πλόρη ϋγγραφα εύτε 

ωσ μεμονωμϋνα τμόματα εγγρϊφου μϋςω μιασ XML γλώςςασ αναζότηςησ, όπωσ η XQuery. 

Μια XML βϊςη δεδομϋνων ϋχει διϊφορα πλεονεκτόματα ςε ςχϋςη με τισ ςχεςιακϋσ (relational) και  

αντικειμενοςτραφόσ (object-oriented) βϊςεισ δεδομϋνων . 

1. Σα Xml δεδομϋνα αποθηκεύονται κατευθεύαν ςτην βϊςη δεδομϋνων χωρύσ να χρειϊζεται 

περαιτϋρω επεξεργαςύα ό απόςπαςη των δεδομϋνων από κϊποιο ϋγγραφο. 

2. Σα περιςςότερα ςτοιχεύα ενόσ εγγρϊφου, όπωσ κενϊ διαςτόματα, παραμϋνουν ανϋπαφα 

κατϊ την ειςαγωγό του ςτην XML βϊςη δεδομϋνων . 

3. Επερωτόματα (Queries) επιςτρϋφουν τα ϋγγραφα XML ό τμόματα τουσ, το οπούο ςημαύνει 

ότι η ιεραρχικό δομό των πληροφοριών XML διατηρεύται. 

Η Oracle Berkeley DB XML, εύναι χτιςμϋνη ςτη κορυφό τησ Oracle Berkeley DB και ωσ αποτϋλεςμα 

κληρονομεύ ςημαντικϊ χαρακτηριςτικϊ και ςτοιχεύα. Ειδικότερα, η ύδια προςθϋτει ςτη κορυφό 

τησ Oracle Berkeley DB ϋναν document parser, ϋναν XML indexer και μια μηχανό XQuery με ςτόχο 

την επύτευξη ταχύτερησ και αποδοτικότερησ ανϊκτηςησ δεδομϋνων. την εικόνα παρουςιϊζεται η 

αρχιτεκτονικό τησ Oracle Berkeley DB XML 
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Εικόνα 2-10 Αρχιτεκτονικό Oracle Berkeley Db Xml 

Φϊρη ςτην Oracle Berkeley DB ωσ την υποκεύμενη μηχανό αποθόκευςησ, η Oracle Berkeley DB XML 

κληρονομεύ πλόρεισ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ςυνδιαλλαγϋσ, αυτόματη 

αποκατϊςταςη, κρυπτογρϊφηςη δεδομϋνων ςτο δύςκο με AES (Advanced Encryption 

Standard)και διαμοιραςμό δεδομϋνων (replication) για υψηλό διαθεςιμότητα. Επιπρόςθετα, τόςο 

XML όςο και μη-XML δεδομϋνα μπορούν να αποθηκευτούν ςτην Oracle Berkeley DB XML, κϊτι που 

αποτελεύ πλεονϋκτημα ςε κϊποιεσ εφαρμογϋσ. 

Η Oracle Berkeley DB XML υποςτηρύζει την XQuery 1.0 (Η Xquery αποτελεύ πλϋον τη κατεξοχόν 

γλώςςα ερωτόςεων για πρόςβαςη ςε XML δεδομϋνα) και την XPath 2.0, XML ονοματοδοςύα, 

ϋλεγχο εγκυρότητασ XML εγγρϊφων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η XQuery μηχανό χρηςιμοποιεύ ϋνα 

εξελιγμϋνο, βαςιςμϋνο ςτο κόςτοσ, βελτιςτοποιητό ερώτηςησ και υποςτηρύζει προ-

μεταγλωττιςμϋνη εκτϋλεςη ερώτηςησ με ενςωματωμϋνεσ μεταβλητϋσ. Μεγϊλα ϋγγραφα 

μπορούν να αποθηκευτούν ολόκληρα ό κατατμημϋνα ςε κόμβουσ, επιτυγχϊνοντασ ϋτςι 

αποδοτικότερη ανϊκτηςη και μερικό ενημϋρωςη των εγγρϊφων. Επύςησ, υποςτηρύζει ευϋλικτη 

δεικτοδότηςη XML κόμβων, ςτοιχεύων, χαρακτηριςτικών, μεταδεδομϋνων για πιο γρόγορη και 

αποδοτικό ανϊκτηςη.  

Η λειτουργικότητα τησ Oracle Berkeley DB XML ςυνοψύζεται ςτα ακόλουθα:  

 Περιγραφό του ρόλου του XML Manager και των containers (ςυλλογών) 
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 Ειςαγωγό XML εγγρϊφων ςτουσ containers 

 Φρόςη τησ XQuery με την BDB XML 

 Διαχεύριςη των εγγρϊφων ςτουσ containers 

 Φρόςησ BDB XML δεικτών και ςυνδιαλλαγών 

Ο XML Manager αποτελεύ μια υψηλού επιπϋδου κλϊςη που χρηςιμοποιεύται για τη διαχεύριςη των 

αντικειμϋνων μιασ BDB XML εφαρμογόσ. Σα αντικεύμενα τύπου XML Μanager δύνουν την 

δυνατότητα για : 

1. Διαχεύριςη των ςυλλογών (containers). Αυτό περιλαμβϊνει τη δημιουργύα, το  ανοιγμα, τη 

διαγραφό και τη μετονομαςύα των containers. 

2. Δημιουργύα ροών ειςόδου που χρηςιμοποιούνται για τη φόρτωςη των XML εγγρϊφων 

ςτισ ςυλλογϋσ (containers). 

3. Δημιουργύα XmlDocument, XmlQueryContext, XmlUpdateContext αντικειμϋνων. 

a. Ϊνα XmlDocument αντικεύμενο αποτελεύ τη μονϊδα αποθόκευςησ μϋςα ςτον 

container.  

b. Ϊνα XmlQueryContext αντικεύμενο ενςωματώνει το περιβϊλλον μϋςα ςτο οπούο 

εκτελεύται μια ερώτηςη προσ μια ςυλλογό (container). 

c.  Ϊνα XmlUpdateContext αντικεύμενο ενςωματώνει το περιβϊλλον μϋςα ςτο οπούο 

εκτελούνται λειτουργύεσ ενημϋρωςησ προσ μια ςυλλογό (container). 

4. Προετοιμαςύα και εκτϋλεςη των XML ερωτόςεων. 

5. Δημιουργύα ενόσ αντικειμϋνου ςυνδιαλλαγόσ. 

Ο XML Manager αποτελεύ το μοναδικό τρόπο για την καταςκευό BDB XML αντικειμϋνων και ωσ 

αποτϋλεςμα ο ρόλοσ του εύναι πρωταγωνιςτικόσ ςε κϊθε BDB XML εφαρμογό. 
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Για τη διαχεύριςη των εγγρϊφων ςτην Oracle Berkeley DB XML, πρϋπει πρωτύςτωσ τα ϋγγραφα να 

φορτωθούν ςε containers. Τπϊρχουν οι εξόσ τρόποι για τη προςθόκη ενόσ XML εγγρϊφου ςε ϋνα 

container: 

1. Με string αντικεύμενο που κρατϊ ολόκληρο το ϋγγραφο. 

2. Με ροό ειςόδου που δημιουργεύται από το όνομα του αρχεύου. 

3. Με ροό ειςόδου που δημιουργεύται από το URL. 

4. Με ροό ειςόδου που αναφϋρεται ςε buffer μνόμησ. 

5. Με ροό ειςόδου που αναφϋρεται ςε standard εύςοδο. 

Για την ειςαγωγό ενόσ XML εγγρϊφου ςε ϋνα container πρϋπει να πραγματοποιηθούν τα εξόσ 

βόματα : 

 Δημιουργύα τησ ροόσ ειςόδου με το περιεχόμενο του εγγρϊφου ό φόρτωςη του εγγρϊφου 

ςε ϋνα string αντικεύμενο. 

 Παροχό ενόσ ονόματοσ για το ϋγγραφο. Για την περύπτωςη που δεν παρϋχεται ςαφώσ ϋνα 

όνομα από το χρόςτη, τότε μϋςω κατϊλληλησ ςυνϊρτηςησ παρϊγεται μοναδικό όνομα. 

 Δημιουργύα ενόσ XMLUpdateContext αντικειμϋνου. Σο αντικεύμενο αυτό όπωσ ϋχει όδη 

αναφερθεύ αφορϊ το γενικευμϋνο πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο ενημερώνεται ο container. 

Η ανϊκτηςη τησ πληροφορύασ από τουσ BDB XML containers πραγματοποιεύται με τη χρόςη τησ 

XQuery [reference]. Όπωσ ϋχει όδη προαναφερθεύ, η XQuery αποτελεύ τη γλώςςα που 

ςχεδιϊςτηκε για να απευθύνει ερωτόςεισ ςε XML ϋγγραφα. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η XQuery εύναι υπεύθυνη για τισ παρακϊτω ενϋργειεσ: 

 Απευθύνει ερώτηςη ςε ϋνα ό πολλαπλϊ ϋγγραφα. 

 Απευθύνει ερώτηςη ςε υπό-τμόματα του εγγρϊφου, θϋτοντασ ωσ κριτόρια 

 τιμϋσ ατομικών κόμβων εγγρϊφου. 
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 Διαχειρύζεται και μεταςχηματύζει τα αποτελϋςματα μιασ ερώτηςησ. 

Σα αποτελϋςματα μιασ ερώτηςησ εύναι ϋνα ςύνολο από XmlResults αντικεύμενα. Για την εξϋταςη 

των αποτελεςμϊτων πραγματοποιεύται επανϊληψη ςτο ςύνολο των αποτελεςμϊτων (resultSet), 

ανακτώντασ κϊθε ςτοιχεύο του ςυνόλου ωσ ϋνα XmlValue αντικεύμενο. Η πληροφορύα από το 

ςτοιχεύο αυτό αποκτϊται ςυνόθωσ εύτε ωσ ϋνα string αντικεύμενο εύτε ωσ ϋνα XmlDocument 

αντικεύμενο. 

2.4. ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

το κεφϊλαιο αυτό αναλύθηκαν λεπτομερώσ όλα τα τεχνικϊ πρότυπα και οι ςχετικϋσ τεχνολογύεσ 

που χρηςιμοποιόθηκαν για την εκπόνηςη τησ εργαςύασ.  

το κεφϊλαιο που ακολουθεύ θα παρουςιαςτεύ το πλαύςιο εργαςύασ ςτο οπούο βαςύζεται η 

παρούςα εργαςύα. υγκεκριμϋνα θα παρουςιαςτεύ η γενικό αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ 

υποςτόριξησ εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών καθώσ και η αρχιτεκτονικό του 

προγρϊμματοσ LOGOS, ςτην οπούα η παρούςα διπλωματικό εργαςύα υλοπούηςε τουσ 

μηχανιςμούσ εξατομύκευςησ με βϊςη το παραπϊνω πλαύςιο. 
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Κεφϊλαιο 3. Πλαύςιο εργαςύασ για τη δυναμικό καταςκευό 

εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών με βϊςη την παιδαγωγικό 

3.1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

ε αυτό το κεφϊλαιο θα περιγραφεύ το πλαύςιο εξατομύκευςησ ςτο οπούο βαςύζεται η παρούςα 

εργαςύα για την καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών, και το οπούο 

αναπτύχθηκε ςτα πλαύςια τησ μεταπτυχιακόσ διατριβόσ τησ Ξϋνιασ Αρϊπη [1] και ϋχει 

παρουςιαςτεύ ςε μύα ςειρϊ δημοςιεύςεων [1][3][5][6][7]. Θα αναλυθεύ η γενικότερη αρχιτεκτονικό 

αυτού του πλαιςύου εργαςύασ και θα επεξηγηθεύ η λειτουργύα των επιμϋρουσ τμημϊτων τησ. 

Σϋλοσ, θα παρουςιαςτεύ η αρχιτεκτονικό του προγρϊμματοσ LOGOS, ςτην οπούα η παρούςα 

διπλωματικό εργαςύα υλοπούηςε τουσ μηχανιςμούσ εξατομύκευςησ με βϊςη το παραπϊνω 

πλαύςιο. 

3.2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΕΜΠΕΙΡΙΨΝ ΒΑΙΜΕΝΨΝ ΣΗΝ 

ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ 

Η γενικό αρχιτεκτονικό [1][3][5][6][7] που παρουςιϊζεται ςτην ενότητα αυτό αποτελεύ το 

γενικότερο πλαύςιο ςτο οπούο εντϊςςεται η παρούςα εργαςύα. Η ςκοπιμότητα που ϋρχεται να 

υπηρετόςει η γενικό αυτό αρχιτεκτονικό εύναι η αποτελεςματικό υποςτόριξη υπηρεςιών 

εξατομικευμϋνησ μϊθηςησ μϋςα από την αυτόματη δημιουργύα εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών 

εμπειριών, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και απαιτόςεισ των μαθητών, όπωσ το 

ςτυλ μϊθηςησ, το εκπαιδευτικό επύπεδο και τη δυςκολύα, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τεχνικϋσ 

και ϊλλεσ προτιμόςεισ. Μύα εκπαιδευτικό εμπειρύα, μπορεύ να θεωρηθεύ ςαν ςχϋδιο εκμϊθηςησ 

εφόςον ςυςχετιςτεύ με το αντύςτοιχο υλικό εκμϊθηςησ το οπούο  ϋνασ εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να 

εκμεταλλευτεύ προκειμϋνου να εκπληρώςει τουσ μαθηςιακούσ του ςτόχουσ. Η αρχιτεκτονικό 

βαςύζεται ςτη ςαφό διϊκριςη τησ παιδαγωγικόσ (ςχεδύου μϊθηςησ) που περιγρϊφεται με 

αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια, τα οπούα περιγρϊφουν με γενικό τρόπο (χωρύσ ϊμεςη ςύνδεςη 

με το εκπαιδευτικό υλικό) το πώσ μπορεύ να διδαχθεύ ϋνα αντικεύμενο για την επύτευξη 

ςυγκεκριμϋνων εκπαιδευτικών ςτόχων και του εκπαιδευτικού υλικού (επαναχρηςιμοποιόςιμα 

αντικεύμενα μϊθηςησ) το οπούο προϋρχεται από μια αποθόκη επαναχρηςιμοποιόςιμων 
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αντικειμϋνων μϊθηςησ. Η ϋννοια των αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων καθιςτϊ δυνατό την 

αποςύνδεςη τησ παιδαγωγικόσ προςϋγγιςησ που ακολουθεύται κατϊ τη διδαςκαλύα από το 

εκπαιδευτικό υλικό που υποςτηρύζει τη διδαςκαλύα και επιτρϋπει το ςχεδιαςμό αποδοτικών 

αλγορύθμων αυτόματησ δημιουργύασ εκπαιδευτικών εμπειριών για την ικανοπούηςη των 

ιδιαύτερων αναγκών κϊθε εκπαιδευόμενου.  Περαιτϋρω, το μοντϋλο ςτο οπούο βαςύζεται η 

καταςκευό των αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων καθορύζει επαναχρηςιμοποιόςιμεσ 

δομικϋσ μονϊδεσ που βρύςκονται ενθυλακωμϋνεσ  μϋςα ςτα ςενϊρια ώςτε αυτϊ να μπορούν να 

επαναχρηςιμοποιηθούν ςε διαφορετικϋσ περιπτώςεισ απλϊ ςυνδϋοντασ το κατϊλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό ςε  ςυγκεκριμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ.  

την εικόνα που ακολουθεύ (Εικόνα 3-1) παρουςιϊζεται ςχηματικϊ η γενικό αρχιτεκτονικό που 

επιτυγχϊνει τουσ παραπϊνω ςτόχουσ [1][3][5][6][7]: 

 

Εικόνα 3-1 Η γενικό αρχιτεκτονικό για τη δυναμικό καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών βαςιςμϋνων 
ςτην παιδαγωγικό [1][3][5][6][7] 

Σο κύριο ςυςτατικό αυτόσ τησ αρχιτεκτονικόσ εύναι το Σμόμα Εξατομύκευςησ (Personalization 

Component), το οπούο λαμβϊνοντασ υπόψη τα Προφύλ των Μαθητών (Learner Profiles), 

προςπαθεύ να βρει ϋνα κατϊλληλο Αφηρημϋνο Εκπαιδευτικό ενϊριο (Learning Design) που θα 

εφαρμοςτεύ ςτην καταςκευό μιασ Εξατομικευμϋνησ Εκπαιδευτικόσ Εμπειρύασ (Learning 

Experience). τη ςυνϋχεια, με βϊςη το επιλεγμϋνο αφηρημϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριο, που εύναι 

ουςιαςτικϊ μια ιεραρχύα δραςτηριοτότων, το τμόμα τησ εξατομύκευςησ αναζητϊ κατϊλληλα 

αντικεύμενα μϊθηςησ από Αποθόκεσ Αντικειμϋνων Μϊθηςησ (Learning Object Repositories) για να 

ςυνδεθούν ςε κϊθε δραςτηριότητα, χρηςιμοποιώντασ τισ πληροφορύεσ από το προφύλ του 
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εκϊςτοτε μαθητό και χτύζει μια ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ (Learning 

Experience Intermediate Representation). Σελικϊ, το Σμόμα Μεταςχηματιςμού (Transformation 

Component) μετατρϋπει αυτό την ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε 

κατϊλληλη μορφό (π.χ. ϋνα πακϋτο ςύμφωνα με το πρότυπο SCORM) για τη διανομό τησ ςε 

ςυςτόματα μϊθηςησ. Ϊνα πρόςθετο εργαλεύο, ο υντϊκτησ Αφηρημϋνων Εκπαιδευτικών 

εναρύων (Learning Designs Editor), χρηςιμοποιεύται για τη δημιουργύα των ςεναρύων τα οπούα 

αποθηκεύονται ςε κατϊλληλη αποθόκη. 

Προκειμϋνου να μπορούν να ανακτηθούν τα αντικεύμενα εκμϊθηςησ από τισ αποθόκεσ υλικού, τα 

αντικεύμενα αυτϊ πρϋπει να περιγρϊφονται με ϋναν ςυνεπό τρόπο.  Για τον λόγο αυτό η 

αναπαρϊςταςη των αντικειμϋνων αυτών βαςύζεται ςτο πλαύςιο εργαςύασ ASIDE [1][2][7]το οπούο 

αξιοποιεύ το πρότυπο ψηφιακών βιβλιοθηκών METS για να τα περιγρϊψει με ϋναν ευϋλικτο και 

διαλειτουργικό τρόπο. 

Σϋλοσ, ϋνα κατϊλληλο ύςτημα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (Learning Management System-LMS) (π.χ. 

ϋνα ςύςτημα ςυμβατό με το πρότυπο SCORM) χρηςιμοποιεύται για τη διανομό τησ 

εξατομικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςτον μαθητό. Αυτό το LMS εύναι επύςησ ικανό να 

παρακολουθεύ τη ςυμπεριφορϊ και την πρόοδο του μαθητό προκειμϋνου να τηρηθεύ το προφύλ 

του ενόμερο. 

 

την αρχιτεκτονικό αυτό μπορούμε να δούμε πώσ υποςτηρύζεται η αυτόματη καταςκευό 

εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών ακολουθώντασ τα εξόσ βόματα:  

1. Καταςκευό αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων από ϋναν χεδιαςτό εναρύων 

(Learning Designer) μϋςω ενόσ υντϊκτη (Learning Designs Editor). 

2. Αποθόκευςη των ςεναρύων (Learning Designs) ςε μια κατϊλληλη αποθόκη. 

3. Αυτόματη καταςκευό εκπαιδευτικών εμπειριών (Learning Experiences) που γύνεται 

από ϋνα κατϊλληλο λογιςμικό (Personalization Component) το οπούο υλοποιεύ 

αλγορύθμουσ επιλογόσ κατϊλληλων ςεναρύων βϊςει πληροφοριών που προϋρχονται 

από προφύλ εκπαιδευόμενων (Learner Profiles) και περιλαμβϊνουν τουσ 

εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ και ϊλλεσ παιδαγωγικϋσ παραμϋτρουσ των εκπαιδευόμενων. 

Σο λογιςμικό αυτό επιλϋγει και το κατϊλληλο εκπαιδευτικό υλικό από μια αποθόκη 

αντικειμϋνων μϊθηςησ (Learning Objects Repository) με βϊςη τισ προτιμόςεισ 
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περιεχομϋνου των εκπαιδευόμενων (όπωσ δύνονται ςτα προφύλ) και τισ αφηρημϋνεσ 

περιγραφϋσ των ςεναρύων. Η ϋξοδοσ που δύνει αυτό το τμόμα λογιςμικού εύναι μια 

εκπαιδευτικό εμπειρύα ςε μια ενδιϊμεςη μορφό αναπαρϊςταςησ (Intermediate 

Representation). 

4. Μετατροπό τησ ενδιϊμεςησ αναπαρϊςταςησ τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε 

κατϊλληλη τελικό μορφό (π.χ. ςε SCORM package). Η μετατροπό γύνεται από ϋνα 

κατϊλληλο τμόμα λογιςμικού (Transformation Component). 

5. Για τη μεταφορϊ των καταςκευαςμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ και την παρακολούθηςη τησ αλληλεπύδραςόσ τουσ με αυτϋσ εύναι 

υπεύθυνο ϋνα ύςτημα Διαχεύριςησ  Μϊθηςησ (Learning Management System). Σο ύδιο 

ςύςτημα εύναι υπεύθυνο για τον εντοπιςμό και αξιολόγηςη των ςυνηθειών και τησ 

προόδου του εκπαιδευόμενου, ϋτςι ώςτε να προβαύνει ςε ςυνεχό ενημϋρωςη του 

προφύλ του. 

Ιδανικϊ, τόςο η καταςκευό του εκπαιδευτικού ςεναρύου, όςο και η ςύνδεςη του κατϊλληλου 

υλικού μϊθηςησ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα θα πρϋπει να λαμβϊνουν υπόψη τισ εκπαιδευτικϋσ 

ανϊγκεσ και τισ προτιμόςεισ του εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και οι προτιμόςεισ 

που πρϋπει να αποτελούν παραμϋτρουσ που πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη ςτισ διαδικαςύεσ 

εξατομύκευςησ ςύμφωνα με το παραπϊνω πλαύςιο εξατομύκευςησ εύναι οι εξόσ: 

 Σο τυλ Εκμϊθηςησ (Learning Style): Τπϊρχουν πολλού οριςμού και προςεγγύςεισ για τα 

ςτυλ εκμϊθηςησ ςτη βιβλιογραφύα [13]. Γενικϊ το ςτυλ εκμϊθηςησ εύναι ο τρόποσ με τον 

οπούο ϋνασ μαθητόσ μαθαύνει πιο αποτελεςματικϊ ό αλλιώσ η προτιμημϋνη προςϋγγιςη 

ενόσ ατόμου ςτην οργϊνωςη και την παρουςύαςη των πληροφοριών. Σα ςτυλ εκμϊθηςησ 

ϋχουν προκαλϋςει ςημαντικό ενδιαφϋρον λόγω τησ επιρροόσ που μπορούν να ϋχουν ςτην 

αποτελεςματικότητα τησ παρϊδοςησ τησ διδαςκαλύασ και των παιδαγωγικών υλικών για 

ϋνα ϊτομο [1][5].  

 Σο Εκπαιδευτικό επύπεδο και η Δυςκολύα (Educational Level and Difficulty): Εύναι 

ςημαντικό για μια εκπαιδευτικό εμπειρύα να ευθυγραμμύζεται με το εκπαιδευτικό επύπεδο 

του μαθητό ςχετικϊ με μια μαθηςιακό περιοχό και ςύμφωνα με την επιθυμητό  δυςκολύα 

του/τησ, προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να ςυμμετϋχει ςτισ αντύςτοιχεσ δραςτηριότητεσ 

εκμϊθηςησ και να μετατρϋψει αυτϋσ τισ πληροφορύεσ ςε γνώςη. Σο εκπαιδευτικό επύπεδο  
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και η δυςκολύα, θα πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη κατϊ την οργϊνωςη του μαθηςιακού 

πλϊνου και κατϊ την ενςωμϊτωςη του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Οι Εκπαιδευτικού τόχοι του Εκπαιδευόμενου (Learner Goals/Objectives): Οι εκπαιδευτικού 

ςτόχοι των μαθητών εύναι μια ςημαντικό παρϊμετροσ που πρϋπει και αυτό να λαμβϊνεται 

υπόψη κατϊ τη δημιουργύα εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών, επειδό 

εκφρϊζουν τι θεωρεύ ςημαντικό ϋνασ εκπαιδευόμενοσ και τι θα θϋλει να γνωρύζει κατϊ το 

πϋρασ τισ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. Μια εκπαιδευτικό εμπειρύα, που καταςκευϊζεται με 

τϋτοιο τρόπο ώςτε να ικανοποιόςει τουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ των εκπαιδευόμενων, 

μπορεύ να μειώςει ςημαντικϊ το χρόνο εκμϊθηςησ ενώ ταυτόχρονα, αυξϊνεται η 

αποδοτικότητα του. Οι εκπαιδευτικού ςτόχοι επηρεϊζουν τόςο την επιλογό των 

εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων όςο και την επιλογό του κατϊλληλου εκπαιδευτικού 

υλικού. 

 Σο Εκπαιδευτικό του Τπόβαθρο (Previous Knowledge): Λαμβϊνοντασ υπόψη ςτη 

διαδικαςύα τησ εξατομικευμϋνησ καταςκευόσ εκπαιδευτικών εμπειριών το εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο των μαθητών, μπορεύ να μειωθεύ ςημαντικϊ ο απαιτούμενοσ χρόνοσ 

εκμϊθηςησ, αφαιρώντασ από τη μαθηςιακό διαδικαςύα τα εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα που 

ςχετύζονται με μαθηςιακούσ ςτόχουσ, που ϋχουν εκπληρωθεύ από το μαθητό κατϊ το 

παρελθόν ςε ϋνα ικανοποιητικό επύπεδο. Οι πληροφορύεσ που αφορούν την προηγούμενη 

γνώςη μπορούν να εξαχθούν από το επύπεδο ικανοπούηςησ των ςτόχων του μαθητό. 

 Οι Σεχνικϋσ Προτιμόςεισ (Technical Preferences): Οι τεχνικϋσ προτιμόςεισ μπορούν να 

περιλϊβουν πληροφορύεσ ςχετικϋσ με τισ ςυςκευϋσ που χρηςιμοποιεύ ο εκπαιδευόμενοσ, 

τη ςύνδεςη ςτο Διαδύκτυο κ.λπ. Αυτϋσ οι προτιμόςεισ δεν επηρεϊζουν την οργϊνωςη του 

ςχεδύου εκμϊθηςησ αλλϊ λαμβϊνονται υπόψη ςτην επιλογό των κατϊλληλων 

αντικειμϋνων εκμϊθηςησ. 

 Άλλεσ προτιμόςεισ (Other Preferences): Προτιμόςεισ ςχετικϊ με τη γλώςςα, τον 

προμηθευτό του εκπαιδευτικού υλικού, το ςχεδιαςτό τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, κ.λπ.. 

Οι προτιμόςεισ ςχετικϊ με τη γλώςςα και τον προμηθευτό του εκπαιδευτικού υλικού 

λαμβϊνονται υπόψη κατϊ επιλογό τησ μαθηςιακών αντικειμϋνων, ενώ η προτύμηςη 
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ςχετικϊ με το ςχεδιαςτό του εκπαιδευτικού υλικού λαμβϊνεται υπόψη ςτην επιλογό του 

εκπαιδευτικού ςχεδύου. 

3.2.1. Προφύλ Μαθητών (Learner Profiles) 

Οι παραπϊνω παρϊμετροι ςτο ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο θεωρούνται τμόμα του προφύλ ενόσ 

μαθητό. Αυτϋσ οι παρϊμετροι παρουςιϊζονται ςτο εννοιολογικό διϊγραμμα (conceptual diagram) 

που δύνεται ςτην Εικόνα 3-2.  

 

Εικόνα 3-2 Σο διϊγραμμα κλϊςεων των προφύλ των μαθητών τα οπούα λαμβϊνονται υπόψη ςτη δυναμικό καταςκευό 
εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών. 

Οι ςτόχοι του μαθητό (LearnerGoals) εκφρϊζονται με εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ  

(LearningObjectives), όπωσ φαύνεται ςτη δομό που παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 3-2. Ϊνασ μαθητόσ 

μπορεύ να ϋχει πολλούσ ςτόχουσ. Ϊνασ ςτόχοσ (LearnerGoal) περιλαμβϊνει ϋνα  ςτοιχεύο 

«κατϊςταςη» (status), το οπούο εύναι ϋνασ πραγματικόσ αριθμόσ από το 0.0 ϋωσ το 1.0 και 
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εκφρϊζει το επύπεδο ικανοπούηςησ του ςτόχου (π.χ. μια τιμό 0.0 δεύχνει ότι ο ςτόχοσ δεν ϋχει 

ικανοποιηθεύ, ενώ μια τιμό 1.0 υποδηλώνει ότι ο εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ ϋχει πλόρωσ 

ικανοποιηθεύ).  Από αυτόν την πληροφορύα μπορούμε επύςησ να καταλϊβουμε και να εξϊγουμε 

τισ προηγούμενεσ γνώςεισ/εκπαιδευτικό υπόβαθρο (previous knowledge) ενόσ μαθητό. Ο μαθητόσ 

επύςησ μπορεύ να ορύςει και την προτεραιότητα για ϋνα εκπαιδευτικό ςτόχο ενώ παρϊλληλα ϋχει 

τη δυνατότητα να ορύςει διϊφορεσ ϊλλεσ προτιμόςεισ ςχετικϊ με το εκπαιδευτικό επύπεδο 

(EducationalLevel)  και το ςτυλ μϊθηςησ (LearningStyle), το  δημιουργό ό τον οργανιςμό που 

διαθϋτει τα αντικεύμενα μϊθηςησ (LearningProvider), τον δημιουργό εκπαιδευτικών ςεναρύων 

(LearningPlanner) και κϊποιεσ τεχνικϋσ προτιμόςεισ (Technical Preferences). 

3.2.2. Αφηρημϋνα Εκπαιδευτικϊ ενϊρια (Learning Designs) 

Σα αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια ςυνιςτούν παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ (εκπαιδευτικϋσ 

ςτρατηγικϋσ / διδακτικϊ πρότυπα), οι οπούεσ  μπορούν να εφαρμοςτούν για την καταςκευό 

εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών. Ϊνα ςημαντικό χαρακτηριςτικό τουσ εύναι ότι η 

παιδαγωγικό (τρόποσ διδαςκαλύασ) εύναι ςαφώσ διαχωριςμϋνη από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 

δηλαδό τα αντικεύμενα μϊθηςησ δεν ςυνδϋονται με το εκπαιδευτικό ςενϊριο κατϊ την διϊρκεια 

του ςχεδιαςμού, όπωσ ςυμβαύνει με ϊλλεσ προςεγγύςεισ και πρότυπα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ (π.χ. 

IMS Learning Design και SCORM). Ϊτςι, κατϊλληλα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια μπορούν να 

αξιοποιηθούν και να επαναχρηςιμοποιηθούν από τισ διαδικαςύεσ εξατομύκευςησ για την 

καταςκευό εκπαιδευτικών εμπειριών ςε διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ καταςτϊςεισ (instructional 

contexts). Η ςύνδεςη του εκπαιδευτικού ςεναρύου με το εκπαιδευτικό υλικό ςε πραγματικό χρόνο 

επιτρϋπει την καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών, όπου οι ανϊγκεσ και οι 

προτιμόςεισ των μαθητών που εκφρϊζονται ςτα προφύλ τουσ, λαμβϊνονται υπόψη τόςο ςτην 

οργϊνωςη τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ όςο και ςτο περιεχόμενό τησ. 

Σα αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια (Learning Designs) καταςκευϊζονται ςύμφωνα με το 

μοντϋλο που παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 3-3. 
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Εικόνα 3-3 Σο μοντϋλο για την καταςκευό αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων (Learning Designs) 

την Εικόνα 3-3 παρουςιϊζεται το εννοιολογικό μοντϋλο ςτο οπούο βαςύζεται η καταςκευό των 

αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων. Κεντρικό κλϊςη ςτο μοντϋλο αυτό εύναι η κλϊςη Training. 

Ϊνα Training εύναι μύα ςυλλογό από αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια που χρηςιμοποιεύται για τη 

διδαςκαλύα ενόσ ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ (subject). Σο ύδιο θϋμα μπορεύ να διδαχθεύ με πολλούσ 

τρόπουσ (Training Methods) ανϊλογα με το  ςτυλ μϊθηςησ (Learning Style), την επιθυμητό 

δυςκολύα (difficulty) και το εκπαιδευτικό επύπεδο (Educational Level) του κϊθε εκπαιδευόμενου 

(Learner). Τπϊρχουν πολλϋσ κατηγοριοποιόςεισ  των Learning Styles και των Educational Levels, 
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οπότε αυτϊ τα ςτοιχεύα εύναι ευϋλικτα ϋτςι ώςτε να μπορούν να δεύχνουν ςε τιμϋσ διαφορετικών 

ταξινομιών.  

Ϊνα Training Method αποτελεύται από μύα ακολουθύα από Activity Structures. Σο κϊθε Activity 

Structure δομεύται από μύα ακολουθύα από Activities (sequence ό selection). Σα όδη υπϊρχοντα 

Activity Structures ό τμόματα αυτών εύναι δυνατόν να επαναχρηςιμοποιηθούν ςε νϋα αφηρημϋνα 

εκπαιδευτικϊ ςενϊρια. 

Κϊθε Training, Activity Structure and Activity ϋχει ϋνα εκπαιδευτικό ςτόχο (Learning Objective). 

υνόθωσ, οι εκπαιδευτικού ςτόχοι ςυντϊςςονται ωσ απλϋσ περιγραφϋσ κειμϋνου. Αυτό 

παρουςιϊζει τεχνικούσ περιοριςμούσ ςτην αξιοπούηςη των εκπαιδευτικών ςτόχων από 

ςυςτόματα εξατομύκευςησ. Γι’ αυτόν τον λόγο εδώ χρηςιμοποιεύται μύα πιο δομημϋνη ςύνταξη 

των εκπαιδευτικών ςτόχων. υγκεκριμϋνα  κϊθε εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ αποτελεύται από : 

1. Ϊνα learning objective verb, το οπούο παρϋχεται από ϋνα προκαθοριςμϋνο ςύνολο 

ρημϊτων που υποδηλώνουν ποιο θα εύναι το αποτϋλεςμα μιασ εκπαιδευτικόσ 

δραςτηριότητασ (outcome-illustrating verbs που χαρακτηρύζουν κϊθε τύπο 

εκπαιδευτικού ςτόχου όπωσ καθορύζεται μια οριςμϋνη ταξινομύα, την "Bloom's 

Taxonomy" [8]). 

2. Ϊνα learning_objective_topic το οπούο προςδιορύζει το θϋμα (topic) ςτο οπούο 

αναφϋρεται το learning objective και εύναι ϋνα concept ό ϋνα individual κϊποιασ 

ςυγκεκριμϋνησ οντολογύασ (domain ontology). 

Η κλϊςη LearningObjectType χρηςιμοποιεύται για να περιγρϊψει τα επιθυμητϊ χαρακτηριςτικϊ 

των αντικειμϋνων μϊθηςησ χωρύσ να ςυνδϋει ςυγκεκριμϋνα αντικεύμενα με δραςτηριότητεσ κατϊ 

το χρόνο του ςχεδιαςμού. Με τη βοόθεια του property lom_LearningResourceType ορύζουμε τον 

τύπο του επιθυμητού αντικειμϋνου μϊθηςησ (π.χ. simulation, figure κ.τ.λ.), ενώ με το property 

lom_InteractivityType τον τύπο-τρόπο αλληλεπύδραςησ. Επιπλϋον μϋςω του property 

lom_InteractivityLevel ορύζουμε το επύπεδο αλληλεπύδραςησ. Μϋςω τησ ςχϋςησ related_with 

μπορούμε να περιορύςουμε ακόμα περιςςότερο τα επιθυμητϊ χαρακτηριςτικϊ των αντικειμϋνων 

μϊθηςησ ςύμφωνα με τισ ςημαςιολογικϋσ περιγραφϋσ (semantics) των ςυςτατικών τουσ 

ςτοιχεύων. Η τιμό των semantics ςτο παραπϊνω μοντϋλο μπορεύ να εύναι μύα ϋννοια (concept) ό 
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ϋνα individual από μύα οντολογύα ό ακόμη ϋνα ςύνθετο query το οπούο θα προςδιορύζει τα 

επιθυμητϊ ςημαςιολογικϊ χαρακτηριςτικϊ του υλικού του αντικειμϋνου μϊθηςησ. Η μορφό του 

χαρακτηριςτικού semantics εξαρτϊται από το ςχόμα, μοντϋλο, ό γλώςςα οντολογιών, η οπούα 

ϋχει χρηςιμοποιηθεύ για να περιγρϊψει ςημαςιολογικϊ το υλικό (π.χ. ψηφιακϊ αντικεύμενα) του 

αντικειμϋνου μϊθηςησ. Για παρϊδειγμα αν τα ψηφιακϊ αντικεύμενα αυτϊ  περιγρϊφονται 

ςημαςιολογικϊ με OWL, τότε θα πρϋπει το χαρακτηριςτικό semantics να περιλαμβϊνει ϋνα 

SPARQL query. 

3.2.2.1. Παρϊδειγμα  εκπαιδευτικού ςεναρύου 

 τη ςυνϋχεια παρουςιϊζουμε ϋνα απλό αφηρημϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριο  που ςκοπό ϋχει να 

διδϊξει ςε ϋναν αρχϊριο μαθητό κϊποιεσ από τισ βαςικϋσ δρϊςεισ ςτο ποδόςφαιρο. Για ευκολύα 

ςτην αναπαρϊςταςη χρηςιμοποιούμε τισ παρακϊτω ςυντομογραφύεσ: 

T: Training  

TM: Training Method 

AS: Activity Structure 

A: Activity 

LS: Learning Style 

EL: Educational Level 

D: Difficulty 

lRT: learning Resource Type,  

iT: interactivity Type 

iL: interactivity Level 

 

Σο παρακϊτω εκπαιδευτικό ςενϊριο περιλαμβϊνει δύο εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ (Training 

Methods) για τη διδαςκαλύα του ύδιου αντικειμϋνου. Η πρώτη (TM1) απευθύνεται ςε αρχϊριουσ 

μαθητϋσ (Educational Level: Primary και Difficulty: very low) με ςτυλ εκμϊθηςησ GeneralToSpecific, 

που ςημαύνει ότι μαθαύνουν πιο αποδοτικϊ όταν τουσ παρουςιϊζονται πρώτα οι γενικϋσ ϋννοιεσ οι 

οπούεσ γύνονται πιο ςυγκεκριμϋνεσ, καθώσ η εκπαιδευτικό εμπειρύα προχωρϊει. Η δεύτερη (TM2) 

απευθύνεται πϊλι ςε αρχϊριουσ μαθητϋσ με τη διαφορϊ ότι εύναι καταλληλότερη για αυτούσ που 

ϋχουν ςτυλ εκμϊθηςησ ExampleOriented, δηλαδό μαθαύνουν καλύτερα όταν η εκπαιδευτικό 

εμπειρύα περιλαμβϊνει πολλϊ παραδεύγματα. τισ παρενθϋςεισ «()» δύνεται κϊθε φορϊ ο 
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εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ κϊθε Training , Activity Structure και Activity, ενώ ςτισ αγκύλεσ «[]» δύνονται 

τα επιθυμητϊ χαρακτηριςτικϊ των αντικειμϋνων μϊθηςησ τα οπούα θα ςυνδεθούν δυναμικϊ ςε 

πραγματικό χρόνο με το ςενϊριο.  το χαρακτηριςτικϊ semantics και value ϋχουμε 

χρηςιμοποιόςει για λόγουσ απλότητασ και καθαρότερησ παρουςύαςησ απλϊ concepts και 

individuals. Όπωσ εύπαμε και παραπϊνω αυτϊ μπορούν να περιλαμβϊνουν ςύνθετα queries όπωσ 

θα δούμε αργότερα ςτο κεύμενο αυτό. 

 

T: Basic Soccer Actions (comprehend, Basic Soccer Actions) 

 TM1 {LS: GeneralToSpecific, EL: Primary, D: very low} 

o AS1.1: Goal (comprehend, Goal) 

 A1.1.1: Goal definition (define, Goal)  

[lRT: narrative text, iT: expositive, iL: very low] 

A1.1.2: Goal description (describe, Goal)  

[lRT: lecture, iT: expositive, iL: very low] 

 A1.1.3: Goal example – Zidane (give examples, Goal)  

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Zidane] 

o AS1.2: Foul (comprehend, Foul) 

 A1.2.1: Foul definition (define, Foul) 

[lRT: narrative text, iT: expositive, iL: very low] 

 A1.2.2: Foul description (describe, Foul) 

[lRT: lecture, iT: expositive, iL: very low] 

 A1.2.3: Foul example – Zidane (give examples, Foul) 

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Zidane] 

o AS1.3: Soccer Pass (comprehend, Pass) 

 A1.3.1: Soccer Pass definition (define, Pass) 

[lRT: narrative text, iT: expositive, iL: very low] 

 A1.3.2: Soccer Pass description  (describe, Pass) 

[lRT: lecture, iT: expositive, iL: very low] 

http://.../socceragents#PlayerObject
http://.../socceragents#PlayerObject
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 A1.3.3: Soccer Pass example – Zidane (give examples, Pass) 

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Zidane]  

 TM2 {LS: ExampleOriented, EL: Primary, D: very low}  

o AS 2.1: Goal (comprehend, Goal) 

 A2.1.1: Goal  definition (define, Goal) 

[lRT: narrative text, iT: expositive, iL: very low] 

 A2.1.2: Goal example – Zidane (give examplesς, Goal) 

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Zidane] 

 A2.1.3: Goal example – Maradona (give examples, Goal)  

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Maradona] 

 A2.1.4: Goal example – Bergkamp (give examples, Goal)  

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Bergkamp] 

o AS2.2: Foul (comprehend, Foul) 

 A2.2.1: Foul definition (define, Foul) 

[lRT: narrative text, iT: expositive, iL: very low] 

 A2.2.2: Foul example – Zidane (give examples, Foul)  

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Zidane] 

 A2.2.3: Foul example – Maradona (give examples, Foul)  

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Maradona] 

 A2.2.4: Foul example – Bergkamp (give examples, Foul)  

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Bergkamp] 

o AS2.3: Soccer Pass (comprehend, Pass) 

 A2.3.1: Soccer Pass definition (define, Pass) 

[lRT: narrative text, iT: expositive, iL: very low] 

http://.../socceragents#PlayerObject
http://.../socceragents#PlayerObject
http://.../socceragents#PlayerObject
http://.../socceragents#PlayerObject
http://.../socceragents#PlayerObject
http://.../socceragents#PlayerObject
http://.../socceragents#PlayerObject
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 A2.3.2: Soccer Pass example - Zidane (give examples, Pass)  

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Zidane] 

 A2.3.3: Soccer Pass example - Maradona (give examples, Pass)  

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Maradona] 

 A2.3.4: Soccer Pass example - Bergkamp (give examples, Pass)  

[lRT: simulation, iT: expositive, iL: very low, semantics: 

http://.../socceragents#PlayerObject, value: Bergkamp] 

3.2.3. Εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα  

Οι τρϋχουςεσ εξελύξεισ ϋχουν προωθόςει την ϋννοια των επαναχρηςιμοποιόςιμων αντικειμϋνων 

εκμϊθηςησ. Παραδοςιακϊ, η εκμϊθηςη οργανώθηκε ςτα μαθόματα και τισ ςειρϋσ μαθημϊτων που 

καλύπτουν τουσ προκαθοριςμϋνουσ ςτόχουσ. τα περιβϊλλοντα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, το υλικό 

τεμαχύζεται ςε μικρότερα ανεξϊρτητα τμόματα τα οπούα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν 

αυτόνομα ό ςε ςυνδυαςμό  με ϊλλο υλικό για να διαμορφώςει αντικεύμενα υψηλότερου επιπϋδου 

που καλύπτουν τισ ανϊγκεσ εκμϊθηςησ των χρηςτών. 

Ϊνα ςημαντικό ζότημα ςχετικό με την ϋννοια των επαναχρηςιμοποιόςιμων αντικειμϋνων 

εκμϊθηςησ εύναι η περιγραφό τουσ με μεταδεδομϋνα. Φρηςιμοποιόθηκε το δημοφιλϋςτερο 

πρότυπο μεταδεδομϋνων, το IEEE Learning Object Metadata (LOM). Εύναι δυνατό με αυτό το 

πρότυπο να αναπαραςταθούν μερικϋσ παιδαγωγικϋσ ιδιότητεσ που μπορούν να αντιςτοιχηθούν 

με ανϊλογεσ ιδιότητεσ των εκπαιδευτικών προφύλ, για να υποςτηριχθεύ μια αυτοματοποιημϋνη 

διαδικαςύα, για την καταςκευό τησ εξατομικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. Αρκετϋσ από τισ 

παραμϋτρουσ που αναφϋρονται ςτο προηγούμενο τμόμα (π.χ. δυςκολύα, τεχνικϋσ προτιμόςεισ, 

γλώςςα, προμηθευτό υλικού κ.λπ.) μπορούν να ενςωματωθούν ϊμεςα ςτισ LOM  περιγραφϋσ. 

Εντούτοισ, όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, μια από τισ ςημαντικότερεσ πτυχϋσ ςτην εξατομύκευςη εύναι 

η αναπαρϊςταςη των μαθηςιακών ςτόχων (που χρηςιμοποιούνται επύςησ για να εξαγϊγουν το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο) που κατακτώνται από την προοριζόμενη μαθηςιακό ϋκβαςη των 

εκπαιδευτικών αντικειμϋνων τα οπούα δεν ςυνδϋονται ϊμεςα με το LOM. 

http://.../socceragents#PlayerObject
http://.../socceragents#PlayerObject
http://.../socceragents#PlayerObject
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 Ωλλα ςτοιχεύα του LOM, όπωσ λϋξεισ κλειδιϊ ό περιγραφϋσ χρηςιμοποιούνται για να περιγρϊψουν 

εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ. Αυτϋσ οι απλϋσ περιγραφϋσ κειμϋνου, δεν αντιπροςωπεύουν ϋνα 

επύςημο τρόπο για τον οριςμό των εκπαιδευτικών ςτόχων. υνεπώσ, αυτό η προςϋγγιςη 

παρουςιϊζει ϋνα τεχνικό εμπόδιο επειδό οι περιγραφϋσ κειμϋνου  δεν εύναι αναγνώςιμεσ από 

μηχανό και δεν μπορούν να χρηςιμοποιηθούν από τον αλγόριθμο εξατομύκευςησ. 

Για να εξετϊςουμε την ανεπϊρκεια που περιγρϊφεται παραπϊνω πρϋπει να καθορύςουμε ϋναν πιο 

επύςημο και παιδαγωγικϊ-υγιό τρόπο για να εκφρϊςουμε τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ, όπωσ τισ 

αναπαραςτϊςεισ τουσ βαςιςμϋνεσ ςτην κατϊλληλη προςαρμογό των υπαρχόντων ςτοιχεύων του 

LOM. Για το λόγο αυτό,  χρηςιμοποιούμε την ταξινομύα που αναφϋρθηκε νωρύτερα, την Bloom’s 

Taxonomy, από τουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ, για να καθορύςει τουσ ςτόχουσ εκμϊθηςησ ςαν 

ζευγϊρια από ϋνα ρόμα που λαμβϊνετε από την ταξινομύα  Bloom και ϋνα θϋμα που παραπϋμπει 

ςε μια ϋννοια ό το ςτοιχεύο μιασ ϊλλησ οντολογύασ. 

το LOM, οι μαθηςιακού ςτόχοι μπορούν να εκφραςτούν ακολουθώντασ την παραπϊνω 

προςϋγγιςη, χρηςιμοποιώντασ το ςτοιχεύο classification.Σο ςτοιχεύο classification περιγρϊφει πότε 

ϋνα εκπαιδευτικό αντικεύμενο εμπύπτει ςε ϋνα ιδιαύτερο ςύςτημα ταξινόμηςησ. Για να οριςτούν 

πολλαπλϊ ςτοιχεύα classification, θα πρϋπει να οριςτούν πολλαπλϊ ςτιγμιότυπα του ύδιου 

ςτοιχεύου. Η ακόλουθη εικόνα δεύχνει πωσ μπορεύ αυτό το ςτοιχεύο να προςαρμοςτεύ 

προκειμϋνου να αντιπροςωπευθεύ ϋνασ ςυγκεκριμϋνοσ εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ. 

<lom:cl  assification> 

  <lom:purpose> 

    <lom:value>educational objective</lom:value> 

    <!-- Each educational objective is defined as verb from Bloom's Taxonomy)+ Topic 

(Ontology Concept/Individual) --> 

  </lom:purpose> 

  <lom:taxonPath> 

    <lom:source> 

     <lom:string language="en">http://somehost/bloomstaxonomy.owl</lom:string> 

     <!-- The URL of the ontology containing the Bloom's Taxonomy Verbs--> 

    </lom:source> 

    <lom:taxon> 

      <lom:entry> 

        <lom:string language="en">explains </lom:string> 

       <!-- The verb of the learning objective--> 

      </lom:entry> 

    </lom:taxon> 

   </lom:taxonPath> 

 

  <lom:taxonPath> 

    <lom:source> 

      <lom:string language="en">http://somehost/iconographyontology.owl</lom:string> 

      <!-- The URL of the target ontology --> 

    </lom:source> 

    <lom:taxon> 
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      <lom:entry> 

        <lom:string language="en">Iconographic Style</lom:string> 

        <!-- The topic of the learning objective (a Concept of Iconography Ontology)--> 

      </lom:entry> 

    </lom:taxon> 

   </lom:taxonPath> 

 </lom:classification> 

Εικόνα 3-4 Η χρόςη του ςτοιχεύου classification του LOM για την αναπαρϊςταςη των εκπαιδευτικών ςτόχων  

Σο εκπαιδευτικό επύπεδο (Educational level)  αποτελεύ και αυτό με τη ςειρϊ του, μύα ςημαντικό 

παρϊμετρο για το αλγόριθμο εξατομύκευςησ. Για να υπϊρχει η δυνατότητα να ανακτόςει τα 

εκπαιδευτικϊ  αντικεύμενα που εύναι κατϊλληλα από την ϊποψη του εκπαιδευτικού επιπϋδου, η 

πληροφορύα αυτό η πληροφορύα θα πρϋπει να ενςωματωθεύ ςτην περιγραφό του. Σο μόνο 

κατϊλληλο ςτοιχεύο του LOM που επιτρϋπει την ειςαγωγό του εκπαιδευτικού επιπϋδου, εύναι το 

ςτοιχεύο classification. Η Εικόνα 3-5 παρουςιϊζει τον τρόπο με τον οπούο χρηςιμοποιεύται το 

ςτοιχεύο classification του LOMώςτε να περιϋχει πληροφορύα αναφορικϊ με εκπαιδευτικό επύπεδο 

του παρόντοσ εκπαιδευτικού αντικειμϋνου :  

 
<lom:classification> 

  <lom:purpose> 

    <lom:value>educational level</lom:value> 

  </lom:purpose> 

  <lom:taxonPath> 

    <lom:source> 

      <lom:string language="en">http://somehost/educationallevels.owl    </lom:string> 

      <!-- The URL of the selected taxonomy of educational levels--> 

    </lom:source> 

    <lom:taxon> 

      <lom:entry> 

        <lom:string language="en">Primary</lom:string> 

        <!-- The educational level for which this learning object is appropriate--> 

      </lom:entry> 

    </lom:taxon> 

  </lom:taxonPath> 

</lom:classification> 

 
Εικόνα 3-5 Η χρόςη του ςτοιχεύου classification του LOM για την αναπαρϊςταςη του Educational Level. 

3.2.4. Σο Σμόμα Εξατομύκευςησ (Personalization Component) 

Σο τμόμα εξατομύκευςησ λαμβϊνει υπόψη τη γνώςη που του παρϋχεται από τα εκπαιδευτικϊ 

ςενϊρια και από τα εκπαιδευτικϊ προφύλ και ςυγκροτεύ εξατομικευμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ 

που παραδύδονται ςε εφαρμογϋσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ  (eLearning) ςε μύα κατϊλληλη μορφό. 

(π.χ. ςε SCORM πακϋτο). υγκεκριμϋνα, ο ςτόχοσ του εύναι να επιλϋξει μια κατϊλληλη 

εκπαιδευτικό μϋθοδο (Training Method) από ϋνα εκπαιδευτικό αντικεύμενο το οπούο θα 

χρηςιμοποιηθεύ ςτη ςυνϋχεια για τη ςυγκρότηςη μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ προςαρμοςμϋνησ 
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ςτισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ του μαθητό. Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, τα εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα 

τοποθετούνται ςτο εκπαιδευτικό ςενϊριο κατϊ το χρόνο τησ δημιουργύασ του.  

Η διαδικαςύα δυναμικόσ καταςκευόσ μύασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 3-6  

ε κϊθε ϋνα από τα βόματα λαμβϊνονται υπόψη παρϊμετροι που προϋρχονται από τα προφύλ 

των χρηςτών (δύνονται ςτισ αγκύλεσ ςτην Εικόνα 3-6): 

 

Εικόνα 3-6 Διαδικαςύα δυναμικόσ καταςκευόσ εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών 

1. την αρχό ο αλγόριθμοσ προςπαθεύ να βρει ϋνα κατϊλληλο αφηρημϋνο εκπαιδευτικό 

ςενϊριο (Training) και ςυγκεκριμϋνα μύα κατϊλληλη εκπαιδευτικό μϋθοδο αυτού 

(Training Method) λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ του μαθητό, το 

ςτυλ εκμϊθηςησ, το εκπαιδευτικό επύπεδο και την επιθυμητό δυςκολύα, και τον 

επιθυμητό ςχεδιαςτό ςεναρύων (προαιρετικό).  

2. Όταν βρεθεύ μύα κατϊλληλη εκπαιδευτικό μϋθοδοσ η δομό τησ ανακτϊται και το 

επόμενο βόμα εύναι να αφαιρεθούν από αυτό Activity Structures και Activities τα οπούα 

εύναι ςυνδεδεμϋνα με εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ, οι οπούοι ϋχουν ικανοποιηθεύ ςτο 

παρελθόν από τον μαθητό. Ο μαθητόσ μπορεύ να ορύςει ϋνα όριο (threshold)  

ικανοπούηςησ πϊνω από το οπούο οι εκπαιδευτικού ςτόχοι πρϋπει να θεωρηθούν 

ικανοποιημϋνοι οπότε και να αφαιρεθούν τα αντύςτοιχα Activity Structures και 

Activities. 
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3. Σϋλοσ κατϊλληλα αντικεύμενα μϊθηςησ ανακτώνται ςύμφωνα με τα χαρακτηριςτικϊ 

που περιγρϊφονται πϊνω ςε κϊθε Activity του αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου 

και ςύμφωνα με κϊποιεσ ϊλλεσ προτιμόςεισ που περιγρϊφονται ςτα προφύλ των 

μαθητών (όπωσ κϊποια προτύμηςη ςε ςχϋςη με τον πϊροχο εκπαιδευτικών 

αντικειμϋνων, τεχνικϋσ προτιμόςεισ κ.τ.λ.). Ϊτςι, παρϊγεται μια ενδιϊμεςη μορφό τησ 

εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, η οπούα μετατρϋπεται ςτην τελικό τησ μορφό (π.χ. SCORM 

πακϋτο) μϋςω του Σμόματοσ Μεταςχηματιςμού (Transformation Component) που 

περιγρϊφεται ςτην επόμενη ενότητα και διανϋμεται ςτουσ μαθητϋσ. 

3.2.5. Σο Σμόμα Μεταςχηματιςμού (Transformation Component) 

Σο Σμόματοσ Μεταςχηματιςμού (Transformation Component) μετατρϋπει την παραγόμενη 

εκπαιδευτικό εμπειρύα ςε μύα κατϊλληλη μορφό (π.χ. ϋνα SCORM πακϋτο) για τη διανομό τησ 

ςτον μαθητό μϋςω ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ μϊθηςησ. Σο τμόμα μεταςχηματιςμού, 

χρηςιμοποιεύ την τεχνολογύα XSLT για τη μετατροπό τησ εκπαιδευτικό εμπειρύασ ςε SCORM 

(manifest) και την τεχνολογύα υπηρεςιών ιςτού για την χρόςη των αποθηκών υλικού για την 

ανϊκτηςη του εκπαιδευτικού περιεχομϋνου του πακϋτου  SCORM. Ο λεπτομερόσ τρόποσ 

λειτουργύασ του τμόματοσ αυτού  περιγρϊφεται ςτο Κεφϊλαιο 6. 

3.3. Η ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ LOGOS 

την ενότητα αυτό θα παρουςιαςτεύ η αρχιτεκτονικό του προγρϊμματοσ LOGOS, ςτην οπούα η 

παρούςα διπλωματικό εργαςύα υλοπούηςε τουσ μηχανιςμούσ εξατομύκευςησ με βϊςη το 

παραπϊνω πλαύςιο που περιγρϊφηκε ςτην ενότητα 3.2. 

Όπωσ όδη ειπώθηκε ο κύριοσ ςτόχοσ του προγρϊμματοσ LOGOS εύναι η δημιουργύα μύασ 

πλατφόρμασ αειφανούσ εκμϊθηςησ (ubiquitous learning – uLearning) η οπούα ςυνδυϊζει την 

καταςκευό εκπαιδευτικών αντικειμϋνων από πρωτογενϋσ οπτικοακουςτικό υλικό που 

δημιουργούνται μϋςω ενόσ κατϊλληλου περιβϊλλοντοσ ςυγγραφόσ (LOGOS Authoring Studio) και 

τη διανομό τουσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ μϋςα από ψηφιακό αναμετϊδοςη ςε δϋκτεσ ψηφιακόσ 

τηλεόραςησ, μϋςω κινητών ςυςκευών και μϋςω του Διαδικτύου. 
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Η αρχιτεκτονικό τησ πλατφόρμασ LOGOS απεικονύζεται ςτην Εικόνα 3-7. Η πλατφόρμα LOGOS [15] 

περιλαμβϊνει: 

 Κατϊλληλεσ αποθόκεσ υλικού και υπηρεςύεσ ιςτού για την διαχεύριςη των διαφόρων 

τύπων αντικειμϋνων : 

o Σον Εξυπηρετητό Πρωτογενών Αντικειμϋνων (Media Server) ο οπούοσ διαχειρύζεται 

Πρωτογενό Αντικεύμενα (Μedia Objects -MOs) τα οπούα προϋρχονται από 

εξωτερικϊ αρχεύα 

o Tην Αποθόκη Τλικού Χηφιακών Αντικειμϋνων η οπούα διαχειρύζεται Χηφιακϊ 

Αντικεύμενα (Digital Objects - DOs) τα οπούα αντιςτοιχούν ςε πρωτογενό 

αντικεύμενα (Media Objects) ό τμόματα αυτών, ςυνδυαςμϋνα με ςημαςιολογικϊ 

μεταδεδομϋνα και μεταδεδομϋνα διαχεύριςησ, ώςτε να εύναι διαθϋςιμα να 

χρηςιμοποιηθούν για τη δημιουργύα εκπαιδευτικού υλικού 

o Σην Αποθόκη Τλικού Αντικειμϋνων Μϊθηςησ, η οπούα διαχειρύζεται Αντικεύμενα 

Μϊθηςησ (Learning Objects - LOs), τα οπούα εύναι ανεξϊρτητεσ και αυτόνομεσ 

μονϊδεσ εκπαιδευτικού περιεχομϋνου, οι οπούεσ μπορούν να 

επαναχρηςιμοποιηθούν ςε διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ καταςτϊςεισ. Σα Αντικεύμενα 

Μϊθηςησ εύναι ςυλλογϋσ Χηφιακών Αντικειμϋνων (DOs) και  εμπλουτύζονται με  

εκπαιδευτικϊ μεταδεδομϋνα 

o Σην  Αποθόκη Τλικού Αντικειμϋνων Αποτύμηςησ (Assessment Objects Repository), 

η οπούα βρύςκεται ςτο ύδιο επύπεδο με την αποθόκη υλικού Εκπαιδευτικών 

Αντικειμϋνων και διαχειρύζεται Αντικεύμενα Αποτύμηςησ (Assessment Objects-AOs) 

τα οπούα εύναι εμπλουτιςμϋνα με εκπαιδευτικϊ μεταδεδομϋνα. Σα Αντικεύμενα 

Αποτύμηςησ χρηςιμοποιούνται προκειμϋνου να εκτιμηθεύ η ικανοπούηςη 

ςυγκεκριμϋνων εκπαιδευτικών ςτόχων. Σα αντικεύμενα αποτύμηςησ μπορεύ να 

εύναι εύτε απλϋσ ερωτόςεισ (Assessment Items) εύτε ςύνθετα ερωτηματολόγια 

(Assessment Tests) αποτελούμενα από απλϋσ ερωτόςεισ  

o Σην Αποθόκη Τλικού Αντικειμϋνων Μαθημϊτων (Courseware Objects Repository), 

η οπούα διαχειρύζεται Αντικεύμενα Μαθημϊτων (Courseware Objects - COs), τα 
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οπούα αποτελούν ιεραρχύεσ εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων, οι οπούεσ 

υποςτηρύζονται από Αντικεύμενα Μϊθηςησ και αντιςτοιχούν ςε εκπαιδευτικϋσ 

εμπειρύεσ οι οπούεσ μπορεύ να μεταφερθούν με την χρόςη διαφόρων καναλιών 

διανομόσ. Περιγρϊφονται με εκπαιδευτικϊ μεταδεδομϋνα και περιλαμβϊνουν 

κϊποια πληροφορύα για την παρουςύαςό τουσ 

o Σο Ενδιϊμεςο Επύπεδο Δυναμικόσ Καταςκευόσ Μαθημϊτων (Dynamic Courseware 

Creation Middleware) το οπούο βρύςκεται ςε επύπεδο ενδιϊμεςο του επιπϋδου τησ 

Αποθόκησ Τλικού Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων και του επιπϋδου τησ Αποθόκησ 

Τλικού Αντικειμϋνων Μαθημϊτων εύναι υπεύθυνο για τη δυναμικό καταςκευό 

εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών υπό τη μορφό Αντικειμϋνων 

Μαθημϊτων (Personalized Learning Experiences Assembler), Τλοποιεύ τη 

λειτουργικότητα του τμόματοσ εξατομύκευςησ (Personalization Component ) και 

του τμόματοσ μεταςχηματιςμού (Transformation Component) που παρουςιϊςτηκε 

προηγουμϋνωσ ςτο πλαύςιο εξατομύκευςησ. Οι εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ 

δημιουργούνται με βϊςη ςυγκεκριμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ εκφραςμϋνεσ ςτο 

προφύλ των χρηςτών και χρηςιμοποιώντασ  κατϊλληλα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια 

(Learning Designs). Σην υπηρεςύα μπορούν να την εκμεταλλεύονται οι 

εκπαιδευόμενοι για τη λόψη εξατομικευμϋνων  εκπαιδευτικών εμπειριών και οι 

ςυντϊκτεσ μαθημϊτων για την αρχικό καταςκευό εκπαιδευτικών εμπειριών για 

μια ομϊδα μαθητών που περιγρϊφεται με ϋνα “ςυλλογικό” προφύλ (stereotype). 

Σην αρχικό αυτό εκπαιδευτικό εμπειρύα μπορούν ςτη ςυνϋχεια να τροποποιόςουν 

κατϊ βούληςη. 

 Σο Περιβϊλλον υγγραφόσ (Authoring Studio) το οπούο αποτελεύται από εργαλεύα για την 

δημιουργύα και ςύνταξη των παραπϊνω τύπων αντικειμϋνων όπωσ επύςησ για την 

δημιουργύα αφηρημϋνων ςεναρύων εκπαύδευςησ. Σα ςενϊρια εκπαύδευςησ επιτρϋπουν την 

υποςτόριξη δυναμικόσ δημιουργύασ προςωποποιημϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών και 

την δημοςύευςη των αντικειμϋνων μαθημϊτων (courseware objects) ςε διαφορετικϋσ 

πλατφόρμεσ μετϊδοςησ. Σα εργαλεύα του Authoring Studio εύναι τα ακόλουθα : 
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o Διαχειριςτόσ Οντολογιών (Ontology Management Tool): Φρηςιμοποιεύται για τη 

δημιουργύα και τη διαχεύριςη πολύγλωςςων οντολογιών πεδύου με γραφικϋσ και 

φιλικϋσ προσ το χρόςτη διεπαφϋσ που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν 

αποτελεςματικϊ από γνώςτεσ ενόσ πεδύου (διαχειριςτϋσ γνώςησ). Σο εργαλεύο 

μπορεύ να δημιουργόςει και να διαχειριςτεύ κανόνεσ γνώςησ ςυμπεραςμϊτων, 

περιοριςμούσ και φόρμεσ ώςτε να επιταχύνουν τη ςημαςιολογικό περιγραφό του 

περιεχομϋνου. 

o Εργαλεύο Περιγραφόσ Περιεχομϋνου (Content Description Tool): Σμηματοποιεύ και 

προςθϋτει μεταδεδομϋνα ςε Χηφιακϊ Αντικεύμενα. Επύςησ παρϋχει πολύγλωςςη 

υποςτόριξη. Ενςωματώνει κατϊλληλο εργαλεύο αναζότηςησ για να εκτελεύ 

αναζητόςεισ ςε υπϊρχοντα Χηφιακϊ Αντικεύμενα και επιλϋγει τα απαραύτητα για 

επιπρόςθετεσ διαδικαςύεσ ςχολιαςμού. Επύςησ χρηςιμοποιεύ φόρμεσ για 

ςημαςιολογικό ςχολιαςμό που ϋχουν δημιουργηθεύ από το Ontology Management 

Tool. 

o Εργαλεύο Περιγραφόσ Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων (Description Tool for Learning 

Objects): Φρηςιμοποιεύται για την επιλογό και την οργϊνωςη των ςχετικών 

Χηφιακών Αντικειμϋνων για δεδομϋνη παιδαγωγικό χρόςη. Παρϋχει τα μϋςα για τη 

δημιουργύα εκπαιδευτικών μεταδεδομϋνων ώςτε να δημιουργηθούν Αντικεύμενα 

Μϊθηςησ που μπορούν να ξαναχρηςιμοποιηθούν. Αυτϊ τα επαναχρηςιμοποιόςιμα 

Αντικεύμενα Μϊθηςησ χρηςιμοποιούνται ςτη ςυνϋχεια για δημιουργύα 

αντικειμϋνων μαθημϊτων ό ςαν ςτοιχεύα διευκόλυνςησ των διαδικαςιών μϊθηςησ 

(π.χ. υλικό που ϋνασ δϊςκαλοσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει ςτην τϊξη). 

o υντϊκτησ Εκπαιδευτικών χεδύων (Learning Designs Editor): Φρηςιμοποιεύται για 

να δημιουργεύ ςχϋδια μϊθηςησ (learning designs - αφηρημϋνα ςενϊρια μϊθηςησ) τα 

οπούα χρηςιμοποιούνται για την αυτόματη δημιουργύα προςωποποιημϋνων 

εμπειριών μϊθηςησ που μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν εύτε από τουσ μαθητϋσ εύτε 

από ειδικούσ ςτην δημιουργύα αντικειμϋνων μαθημϊτων. 

o υντϊκτησ Αντικειμϋνων Μαθημϊτων (Courseware Objects Editor): 

Φρηςιμοποιεύται για να δημιουργεύ ςτατικϊ αντικεύμενα μαθημϊτων, 
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ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ερωτηματολογύων αξιολόγηςησ των 

μαθητευόμενων. Φρηςιμοποιεύ το Publishing Tool για να παρϋχει μια 

προεπιςκόπηςη των καταςκευαςμϋνων Αντικειμϋνων Μαθημϊτων. Επύςησ 

χρηςιμοποιεύ τισ υπηρεςύεσ αναζότηςησ του Learning Objects Repository για να 

διεξϊγει αναζητόςεισ για επαναχρηςιμοποιόςιμα Αντικεύμενα Μϊθηςησ που 

μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν ςτα Αντικεύμενα Μαθημϊτων. Επύςησ εκμεταλλεύεται 

τη λειτουργικότητα τησ δυναμικόσ δημιουργύασ αντικειμϋνων μαθημϊτων  του 

Dynamic Courseware Creation Middleware των αποθηκών υλικού του LOGOS ούτωσ 

ώςτε να διευκολύνει τη δημιουργύα  των αντικειμϋνων μαθημϊτων μϋςω 

περαιτϋρω επεξεργαςύασ των δυναμικώσ δημιουργούμενων Αντικειμϋνων 

Μαθημϊτων. 

o Εργαλεύο Δημοςύευςησ (Publishing Tool): Φρηςιμοποιεύται για να δημοςιεύει τα 

αντικεύμενα μαθόματοσ (Courseware Objects) ςε κατϊλληλη μορφό για να 

χρηςιμοποιηθούν από τουσ μαθητευόμενουσ χρηςιμοποιώντασ διαφορετικϋσ 

ςυςκευϋσ όπωσ PCs, κινητϊ τηλϋφωνα και ςυςκευϋσ αλληλεπιδραςτικόσ 

τηλεόραςησ. 

 Ένα ύςτημα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (Learning Management System) το οπούο περιϋχει 

κατϊλληλα τμόματα για την μετϊδοςη των αντικειμϋνων μαθημϊτων ςτουσ μαθητϋσ 

παρϋχοντασ λειτουργικότητα ώςτε να προςαρμοςτεύ το εκπαιδευτικό υλικό ςτισ ανϊγκεσ 

κϊθε χρόςτη. Επύςησ περιλαμβϊνεται λειτουργικότητα που αφορϊ ςτην παρακολούθηςη 

τησ προόδου ενόσ χρόςτη και ςτην ανανϋωςη τησ ςχετιζόμενησ με τον χρόςτη 

πληροφορύασ η οπούα υπϊρχει ςτα προφύλ του. 
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Εικόνα 3-7 Η αρχιτεκτονικό τησ πλατφόρμασ LOGOS [15] 

Η παρούςα διπλωματικό εργαςύα υλοπούηςε ςτην αρχιτεκτονικό του LOGOS το Ενδιϊμεςο 

Επύπεδο Δυναμικόσ Καταςκευόσ Μαθημϊτων (Dynamic Courseware Creation Middleware) και ϋνα 
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μϋροσ του Εργαλεύου Δημοςύευςησ (Publishing Tool) το οπούο αφορϊ το μεταςχηματιςμό 

αντικειμϋνων μϊθηςησ (Courseware Objects) ςε μορφό SCORM πακϋτων για τη διανομό τουσ ςε 

ςυςτόματα διαχεύριςησ μϊθηςησ ςυμβατϊ με το πρότυπο SCORM ςε PCs.  

3.3.1. Δομό και αναπαρϊςταςη των αντικειμϋνων του LOGOS 

Σο ϋργο LOGOS ακολουθεύ μια ιεραρχικό προςϋγγιςη ςτην κατηγοριοπούηςη των αντικειμϋνων 

που διαχειρύζεται, η αναπαρϊςταςη των οπούων βαςύζεται ςτο πλαύςιο διαλειτουργικότητασ 

ASIDE [2][5][7]. Ο ςκοπόσ αυτόσ τησ προςϋγγιςησ εύναι διπλόσ: Αφενόσ διευκολύνει την 

επαναχρηςιμοπούηςη αντικειμϋνων κατώτερου επιπϋδου ςε αντικεύμενα ανώτερου επιπϋδου και 

ελαχιςτοποιεύ το κόςτοσ ανϊπτυξησ εκπαιδευτικού υλικού. Αφετϋρου, υποςτηρύζει 

αποτελεςματικϊ τη ςταδιακό δημιουργύα εκπαιδευτικών πόρων ξεκινώντασ από υπαρκτϊ 

αντικεύμενα πολυμϋςων που βρύςκονται ςε εξωτερικϋσ ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ ενώ παρϊλληλα 

μπορεύ να υποςτηρύξει τη διανομό αυτού του υλικού χρηςιμοποιώντασ διαφορετικϊ κανϊλια 

διανομόσ. 

Η ακόλουθη εικόνα παρουςιϊζει την ςχϋςη μεταξύ COs, LOs, AOs, DOs και Media Objects τα οπούα 

βρύςκονται αποθηκευμϋνα ςτισ αντύςτοιχεσ αποθόκεσ υλικού του LOGOS και ςτον Media Server. 
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Εικόνα 3-8 χϋςη μεταξύ COs, LOs, AOs, DOs και Media Objects που βρύςκονται αποθηκευμϋνεσ ςτισ αντύςτοιχεσ 
αποθόκεσ και ςτον Media Server [7] 

την Εικόνα 3-9 βλϋπουμε πωσ τα χαρακτηριςτικϊ του METS χρηςιμοποιούνται προκειμϋνου να 

περιγραφούν αντικεύμενα ςτο DO (digital object), CO (courseware object), LO (learning object), AO 

(assessment object) επύπεδο. 
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Εικόνα 3-9 COs, LOs, AOs, DOs, MOs και οι ςχϋςεισ τουσ περιγραφόμενεσ με METS [7] 

 Σα DOs περιγρϊφονται ςημαςιολογικϊ (semantic information) καθώσ και με 

μεταδεδομϋνα διαχεύριςησ (administrative information).  Η ενότητα περιγραφικών 

μεταδεδομϋνων του METS (dmdSec) χρηςιμοποιεύται για να ενςωματώςει τη 

ςημαςιολογικό περιγραφό του αντικειμϋνου εκφραςμϋνη ςε CoGXML, μύα γλώςςα 
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αναπαρϊςταςησ για ςημαςιολογικούσ γρϊφουσ (conceptual graphs). Η ενότητα 

διαχειριςτικών μεταδεδομϋνων του METS χρηςιμοποιεύται για την ενςωμϊτωςη 

διαχειριςτικών μεταδεδομϋνων χρηςιμοποιώντασ το MPEG7. την ενότητα fileSec 

αναφϋρεται το media object το οπούο βρύςκεται ςτον  Media Server, από το οπούο 

προϋκυψε το τρϋχον DO. 

  Σα LOs περιγρϊφονται με εκπαιδευτικϊ μεταδεδομϋνα χρηςιμοποιώντασ το πρότυπο 

LOM μϋςω τησ ενότητασ dmdSec. Καθώσ το LOM περιλαμβϊνει ςτο μοντϋλο του 

διαχειριςτικϊ μεταδεδομϋνα η χρόςη του amdSec του METS δεν κρύνεται απαραύτητη 

ςε αυτό την περύπτωςη για τα διαχειριςτικϊ δεδομϋνα. Η ενότητα fileSec περιλαμβϊνει 

ςτοιχεύα file τα οπούα δεύχνουν με τη ςειρϊ τουσ ςτα ςυςτατικϊ μϋρη του τρϋχοντοσ 

LO, δηλαδό ςτα DOs που το αποτελούν, μϋςω identifiers. 

 Σα AO περιγρϊφονται επύςησ με LOM μεταδεδομϋνα. Ενώ τα LOs τα οπούα 

αποτελούνται από DOs καταςκευϊζονται για την κϊλυψη ςυγκεκριμϋνων 

εκπαιδευτικών ςτόχων, τα AOs  χρηςιμοποιούνται για να αξιολογόςουν κατϊ πόςο οι 

εκπαιδευτικού ςτόχοι αυτού ϋχουν επιτευχθεύ. 

 Σα COs περιγρϊφονται κι αυτϊ με LOM μεταδεδομϋνα μϋςω του dmdSec του METS. Η 

ενότητα structMap χρηςιμοποιεύται για την αναπαρϊςταςη τησ δομόσ του CO η οπούα 

αποτελεύται από μύα ιεραρχύα  από εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ (εκφραςμϋνεσ με 

ςτοιχεύα div) οι οπούεσ μπορούν να λϊβουν χώρα κατϊ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

χρηςιμοποιώντασ διϊφορεσ ςυςκευϋσ. Κϊθε δραςτηριότητα υποςτηρύζεται από ϋνα 

LO από την αποθόκη αντικειμϋνων μϊθηςησ και δεύχνει ς’ αυτό μϋςω του ςτοιχεύου 

file χρηςιμοποιώντασ identifiers. Ϊνα CO και τα ςυςτατικϊ του μϋρη μπορούν μϋςω 

dmdSec ςτοιχεύων να περιλαμβϊνουν κϊποια πληροφορύα για την εμφϊνιςό τουσ 

(presentation info), η οπούα αξιοποιεύται ςε πραγματικό χρόνο για τη διανομό του 

εκπαιδευτικού υλικού ςτισ διϊφορεσ ςυςκευϋσ. 

3.3.2. Τπηρεςύεσ διαχεύριςησ αντικειμϋνων του LOGOS 

Σο ςύνολο των αντικειμϋνων του LOGOS οργανώνεται ςε αποθόκεσ υλικού. Οι αποθόκεσ αυτϋσ 

εφαρμόζουν την προδιαγραφό IMS Digital Repositories Interoperability[26] ςτόχοσ τησ οπούασ 

εύναι να παρϋχει ςυςτϊςεισ ςε ότι αφορϊ την ελϊχιςτη λειτουργικότητα που πρϋπει να ικανοποιεύ 

μια αποθόκη υλικού. ε ευρύτερο επύπεδο, η προδιαγραφό ορύζει ότι οι ψηφιακϋσ αποθόκεσ εύναι 



 
87 

Ρλαίςιο εργαςίασ για τθ δυναμικι καταςκευι εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν με βάςθ 
τθν παιδαγωγικι 

ςυλλογϋσ υλικού προςβϊςιμεσ μϋςω δικτύου χωρύσ προγενϋςτερη γνώςη τησ δομόσ / 

αρχιτεκτονικόσ τησ ςυλλογόσ. 

χετικϊ με τα επύπεδα υπηρεςιών του LOGOS διακρύνουμε τα εξόσ :  

 search/expose: Τπηρεςύεσ που αφορούν αναζότηςη αντικειμϋνων (Εκπαιδευτικών 

Αντικειμϋνων και Αντικειμϋνων Μαθημϊτων) τα οπούα ικανοποιούν κϊποιεσ 

προδιαγραφϋσ. Φρηςιμοποιώντασ φύλτρα δύττιμησ (Boolean) και αςαφούσ (Fuzzy) λογικόσ 

ο χρόςτησ μπορεύ να ανακτόςει αντικεύμενα με βϊςη τα LOM μεταδεδομϋνα βϊζοντασ 

ςυγκεκριμϋνουσ περιοριςμούσ. Σο αποτϋλεςμα τησ εκτϋλεςησ των υπηρεςιών διαδικτύου 

τησ κατηγορύασ αυτόσ εύναι τα αναγνωριςτικϊ ids των αντικειμϋνων που ικανοποιούν το 

Boolean φύλτρο ςτην περύπτωςη που ϋχει γύνει επιλογό αναζότηςησ με βϊςη κϊποιο 

Boolean φύλτρο και τα ids, ranks όλων των αντικειμϋνων  ςτην περύπτωςη που ϋχει 

επιλεχθεύ  αναζότηςη  με βϊςη κϊποιο Fuzzy φύλτρο.   

 submit/store: υπηρεςύεσ που αφορούν ειςαγωγό νϋου αντικειμϋνου ςτην αποθόκη υλικού, 

την διαγραφό, τροποπούηςη ό αντιγραφό όδη υπϊρχοντοσ αντικειμϋνου. την περύπτωςη 

ειςαγωγόσ νϋου αντικειμϋνου ςτην αποθόκη υλικού, ο χρόςτησ θα μπορεύ αν το επιθυμεύ 

να ελϋγξει αν το αντικεύμενο που θα ειςϊγει εύναι ϋγκυρο (καλώντασ το service validate). 

την περύπτωςη διαγραφόσ, αντιγραφόσ ό επεξεργαςύασ αντικειμϋνου που όδη υπϊρχει 

ςτην βϊςη, γύνεται ϋλεγχοσ τησ κατϊςταςησ του αντικειμϋνου (υπϊρχει LOM 

μεταδεδομϋνο του οπούου η τιμό υποδεικνύει την κατϊςταςη αντικειμϋνου) και ανϊλογα 

το αύτημα του χρόςτη εξυπηρετεύται ό απορρύπτεται. τον χρόςτη ςε κϊθε περύπτωςη 

επιςτρϋφεται μόνυμα με το οπούο ενημερώνεται για την ακριβό ϋκβαςη του αιτόματοσ 

που υπϋβαλλε.  

 request/deliver: Τπηρεςύεσ που αφορούν ςτην ανϊκτηςη μϋρουσ ό ολόκληρου του 

αντικειμϋνου. Ο χρόςτησ λαμβϊνει το αποτϋλεςμα του αιτόματοσ ό μόνυμα με το οπούο 

ενημερώνεται για αποτυχημϋνη προςπϊθεια ανϊκτηςησ δεδομϋνων από την αποθόκη 

υλικού. Θα πρϋπει να προςθϋςουμε ότι μϋςω των υπηρεςιών τισ κατηγορύασ αυτόσ γύνεται 

εμφανόσ η αλληλεξϊρτηςη μεταξύ των αντικειμϋνων μαθημϊτων και εκπαιδευτικών 

αντικειμϋνων. Ανακτώντασ ςυγκεκριμϋνα τμόματα των αντικειμϋνων μαθημϊτων 
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μπορούμε να δούμε από ποια εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα τησ αποθόκησ υλικού 

εκπαιδευτικών αντικειμϋνων, αποτελεύται. 

 alert/expose: Τπηρεςύεσ για ενημϋρωςη των ενδιαφερόμενων για ςυγκεκριμϋνεσ αλλαγϋσ 

ςτο περιεχόμενο ό την ειςαγωγό αντικειμϋνων με ςυγκεκριμϋνεσ προδιαγραφϋσ ςτην 

αποθόκη υλικού. Όταν ςτην αποθόκη υλικού υπϊρχουν νϋα μεταδεδομϋνα που 

ικανοποιούν ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ, ϋνα alert μόνυμα αποςτϋλλεται ςτουσ χρόςτεσ 

που ϋχουν εκδηλώςει ενδιαφϋρον. 

3.4. ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

ε αυτό το κεφϊλαιο ϋγινε αναφορϊ ςτο πλαύςιο ςτο οπούο βαςύζεται η παρούςα εργαςύα για τη 

δυναμικό καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών. Αναλύθηκε η γενικότερη 

αρχιτεκτονικό αυτού του πλαιςύου εργαςύασ επεξηγόθηκε η λειτουργύα των επιμϋρουσ τμημϊτων 

τησ. Σϋλοσ, παρουςιϊςτηκε η αρχιτεκτονικό του ϋργου LOGOS και τα κομμϊτια που υλοπούηςε η 

παρούςα διπλωματικό εργαςύα. 

τη ςυνϋχεια του κειμϋνου, ςτο Κεφϊλαιο 4, θα αναλυθεύ η αποθόκη των προφύλ των μαθητών. 

Οι πληροφορύεσ που αποθηκεύονται ςτα προφύλ των μαθητών περιλαμβϊνουν τισ παραμϋτρουσ 

ειςόδου ςτισ οπούεσ βαςύζεται η δυναμικό ςύνθεςη εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών.  
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Κεφϊλαιο 4. Η αποθόκη των προφύλ των μαθητών  

4.1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

O αλγόριθμοσ εξατομύκευςησ χρηςιμοποιεύ ςτοιχεύα που αφορούν προςωπικϋσ προτιμόςεισ και 

πληροφορύεσ για το ιςτορικό του χρόςτη, με ςτόχο την καταςκευό των εξατομικευμϋνων 

εκπαιδευτικών εμπειριών. Οι προςωπικϋσ αυτϋσ πληροφορύεσ αποθηκεύονται ςτο προφύλ του 

μαθητό όπωσ ορύζεται ςτο πλαύςιο εξατομύκευςησ ςτο οπούο βαςύζεται η παρούςα διπλωματικό 

εργαςύα και το μοντϋλο του οπούου ϋχει υλοποιηθεύ ςε OWL.  

4.2. ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΥΙΛ ΜΑΘΗΣΨΝ 

Σο μοντϋλο του προφύλ των μαθητών (OWL) φορτώθηκε μϋςω του Jena API ςε μύα ςχεςιακό 

βϊςη δεδομϋνων (persistent storage). Με τον τρόπο αυτό εύναι δυνατόν να γύνει εκμετϊλλευςη 

πολλών χρόςιμων ιδιοτότων ενόσ ςυςτόματοσ βϊςεων δεδομϋνων (π.χ. transactions). Ψςτόςο για 

τη ςωςτό διαχεύριςη των προφύλ των μαθητών, καταςκευϊςτηκαν μϋθοδοι ςτη γλώςςα 

προγραμματιςμού JAVA, με τισ οπούεσ γύνεται πρόςβαςη ςτη βϊςη δεδομϋνων. τη ςυνϋχεια, με 

τη βοόθεια του εργαλεύου AXIS δημοςιεύτηκαν οι μϋθοδοι αυτϋσ ςαν υπηρεςύεσ ιςτού ςτο 

διαδύκτυο. Οι ςυναρτόςεισ που υλοποιόθηκαν για τη διαχεύριςη των προφύλ περιγρϊφονται ςτη 

ςυνϋχεια 

4.2.1. Αλλαγό δεδομϋνων  μαθητό  

Με τη μϋθοδο boolean changeLearnerData(String username, String learner_email, 

String learner_name,String learner_tel)  υλοποιεύται η δυνατότητα του χρόςτη να μπορεύ να 

αλλϊζει τα προςωπικϊ του δεδομϋνα, που εύναι αποθηκευμϋνα ςτο προφύλ του. Η μϋθοδοσ αυτό 

παύρνει ςαν όριςμα το όνομα του χρόςτη (username), την ηλεκτρονικό του διεύθυνςη 

(learner_email), το ονοματεπώνυμό του (learner_name), το τηλϋφωνό του (learner_tel) και τα 

αντικαθιςτϊ με αυτϊ που βρύςκονται όδη ςτο προφύλ του χρόςτη. Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει 

μια boolean τιμό (true ό false ) ανϊλογα με το αποτϋλεςμα τησ κλόςησ τησ, εϊν δηλαδό ϋγιναν 

ςωςτϊ όλεσ οι αλλαγϋσ των δεδομϋνων ό όχι. 

τον Πύνακα 4-1 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

90 

Πύνακασ 4-1 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ ChangeLearnerData με την οπούα γύνεται αλλαγό 
ςτα προςωπικϊ ςτοιχεύα του μαθητό 

ChangeLearnerData 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

μεταβϊλλουμε τα δεδομϋνα που ϋχει αποθηκεύςει ςτο 

προφύλ του. 

learner_email String Σο learner_email εύναι η νϋα τιμό που θα αποθηκευτεύ 

ςτο προφύλ του χρόςτη. 

learner_name String Σο learner_name εύναι η νϋα τιμό που θα αποθηκευτεύ 

ςτο προφύλ του χρόςτη. 

learner_tel String Σο learner_tel εύναι η νϋα τιμό που θα αποθηκευτεύ ςτο 

προφύλ του χρόςτη. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που οι 

αλλαγϋσ ϋγιναν με επιτυχύα ό false ςε περύπτωςη που 

δε γύνουν 
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Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 

 

 

Σο διϊγραμμα δραςτηριότητασ που παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 4-1 περιγρϊφει τον τρόπο 

λειτουργύασ τησ υπηρεςύασ αυτόσ : 

 

Εικόνα 4-1 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την αλλαγό των προςωπικών ςτοιχεύων του μαθητό 
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4.2.2. Αλλαγό κωδικού πρόςβαςησ ςτο προφύλ του μαθητό 

Με τη μϋθοδο boolean changePassword(String username, String Oldpass, String newPass)  δύνεται η 

δυνατότητα ςτο χρόςτη να αλλϊζει το μυςτικό κωδικό πρόςβαςόσ του, ςτο προφύλ του. Η 

μϋθοδοσ αυτό παύρνει ςαν όριςμα το όνομα του χρόςτη (username) τον παλιό μυςτικό κωδικό 

(oldpass) και τον καινούριο μυςτικό κωδικό. Μια επιτυχημϋνη αλλαγό ςτο μυςτικό κωδικό του 

χρόςτη θεωρεύται όταν γύνεται πρώτα επιβεβαύωςη του παλαιού κωδικού πρόςβαςησ που ϋχει 

αποθηκεύςει ςτο προφύλ του ο χρόςτησ. Εφόςον η ςυνδιαλλαγό ολοκληρωθεύ επιτυχώσ 

επιςτρϋφει τιμό true. ε αντύθετη περύπτωςη επιςτρϋφει τιμό false.  

τον Πύνακα περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

Πύνακασ 4-2 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ changePassword με την οπούα γύνεται αλλαγό ςτον 
κωδικό του μαθητό 

changePassword 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

μεταβϊλλουμε το μυςτικό του κωδικό. 

Oldpass String Σο Oldpass εύναι η παλιϊ τιμό του μυςτικού κωδικού 

του χρόςτη username, την οπούα θϋλει να αλλϊξει. 

newPass String Σο newPass εύναι η νϋα τιμό που θα αποθηκευτεύ ςτο 

προφύλ του χρόςτη username, για κωδικό πρόςβαςησ. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ Περιγραφό 
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παραμϋτρου 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που οι 

αλλαγϋσ ϋγιναν με επιτυχύα ό false ςε περύπτωςη που 

δε γύνουν 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

 

Σο διϊγραμμα δραςτηριότητασ που παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 4-2 περιγρϊφει τον τρόπο 

λειτουργύασ τησ υπηρεςύασ αυτόσ : 
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Εικόνα 4-2 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την αλλαγό του κωδικού πρόςβαςησ ςτο προφύλ ενόσ μαθητό 

4.2.3. Ανϊκτηςη επιθυμητού Educational Level 

Η υπηρεςύα findLearnerPreferedEducationalLevel(String LearnerID) χρηςιμοποιεύται για να βρεθϋι 

το προτιμώμενο επύπεδο μϊθηςησ ενόσ μαθητό με κωδικό LearnerID.Εϊν ϋχει κρατόςει ςτο 

προφύλ του κϊποιο «Educational Level» επιςτρϋφει την τιμό του, ενώ ςε περύπτωςη που δεν ϋχει 

αποθηκεύςει κϊποιο, επιςτρϋφει μια τιμό null.   

τον Πύνακα 4-3 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 
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Πύνακασ 4-3 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ findLearnerPreferedEducationalLevel με την οπούα 
γύνεται ανϊκτηςη του εκπαιδευτικού επιπϋδου του μαθητό 

findLearnerPreferedEducationalLevel 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

LearnerID String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

ανακτόςουμε το EducationalLevel. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου String ςε 

περύπτωςη που ο χρόςτησ ϋχει αποθηκευμϋνο ςτο 

προφύλ του EducationalLevel, διαφορετικϊ 

επιςτρϋφεται μύα τιμό null. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

 

Σο διϊγραμμα δραςτηριότητασ που παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 4-3 περιγρϊφει τον τρόπο 

λειτουργύασ τησ υπηρεςύασ αυτόσ : 
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Εικόνα 4-3 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την ανϊκτηςη του εκπαιδευτικού επιπϋδου του μαθητό 

 

4.2.4. Ανϊκτηςη των διαθϋςιμων EducationalLevels 

Η ςυνϊρτηςη Object getAllEducationalLevels() χρηςιμοποιεύται για να μπορούμε να ανακτούμε 

όλα τα διαθϋςιμα «Educational Levels» που εύναι αποθηκευμϋνα ςτην οντολογύα, ώςτε να μπορεύ ο 

τελικόσ χρόςτησ να διαλϋξει ϋνα από αυτϊ και να το αποθηκεύςει ςτο προφύλ του. Η ςυνϊρτηςη 

επιςτρϋφει ϋνα Object τύπου Vector. 

τον Πύνακα 4-4 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 
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Πύνακασ 4-4 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getAllEducationalLevels με την οπούα γύνεται 
ανϊκτηςη όλων των  διαθϋςιμων εκπαιδευτικών επιπϋδων 

getAllEducationalLevels 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

   

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με όλα 

τα διαθϋςιμα “Educational Levels”. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

 

Σο διϊγραμμα δραςτηριότητασ που παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 4-4 περιγρϊφει τον τρόπο 

λειτουργύασ τησ υπηρεςύασ αυτόσ : 
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Εικόνα 4-4 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την ανϊκτηςη όλων των  διαθϋςιμων εκπαιδευτικών επιπϋδων 

 

 

 

 

4.2.5. Ανϊκτηςη των διαθϋςιμων  LearningStyle 

Η ςυνϊρτηςη Object getAllLearningStyles() χρηςιμοποιεύται για να δύνει τη δυνατότητα να 

ανακτώνται όλα τα διαθϋςιμα «Learning Styles» που εύναι αποθηκευμϋνα ςτην οντολογύα, ώςτε 

να επιλεγται ϋνα από αυτϊ και να αποθηκεύεται ςτο  προφύλ των μαθητών. Η ςυνϊρτηςη 
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επιςτρϋφει ϋνα Object τύπου Vector εφόςον υπϊρχουν αποθηκευμϋνα ςτοιχεύα και null αν δεν 

υπϊρχουν ό ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

τον Πύνακα 4-5 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

Πύνακασ 4-5 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getAllLearningStyles με την οπούα γύνεται 
ανϊκτηςη όλων των  διαθϋςιμων τρόπων διδαςκαλύασ  

getAllLearningStyles 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

   

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με όλα 

τα διαθϋςιμα “ Learning Styles”. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 
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Σο διϊγραμμα δραςτηριότητασ που παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 4-5 περιγρϊφει τον τρόπο 

λειτουργύασ τησ υπηρεςύασ αυτόσ : 

 

Εικόνα 4-5 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την ανϊκτηςη όλων των  διαθϋςιμων τρόπων διδαςκαλύασ 

4.2.6. Ανϊκτηςη των διαθϋςιμων ςχεδιαςτών μαθημϊτων 

Η ςυνϊρτηςη Object getAllPlanners() επιςτρϋφει το ςύνολο των διαθϋςιμων «Planners» που εύναι 

αποθηκευμϋνοι ςτην οντολογύα, ώςτε να μπορεύ ο τελικόσ χρόςτησ να επιλϋξει εκεύνουσ που 

προτιμϊ να αποθηκεύςει ςτο προφύλ του. Η ςυνϊρτηςη επιςτρϋφει ϋνα Object τύπου Vector όπου 

κϊθε ςτοιχεύο του εύναι String με το όνομα του Planner. Εφόςον δεν υπϊρχουν διαθϋςιμοι 

planners ό υπϊρξει κϊποιο ςφϊλμα επιςτρϋφεται τιμό null. 

τον Πύνακα 4-6  περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

Πύνακασ 4-6 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getAllPlanners με την οπούα γύνεται ανϊκτηςη 
όλων των  διαθϋςιμων ςχεδιαςτών αφηριμϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων 

getAllPlanners 
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Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

   

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με όλα 

τα ονόματα των διαθϋςιμων “Planners”. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-6 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ: 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
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Εικόνα 4-6 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την ανϊκτηςη όλων των  διαθϋςιμων ςχεδιαςτών αφηριμϋνων 
εκπαιδευτικών ςεναρύων 

 

4.2.7. Ανϊκτηςη των διαθϋςιμων παρόχων εκπαιδευτικού υλικού 

Η ςυνϊρτηςη Object getAllProviders() επιςτρϋφει το ςύνολο των διαθϋςιμων «Providers» που εύναι 

αποθηκευμϋνοι ςτην οντολογύα, ώςτε να μπορεύ ο τελικόσ χρόςτησ να επιλϋξει εκεύνουσ που 

προτιμϊ να αποθηκεύςει ςτο προφύλ του. Η ςυνϊρτηςη επιςτρϋφει ϋνα Object τύπου Vector όπου 

κϊθε ςτοιχεύο του εύναι String με το όνομα του Provider. Εφόςον δεν υπϊρχουν διαθϋςιμοι 

Providers ό υπϊρξει κϊποιο ςφϊλμα επιςτρϋφεται τιμό null. 

 

τον Πύνακα 4-7 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 
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Πύνακασ 4-7 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getAllProviders με την οπούα γύνεται ανϊκτηςη 
όλων των  διαθϋςιμων παρόχων εκπαιδευτικού υλικού 

getAllProviders 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

   

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με όλα 

τα ονόματα των διαθϋςιμων “ Providers”. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-7 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
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Εικόνα 4-7 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την  ανϊκτηςη όλων των  διαθϋςιμων παρόχων εκπαιδευτικού 
υλικού 

 

4.2.8. Ανϊκτηςη των προςωπικών δεδομϋνων του χρόςτη 

Με τη μϋθοδο Object getLearnerData(String LearnerID) ανακτούνται οι προςωπικϋσ πληροφορύεσ 

που ϋχουν αποθηκευθεύ ςτο προφύλ των μαθητών για ϋνα ςυγκεκριμϋνο μαθητό. Οι πληροφορύεσ 

αυτϋσ επιςτρϋφονται ςε ϋνα Vector. Εφόςον δεν υπϊρχουν διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ ό υπϊρξει 

κϊποιο ςφϊλμα επιςτρϋφεται τιμό null.  

τον Πύνακα 4-8 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

Πύνακασ 4-8 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getLearnerData με την οπούα γύνεται ανϊκτηςη 
όλων των  προςωπικών ςτοιχεύων του χρόςτη 

getLearnerData 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ Περιγραφό 
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παραμϋτρου 

LearnerID String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

ανακτόςουμε τα προςωπικϊ δεδομϋνα. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με όλα 

τα προςωπικϊ δεδομϋνα που αποθηκεύονται ςτο 

προφύλ του χρόςτη. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-8 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 

 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
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Εικόνα 4-8 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την ανϊκτηςη όλων των  προςωπικών ςτοιχεύων του χρόςτη 

4.2.9. Ανϊκτηςη εκπαιδευτικών ςτόχων  

Με τη ςυνϊρτηςη Object getLearnerGoals(String LearnerID), δύνοντασ το μοναδικό 

χαρακτηριςτικό ενόσ μαθητό, μπορούμε να ανακτηθούν όλοι οι αποθηκευμϋνοι μαθηςιακού 

ςτόχοι του ςε ϋνα Vector, όπου το κϊθε ςτοιχεύο του θα αποτελεύται από ϋνα δεύτερο Vector, που 

εύναι αποθηκευμϋνα όλα τα ςτοιχεύα που περιγρϊφουν το μαθηςιακό ςτόχο.  
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τον Πύνακα 4-9 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

Πύνακασ 4-9 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getLearnerGoals με την οπούα γύνεται ανϊκτηςη 
όλων των  ςτόχων ενόσ μαθητό 

getLearnerGoals 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

LearnerID String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

ανακτόςουμε τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με 

όλουσ τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ του μαθητό. Κϊθε 

ςτοιχεύο του εξωτερικού Vector εύναι  ϋνα Vector ςτο  

οπούο αποθηκεύονται τα ςτοιχεύα ςτοιχεύα α τα 

προςωπικϊ δεδομϋνα που αποθηκεύονται ςτο προφύλ 

του χρόςτη. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-9 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 
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Εικόνα 4-9 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getLearnerGoals με την οπούα γύνεται ανϊκτηςη 
όλων των  ςτόχων ενόσ μαθητό 
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4.2.10. Ανϊκτηςη αποθηκευμϋνου LearningStyle 

Με τη μϋθοδο Object getLearnerPreferedLearningStyle(String LearnerID) ανακτούμε το «Learning 

Style», εύναι αποθηκευμϋνο ςτο προφύλ του μαθητό ςε μορφό String.  

τον Πύνακα 4-10 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

Πύνακασ 4-10 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getLearnerPreferedLearningStyle με την οπούα 
γύνεται ανϊκτηςη του επιθυμητού τρόπου μϊθηςησ ενόσ μαθητό 

getLearnerPreferedLearningStyle 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

LearnerID String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

ανακτόςουμε το “ Learning Style ”. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου String με την 

τιμό που ϋχει αποθηκεύςει ο μαθητόσ ςτο προφύλ του. 

 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 
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Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-10 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 
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Εικόνα 4-10 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την  ανϊκτηςη του επιθυμητού τρόπου μϊθηςησ ενόσ μαθητό 

4.2.11. Ανϊκτηςη επιλεγμϋνων ςχεδιαςτών μαθημϊτων 

Με τη μϋθοδο Object getLearnerSelectedPlanners(String LearnerID) ανακτούμε τουσ Planners, τουσ 

οπούουσ ο μαθητόσ ϋχει αποθηκεύςει ςτο προφύλ του. Η ςυνϊρτηςη επιςτρϋφει ϋνα Vector με 

τουσ επιλεγμϋνουσ Planners. 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
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τον Πύνακα 4-11 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

Πύνακασ 4-11 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getLearnerSelectedPlanners με την οπούα γύνεται 
ανϊκτηςη των επιθυμητών ςχεδιαςτών αφηρημϋνων ςεναρύων ενόσ μαθητό 

getLearnerSelectedPlanners 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

LearnerID String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

ανακτόςουμε τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με 

όλουσ τουσ “Planners” που εύναι αποθηκευμϋνοι ςτο 

προφύλ του. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-11 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 
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Εικόνα 4-11 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την ανϊκτηςη των επιθυμητών ςχεδιαςτών αφηρημϋνων 
ςεναρύων ενόσ μαθητό  
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4.2.12. Ανϊκτηςη επιλεγμϋνων παρόχων υλικού 

Με τη μϋθοδο Object getLearnerSelectedProviders(String LearnerID) ανακτούμε τουσ Providers, 

τουσ οπούουσ ο μαθητόσ ϋχει αποθηκεύςει ςτο προφύλ του. Η ςυνϊρτηςη επιςτρϋφει ϋνα Vector 

με τουσ επιλεγμϋνουσ Providers. 

τον Πύνακα 4-12 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

Πύνακασ 4-12 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getLearnerSelectedProviders με την οπούα γύνεται 
ανϊκτηςη των επιθυμητών παρόχων υλικού ενόσ μαθητό 

getLearnerSelectedProviders 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

LearnerID String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

ανακτόςουμε τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με 

όλουσ τουσ “Providers” που εύναι αποθηκευμϋνοι ςτο 

προφύλ του. 
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Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-12 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ: 

 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
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Εικόνα 4-12 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την ανϊκτηςη των επιθυμητών παρόχων υλικού ενόσ μαθητό 
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4.2.13. Ανϊκτηςη διαθϋςιμων εκπαιδευτικών περιοχών 

Με τη ςυνϊρτηςη getAllDomains() το ςύςτημα μπορεύ να ενημερωθεύ για το ςύνολο των 

διαθϋςιμων εκπαιδευτικών περιοχών που εύναι αποθηκευμϋνεσ ςτην οντολογύα. Επιςτρϋφει ϋνα 

πύνακα ςτον οπούο το κϊθε ςτοιχεύο εύναι η διεύθυνςη ςτην οπούα βρύςκεται αυτό η περιοχό. Κϊθε 

ςτοιχεύο αυτού του πύνακα μπορεύ να δοθεύ ςαν εύςοδο ςτην επόμενη ςυνϊρτηςη (getTopics) απ’ 

όπου θα προκύψουν όλα τα διαθϋςιμα topics. 

τον Πύνακα 4-13 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

Πύνακασ 4-13 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getAllDomains με την οπούα γύνεται ανϊκτηςη 
των διαθϋςιμων εκπαιδευτικών περιοχών 

getAllDomains 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

   

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με όλεσ 

τισ διαθϋςιμεσ περιοχϋσ (domains) από τα οπούα ο 

μαθητόσ μπορεύ να φτιϊξει εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ. 
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Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-13 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 

 

Εικόνα 4-13 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την ανϊκτηςη των διαθϋςιμων εκπαιδευτικών περιοχών 

 

4.2.14. Ανϊκτηςη αντικειμϋνων εκπαιδευτικών ςτόχων 

Η ςυνϊρτηςη Object getTopics(String filename) παύρνει ςαν όριςμα το όνομα ενόσ αρχεύου μιασ 

οντολογύασ και αφού το επεξεργαςτεύ, επιςτρϋφει ϋνα Vector με όλα τα ςτοιχεύα που βρόκε μϋςα 

ς’ αυτό, (classes, individuals) τα οπούα τα χρηςιμοποιεύ ςαν topic.  

τον Πύνακα 4-14 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 
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Πύνακασ 4-14 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ getTopics με την οπούα γύνεται ανϊκτηςη των 
διαθϋςιμων topic για ϋνα πεδύο γνώςησ 

getTopics 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Filename String Σο όνομα του αρχεύου από το οπούο θα ανακτηθούν τα 

ςτοιχεύα (classes, individuals) που μπορούν να 

χρηςιμοποιηθούν ςαν topic. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου Vector με όλα 

τα διαθϋςιμα topic. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 
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Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-14 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ: 

 

Εικόνα 4-14 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την ανϊκτηςη των διαθϋςιμων topic για ϋνα πεδύο γνώςησ 

4.2.15. Εύςοδοσ ςτο προφύλ 

Η ςυνϊρτηςη Object login(String username, String pass) παύρνει ςαν όριςμα το όνομα ενόσ χρόςτη 

και το ςυνθηματικό του, και αφού επιβεβαιωθούν και τα δύο επιςτρϋφεται το όνομα του χρόςτη, 

ενώ ςε αντύθετη περύπτωςη επιςτρϋφεται μια τιμό null.  

τον Πύνακα 4-15  περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 
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Πύνακασ 4-15 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ Login με την οπούα γύνεται η εύςοδοσ ςτο προφύλ 
ενόσ χρόςτη 

Login 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του χρόςτη που θα ειςαχθεύ ςτο ςύςτημα. 

Pass String Ο κωδικόσ πρόςβαςησ του προφύλ του χρόςτη. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου String με το 

username του χρόςτη. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 
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Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-15 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ: 

 

Εικόνα 4-15 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την εύςοδο ςτο προφύλ ενόσ χρόςτη 

4.2.16. Δημιουργύα νϋου λογαριαςμού  

Η μϋθοδοσ Object newUser(String username, String  pass, String lrn_name, String lrn_address, 

String lrn_tel, String lrn_email) δημιουργεύ ϋνα νϋο χρόςτη ςτην οντολογύα των μαθητών. Ο 
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χρόςτησ δύνει ϋνα μοναδικό χαρακτηριςτικό όνομα χρόςτη username με το οπούο αναγνωρύζεται 

μϋςα ςτην οντολογύα. Επιπρόςθετα ο χρόςτησ δύνει ϋνα ςυνθηματικό με το οποιο αποκτϊ 

πρόςβαςη ςτο προφύλ του και οριςμϋνα προςωπικϊ ςτοιχεύα. Η δημιουργύα ενόσ νϋου προφύλ, 

απαιτεύ  η ςυνϊρτηςη παύρνει ςαν ορύςματα το όνομα χρόςτη , το ςυνθηματικό του, το όνομα 

του, τη διεύθυνςό του, το τηλϋφωνό του και το email του και αφού επιβεβαιώςει ότι δεν υπϊρχει 

ϊλλοσ χρόςτησ με το ύδιο όνομα χρόςτη επιςτρϋφει μια τιμό String με το όνομα χρηςτό που 

ϋδωςε, ενώ ςε αντύθετη περύπτωςη, επιςτρϋφει μύα τιμό null. 

τον Πύνακα 4-16 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

Πύνακασ 4-16 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ newUser με την οπούα γύνεται η εγγραφό ενόσ 
νϋου μϊθητη ςτο ςύςτημα 

newUser 

Service input: 

 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του νϋου χρόςτη. 

Pass String Ο μυςτικόσ κωδικόσ πρόςβαςόσ του 

lrn_name String Σο όνομα του 

lrn_address String Η διεύθυνςό του  

lrn_tel String Σο τηλϋφωνό του 

lrn_email String Η διεύθυνςη του ηλεκτρονικό του ταχυδρομύου. 
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Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Η μϋθοδοσ επιςτρϋφει ϋνα object τύπου String με το 

username του χρόςτη. 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Object Επιςτρϋφει ϋνα object τύπου null ςε περύπτωςη 

ςφϊλματοσ. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-16 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ: 
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Εικόνα 4-16 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την εγγραφό ενόσ νϋου μϊθητη ςτο ςύςτημα 

 

4.2.17. Προςθόκη νϋου εκπαιδευτικού ςτόχου 

Με τη μϋθοδο boolean addLearnerGoal(String username, String priority, String status, 

String domain, String Verb, String topic) προςτύθεται ςτο προφύλ ενόσ ςυγκεκριμϋνου μαθητό ϋνασ 

μαθηςιακόσ ςτόχοσ. Η ςυνϊρτηςη παύρνει ςαν ορύςματα το όνομα χρόςτη username για το οποιο 

θα καταςκευαςθεύ και θα αποθηκευθεύ ο μαθηςιακόσ ςτόχοσ, καθώσ και τα ςτοιχεύα priority, 

status, domain, verb,topic που εύναι απαραύτητα για τη δημιουργύα του μαθηςιακού ςτόχου.  

τον Πύνακα 4-17  περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 
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Πύνακασ 4-17 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ addLearnerGoal με την οπούα προςτύθεται ςτο 
προφύλ ενόσ μϊθητη ϋνασ ςτόχοσ 

addLearnerGoal 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

ανακτόςουμε τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ. 

Priority String Σο priority του εκπαιδευτικού ςτόχου.  

Status String Σο status του εκπαιδευτικού ςτόχου. 

Domain String Η περιοχό ςτην οπούα ανόκει. 

Verb String Σο ρόμα. 

Topic String Σο αντικεύμενο. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που ο 

ςτόχοσ προςτϋθηκε με επιτυχύα ό false ςε περύπτωςη 

που δεν προςτϋθηκε. 
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Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 
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Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-17 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ: 

 

Εικόνα 4-17 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την προςθόκη ςτο προφύλ ενόσ μϊθητη ενόσ ςτόχου 
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4.2.18. Επιλογό LearningStyle  

Με τη μϋθοδο Boolean addLearningStyleForLearner(String username, String LearningStyle) 

προςτιθεται το Learning Style ςτο προφύλ ενόσ μαθητό. Παύρνει ςαν όριςμα το username και το 

Learning Style και το προςθϋτει ςτο προφύλ του. 

τον Πύνακα 4-18  περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

 

Πύνακασ 4-18 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ addLearningStyleForLearner με την οπούα 
προςτύθεται ςτο προφύλ ενόσ μϊθητη το ςτυλ εκμϊθηςησ  

addLearningStyleForLearner 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του χρόςτη ςτου οπούου θα προςτεθεύ το  

Learning Style. 

LearningStyle String Σο επιλεγμϋνο Learning Style που θα αποθηκευτεύ ςτο 

προφύλ του χρόςτη username.  

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που οι 

προτεθηκε η τιμό ό false ςε αλλιωσ 
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Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-18 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 



 
131 Η αποκικθ των προφίλ των μακθτϊν 

 

Εικόνα 4-18 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την  προςθόκη ςτο προφύλ ενόσ μϊθητη του ςτυλ εκμϊθηςησ 

 

4.2.19. Προςθόκη νϋου Planner ςτο ςύςτημα. 

Η μϋθοδοσ boolean addNewLPlanner(String username, String fname, String lname) δύνει τη 

δυνατότητα να δημιουργηθεύ και να αποθηκευθεύ ςτην οντολογύα των προφύλ ϋνασ καινούριοσ 

Planner από ϋνα χρόςτη.  
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τον Πύνακα 4-19 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

Πύνακασ 4-19 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ addNewLPlanner με την οπούα προςτύθεται ςτο 
προφύλ ενόσ μϊθητη ϋνασ νϋοσ ςχεδιαςτόσ αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων 

addNewLPlanner 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

προςθϋςουμε “Planner”. 

Fname String Σο όνομα του planner. 

Lname String Σο επώνυμο του planner. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που οι 

προτεθηκε η τιμό ό false ςε αλλιωσ 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 
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Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-19 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 

 

Εικόνα 4-19 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την  προςθόκη ςτο προφύλ ενόσ μϊθητη ενόσ νϋου ςχεδιαςτό 
αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων 

 

 

4.2.20. Προςθόκη νϋου παροχϋα υλικου ςτο ςύςτημα 

Η μϋθοδοσ Boolean addNewLProvider( String fname, String lname) δύνει τη δυνατότητα να 

δημιουργηθεύ και να αποθηκευθεύ ςτην οντολογύα των προφύλ ϋνασ καινούριοσ Provider από ϋνα 

χρόςτη.  
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τον Πύνακα 4-20 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

Πύνακασ 4-20 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ addNewLProvider με την οπούα προςτύθεται ςτο 
ςύςτημα ϋνασ νϋοσ ςχεδιαςτόσ αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων 

addNewLProvider 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Fname String Σο όνομα του Provider. 

Lname String Σο επώνυμο του Provider. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που οι 

προτεθηκε η τιμό ό false ςε αλλιωσ 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-20 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ: 
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Εικόνα 4-20 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την προςθόκη ςτο ςύςτημα ϋνασ νϋοσ ςχεδιαςτό αφηρημϋνων 
εκπαιδευτικών ςεναρύων 

 

4.2.21. Επιλογό παρόχου εκπαιδευτικού υλικού από το μαθητό 

Η ςυνϊρτηςη Boolean addPrefLearningProvider(String username, String provider) παύρνει ςαν 

όριςμα το μοναδικό αναγνωριςτικό του χρόςτη και το όνομα του Provider και προςθϋτει ςτο 

ςυγκεκριμϋνο χρόςτη τον επιλεγμϋνο  Provider. 

τον Πύνακα 4-21  περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 
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Πύνακασ 4-21 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ addPrefLearningProvider με την οπούα 
προςτύθεται ςτο προφύλ ενόσ μϊθητη ϋνασ νϋοσ πϊροχοσ εκπαιδευτικού υλικού 

addPrefLearningProvider 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

username String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

προςθϋςουμε “Provider”. 

Provider String Όνομα του provider. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που οι 

προτεθηκε η τιμό ό false ςε αλλιωσ 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-21 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 
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Εικόνα 4-21 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την  προςθόκη ςτο προφύλ ενόσ μϊθητη ενόσ  νϋου παροχου  
εκπαιδευτικού υλικού 

 

4.2.22. Επιλογό ςχεδιαςτό ςεναρύων  

Η ςυνϊρτηςη void addPrefPlannerForLearner(String username, String planner)  παύρνει ςαν όριςμα 

το μοναδικό αναγνωριςτικό του χρόςτη και το όνομα του Planner και προςθϋτει ςτο 

ςυγκεκριμϋνο χρόςτη τον επιλεγμϋνο  Planner ςτο προφύλ του μαθητό. 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

138 

τον Πύνακα 4-22 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ εξόδου 

καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

Πύνακασ 4-22 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ addPrefPlannerForLearner με την οπούα 
προςτύθεται ςτο προφύλ ενόσ μϊθητη ϋνασ νϋοσ ςχεδιαςτόσ αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων 

addPrefPlannerForLearner 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

ανακτόςουμε τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ. 

Planner String Σο όνομα του Planner. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που οι 

προτεθηκε η τιμό ό false ςε αλλιωσ 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-22 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 
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Εικόνα 4-22 : Σα βόματα που ακολουθούνται για την προςθόκη ςτο προφύλ ενόσ μϊθητη ϋνα νϋο ςχεδιαςτό 
αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων 

4.2.23. Διαγραφό όλων των εκπαιδευτικών ςτόχων ενόσ μαθητό  

Η μϋθοδοσ Boolean removeAllLearnerGoal(String username) δϋχεται ςαν όριςμα το αναγνωριςτικό 

του χρόςτη και αφαιρεύ από το προφύλ του όλουσ τουσ μαθηςιακούσ του ςτόχουσ.  
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τον επόμενο πύνακα περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

 

Πύνακασ 4-23 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ removeAllLearnerGoal με την οπούα αφαιρούνται 
από το προφύλ ενόσ μαθητη οι εκπαιδευτικοι του ςτόχοι 

removeAllLearnerGoal 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

username String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

διαγρϊψουμε τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που οι 

προτεθηκε η τιμό ό false ςε αλλιωσ 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-23 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 
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Εικόνα 4-23 : Σα βόματα που ακολουθούνται για ωα διαγραφούν  από το προφύλ ενόσ μαθητη οι εκπαιδευτικοι του 
ςτόχοι 

4.2.24. Διαγραφό ενόσ εκπαιδευτικού ςτόχου 

Η μϋθοδοσ Boolean removeLearnerGoal(String learnerGoal) δϋχεται ςαν όριςμα το αναγνωριςτικό 

ενόσ μαθηςιακού ςτόχου και τον αφαιρεύ από το προφύλ του χρόςτη. 
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τον Πύνακα 4-24 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ.  

Πύνακασ 4-24 :  Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ removeLearnerGoal με την οπούα αφαιρεύται από 
το προφύλ ενόσ μαθητη ϋνασ εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ 

removeLearnerGoal 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

learnerGoal String Σο αναγνωριςτικόσ κωδικόσ ενόσ μαθηςιακού ςτόχου. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που 

διαγρϊφηκε  η τιμό ό false ςε αλλιωσ 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-24 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 
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Εικόνα 4-24 : Σα βόματα που ακολουθούνται για να διαγραφεύ από το προφύλ ενόσ μαθητη ϋνασ εκπαιδευτικόσ 
ςτόχοσ 
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4.2.25. Διαγραφό επιλεγμϋνου παροχϋα υλικού 

Με τη μϋθοδο Boolean void removePrefLearningProvider(String username, String provider) 

αφαιρούμε ϋνα Provider από το προφύλ του χρόςτη. Παύρνει ςαν όριςμα το username και τον 

Provider τον οποιο επιθυμεύ να διαγρϊψει από το προφύλ του ο χρόςτησ. 

τον Πύνακα 4-25  περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

Πύνακασ 4-25 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ removePrefLearningProvider με την οπούα 
αφαιρεύται από το προφύλ ενόσ μαθητη ϋνασ επιλεγμϋνοσ πϊροχοσ υλικού 

removePrefLearningProvider 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του χρόςτη του οπούου θα αφαιρεθεύ ο 

επιλεγμϋνοσ provider. 

Provider String Σο αναγνωριςτικό του provider. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που 

διαγρϊφηκε  η τιμό ό false ςε αλλιωσ 
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Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 

 

 

Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-25 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ : 
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Εικόνα 4-25 : Σα βόματα που ακολουθούνται για να διαγραφεύ  από το προφύλ ενόσ μαθητη ϋνασ επιλεγμϋνοσ 
πϊροχοσ υλικού 

4.2.26. Διαγραφό επιλεγμϋνου ςχεδιαςτό εκπαιδευτικού ςεναρύου 

Με τη μϋθοδο Boolean removePrefPlannerForLearner( String  username, String planner) αφαιρούμε 

ϋνα Planner από το προφύλ του χρόςτη. Παύρνει ςαν όριςμα το username και τον Planner, τον 

οποιο επιθυμεύ να διαγρϊψει από το προφύλ του ο χρόςτησ. 
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τον Πύνακα 4-26 περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ , τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ. 

 

 

Πύνακασ 4-26 : Παρϊμετροι ειςόδου για την κλόςη τησ υπηρεςύασ removePrefPlannerForLearner με την οπούα 
αφαιρεύται από το προφύλ ενόσ μαθητη ϋνασ επιλεγμϋνοσ ςχεδιαςτόσ αφηρημϋων ςεναρύων  

removePrefPlannerForLearner 

Service input: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Username String Σο username του χρόςτη του οπούου θϋλουμε να 

αφαιρϋςουμε κϊποιο Planner. 

Planner String Σο αναγνωριςτικό του planner. 

 

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Σελικϊ, η μϋθοδοσ επιςτρϋφει true ςε περύπτωςη που 

διαγρϊφηκε  η τιμό ό false ςε αλλιωσ 

 

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου Σύποσ 

παραμϋτρου 

Περιγραφό 

Result Boolean Επιςτρϋφει μια boolean τιμό false. 
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Το διάγραμμα δραςτθριότθτασ που παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 4-26 περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ:   

 

Εικόνα 4-26 : Σα βόματα που ακολουθούνται για να διαγραφεύ  από το προφύλ ενόσ μαθητη ϋνασ επιλεγμϋνοσ 
ςχεδιαςτόσ αφηρημϋων ςεναρύων 
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4.3. ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊςτηκε η αποθόκη προφύλ μαθητών πϊνω ςτα οπούα βαςύζεται η 

δυναμικό καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών και οι υπηρεςύεσ διαχεύριςησ 

τησ ςχετικόσ πληροφορύασ. Οι υπηρεςύεσ διαχεύριςησ των προφύλ των μαθητών που 

παρουςιϊςτηκαν παραπϊνω, χρηςιμοποιούνται από ϋνα γραφικό περιβϊλλον (client GUI ) το 

οπούο ϋχει καταςκευαςτεύ με τεχνολογύα JAVA SWING και θα περιγραφεύ αναλυτικϊ ςτο 

Κεφϊλαιο 8. 

το Κεφϊλαιο 5 που ακολουθεύ, πρόκειται να γύνει λεπτομερόσ περιγραφό τησ υλοπούηςησ του 

αλγορύθμου καταςκευόσ εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών.  
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Κεφϊλαιο 5. Δυναμικό καταςκευό εξατομικευμϋνων 

εκπαιδευτικών εμπειριών (Personalization Component) 

5.1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

’ αυτό το κεφϊλαιο θα γύνει εκτενόσ περιγραφό του τρόπου με τον οπούο καταςκευϊζονται οι 

εξατομικευμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ από το Σμόμα Εξατομύκευςησ το οπούο υλοποιεύ ϋνα 

κατϊλληλο αλγόριθμό τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του οπούου παρουςιϊςτηκαν ςτην 

ενότητα3.2.4.  Αρχικϊ, ςτην ενότητα 5.2 θα περιγραφούν οι παρϊμετροι ειςόδου του αλγορύθμου 

και θα αναφερθεύ η ςχϋςη τουσ με τα προφύλ των μαθητών. τη ςυνϋχεια, ςτην ενότητα 5.3 θα  

παρουςιαςτεύ η λεπτομερόσ περιγραφό του αλγορύθμου, παρϊλληλα θα δοθεύ η αντιςτοιχύα που 

υπϊρχει μεταξύ των αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων, των εκπαιδευτικών προφύλ και των 

εκπαιδευτικών αντικειμϋνων και θα παρουςιαςτεύ ϋνα παρϊδειγμα χρόςησ του ςτην ενότητα 5.4. 

Σϋλοσ, ςτην ενότητα 5.5 παρουςιϊζεται ο τρόποσ λειτουργύασ τησ υπηρεςύασ παροχόσ 

εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών.  

5.2. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΕΙΟΔΟΤ – ΠΡΟΥΙΛ ΜΑΘΗΣΨΝ 

Ο αλγόριθμοσ εξατομύκευςησ, απαιτεύ ϋνα ςύνολο παραμϋτρων για την αποτελεςματικό 

ςυγκρότηςη των εκπαιδευτικών εμπειριών Οι παρϊμετροι αυτού ορύζονται ςτα προφύλ των 

μαθητών και αντιπροςωπεύουν τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών αλλϊ και τισ 

προτιμόςεισ τουσ. υγκεκριμϋνα, οι παρϊμετροι αυτού, όπωσ ϋχουν αναλυθεύ ςτο Κεφϊλαιο 3, 

αποτελούνται από τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ : 

 τυλ Εκμϊθηςησ (Learning Style): Σο ςτυλ εκμϊθηςησ εύναι ο τρόποσ με τον οπούο ϋνασ 

μαθητόσ μαθαύνει πιο αποτελεςματικϊ ό αλλιώσ η προτιμημϋνη προςϋγγιςη ενόσ ατόμου 

ςτην οργϊνωςη και την παρουςύαςη των πληροφοριών.  

 Σο Εκπαιδευτικό επύπεδο και η Δυςκολύα (Educational Level and Difficulty): Σο 

εκπαιδευτικό επύπεδο  και η δυςκολύα, λαμβϊνονται υπόψη κατϊ την οργϊνωςη του 

μαθηςιακού πλϊνου και κατϊ την ενςωμϊτωςη του εκπαιδευτικού υλικού. 
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 Οι Εκπαιδευτικού τόχοι του Εκπαιδευόμενου (Learner Goals/Objectives): Οι εκπαιδευτικού 

ςτόχοι επηρεϊζουν τόςο την επιλογό των εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων όςο και την 

επιλογό του κατϊλληλου εκπαιδευτικού υλικού. 

 Σο Εκπαιδευτικό του Τπόβαθρο (Previous Knowledge): Φρηςιμοποιεύται ςτη διαδικαςύα 

αφαύρεςησ από τη εκπαιδευτικό εμπειρύα των εκπαιδευτικών αντικειμϋνων που 

ςχετύζονται με μαθηςιακούσ ςτόχουσ, που ϋχουν εκπληρωθεύ από το μαθητό κατϊ το 

παρελθόν ςε ϋνα ικανοποιητικό επύπεδο.  

 Οι Σεχνικϋσ Προτιμόςεισ (Technical Preferences): Οι τεχνικϋσ προτιμόςεισ μπορούν να 

περιλϊβουν πληροφορύεσ ςχετικϋσ με τισ ςυςκευϋσ που χρηςιμοποιεύ ο εκπαιδευόμενοσ, 

τη ςύνδεςη ςτο Διαδύκτυο κ.λπ. Αυτϋσ οι προτιμόςεισ δεν επηρεϊζουν την οργϊνωςη του 

ςχεδύου εκμϊθηςησ αλλϊ λαμβϊνονται υπόψη ςτην επιλογό των κατϊλληλων 

αντικειμϋνων εκμϊθηςησ. 

 Άλλεσ προτιμόςεισ (Other Preferences): Προτιμόςεισ ςχετικϊ με τη γλώςςα, τον 

προμηθευτό του εκπαιδευτικού υλικού, το ςχεδιαςτό τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, κ.λπ.. 

Οι προτιμόςεισ ςχετικϊ με τη γλώςςα και τον προμηθευτό του εκπαιδευτικού υλικού 

λαμβϊνονται υπόψη κατϊ την επιλογό των μαθηςιακών αντικειμϋνων, ενώ η προτύμηςη 

ςχετικϊ με το ςχεδιαςτό του εκπαιδευτικού υλικού λαμβϊνεται υπόψη ςτην επιλογό του 

εκπαιδευτικού ςχεδύου. 

Εκτόσ από τισ προτιμόςεισ που μπορεύ να ϋχει αποθηκεύςει ςτο προφύλ του ϋνασ μαθητόσ, για την 

καταςκευό μιασ εξατομικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύα προβλϋπεται και μύα ακόμη 

παρϊμετροσ που αντιςτοιχεύ ςε ϋνα όριο (threshold),  ςύμφωνα με την οπούα θα γύνει τελικϊ η 

αφαύρεςη από τη μαθηςιακό διαδικαςύα των εκπαιδευτικών αντικειμϋνων που ςχετύζονται με 

μαθηςιακούσ ςτόχουσ, που ϋχουν εκπληρωθεύ από το μαθητό κατϊ το παρελθόν. υγκεκριμϋνα, η 

παρϊμετροσ αυτό αντιςτοιχεύ ςε ϋνα δεκαδικό αριθμό μεταξύ 0 και 1, δηλώνοντασ ϋτςι το 

επύπεδο που θα θεωρηθεύ ϋνασ ςτόχοσ ικανοποιημϋνοσ, ςε ςύγκριςη με το εκπαιδευτικό του 

υπόβαθρο. 
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5.3. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΤ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΗ 

Ο αλγόριθμοσ εξατομύκευςησ με βϊςη τισ ανϊγκεσ και προτιμόςεισ που περιγρϊφονται ςτα 

προφύλ των μαθητών και αξιοποιώντασ κατϊλληλα αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια, ςυγκροτεύ 

εξατομικευμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ που παραδύδονται ςε εφαρμογϋσ ηλεκτρονικόσ 

μϊθηςησ  (eLearning) ςε κατϊλληλη μορφό (π.χ. ςε SCORM πακϋτο) που επιμελεύται το τμόμα 

μεταςχηματιςμού (Transformation Component). υγκεκριμϋνα, ο ςτόχοσ του εύναι η εύρεςη μύασ 

κατϊλληλησ εκπαιδευτικόσ μεθόδου (Training Method) από ϋνα αφηρημϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριο 

(Training) η οπούα θα εφαρμοςτεύ ςτη ςυνϋχεια για τη ςυγκρότηςη μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ 

προςαρμοςμϋνησ ςτισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ του μαθητό. Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, τα 

εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα ςυνδϋονται ςε πραγματικό χρόνο με το εκπαιδευτικό ςενϊριο ανϊλογα 

με τισ ανϊγκεσ που περιγρϊφονται ςτα προφύλ  των μαθητών.   

Η διαδικαςύα δυναμικόσ καταςκευόσ μύασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ παρουςιϊςτηκε όδη ςτο 

Κεφϊλαιο 3 και ςυνύςταται από τα εξόσ βόματα: 

1. Εύρεςη μιασ κατϊλληλησ εκπαιδευτικόσ μεθόδου (Training Method) ενόσ αφηρημϋνου 

εκπαιδευτικού ςεναρύου (Training), λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ εκπαιδευτικούσ 

ςτόχουσ του μαθητό, το ςτυλ εκμϊθηςησ, το εκπαιδευτικό επύπεδο και την επιθυμητό 

δυςκολύα, και τον επιθυμητό ςχεδιαςτό ςεναρύων (προαιρετικό). Κατϊ τη διαδικαςύα 

αυτό, αρχικϊ επιλϋγεται ϋνα κατϊλληλο αφηρημϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριο και ςτη 

ςυνϋχεια από αυτό το ςενϊριο επιλϋγεται η καταλληλότερη εκπαιδευτικό μϋθοδοσ. Για 

να επιλεγεύ ϋνα αφηρμϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριο θα πρϋπει να ικανοποιεύ όςο το 

δυνατόν περιςςότερουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ του μαθητό. Εϊν υπϊρχουν 

περιςςότερα του ενόσ ςενϊρια που ικανοποιούν τον ύδιο αριθμό ςτόχων, για να 

επιλεγεύ το ϋνα από τα δύο λαμβϊνονται υπόψη, τα επιπλϋον χαρακτηριςτικϊ που 

δόθηκαν ςτο ςύςτημα, το ςτυλ εκμϊθηςησ, το εκπαιδευτικό επύπεδο η επιθυμητό 

δυςκολύα, και ο επιθυμητόσ ςχεδιαςτόσ ςεναρύων. αν καταλληλότερο ςενϊριο 

επιλϋγεται αυτό που ικανοποιεύ το ςτυλ εκμϊθηςησ, το εκπαιδευτικό επύπεδο και την 

επιθυμητό δυςκολύα ενόσ μαθητό. Αν κανϋνα από τα επιλεγμϋνα ςενϊρια δεν  

ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ  του μαθητό, «χαλαρώνουν» τα κριτόρια. υγκεκριμϋνα ςτο 

δεύτερο ςτϊδιο, από το αρχικό ςύνολο αφηρημϋνων ςεναρύων επιλεγονται,  
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αφηρημϋνα ςενϊρια που ϋχουν εκπαιδευτικό επύπεδο και δυςκολύα ύδια με αυτό του 

μαθητό. Αν κανϋνα από τα επιλεγμϋνα ςενϊρια δεν  ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ  του 

μαθητό, «χαλαρώνουν» τα κριτόρια. υγκεκριμϋνα ςτο τρύτο ςτϊδιο, από το αρχικό 

ςύνολο αφηρημϋνων ςεναρύων επιλεγονται,  αφηρημϋνα ςενϊρια που ϋχουν 

εκπαιδευτικό επύπεδο ύδιο και δυςκολύα μικρότερη από  αυτό του μαθητό.  Αν κανϋνα 

από τα επιλεγμϋνα ςενϊρια δεν  ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ  του μαθητό, «χαλαρώνουν» 

τα κριτόρια. υγκεκριμϋνα ςτο τϋταρτο ςτϊδιο, από το αρχικό ςύνολο αφηρημϋνων 

ςεναρύων επιλεγονται,  αφηρημϋνα ςενϊρια που ϋχουν εκπαιδευτικό επύπεδο ύδιο και 

δυςκολύα μεγαλύτερη από  αυτό του μαθητό. Αν κανϋνα από τα επιλεγμϋνα ςενϊρια 

δεν  ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ  του μαθητό, «χαλαρώνουν» τα κριτόρια. υγκεκριμϋνα 

ςτο πϋμπτο ςτϊδιο, από το αρχικό ςύνολο των αφηρημϋνων ςεναρύων επιλεγονται,  

αφηρημϋνα ςενϊρια που ϋχουν εκπαιδευτικό επύπεδο χαμηλότερο κατϊ μύα μονϊδα 

και δυςκολύα τη  μεγαλύτερη δυνατό.  Αν κανϋνα από τα επιλεγμϋνα ςενϊρια δεν  

ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ  του μαθητό, «χαλαρώνουν» τα κριτόρια. υγκεκριμϋνα ςτο 

πϋμπτο ςτϊδιο, από το αρχικό ςύνολο των αφηρημϋνων ςεναρύων επιλεγονται,  

αφηρημϋνα ςενϊρια που ϋχουν εκπαιδευτικό επύπεδο χαμηλότερο κατϊ μύα μονϊδα 

και δυςκολύα τη  μεγαλύτερη δυνατό που παρϋχεται από το ςύςτημα. Αν κανϋνα από 

τα επιλεγμϋνα ςενϊρια δεν  ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ  του μαθητό, «χαλαρώνουν» τα 

κριτόρια. υγκεκριμϋνα ςτο ϋκτο ςτϊδιο, από το αρχικό ςύνολο των αφηρημϋνων 

ςεναρύων επιλεγονται,  αφηρημϋνα ςενϊρια που ϋχουν εκπαιδευτικό επύπεδο 

μεγαλύτερο κατϊ μύα μονϊδα και δυςκολύα τη  μικρότερη δυνατό που παρϋχεται από 

το ςύςτημα. ε καθϋνα από τα παραπϊνω ςτϊδια, εφόςον βρεθούν περιςςότερα του 

ενόσ αφηρημϋνα ςενϊρια επιλϋγεται αυτό που ϋχει ύδιο ςχεδιαςτό με αυτόν που ϋχει 

επιλϋξει ωσ αγαπημϋνο ο μαθητόσ. Από το επιλεγμϋνο ςενϊριο, με αντύςτοιχη 

διαδικαςύα επιλϋγεται η κατϊλληλη εκπαιδευτιό μϋθοδοσ από την οπούα θα 

καταςκευαςτεύ η εκπαιδευτικό εμπειρύα. 

2. Βελτύωςη τησ δομόσ τησ επιλεγμϋνησ εκπαιδευτικόσ μεθόδου ςύμφωνα με το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο του μαθητό. υγκεκριμϋνα, πραγματοποιεύται αφαύρεςη 

εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων (Activity Structures ό Activities) που ςυνδϋονται με 

εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ, οι οπούοι ϋχουν ικανοποιηθεύ ςτο παρελθόν από τον μαθητό 

(previous knowledge).  



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

154 

3. Εύρεςη κατϊλληλων αντικειμϋνων μϊθηςησ και ςύνδεςό τουσ ςτισ εκπαιδευτικϋσ 

δραςτηριότητεσ (Activities), βϊςει των χαρακτηριςτικών που περιγρϊφονται πϊνω ςε 

κϊθε δραςτηριότητα του αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου καθώσ και ϊλλων 

προτιμόςεων που περιγρϊφονται ςτα προφύλ των μαθητών (όπωσ κϊποια προτύμηςη 

ςε ςχϋςη με τον πϊροχο εκπαιδευτικών αντικειμϋνων, τεχνικϋσ προτιμόςεισ κ.τ.λ.). 

Ϊτςι, παρϊγεται μια ενδιϊμεςη μορφό τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, η οπούα 

μετατρϋπεται ςτην τελικό τησ μορφό (π.χ. SCORM πακϋτο) μϋςω του Σμόματοσ 

Μεταςχηματιςμού (Transformation Component) που περιγρϊφεται ςτο επόμενο 

κεφϊλαιο και διανϋμεται ςτουσ μαθητϋσ.  

Σα παραπϊνω κύρια ςτϊδια του αλγορύθμου αναλύονται ςε επιμϋρουσ βόματα όπωσ 

παρουςιϊζεται ςτηνΕικόνα 5-1. τισ ενότητεσ που ακολουθούν θα περιγραφούν αναλυτικϊ τα 

βόματα των παραπϊνω τριών ςταδύων του αλγορύθμου. 
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Εικόνα 5-1 Αναλυτικό παρουςύαςη των βημϊτων του αλγορύθμου εξατομύκευςησ ςε καθϋνα από τα τρύα κύρια ςτϊδιϊ του 
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Εικόνα 5-2 : Μεγϋθυνςη τμόματοσ τησ Εικόνασ 5-1 
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Εικόνα 5-3: Μεγϋθυνςη τμόματοσ τησ Εικόνασ 5-1 
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5.3.1. Εύρεςη μιασ κατϊλληλησ εκπαιδευτικόσ μεθόδου (Training Method) ενόσ 

αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου (Training) 

Η δυναμικό καταςκευό εξατομικευμϋνων μαθηςιακών εμπειριών προβλϋπει ότι ο αλγόριθμοσ 

ςυγκρύνει την πληροφορύα που βρύςκεται ςτο προφύλ ενόσ μαθητό και ςε ϋνα αφηρημϋνο 

εκπαιδευτικό ςενϊριο. Η ςύγκριςη λοιπόν αυτό γύνεται, με βϊςη μια ςυγκεκριμϋνη αντιςτοιχύα 

μεταξύ των δύο οντολογιών. Η αντιςτοιχύα αυτό δύνεται ςτον επόμενο πύνακα, ο οπούοσ 

προκύπτει από τη μελϋτη που ϋγινε ςτο [1]. 

Πύνακασ 5-1 Αντιςτούχιςη ςτοιχεύων προφύλ μαθητών και αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων 

Οντολογύα προφύλ μαθητών Οντολογύα αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων 

Learner/LearnerPreferences/@prefEducationalLevel Training/TrainingMethod/@requiredEducationalLevel/ 

Learner/LearnerPreferences/@prefLearningStyle Training/TrainingMethod/@forLearningStyle/LearningS
tyle 

Learner/LearnerPreferences/@prefLearningPlanner/
LearningPlanner/@planner_name 

Training/@created_by/Planner 

Learner/LearnerGoal/@associated_LObjective/Learni
ngObjective/(@annotation,verb,topic) 

Training/@hasTrainingObjective/LearningObjective/(@
annotation,verb,topic) 

Training/TrainingMethod/ActivityStructure/LearningObj
ective/(@annotation,verb,topic) 

Training/TrainingMethod/ActivityStructure/Activity/Lea
rningObjective/(@annotation,verb,topic) 

 

τη ςυνϋχεια περιγρϊφονται τα βόματα του αλγορύθμου που παρουςιϊζονται ςτην Εικόνα 5-1. 

Καθϋνα από τα νουμερα τησ εικόνασ αντιςτοιχούν ςε βόματα του αλγορύθμου: 

1. Σαξινομεύται ο πύνακασ με τουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ ςύμφωνα με το επύπεδο ςτο 

οπούο ϋχουν ικανοποιηθεύ δημιουργώντασ μια Σαξινομημϋνη Λύςτα Εκπαιδευτικών τόχων 

(οι ςτόχοι που ϋχουν ικανοποιηθεύ λιγότερο τοποθετούνται υψηλότερα ςτη λύςτα) ό 

ςύμφωνα με την προτεραιότητα που ϋχει ορύςει ο μαθητόσ. Επιλϋγεται ο πρώτοσ 

εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ ςτην Σαξινομημϋνη Λύςτα Εκπαιδευτικών τόχων ωσ Σρϋχον 

Εκπαιδευτικόσ τόχοσ και αφαιρεύται από τη λύςτα.  

2. findTrainings_by_LearningObjective:               

Βρεσ τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια τα οπούα ταιριϊζουν ςτον πρώτο μαθηςιακό ςτόχο ςτην 

ταξινομημϋνη λύςτα.  
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a. Εϊν δε βρεισ κϊποιο εκπαιδευτικό ςενϊριο (If ResultSet=0) 

i. Εϊν η Σαξινομημϋνη Λύςτα Εκπαιδευτικών τόχων δεν εύναι κενό, τότε 

επϋλεξε τον πρώτο εκπαιδευτικό ςτόχο ςτην Σαξινομημϋνη Λύςτα 

Εκπαιδευτικών τόχων ωσ Σρϋχοντα Εκπαιδευτικό τόχο και αφαύρεςε  

τον από τη λύςτα.  Πόγαινε ςτο Βόμα 2. 

ii. Εϊν η Σαξινομημϋνη Λύςτα Εκπαιδευτικών τόχων εύναι κενό, πόγαινε ςτο 

Βόμα 20. 

b. Εϊν βρεισ ϋνα εκπαιδευτικό ςενϊριο από την αναζότηςη (If ResultSet=1), πόγαινε 

ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα από ϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια (ResultSet>1), τότε  

i. Εϊν η Σαξινομημϋνη Λύςτα Εκπαιδευτικών τόχων ϋχει πϊνω από ϋνα 

ςτοιχεύα, πόγαινε ςτο Βόμα 3. 

ii. Εϊν η Σαξινομημϋνη Λύςτα Εκπαιδευτικών τόχων ϋχει ακριβώσ ϋνα 

ςτοιχεύα, πόγαινε ςτο Βόμα 4. 

 

3. findTrainings_with_AS_or_A_LObjectives_matching_most_input_LObjectives:                     

Από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια που δϋχεςαι ςαν εύςοδο, επϋλεξε εκεύνα τα οπούα 

ικανοποιούν τουσ περιςςότερουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ ςε όλα τα επύπεδα 

(ActivityStructures και Activities)  .  

a. Εϊν δε βρεισ εκπαιδευτικϊ ςενϊρια(If ResultSet=0 ) (Δεν εύναι εφικτό) 

b. Εϊν βρεισ ϋνα εκπαιδευτικό ςενϊριο από την αναζότηςη (If ResultSet=1), πόγαινε ςτο 

Βόμα 12. 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα από ϋνα, δηλαδό εϊν δύο εκπαιδευτικϊ ςενϊρια ικανοποιούν 

και τα δύο τον ύδιο μϋγιςτο αριθμό εκπαιδευτικών ςτόχων. ( If ResultSet>1) τότε 

πόγαινε  ςτο Βόμα 4. 
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4. findTrainings_with_TrainingMethods_with_EL_and_LS_and_D_equal_to:                                            

Από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια που δϋχεςαι ςαν εύςοδο, επϋλεξε αυτϊ τα οπούα ϋχουν 

εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ με Educational Level, Learning Style και difficulty ύδιο με αυτό που 

ϋχει ςτο προφύλ του ο χρόςτησ. 

a. Εϊν δε βρεισ, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 5 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια από ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 11. 

5. findTrainings_with_TrainingMethods_with_EL_and_D_equal_to:                                                        

ε αυτό το βόμα, από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια που δϋχεςαι ςαν εύςοδο βρεσ αυτϊ που 

ϋχουν εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ με Educational Level και difficulty να ταιριϊζουν απόλυτα 

με αυτϊ τα οπούα ϋχει ο χρόςτησ ςτο προφύλ του. 

a. Εϊν δε βρεισ, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 6 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια από ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 10. 

6. findTrainings_with_TrainingMethods_with_EL_equal_and_D_less_than:                                         

Από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια που δϋχεςαι ςαν εύςοδο ς’ αυτό το βόμα, βρεσ εκεύνα τα 

οπούα ϋχουν εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ με Educational Level να ταιριϊζει με αυτό που ϋχει το 

προφύλ του χρόςτη και difficulty ϋνα επύπεδο χαμηλότερο από αυτό που ϋχει ο χρόςτησ 

ςτο προφύλ του.  

a. Εϊν δε βρεισ, τότε πόγαινε  ςτο Βόμα 7 

b. Εϊν το αποτϋλεςμα εύναι ϋνα, τότε ο αλγόριθμοσ πϊει ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν ςτο αποτϋλεςμα πϊρουμε περιςςότερα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια από ϋνα, τότε ο 

αλγόριθμοσ πϊει ςτο Βόμα 10. 
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7. findTrainings_with_TrainingMethods_with_EL_equal_and_D_less_than:                                       

Από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια δϋχεςαι ςαν εύςοδο ς’ αυτό το βόμα, βρεσ εκεύνα τα οπούα 

ϋχουν εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ με Educational Level να ταιριϊζει με αυτό που ϋχει δοθεύ 

ςτο προφύλ του χρόςτη και difficulty ϋνα επύπεδο μεγαλύτερο από αυτό που ϋχει ο 

χρόςτησ ςτο προφύλ του .  

a. Εϊν δε βρεισ , τότε ο πόγαινε ςτο Βόμα 8 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια από ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 10. 

8. findTrainings_with_TrainingMethods_with_EL_less_and_D_greatest:            

Από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια που παύρνεισ ςαν εύςοδο ς’ αυτό το βόμα, βρεσ εκεύνα τα 

οπούα ϋχουν εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ με Educational Level ϋνα επύπεδο χαμηλότερο από 

αυτό το οπούο ϋχει δοθεύ ςτο προφύλ του χρόςτη και difficulty τη μεγαλύτερη δυνατό τιμό. 

a. Εϊν δε βρεισ, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 9 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια από ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 10. 

9. findTrainings_with_TrainingMethods_with_EL_greater_and_D_lowest:    

Από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια δϋχεςαι ςαν εύςοδο ς’ αυτό το βόμα, βρεσ εκεύνα τα οπούα 

ϋχουν εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ με Educational Level ϋνα επύπεδο μεγαλύτερο από αυτό το 

οπούο ϋχει δοθεύ ςτο προφύλ του χρόςτη και difficulty τη χαμηλότερη δυνατό τιμό. 

a. Εϊν δε βρεισ, τότε ςταμϊτα. Δεν επιςτρϋφεισ κανϋνα μϊθημα. 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε ο αλγόριθμοσ πϊει ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια από ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 10. 

10. findTrainings_with_TrainingMethods_with_LS_equal_to:            

Από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια που παύρνεισ ςαν εύςοδο ς’ αυτό το βόμα, βρεσ εκεύνα τα 
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οπούα ϋχουν εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ με Learning Style ύδιο με αυτό που ϋχει δώςει ο 

χρόςτησ ςτο προφύλ του. 

a. Σο αποτϋλεςμα δε μπορεύ να εύναι μηδϋν. 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια από ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 11. 

11. findTrainings_with_pref_Planner :               

Από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια που παύρνεισ ςαν εύςοδο ς’ αυτό το βόμα, βρεσ εκεύνα τα 

οπούα ϋχουν ςχεδιαςτεύ από τον ύδιο εκπαιδευτό (Planner) με εκεύνο που εύναι 

αποθηκευμϋνοσ ςτο προφύλ του. 

a. Εϊν δε βρεισ, ο χρόςτησ επιλϋγει ϋνα μϊθημα από αυτϊ τα οπούα ϋφταςαν ςαν 

εύςοδο ςτον αλγόριθμο. 

b. Εϊν το αποτϋλεςμα εύναι ϋνα, τότε ο αλγόριθμοσ πϊει ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ  περιςςότερα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια από ϋνα, τότε ο χρόςτησ εύναι αυτόσ 

που επιλϋγει μϊθημα. 

12. findTraining_TrainingMethods:                     

’ αυτό το βόμα ο αλγόριθμοσ βρύςκει τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που ϋχει ϋνα 

εκπαιδευτικό ςενϊριο.  

a. Εϊν δε βρεισ, πρόβαλε ϋνα μόνυμα ςτο χρόςτη ότι το εκπαιδευτικό ςενϊριο δεν 

ϋχει εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ. 

b. Εϊν βρεισ  ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 23 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερεσ από μύα εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, τότε ο αλγόριθμοσ 

πόγαινε ςτο Βόμα 13. 

13. findTrainingMethods_with_EL_and_LS_and_D_equal_to:            

Από τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ οι οπούεσ παύρνεισ ςαν εύςοδο ς’ αυτό το βόμα του 
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αλγορύθμου, επϋλεξε αυτϋσ οι οπούεσ ϋχουν Educational Level, Learning Style και difficulty 

ύδιο με αυτό που ϋχει ςτο προφύλ του ο χρόςτησ. 

a. Εϊν δε βρεισ, τότε πόγαινε ςτο βόμα 14 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο βόμα 23 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερεσ από μύα εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, τότε ο πόγαινε ςτο βόμα 

19. 

14. findTrainingMethods_with_EL_and_D_equal_to:             

Από τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που δϋχεςαι ςαν εύςοδο, επϋλεξε αυτϋσ τισ οπούεσ ϋχουν 

Educational Level και difficulty ύδια με αυτϊ τα οπούα ϋχει δώςει ο χρόςτησ ςτο προφύλ του. 

a. Εϊν δε βρεισ, τότε πόγαινε ςτο βόμα 15 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο βόμα 23 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερεσ από μύα εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, τότε ο αλγόριθμοσ πϊει 

ςτο βόμα 19. 

15. findTrainingMethods_with_EL_equal_and_D_less_than:            

Από τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που δϋχεςαι ςαν εύςοδο, επϋλεξε αυτϋσ που ϋχουν 

Educational Level όμοιο με αυτό που ϋχει δοθεύ ςτο προφύλ του χρόςτη και difficulty ϋνα 

επύπεδο χαμηλότερο από αυτό που ϋχει ο χρόςτησ ςτο προφύλ του.  

a. Εϊν δε βρεισ, τότε πόγαινε ςτο βόμα 16 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο βόμα 23 

c. Εϊν βρεισ  περιςςότερεσ από μύα εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, τότε πόγαινε ςτο βόμα 

19. 

16. findTrainingMethods_with_EL_equal_and_D_greater_than:            

Από τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που δϋχεςαι ςαν εύςοδο ς’ αυτό το βόμα του αλγορύθμου, 

επϋλεξε αυτϋσ που ϋχουν Educational Level να ταιριϊζει με αυτό που ϋχει δοθεύ ςτο προφύλ 
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του χρόςτη και difficulty ϋνα επύπεδο μεγαλύτερο από αυτό που ϋχει ο χρόςτησ ςτο 

προφύλ του.  

a. Εϊν δε βρεισ, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 17 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο Βόμα 23 

c. Εϊν βρεισ  περιςςότερεσ από μύα εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, τότε πόγαινε ςτο βόμα 

19. 

17. findTrainingMethods_with_EL_less_and_D_greatest:             

Από τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, που δϋχεςαι ςαν εύςοδο, επϋλεξε αυτϋσ τισ οπούεσ ϋχουν 

Educational Level ϋνα επύπεδο χαμηλότερο από αυτό το οπούο ϋχει δοθεύ ςτο προφύλ του 

χρόςτη και difficulty τη μεγαλύτερη δυνατό τιμό . 

a. Εϊν δε βρεισ, τότε πόγαινε ςτο βόμα 18 

b. Εϊν βρεισ  ϋνα, τότε πόγαινε ςτο βόμα 23 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερεσ από μύα εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, τότε πόγαινε ςτο βόμα 

19. 

18. findTrainingMethods_with_EL_greater_and_D_lowest:      

Από τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, που δϋχεςαι ςαν εύςοδο επϋλεξε αυτϋσ τισ οπούεσ ϋχουν 

Educational Level ϋνα επύπεδο μεγαλύτερο από αυτό το οπούο ϋχει δοθεύ ςτο προφύλ του 

χρόςτη και difficulty τη χαμηλότερη δυνατό τιμό . 

a. Σο αποτϋλεςμα δε μπορεύ να εύναι μηδϋν. 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε ο αλγόριθμοσ πϊει ςτο βόμα 23 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερεσ από μύα εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, τότε ο αλγόριθμοσ πϊει 

ςτο βόμα 19. 
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19. findTrainings_with_TrainingMethods_with_LS_equal_to:                                                                  

Από τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που δϋχεςαι ςαν εύςοδο, επϋλεξε αυτϋσ τισ οπούεσ ϋχουν 

Learning Style ύδιο με αυτό που ϋχει δώςει ο χρόςτησ ςτο προφύλ του. 

a. Εϊν δε βρεισ, τότε επιλϋγει ο χρόςτησ ϋνα από αυτϊ τα οπούα μπόκα ςαν εύςοδο ς’ 

αυτό το βόμα του αλγορύθμου. 

b. Εϊν βρεισ ϋνα, τότε πόγαινε ςτο βόμα 23 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερεσ από μύα εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ, τότε ο χρόςτησ εύναι 

αυτόσ που θα αποφαςύςει ποια από τισ εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ θα 

χρηςιμοποιόςει ο αλγόριθμοσ για τη ςυνϋχεια. 

20. findTrainings_by_LearningObjective_Topic:                                                                                           

Βρεσ εκπαιδευτικϊ ςενϊρια, ςτα οπούα ταιριϊζει ο πρώτοσ Learning Objective Topic από 

αυτϊ τα οπούα βρύςκονται ςτην ταξινομημϋνη λύςτα με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ.  

a. Εϊν δε βρεισ κϊποιο εκπαιδευτικό ςενϊριο (If ResultSet=0) 

i. Και δεν ϋχεισ επιςκεφθεύ  όλουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ του χρόςτη τότε 

επαναλαμβϊνεται η αναζότηςη , ψϊχνοντασ με τον επόμενο μαθηςιακό 

ςτόχο που ϋχει η λύςτα. (Βόμα 20) 

ii. Εϊν ϋχει αδειϊςει η λύςτα με τουσ επόμενουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ, τότε 

πόγαινε ςτο Βόμα 21. 

b. Εϊν βρεισ ϋνα εκπαιδευτικό ςενϊριο από την αναζότηςη (If ResultSet=1), πόγαινε 

πϊει ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα αποτελϋςματα από ϋνα, τότε  

i. Εϊν το μϋγεθοσ του πύνακα με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ εύναι 

μεγαλύτεροσ από ϋνα πόγαινε ςτο βόμα 3. 

ii. Εϊν το μϋγεθοσ του πύνακα με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ εύναι ύςο με ϋνα 

πόγαινε ςτο βόμα 4. 
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21. findTrainings_with_AS_or_A_matching_input_LObjective:               

Βρεσ εκπαιδευτικϊ ςενϊρια τα οπούα ϋχουν Activity Structures ό Activities με μαθηςιακό 

ςτόχο όμοιο με τον πρώτο μαθηςιακό ςτόχο ςτη λύςτα  με τουσ ταξινομημϋνουσ 

μαθηςιακούσ ςτόχουσ.  

a. Εϊν δε βρεισ κϊποιο εκπαιδευτικό ςενϊριο (If ResultSet=0) 

i. Και δεν ϋχεισ επιςκεφθεύ όλουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ του χρόςτη τότε 

επανϋλαβε την αναζότηςη , ψϊχνοντασ με τον επόμενο μαθηςιακό ςτόχο 

που ϋχει η λύςτα. (Βόμα 21) 

ii. Εϊν ϋχει αδειϊςει η λύςτα με τουσ ταξινομημϋνουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ, 

τότε πόγαινε ςτο Βόμα 22. 

b. Εϊν βρεισ ϋνα εκπαιδευτικό ςενϊριο από την αναζότηςη (If ResultSet=1), πόγαινε 

ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα αποτελϋςματα από ϋνα, τότε  

i. Εϊν το μϋγεθοσ του πύνακα με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ εύναι 

μεγαλύτεροσ από ϋνα πόγαινε ςτο βόμα 3. 

ii. Εϊν το μϋγεθοσ του πύνακα με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ εύναι ύςο με ϋνα, 

πόγαινε ςτο βόμα 4. 

22. findTrainings_with_AS_or_A_matching_input_LObjective_Topic:                                                       

Βρεσ εκπαιδευτικϊ ςενϊρια τα οπούα ϋχουν Activity Structures ό Activities με μαθηςιακό 

ςτόχο (TOPIC) όμοιο με τον πρώτο μαθηςιακό ςτόχο (TOPIC) ςτη λύςτα  με τουσ 

ταξινομημϋνουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ.  

a. Εϊν ςτο αποτϋλεςμα δε βρεισ κϊποιο εκπαιδευτικό ςενϊριο (If ResultSet=0) 

i. Και δεν ϋχεισ επιςκεφθεύ όλουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ του χρόςτη τότε 

επανϋλαβε την αναζότηςη , ψϊχνοντασ με τον επόμενο μαθηςιακό ςτόχο 

που ϋχει η λύςτα. (Βόμα 21) 
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ii. Εϊν ϋχει αδειϊςει η λύςτα με τουσ ταξινομημϋνουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ, 

τότε πόγαινε ςτο Βόμα 22. 

b. Εϊν βρεισ ϋνα εκπαιδευτικό ςενϊριο από την αναζότηςη (If ResultSet=1), πόγαινε 

ςτο Βόμα 12 

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα αποτελϋςματα από ϋνα, τότε  

i. Εϊν το μϋγεθοσ του πύνακα με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ εύναι 

μεγαλύτεροσ από ϋνα πόγαινε ςτο βόμα 3. 

ii. Εϊν το μϋγεθοσ του πύνακα με τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ εύναι ύςο με ϋνα 

πόγαινε βόμα 4. 

5.3.2. Βελτύωςη τησ δομόσ τησ επιλεγμϋνησ εκπαιδευτικόσ μεθόδου ςύμφωνα με το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο του μαθητό 

Η διαδικαςύα που περιγρϊφεται ς’ αυτό την ενότητα αφαιρεύ από την επιλεγμϋνη εκπαιδευτικό 

μϋθοδο Activity Structures ό Activities που ϋχουν εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ που εύναι 

ικανοποιημϋνοι από το μαθητό κατϊ το παρελθόν. Ϊνασ ςτόχοσ θεωρεύται ικανοποιημϋνοσ όταν 

ϋχει κατϊςταςη (status) μεγαλύτερη από το όριο που ϋχει τεθεύ ςτο ςύςτημα πϊνω από το οποιο 

οι ςτόχοι θεωρούνται ικανοποιημϋνοι. 

23. findTrainingMethod_ActivityStructures:                  

Ανϋκτηςε τη δομό τησ επιλεγμϋνησ εκπαιδευτικόσ μεθόδου, η οπούα αποτελεύται από 

Activity Structures που περιϋχουν Activities  και πόγαινε το Βόμα 24. 

24. removeAS_and_A_with_satisfied_LObjectives:                                                                                  

Αφαύρεςε από τη δομό Activity Structures ό Activities τα οπούα ϋχουν μαθηςιακούσ 

ςτόχουσ, που ϋχουν ικανοποιηθεύ κατϊ το παρελθόν (previous knowledge). Η πληροφορύα 

αυτό αντλεύται από τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ που υπϊρχουν ςτο προφύλ του χρόςτη 

(όχι μόνο αυτούσ που ϋχουν δοθεύ ςτην εύςοδο του αλγορύθμου αλλϊ όλουσ τουσ 

μαθηςιακούσ ςτόχουσ).  Ειδικότερα, κϊθε ϋνασ μαθηςιακόσ ςτόχοσ που εύναι 

αποθηκευμϋνοσ ςτο προφύλ του χρόςτη ϋχει μύα τιμό status, που δεύχνει το επύπεδο που 
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ϋχει ικανοποιηθεύ ϋνασ μαθηςιακόσ ςτόχοσ. Ο χρόςτησ πριν αρχύςει η καταςκευό του 

εκπαιδευτικού πακϋτου, μπορεύ να δηλώςει πότε ϋνασ μαθηςιακόσ ςτόχοσ μπορεύ να 

θεωρηθεύ ικανοποιημϋνοσ καθορύζοντασ ϋνα κατώτατο status (π.χ. 0.6), που ςημαύνει ότι 

οι μαθηςιακού ςτόχοι που ϋχουν status μεγαλύτερο ό ύςο από αυτό το όριο θεωρούνται 

ικανοποιημϋνοι και αφαιρούνται από τη δομό. Μετϊ από αυτό, βρεσ κατϊλληλα 

αντικεύμενα μϊθηςησ μεταβαύνοντασ ςτο Βόμα 25. 

5.3.3. Επιλογό κατϊλληλων αντικειμϋνων μϊθηςησ και προςϊρτηςό τουσ ςτο 

εκπαιδευτικό ςενϊριο 

Σα αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια, για την αποτελεςματικότερη επιλογό εκπαιδευτικών 

αντικειμϋνων, ενςωματώνουν πληροφορύα που αφορϊ τα αντικεύμενα αυτϊ. Η πληροφορύα αυτό 

εύναι χρόςιμη για την τελικό τουσ επιλογό και την ενςωμϊτωςό τουσ ςτο τελικό εκπαιδευτικό 

πακϋτο. Η ςύγκριςη λοιπόν αυτό γύνεται, με βϊςη μια ςυγκεκριμϋνη αντιςτοιχύα μεταξύ των δύο 

μοντϋλων. Η αντιςτοιχύα αυτό δύνεται ςτον επόμενο πύνακα, ο οπούοσ προκύπτει από τη μελϋτη 

που ϋγινε ςτο [1]. 

Πύνακασ 5-2 Αντιςτούχιςη αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων και αντικειμϋνων μϊθηςησ 

Αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια (Learning Object Type) Αντικεύμενα μϊθηςησ 

Training/TrainingMethod/ActivityStructure/Activity/Learning
ObjectType/lom_learning_ResourceType 

lom/educational/learning_ResourceT
ype 

Training/TrainingMethod/ActivityStructure/Activity/Learning
ObjectType/lom_ interactivityType 

lom/educational/interactivityType 

Training/TrainingMethod/ActivityStructure/Activity/Learning
ObjectType/lom_interactivityLevel 

lom/educational/interactivityLevel 

Training/TrainingMethod/ActivityStructure/Activity/Learning
Objective/verb 

lom/classification/taxonpath[1]/taxon/
entry/string 

Training/TrainingMethod/ActivityStructure/Activity/Learning
Objective/topic 

lom/classification/taxonpath[2]/taxon/
entry/string 

 

Σα προφύλ των μαθητών ϋχουν κοινϊ ςημεύα και με τα εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα. τον παρακϊτω 

πύνακα παρατύθενται τα κοινϊ αυτϊ ςημεύα. 

Πύνακασ 5-3 Αντιςτούχιςη προφύλ μαθητών και αντικειμϋνων μϊθηςησ 

Οντολογύα προφύλ μαθητών Αντικεύμενα μϊθηςησ 
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Language lom/educational/language 

Learning Provider lom/lifecycle/contribute[role/value=author]/ entity 

Technical Preferences Technical element 

 

Για να επιλεγεύ τελικϊ ϋνα αντικεύμενο μϊθηςησ θα πρϋπει να ταυτύζεται τουλϊχιςτον ςτο topic με 

αυτό τησ δραςτηριότητασ. Σα υπόλοιπα ςτοιχεύα χρηςιμοποιούνται ώςτε, ςε περύπτωςη 

πληθώρασ αντικειμϋνων μϊθηςησ που ικανοποιούν το topic μύασ δραςτηριότητασ να επιλεγεύ 

αυτό που ικανοποιεύ τα περιςςότερα ςτοιχεύα τησ δραςτηριότητασ (βλ. Παρϊρτημα Β).  

  

25. findLearningObjects_for_Activity:                                                                                                             

Για κϊθε Activity των επιλεγμϋνων Activity Structure, βρεσ αντικεύμενα μϊθηςησ  από την 

αποθόκη εκπαιδευτικού υλικού τα οπούα ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ που περιγρϊφονται 

ςτην επιλεγμϋνη εκπαιδευτικό μϋθοδο (Training Method) και τη ςυγκεκριμϋνη 

δραςτηριότητα (Activity) τησ καθώσ και κϊποιεσ παραμϋτρουσ του τρϋχοντοσ προφύλ 

μαθητό (βλ. Πύνακασ 5-3).  

a. Εϊν δε βρεισ εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα, αφαύρεςε το Activity  από την 

εκπαιδευτικό δραςτηριότητα και ψϊξε για αντικεύμενα μϊθηςησ για το επόμενο 

Activity (Βόμα 25).  

b. Εϊν βρεισ ϋνα εκπαιδευτικό αντικεύμενο κρϊτα το και ψϊξε για εκπαιδευτικϊ 

αντικεύμενα για το επόμενο Activity (Βόμα 25)  

c. Εϊν βρεισ περιςςότερα από ϋνα εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα τότε  επϋλεξε αυτό που 

ικανοποιεύ τισ περιςςότερεσ απαιτόςεισ (μεγαλύτερο ranking) και ψϊξε για 

αντικεύμενα μϊθηςησ για το επόμενο Activity (Βόμα 25). Εϊν ϋχουν τελειώςει όλεσ 

οι δραςτηριότητεσ πόγαινε ςτο βόμα 26. 

5.3.4. Ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη εκπαιδευτικών εμπειριών ςύμφωνα με το METS 

Η ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη  που προϋκυψε από τον αλγόριθμο μεταςχηματύζεται ςε μορφό 

mets εγγρϊφου για να μπορεύ μϋςω του τμόματοσ δημοςύευςησ για να διανεμηθεύ ςτα ςυςτόματα 

μϊθηςησ. Αναλυτικϊ η διαδικαςύα τησ μετατροπόσ παρουςιϊζεται ςτην παρϊγραφο 6.2. 
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26. create_learning_experience: Από το τελικό ςενϊριο που επϋλεξεσ φτιϊξε το εκπαιδευτικό 

αντικεύμενο (ςε μορφό METS). 

a. Υτιϊξε πρώτα τον τομϋα structMap. Ξεκύνα από τον τύτλο του εκπαιδευτικού 

ςεναρύου και τoποθϋτηςϋ τον ςτο ςτοιχεύο label  του πρώτου div εςωτερικϊ του 

structMap. το ύδιο div δώςε ςτο ςτοιχεύο ID ϋνα κωδικό και ςτο DMDID δώςε την 

τιμό «LOM» για να κϊνεισ αναφορϊ ςτα μεταδεδομϋνα τησ εκπαιδευτικόσ 

εμπειρύασ που καταςκευϊζεισ, τϋλοσ δώςε ςτο ςτοιχεύο TYPE την τιμό 

«coursewareobject» . Ξεκύνα να φτιϊχνεισ και τα μεταδεδομϋνα παρϊλληλα. Πϊρε 

όλα τα ςτοιχεύα που χρειϊζεςαι από το εκπαιδευτικό ςενϊριο (Training) ώςτε να 

ςυμπληρώςεισ τα εκπαιδευτικϊ μεταδεδομϋνα του εκπαιδευτικού αντικειμϋνου 

{τύτλο, περιγραφό, ςχεδιαςτό, κωδικό, ρόμα, αντικεύμενο}, προχώρα ϋνα βόμα 

μϋςα ςτη δομό και πϊρε το εκπαιδευτικό επύπεδο (EducationalLevel) από τηv 

εκπαιδευτικό μϋθοδο (Training Method), τϋλοσ πϊρε τη γλώςςα από το προφύλ 

του μαθητό (εύναι εύςοδοσ ςτον αλγόριθμο). Όλα τα ςτοιχεύα για τα μεταδεδομϋνα 

εύναι διαθϋςιμα, οπότε δημιούργηςε τα μεταδεδομϋνα. 

i. Πϊρε την πρώτη εκπαιδευτικό δομό (Activity Structure)  τησ μεθόδου που 

βρύςκεςαι. Προςϋθεςε ϋνα τομϋα div εςωτερικϊ του προηγούμενου (ς’ 

αυτό που ϋχει TYPE= “coursewareobject”). ’ αυτό το div, βϊλε ςτο TYPE 

την τιμό «activity» και ςτο ID την τιμό που ϋχει ςτο ςενϊριο που επιλϋγει 

από τα προηγούμενα βόματα. 

1. Πϊρε την πρώτη δραςτηριότητα (Activity) και δημιούργηςε ϋνα νϋο 

τομϋα div  εςωτερικϊ του προηγούμενου. Δώςε τιμό ςτο ID του και 

ςτο ςτοιχεύο TYPE την τιμό learningobject. Εςωτερικϊ του div που 

βρύςκεςαι φτιϊξε ϋνα τομϋα fptr και ςτο ςτοιχεύο FILEID δώςε ϋνα 

μοναδικό κωδικό. Ξεκύνα να φτιϊχνεισ και τον τομϋα fileGrp 

εςωτερικϊ του τομϋα fileSec. Δημιούργηςε ϋνα τομϋα file και δώςε 

τιμό ςτο ID του, την τιμό που ϋδωςεσ ςτο ςτοιχεύο FILEID του fptr 

νωρύτερα. Εςωτερικϊ του file, φτιϊξε ϋνα νϋο τομϋα FLocat και ςτο 
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ςτοιχεύο xlink:href δώςε τον κωδικό του αντικειμϋνου μϊθηςησ που 

βρόκεσ ςε προηγούμενο βόμα του αλγορύθμου (βλ. Βόμα 25 ).  

[I]. Εϊν υπϊρχουν κι ϊλλεσ δραςτηριότητεσ ςτη δομό 

δραςτηριοτότων επανϋλαβε το βόμα 1 μϋχρι να 

προςπελαςτούν όλεσ.  

[II]. Εϊν δεν υπϊρχουν, προχώρα ςτην επόμενη δομό 

δραςτηριοτότων. 

ii. Εϊν υπϊρχουν κι ϊλλεσ δομϋσ δραςτηριοτότων ςτην εκπαιδευτικό μϋθοδο, 

επανϋλαβε το βόμα i μϋχρι να προςπελαςτούν όλεσ.  

iii. Εϊν προςπελϊςτηκαν όλεσ, επϋςτρεψε το εκπαιδευτικό αντικεύμενο που 

μόλισ δημιούργηςεσ. 

b. Σϋλοσ αλγορύθμου. 

 

 

5.4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Για την καλύτερη κατανόηςη τησ υλοπούηςησ του αλγόριθμου εξατομύκευςησ δύνεται ς’ αυτόν την 

παρϊγραφο ϋνα παρϊδειγμα εκτϋλεςησ του.  

5.4.1. Παρϊμετροι ειςόδου – Προφύλ Μαθητό 

Όπωσ όδη αναφϋρθηκε ϋνα ςημαντικό κομμϊτι του προφύλ του μαθητό που επηρεϊζει τη 

διαδικαςύα εξατομύκευςησ εύναι οι εκπαιδευτικού ςτόχοι. Ϊςτω ότι το επιθυμητό πεδύο μϊθηςησ 

του μαθητό εύναι η Βουλγαρικό Εικονογραφύα (Αγιογραφύα) και ςυγκεκριμϋνα η χολό Bansko-

Razlog. τον δύνονται οι εκπαιδευτικού ςτόχοι που περιλαμβϊνονται ςτο προφύλ του μαθητό για 

το ςυγκεκριμϋνο πεδύο (domain): 
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Πύνακασ 5-4 υνολικού Εκπαιδευτικού τόχοι (Learning Objectives) ςτο Προφύλ του Μαθητό. Η κατϊςταςη (status) 
υποδηλώνει ςε τι βαθμό ϋχει ικανοποιηθεύ κϊθε ςτόχοσ ςτο παρελθόν από τον μαθητό. Οι Επιλεγμϋνοι Εκπαιδευτικού 

τόχοι εύναι αυτού ςτουσ οπούουσ θϋλει ο μαθητόσ να εςτιϊςει η τρϋχουςα παραγόμενη εκπαιδευτικό εμπειρύα 

υνολικού Εκπαιδευτικού τόχοι (Learning Objectives) ςτο Προφύλ Μαθητό 

Επιλεγμϋνοι 
Εκπαιδευτικού 
τόχοι 

Ρόμα (Verb) Αντικεύμενο (Topic) 
Κατϊςταςη 
(Status) 

√ Comprehend Iconographic School#Bansko-Razlog School of Art 0.3 

 Describe Iconographic School#Bansko-Razlog School of Art 0.6 

√ Compare Image of Hierarch#Saint Nicholas 0.4 

 

Οι εκπαιδευτικού αυτού ςτόχοι υποδηλώνουν όχι μόνο τισ προτιμόςεισ του μαθητό (επιλεγμϋνοι 

εκπαιδευτικού ςτόχοι) ςτισ οπούεσ θα πρϋπει να εςτιϊςει η εκπαιδευτικό εμπειρύα, αλλϊ 

αποκαλύπτουν και το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο (previous knowledge) μϋςω τησ κατϊςταςησ 

(status). Τποθϋτουμε ότι η κατϊςταςη (status) που υποδηλώνει τον βαθμό ικανοπούηςησ του 

κϊθε ςτόχου διαμορφώνεται και ενημερώνεται από το ςύςτημα διαχεύριςησ μϊθηςησ. Ϊνασ 

ςυνόθησ και αρκετϊ αξιόπιςτοσ τρόποσ εύναι η χρόςη ερωτηματολογύων ό αντικειμϋνων 

αποτύμηςησ. Όπωσ τα αντικεύμενα μϊθηςησ καταςκευϊζονται για να καλύψουν ςυγκεκριμϋνουσ 

εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ, ϋτςι και τα αντικεύμενα αποτύμηςησ ςκοπό ϋχουν να αξιολογόςουν 

αυτούσ τουσ ςτόχουσ. 

Επιπλϋον, ο μαθητόσ πρϋπει να ορύςει το επιθυμητό ςτυλ εκμϊθηςησ (learning style), το 

εκπαιδευτικό επύπεδο (educational level), τη δυςκολύα (difficulty) και το όριο (threshold) για το 

status των εκπαιδευτικών ςτόχων πϊνω από το οπούο θα πρϋπει να θεωρηθούν αυτού οι ςτόχοι 

ωσ ικανοποιημϋνοι. Επιπρόςθετα, αν το επιθυμεύ, μπορεύ να ορύςει κϊποιον προτιμώμενο 

ςχεδιαςτό (planner) και πϊροχο (provider) εκπαιδευτικού υλικού. Ϊςτω, λοιπόν, οι παρακϊτω 

παρϊμετροι:  

Learning Style: ExampleOriented 

Educational Level: Further 

Difficulty: difficult 

Preferred Planner: Polyxeni Arapi 

Threshold  : 0.5 

Ο οριςμόσ του ςτυλ εκμϊθηςησ (learning style) δεν μπορεύ ςυνόθωσ να γύνει κατευθεύαν από τον 

μαθητό και πολλϋσ φορϋσ εύναι δύςκολοσ και για ϋναν ειδικό. Τπϊρχουν πολλϋσ διαφορετικϋσ 
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προςεγγύςεισ και κατ’ επϋκταςη διαφορετικϋσ ταξινομύεσ ςτυλ εκμϊθηςησ [13]. Για τισ 

περιςςότερεσ προςεγγύςεισ υπϊρχουν και αντύςτοιχα ερωτηματολόγια τα οπούα καλεύται να 

ςυμπληρώςει ο ενδιαφερόμενοσ προκειμϋνου να αποκαλυφθεύ από τα αποτελϋςματα ο 

βϋλτιςτοσ τρόποσ εκμϊθηςησ[13].  Παραπϊνω ϋχει επιλεγεύ η ταξινομύα {ExampleOriented, 

PrincipleOriented, GeneralToSpecific, SpecificToGeneral, PracticeOriented}[14]. Για παρϊδειγμα 

κϊποιοσ μαθητόσ με ςτυλ εκμϊθηςησ ExampleOriented μαθαύνει καλύτερα όταν του παρϋχονται 

εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ που βαςύζονται ςε παραδεύγματα. 

Σϋλοσ, θεωρώντασ το threshold=0.5, ϋνασ εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ με status=0.6 θεωρεύται 

ικανοποιημϋνοσ και γι’ αυτό δραςτηριότητεσ (Activity Structures ό Activities) ςυνδεδεμϋνεσ με 

αυτόν τον ςτόχο δεν θα ςυμπεριληφθούν ςτην εκπαιδευτικό εμπειρύα. την πρϊξη θα 

αφαιρεθούν από τη δομό του επιλεγμϋνου αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου πριν γύνει η 

ςύνδεςό του με κατϊλληλα αντικεύμενα μϊθηςησ για τη δημιουργύα τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 

την πρϊξη ο μαθητόσ δεν χρειϊζεται να ορύςει το threshold με τη μορφό ενόσ δεκαδικού 

αριθμού, αλλϊ μϋςω μιασ φιλικόσ γραφικόσ διεπαφόσ θα μπορούςε να επιλϋξει κατϊ πόςο θϋλει 

να ςυμπεριληφθούν δραςτηριότητεσ με ικανοποιημϋνουσ ςτόχουσ ςτην προςφερόμενη 

εκπαιδευτικό εμπειρύα και αυτό να μεταφραςτεύ ςε δεκαδικό αριθμό. 

Ϊςτω, λοιπόν, ότι ορύζεται threshold=0.5 

5.4.2. Τποψόφια αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια 

Ϊςτω ότι υπϊρχουν τα παρακϊτω υποψόφια αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια ςχετικϊ με το 

πεδύο τησ Βουλγαρικόσ Εικονογραφύασ: 

T1: Bansko-Razlog School of Art (comprehend Iconographic School#Bansko-Razlog School of Art) – 

Planner: Polyxeni Arapi 

 TM1 {medium, Further, ExampleOriented} 
o AS1.1 Introduction (describe Iconographic School#Bansko-Razlog School of Art) 

 A1.1.1 Introduction to Bansko-Razlog iconographic school (describe Iconographic 
School#Bansko-Razlog School of Art) 

o AS1.2 Famous themes painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic school 
(give examples Iconographical Image) 
 A1.2.1 Famous iconographic characters painted by iconographers from Bansko-

Razlog iconographic school (analyze Character Image) 
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 A1.2.2 Famous iconographic scenes painted by iconographers from Bansko-Razlog 
iconographic school (analyze Scene Image) 

o AS1.3 Comparative presentation of specific themes painted by Bansko-Razlog iconographic 
school members and other schools (compare Iconographical Image) 
 A1.3.1 Saint Nicholas character painted by iconographers from Bansko-Razlog 

iconographic school and other famous iconographic schools (compare Image of 
Hierarch#Saint Nicholas) 

 A1.3.2 The Nativity of Christ scene painted by iconographers from Bansko-Razlog 
iconographic school and other famous iconographic schools (compare Scene 
Image#Nativity of Christ) 

 TM2 {medium, Further, PracticeOriented}  
o Κδια δομι με το TM2 αλλά με χαρακτθριςτικά για τα LOs κατάλλθλα για PracticeOriented 

ςτυλ εκμάκθςθσ. Συνθκίηεται για το ςυγκεκριμζνο ςτυλ εκμάκθςθσ να χρθςιμοποιοφνται 
simulations με τα οποία ο μακθτισ μπορεί να μάκει πειραματιηόμενοσ με το αντικείμενο .  
Εφόςον ο μακθτισ πρζπει να είναι ενεργόσ (active) ςτο ςυγκεκριμζνο ςτυλ εκμάκθςθσ  ο 
βακμόσ αλλθλεπίδραςθσ πρζπει να είναι μεγάλοσ. Ζτςι λοιπόν τα χαρακτθριςτικά των 
υποψιφιων LOs διαμορφϊνονται ωσ εξισ: learningResourceType=simulation, 
interactivityType=active και interactivityLevel=high. 

 

T2: The Bansko-Razlog Bulgarian School of Art (comprehend Iconographic School#Bansko-Razlog School 

of Art) – Planner: Desislava Paneva 

 TM1 {medium, Further, ExampleOriented} 
o AS1.1 Introduction (describe Iconographic School) 

 A1.1.1 Famous iconographic schools list (list Iconographic School) 
 A1.1.2 Introduction to Bansko-Razlog iconographic school (describe Iconographic 

School#Bansko-Razlog School of Art) 
o AS1.2 Comparative presentation of specific themes painted by Bansko-Razlog iconographic 

school members and other schools (compare Iconographical Image) 
 A1.2.1 The Nativity of Christ scene painted by iconographers from Bansko-Razlog 

iconographic school and other famous iconographic schools (compare Scene 
Image#Nativity of Christ) 

 A1.2.2 Saint Nicholas painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic 
school and other iconographic schools (compare Image of Hierarch#Saint Nicholas) 

 A1.2.3 … 

 TM2 {medium, Further, PracticeOriented}  
o Κδια δομι με το TM2 αλλά με χαρακτθριςτικά για τα LOs κατάλλθλα για PracticeOriented 

ςτυλ εκμάκθςθσ… 
 

Φαρακτηριςτικϊ των υποψόφιων LOs για κϊθε Activity του Σ1 (Learning Object Type) 

A1.1.1  

Learning Resource type Lecture 

Interactivity type Expositive 
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Interactivity level very low 

Base ontology icons-stable-061107.xml 

Semantics 

 
 

A1.2.1  

Learning Resource type Lecture 

Interactivity type Expositive 

Interactivity level very low 

Base ontology icons-stable-061107.xml 

Semantics 

 
 

A1.2.2  

Learning Resource type Lecture 

Interactivity type Expositive 

Interactivity level very low 

Base ontology icons-stable-061107.xml 
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Semantics 

 
 

A1.3.1  

Learning Resource type Lecture 

Interactivity type Expositive 

Interactivity level very low 

Base ontology icons-stable-061107.xml 

Semantics 

 
 

 

A1.3.2  

Learning Resource type Lecture 

Interactivity type Expositive 

Interactivity level very low 

Base ontology icons-stable-061107.xml 

Semantics 
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5.4.3. Εκτϋλεςη του αλγορύθμου εξατομύκευςησ 

την ενότητα αυτό θα περιγραφεύ η διαδικαςύα δυναμικόσ καταςκευόσ μιασ εκπαιδευτικόσ 

εμπειρύασ ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ και προτιμόςεισ (παρϊμετροι ειςόδου) που ορύςτηκαν ςτην 

ενότητα 5.5.1 και δεδομϋνων των ςχετικών αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων που 

περιγρϊφηκαν ςτην προηγούμενη ενότητα. 

Οι επιλεγμϋνοι εκπαιδευτικού ςτόχοι κατϊ το ξεκύνημα του αλγορύθμου, ταξινομούνται κατϊ 

φθύνουςα ςειρϊ, ςύμφωνα με το επύπεδο ικανοπούηςησ (Status).  Εναλλακτικϊ, η ταξινόμηςη 

μπορεύ να γύνει με βϊςη κϊποια προτεραιότητα (priority) που ϋχει ορύςει ο μαθητόσ, ςε περύπτωςη 

που αυτόσ το επιθυμεύ. 

Μετϊ την αναζότηςη αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων βϊςει των εκπαιδευτικών ςτόχων 

(findTrainings_by_LearningObjective) προκύπτουν  δύο εκπαιδευτικϊ ςενϊρια (Σ1 και Σ2) τα οπούα 

ικανοποιούν τον ύδιο εκπαιδευτικό ςτόχο (comprehend Iconographic School#Bansko-Razlog School 

of Art). το επόμενο βόμα ο αλγόριθμοσ θα πρϋπει να αποφαςύςει ποιο εύναι καταλληλότερο, 

βρύςκοντασ ποιο από τα δύο ικανοποιεύ περιςςότερουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ μϋςω των 

εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων του (Activity Structures και Activities). Από αυτό το βόμα δεν 

αφαιρεύται κανϋνα Training διότι και τα δύο ικανοποιούν τον ύδιο αριθμό επιλεγμϋνων 

εκπαιδευτικών ςτόχων (compare Image of Hierarch#Saint Nicholas).  

το επόμενο βόμα, ο αλγόριθμοσ ψϊχνει ποιο από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια ϋχει εκπαιδευτικϋσ 

μεθόδουσ (TrainingMethod) οι οπούεσ ϋχουν τρόπο εκμϊθηςησ (Learning Style), εκπαιδευτικό 

επύπεδο (Educational Level) και επύπεδο δυςκολύασ (Difficulty)  ύδια με αυτϊ τα οπούα ϋδωςε ο 

χρόςτησ ςτην εύςοδο του αλγορύθμου, δηλαδό ςε αυτό την περύπτωςη {ExampleOriented, Further, 

difficult}. Από αυτό το βόμα δεν προκύπτει κϊποιο εκπαιδευτικό ςενϊριο που να ϋχει 

εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που να ικανοποιούν ακριβώσ τισ απαιτόςεισ του χρόςτη οπότε ο 

αλγόριθμοσ προχωρϊει ςτο επόμενο βόμα το οπούο χαλαρώνει τα κριτόρια επιλογόσ.  

υγκεκριμϋνα, ς’ αυτό το βόμα ο αλγόριθμοσ ψϊχνει ποιο από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια  ϋχει 

εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ (TrainingMethod) με  εκπαιδευτικό επύπεδο (Educational Level)  και 

επύπεδο δυςκολύασ (Difficulty) ύδια με αυτϊ τα οπούα ϋδωςε ο χρόςτησ ςτην εύςοδο του 

αλγορύθμου. Από αυτό την αναζότηςη δεν προκύπτει ότι κϊποιο από τα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια 
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ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ τησ ειςόδου και επομϋνωσ ο αλγόριθμοσ μεταβαύνει ςτο 

επόμενο βόμα, ςτο οπούο αναζητϊ εκπαιδευτικϊ ςενϊρια με εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ που ϋχουν 

ύδιο εκπαιδευτικό επύπεδο και επύπεδο δυςκολύασ ϋνα επύπεδο μικρότερο από εκεύνο που ϋδωςε ο 

χρόςτησ ςτην εύςοδο του αλγορύθμου (δηλαδό medium) . Πρϊγματι, από αυτό το βόμα, προκύπτει 

ϋνα εκπαιδευτικό ςενϊριο (T1: Bansko-Razlog School of Art) .  

Για το εκπαιδευτικό ςενϊριο που προϋκυψε, ο αλγόριθμοσ αναζητϊ την καταλληλότερη 

εκπαιδευτικό μϋθοδο για το μαθητό. Εφαρμόζοντασ λοιπόν την ύδια διαδικαςύα που 

εφαρμόςτηκε προηγουμϋνωσ για την εύρεςη του κατϊλληλου εκπαιδευτικού ςεναρύου, 

προκύπτει ότι οι δύο εκπαιδευτικϋσ μϋθοδοι που υπϊρχουν ςτο ςενϊριο, διαφοροποιούνται μόνο 

ςτον τρόπο εκμϊθηςησ, ςύμφωνα με τον οπούο γύνεται και η τελικό επιλογό. Σελικϊ δηλαδό, 

επιλϋγεται η εκπαιδευτικό μϋθοδοσ TM1 του Σ1 με τιμό ExampleOriented.  

Ϊχοντασ λοιπόν επιλεγεύ  η τελικό εκπαιδευτικό μϋθοδοσ, ο αλγόριθμοσ μεταβαύνει ςτο βόμα 

removeAS_and_A_with_satisfied_LObjectives απ’ όπου αφαιρούνται οι δραςτηριότητεσ από την 

επιλεγμϋνη εκπαιδευτικό μϋθοδο των οπούων οι εκπαιδευτικού ςτόχοι θεωρούνται 

ικανοποιημϋνοι, μϋςω του threshold που ορύςτηκε ςτισ παραμϋτρουσ ειςόδου. Εδώ λαμβϊνονται 

υπόψη όλοι οι εκπαιδευτικού ςτόχοι που εύναι δηλωμϋνοι ςτο προφύλ του μαθητό (previous 

knowledge) και όχι μόνο οι επιλεγμϋνοι εκπαιδευτικού ςτόχοι. Ϊτςι λοιπόν θα προκύψει η 

παρακϊτω δομό από την οπούα αφαιρϋθηκε η δραςτηριότητα A1.1.1, η οπούα όταν ςυνδεδεμϋνη με 

τον εκπαιδευτικό ςτόχο describe Iconographic School#Bansko-Razlog School of Art που εύχε status 

0.6, και κατϊ ςυνϋπεια αφαιρεύται και το AS1.1 εφόςον ϋμεινε χωρύσ παιδιϊ: 

T1: Bansko-Razlog School of Art (comprehend Iconographic School#Bansko-Razlog School of Art) – 

Planner: Polyxeni Arapi 

 TM1 {medium, Further, ExampleOriented} 
o AS1.2 Famous themes painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic school 

(give examples Iconographical Image) 
 A1.2.1 Famous iconographic characters painted by iconographers from Bansko-

Razlog iconographic school (analyze Character Image) 
 A1.2.2 Famous iconographic scenes painted by iconographers from Bansko-Razlog 

iconographic school (analyze Scene Image) 
o AS1.3 Comparative presentation of specific themes painted by Bansko-Razlog iconographic 

school members and other schools (compare Iconographical Image) 
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 A1.3.1 Saint Nicholas character painted by iconographers from Bansko-Razlog 
iconographic school and other famous iconographic schools (compare Image of 
Hierarch#Saint Nicholas) 

 A1.3.2 The Nativity of Christ scene painted by iconographers from Bansko-Razlog 
iconographic school and other famous iconographic schools (compare Scene 
Image#Nativity of Christ) 

 

το επόμενο ςτϊδιο ο αλγόριθμοσ καλεύται να βρει κατϊλληλα αντικεύμενα μϊθηςησ τα οπούα θα 

προςαρτηθούν ςτην παραπϊνω δομό. Εδώ λαμβϊνονται υπόψη οι προτιμόςεισ του μαθητό, αλλϊ 

και τα χαρακτηριςτικϊ των αντικειμϋνων μϊθηςησ που περιγρϊφονται ςε κϊθε δραςτηριότητα 

του αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου. Ϊτςι, για κϊθε δραςτηριότητα καταςκευϊζεται ϋνα 

fuzzy φύλτρο και καλεύται το service Combined_search_LORequest τησ Αποθόκησ Αντικειμϋνων 

Μϊθηςησ ώςτε να επιςτραφεύ μύα βαθμολογημϋνη λύςτα (ranked list) με τα υποψόφια learning 

objects που καλύπτουν το φύλτρο και τον αντύςτοιχο βαθμό κϊλυψησ. Π.χ. για τη δραςτηριότητα 

Α1.3.2 καταςκευϊζεται το παρακϊτω fuzzy φύλτρο:  

 

Εικόνα 5-4: Η αναπαρϊςταςη του fuzzy φύλτρου ςε δενδρικό μορφό 

Η  XML αναπαρϊςταςη του φύλτρου φαύνεται ςτον  ακόλουθο πύνακα.  

Πύνακασ 5-5 Η xml αναπαρϊςταςη του fuzzy φύλτρου 

Υύλτρο για την εύρεςη αντικειμϋνων μϊθηςησ για τη δραςτηριότητα Α1.3.2 
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<FuzzyQuery type="and"> 

 <FuzzyUterm type="and" weight="1.0"> 

  <FuzzyLterm type="and" weight="1.0"> 

   <FuzzyAtom weight="1.0"> 

    <classification_entry> 

     <taxonPathEntry> 

      <source_string op="=">icons-stable-061107.xml</source_string> 

      <taxon_entry> 

       <entry_string op="=" language="en">Scene 

Image#Nativity of Christ</entry_string> 

      </taxon_entry> 

     </taxonPathEntry> 

     <purpose_value op="=">educational objective</purpose_value> 

    </classification_entry> 

   </FuzzyAtom> 

  </FuzzyLterm> 

  <FuzzyLterm type="and" weight="0.5"> 

   <FuzzyAtom weight="1.0"> 

    <classification_entry> 

     <taxonPathEntry> 

      <taxon_entry> 

       <entry_string op="=">compare</entry_string> 

      </taxon_entry> 

     </taxonPathEntry> 

     <purpose_value op="=">educational objective</purpose_value> 

    </classification_entry> 

   </FuzzyAtom> 

  </FuzzyLterm> 

  <FuzzyLterm type="and" weight="0.01"> 

   <FuzzyAtom weight="1.0"> 

    <educational_interactivityLevel_value op="=">very 

low</educational_interactivityLevel_value> 

   </FuzzyAtom> 

   <FuzzyAtom weight="1.0"> 

    <educational_interactivityType_value 

op="=">expositive</educational_interactivityType_value> 

   </FuzzyAtom> 

   <FuzzyAtom weight="1.0"> 
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    <educational_learningResourceType_value 

op="=">lecture</educational_learningResourceType_value> 

   </FuzzyAtom> 

   <FuzzyAtom weight="1.0"> 

    <educational_difficulty_value op="=">medium</educational_difficulty_value> 

   </FuzzyAtom> 

   <FuzzyAtom weight="1.0"> 

    <general_language op="=">en-us</general_language> 

   </FuzzyAtom> 

   <FuzzyAtom weight="1.0"> 

    <lifeCycle_contribute> 

     <role_value op="=">author</role_value> 

     <entity op="contains">Polyxeni Arapi</entity> 

    </lifeCycle_contribute> 

   </FuzzyAtom> 

   <FuzzyAtom weight="1.0"> 

    <classification_entry> 

     <purpose_value op="=">educational level</purpose_value> 

     <taxonPathEntry> 

      <source_string op="=">Educational level 

taxonomy</source_string> 

      <taxon_entry> 

       <entry_string op="=">Further</entry_string> 

      </taxon_entry> 

     </taxonPathEntry> 

    </classification_entry> 

   </FuzzyAtom> 

  </FuzzyLterm> 

 </FuzzyUterm> 

</FuzzyQuery> 

 

Από τη λύςτα των αντικειμϋνων μϊθηςησ που επιςτρϋφονται για κϊθε δραςτηριότητα επιλϋγεται 

το καλύτερο, δηλαδό αυτό με την μεγαλύτερη βαθμολογύα, το οπούο και ςυνδϋεται με τη 

δραςτηριότητα αυτό. 

Ϊτςι δημιουργεύται ςταδιακϊ η τελικό εκπαιδευτικό εμπειρύα και παρϊγεται τελικϊ μια ενδιϊμεςη 

αναπαρϊςταςη, η οπούα δύνεται ςτην επόμενη ενότητα.  
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5.4.4. Ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ 

Η ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ που προκύπτει από το παρϊδειγμα 

αυτό παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 5-5. Η αναπαρϊςταςη αυτό θα μεταςχηματιςτεύ μϋςω του 

Σμόματοσ Μεταςχηματιςμού (Transformation Component) ςε αντικεύμενο μαθόματοσ 

(Courseware Object) και μϋςω του Εργαλεύου Δημοςύευςησ (Publishing Tool) ςε SCORM πακϋτο, 

ώςτε να εύναι δυνατό η διανομό τησ ςτον μαθητό μϋςω ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ μϊθηςησ.  

το επόμενο κεφϊλαιο θα περιγραφούν οι μεταςχηματιςμού αυτού. 

 

Εικόνα 5-5 Ενδιϊμεςη μορφό εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ που προκύπτει από την εφαρμογό του αλγορύθμου 
εξατομύκευςησ για το ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα 

5.5. ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Η διαδικαςύα εξατομύκευςησ που περιγρϊφηκε προηγουμϋνωσ δύνεται ςαν υπηρεςύα ςτο 

διαδύκτυο. Η υπηρεςύα createPersExperience λαμβϊνει ςαν εύςοδο ϋνα ςύνολο από παραμϋτρουσ 

και δύνει ςαν ϋξοδο μύα ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη εξατομικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 

τον επόμενο πύνακα περιγρϊφουμε τισ παραμϋτρουσ κλόςησ τησ υπηρεςύασ, τισ παραμϋτρουσ 

εξόδου καθώσ και τισ παραμϋτρουσ που επιςτρϋφονται ςε περύπτωςη λϊθουσ.  

Πύνακασ 5-6: Παρϊμετροι κλόςησ τησ υπηρεςύασ διαδικτύου createPersExperience, με την οπούα γύνεται  η διαδικαςύα 
εξατομύκευςησ και παρϊγεται η εκπαιδευτικό εμπειρύα.  

createPersExperience 
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Service input: 

Όνομα παραμϋτρου  Σύποσ παραμϋτρου Περιγραφό 

Planner String Σο όνομα του ςχεδιαςτό του εκπαιδευτικού ςεναρύου 

Provider String Σο όνομα του ςχεδιαςτό του εκπαιδευτικού 
αντικειμϋνου 

LearningStyle Vector Σο ςτυλ εκμϊθηςησ 

EducationalLevel Vector Σο εκπαιδευτικό επύπεδο 

Difficulty String Σο επύπεδο δυςκολύασ 

Title String Ο τύτλοσ του ςεναρύου (προαιρετικόσ). 

Threshold Float Σο όριο που πϊνω από το οπούο οι εκπαιδευτικού 
ςτόχοι πρϋπει να θεωρηθούν ικανοποιημϋνοι. 

selectedLObjectives Vector Οι επιλεγμϋνοι προσ αναζότηςη εκπαιδευτικού ςτόχοι 

PreviousKnowlogde Vector Σο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

  

Service output: 

Όνομα παραμϋτρου  Σύποσ παραμϋτρου Περιγραφό 

Result String Η ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη METS. 

  

Fault: 

Όνομα παραμϋτρου  Σύποσ παραμϋτρου Περιγραφό 

Result String Null 

  

 

5.6. ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

’ αυτό το κεφϊλαιο ϋγινε εκτενόσ περιγραφό του τρόπου με τον οπούο καταςκευϊζονται οι 

εξατομικευμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ εμπειρύεσ.  Αρχικϊ παρουςιϊςτηκε η υλοπούηςη του αλγορύθμου 

εξατομύκευςησ για την παραγωγό των εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών και 

παρϊλληλα παρουςιϊςτηκε η αντιςτοιχύα που υπϊρχει μεταξύ των αφηρημϋνων εκπαιδευτικών 

ςεναρύων, των εκπαιδευτικών προφύλ και των εκπαιδευτικών αντικειμϋνων. Σϋλοσ, 

παρουςιϊςτηκε ϋνα λεπτομερϋσ παρϊδειγμα για τη χρόςη του αλγορύθμου. 
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Κεφϊλαιο 6. Μεταςχηματιςμόσ εκπαιδευτικών εμπειριών – Σμόμα 

μεταςχηματιςμού (Transformation component) και εργαλεύο 

δημοςύευςησ (Publishing  Tool) 

6.1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σα υςτόματα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (Learning Management Systems-LMS), όπωσ αναφϋρθηκε 

νωρύτερα, εύναι ϋνα ςύνολο λειτουργιών που ϋχουν ςχεδιαςτεύ για τη διανομό, την αναγνώριςη, 

την παρουςύαςη και τη διαχεύριςη του εκπαιδευτικού υλικού. Για την επύτευξη 

διαλειτουργικότητασ μεταξύ των εφαρμογών αυτών δημιουργόθηκε το πρότυπο SCORM το 

οπούο περιγρϊφηκε ςτο Κεφϊλαιο 2. Με την υιοθϋτηςη του προτύπου SCORM εύναι δυνατό 

προκειμϋνου να λειτουργούν ςε όλεσ τα ύδια πακϋτα μϊθηςησ χωρύσ μετατροπό, προβλϋπει τη 

χρόςη μιασ ςυγκεκριμϋνησ μορφόσ πακϋτων, το SCORM. Κϊθε SCORM πακϋτο περιϋχει ολόκληρη 

την πληροφορύα που χρειϊζεται για τη διεκπεραύωςη μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, που 

περιγρϊφεται ςε ϋνα XML ϋγγραφο, το manifest. Σο ϋγγραφο manifest, καταςκευϊζεται ςύμφωνα 

με το ϋγγραφο METS, το οπούο με τη ςειρϊ του ϋχει παραχθεύ με τον αλγόριθμο PALEA. τη 

ςυνϋχεια περιγρϊφεται η μϋθοδοσ καταςκευόσ τησ ενδιϊμεςησ αναπαρϊςταςησ METS και ςτη 

ςυνϋχεια η λειτουργύα του εργαλεύου, που μετατρϋπει το METS ϋγγραφο ςε πακϋτο SCORM. 

6.2. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ) ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΨΝΣΑ ΣΟ METS 

Ο αλγόριθμοσ εξατομύκευςησ, όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ, παρϊγει μύα ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη 

τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ πριν αυτό μετατραπεύ ςτην τελικό μορφό τησ από το Σμόμα 

Μεταςχηματιςμού (Transformation Component) για τη διανομό τησ ςτο μαθητό μϋςω ενόσ 

κατϊλληλου ςυςτόματοσ.  Ο ρόλοσ τησ ενδιϊμεςησ αυτόσ αναπαρϊςταςησ, που ςτην περύπτωςη 

του LOGOS εύναι ϋνα αντικεύμενο μαθόματοσ (Courseware Object – CO), το οπούο αποθηκεύεται 

ςτην αποθόκη αντικειμϋνων μαθημϊτων, εύναι η διανομό τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ μϋςω 

διϊφορων καναλιών-ςυςκευών (cross media delivery) αφού αυτό πρώτα μετατραπεύ ςτην 

υποςτηριζόμενη κϊθε φορϊ από το ςύςτημα τελικό μορφό. Για παρϊδειγμα, αν η εκπαιδευτικό 

εμπειρύα πρόκειται να διανεμηθεύ ςτον μαθητό μϋςω ενόσ προςωπικού υπολογιςτό (PC) τότε ο 

πλϋον διαδεδομϋνοσ τρόποσ εύναι η χρόςη ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ μϊθηςησ που υπακούει 

ςτο πρότυπο SCORM. Για την αναπαρϊςταςη τησ παραγόμενησ εκπαιδευτικό εμπειρύασ ωσ 
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αντικεύμενο μαθόματοσ χρηςιμοποιεύται το πρότυπο METS, όπωσ περιγρϊφηκε ςτο Κεφϊλαιο 3 

(Ενότητα 3.4.1). Τπεύθυνο για την δημιουργύα του αντικειμϋνου μαθόματοσ εύναι το Σμόμα 

Μεταςχηματιςμού (Transformation Component).  

την ενότητα αυτό θα περιγραφεύ ο τρόποσ καταςκευόσ τησ ενδιϊμεςησ αναπαρϊςταςησ ςε METS 

από την παραγόμενη εκπαιδευτικό εμπειρύα (δομό + ςυνδεδεμϋνα αντικεύμενα μϊθηςησ) μϋςω 

του επιλεγμϋνου αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου. Η  διαδικαςύα τησ μετατροπόσ 

παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 6-1. 

 

Εικόνα 6-1 : Αντιςτούχιςη ενδιϊμεςησ αναπαρϊςταςησ παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ  (δομό + ςυνδεδεμϋνα 
αντικεύμενα μϊθηςησ) ςτην αναπαρϊςταςη αντικειμϋνου μϊθηςησ με το METS. Η δομό του METS ςτον τομϋα structMap 
ακολουθεύ τη δομό τησ παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ  εμπειρύασ  και ο τομϋασ fileSec περιλαμβϊνει τα επιλεγμϋνα  
αντικεύμενα μϊθηςησ που υποςτηρύζουν τισ δραςτηριότητεσ τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 

Σα ςτοιχεύα που ενςωματώνονται ςτο τελικό ϋγγραφο προκύπτουν από το αφηρημϋνο 

εκπαιδευτικό ςενϊριο που επϋλεξε ο αλγόριθμοσ.  

Για τη μετατροπό λοιπόν, του αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου ςε εκπαιδευτικό αντικεύμενο 

τύπου METS εύναι απαραύτητη η αντιςτούχιςη των δύο αυτών δομών. Ϊνα εκπαιδευτικό ςενϊριο 
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αποτελεύται από ϋνα ςύνολο εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων. Η δομό των εκπαιδευτικών 

δραςτηριοτότων καθορύζεται από το αφηρημϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριο και  ςτο METS ϋγγραφο 

παρουςιϊζεται ςτον τομϋα structMap. τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζεται αυτό η 

αντιςτούχιςη. 

 

Πύνακασ 6-1 : Αντιςτούχιςη του τομϋα structMap και του αφηρημϋνου εκπαιδευτικού  ςεναρύου. 

Αφηρημζνο εκπαιδευτικό ςενάριο Σομζασ structMap 

Training->Training_title structMap/div/@LABEL 

Training->TrainingMehod->ActivityStructure-> 
activitystr_title 

structMap/div/div/@LABEL 

Training->TrainingMehod->ActivityStructure-> Activity-> 
activity_title 

structMap/div/div/div/@LABEL 

 

Ακολουθώντασ λοιπόν την παραπϊνω αντιςτούχιςη, ςύμφωνα με το παρϊδειγμα που αναλύθηκε 

ςτο Κεφϊλαιο 5, (Ενότητα 5.4)  παρουςιϊζεται η δομό που προκύπτει για τον τομϋα structMap. 

 

Πύνακασ 6-2 : τιγμιότυπο από τον τομϋα structMap του METS 

Σομϋασ structMap 

 <structMap> 
        <div TYPE="coursewareobject" ID="CO109759799438196" LABEL="Bansko-Razlog School of Art (vM3)" 
DMDID="LOM"> 
            <div ID="ActStrf5d99464-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" LABEL="Famous themes painted by 
iconographers from Bansko-Razlog iconographic school" TYPE="activity"> 
                <div TYPE="activity" ID="Activity_f62f558a-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" LABEL="Famous 
iconographic characters painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic school"> 
                    <div ID="LO0_PC_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_1"> 
                        <div ID="LO0_PC" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO0_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div ID="LO0_TV_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_2"> 
                        <div ID="LO0_TV" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO0_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div ID="LO0_MB_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_3"> 
                        <div ID="LO0_MOBILE" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO0_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                <div TYPE="activity" ID="Activity_f636817b-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" LABEL="Famous 
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iconographic scenes painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic school"> 
                    <div ID="LO1_PC_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_1"> 
                        <div ID="LO1_PC" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO1_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div ID="LO1_TV_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_2"> 
                        <div ID="LO1_TV" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO1_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div ID="LO1_MB_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_3"> 
                        <div ID="LO1_MOBILE" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO1_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div ID="ActStrf61eb3b8-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" LABEL="Comparative presentation of specific 
themes painted by Bansko-Razlog iconographic school members and other schools" TYPE="activity"> 
                <div TYPE="activity" ID="Activity_f66d48ef-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" LABEL="Saint Nicholas 
character painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic school and other famous iconographic 
schools"> 
                    <div ID="LO2_PC_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_1"> 
                        <div ID="LO2_PC" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO2_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div ID="LO2_TV_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_2"> 
                        <div ID="LO2_TV" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO2_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div ID="LO2_MB_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_3"> 
                        <div ID="LO2_MOBILE" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO2_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                <div TYPE="activity" ID="Activity_f6722af0-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" LABEL="The Nativity of 
Christ scene painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic school and other famous 
iconographic schools"> 
                    <div ID="LO3_PC_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_1"> 
                        <div ID="LO3_PC" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO3_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div ID="LO3_TV_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_2"> 
                        <div ID="LO3_TV" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO3_ref" /> 
                        </div> 
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                    </div> 
                    <div ID="LO3_MB_DIV" TYPE="channel" DMDID="CHANNEL_3"> 
                        <div ID="LO3_MOBILE" TYPE="learningobject"> 
                            <fptr FILEID="LO3_ref" /> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </structMap> 
</mets> 
 

Όπωσ φαύνεται ςτον παραπϊνω πύνακα, ςτον τομϋα structMap παρουςιϊζεται η δομό τησ 

εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςαν μύα ιεραρχύα από ςτοιχεύα div τα οπούα διαμορφώνουν τη δομό του 

μαθόματοσ. Η δομό τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ βαςύζεται ςτο επιλεγμϋνο από τον αλγόριθμο 

εξατομύκευςησ αφηρημϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριο με κϊποιεσ τροποποιόςεισ ανϊλογα με τισ 

προηγούμενεσ γνώςεισ του μαθητό. υγκεκριμϋνα, το εξωτερικό div αντιςτοιχύζεται με την κλϊςη 

Training του εκπαιδευτικού μοντϋλου,  τοποθετώντασ ςτο χαρακτηριςτικό LABEL του div τον 

τύτλο του εκπαιδευτικού ςεναρύου. Από αυτό το επύπεδο γύνεται και αναφορϊ ςτον τομϋα 

dmdSec, με το χαρακτηριςτικό LOM,  ςτην αρχό του εγγρϊφου όπου περιγρϊφονται με το 

πρότυπο LOM τα εκπαιδευτικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. Σο ςτοιχεύο div ςτο 

δεύτερο επύπεδο αναφϋρεται ςτην κλϊςη Activity Structure του εκπαιδευτικού μοντϋλου. το 

ςτοιχεύο LABEL αποθηκεύεται ο τύτλοσ του Activity Structure και ςτο ID ο κωδικόσ. το τρύτο 

επύπεδο div αντιςτοιχύζεται η κλϊςη Activity του εκπαιδευτικού μοντϋλου και όπωσ γύνεται και 

ςτο προηγούμενο επύπεδο, ςτο ςτοιχεύο LABEL αποθηκεύεται ο τύτλοσ του Activity και ςτο ID ο 

κωδικόσ του. Σο ςτοιχεύο div ςτο επόμενο επύπεδο αναφϋρεται ςτο εκπαιδευτικό αντικεύμενο που 

υποςτηρύζει αυτό τη δραςτηριότητα. υγκεκριμϋνα, ορύζεται ποιο αντικεύμενο από τον τομϋα 

fileSec χρηςιμοποιεύ η δραςτηριότητα, ενώ παρϊλληλα δύνεται και η διαθεςιμότητα του 

εκπαιδευτικού αντικειμϋνου ςε ςχϋςη με τισ ςυςκευϋσ. τον πύνακα που ακολουθεύ 

παρουςιϊζεται η αντιςτούχιςη του τομϋα structMap και ενόσ αφηρημϋνου εκπαιδευτικού 

ςεναρύου. 

Κϊθε εκπαιδευτικό εμπειρύα αποτελεύται από ϋνα ςύνολο εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων που 

υποςτηρύζονται από εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα τα οπούα ικανοποιούν, ςτο ςύνολό τουσ, το γενικό 

εκπαιδευτικό ςτόχο του μαθόματοσ. Σα αντικεύμενα αυτϊ εύναι ομαδοποιημϋνα και οργανωμϋνα 

μϋςα ςτο ϋγγραφο METS ςτον τομϋα fileSec. Αυτόσ ο τομϋασ αποτελεύται από ομϊδεσ αρχεύων, τα 
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fileGrp. Κϊθε fileGrp περιϋχει αρχεύα, file, που χαρακτηρύζονται από ϋνα μοναδικό κωδικό. Κϊθε 

ςτοιχεύο file περιϋχει ϋνα ςτοιχεύο FLocat που αναφϋρεται ςτο αντύςτοιχο εκπαιδευτικό 

αντικεύμενο. Η αναφορϊ γύνεται με τον κωδικό του αντικειμϋνου ςτην αντύςτοιχη αποθόκη, την 

αποθόκη εκπαιδευτικών αντικειμϋνων. τη ςυνϋχεια παρουςιϊζεται ςε πύνακα ο τομϋασ fileSec 

μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 

Πύνακασ 6-3 : τιγμιότυπο ενόσ τομϋα fileSec. 

Σομϋασ fileSec 

<fileSec> 
    <fileGrp> 
        <file ID="LO0_ref"> 
 <FLocat LOCTYPE="URN" xlink:href="0cbc61c7-e6ba-11dc-8f32-df8fa0c9409a"/> 
        </file> 
       <file ID="LO1_ref"> 
 <FLocat LOCTYPE="URN" xlink:href="ff31bcd6-e6b9-11dc-8f32-df8fa0c9409a"/> 
       </file> 
       <file ID="LO2_ref"> 
 <FLocat LOCTYPE="URN" xlink:href="164358c8-e6ba-11dc-8f32-df8fa0c9409a"/> 
       </file> 
       <file ID="LO3_ref"> 
              <FLocat LOCTYPE="URN" xlink:href="a22373ca-e6ba-11dc-8f32-df8fa0c9409a"/> 
       </file> 
    </fileGrp> 
</fileSec> 

 

Όπωσ αναφϋραμε νωρύτερα ςτην περιγραφό του τομϋα structMap, γύνεται μια αναφορϊ από τη 

δομό του, ςε ϋνα αντικεύμενο dmdSec, με χαρακτηριςτικό LOM. Σο αντικεύμενο αυτό περιϋχει τα 

εκπαιδευτικϊ μεταδεδομϋνα που χαρακτηρύζουν το εκπαιδευτικό αντικεύμενο. Σα μεταδεδομϋνα 

αυτϊ προκύπτουν κατϊ κύριο λόγο από το αφηρημϋνο εκπαιδευτικό ςενϊριό. 

τον πύνακα που ακολουθεύ παρουςιϊζεται, η αντιςτούχιςη μεταξύ των ςτοιχεύων του 

αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου και των εκπαιδευτικών μεταδεδομϋνων που ϋχουν 

ενςωματωθεύ ςτο METS. 

Πύνακασ 6-4 Αντιςτούχιςη μεταξύ εκπαιδευτικών μεταδεδομϋνων του αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου και τησ 
ενδιϊμεςησ αναπαρϊςταςησ METS (αντικειμϋνου μϊθηςησ) τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ (LOM μεταδεδομϋνα)  

Αφηρημζνο Εκπαιδευτικό ενάριο Μεταδεδομζνα Ενδιάμεςησ 
Αναπαράςταςησ (CO) ςε LOM 

τοιχεία Αφηρημζνου 
Εκπαιδευτικοφ εναρίου 

Παράδειγμα τοιχεία Μεταδεδομζνων 
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Τίτλοσ αφθρθμζνου 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 
(Training-> Training _title) 

Bansko-Razlog School of Art (vM3) mets/dmdSec*@ID=’LOM’+/mdWrap
/xmlData/lom/general/title/string 

Σφντομθ περιγραφι αφθρθμζνου 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 
(Training-> Training_description) 

This training presents one of the 
famous school of iconographic art 
from the region of Bansko and Razlog. 
Description 

mets/dmdSec*@ID=’LOM’+/mdWrap
/xmlData/lom/general/ description 
/string 

Σχεδιαςτισ εκπαιδευτικισ 
ςεναρίου (Training-> Planner-
>name) 

BEGIN: vCardPolyxeni ArapiEND: vCard mets/dmdSec*@ID=’LOM’+/mdWrap
/xmlData/lom/lifecycle/contribute/e
ntiry 

Επίπεδο δυςκολίασ αφθρθμζνου 
εκπαιδευτικοφ ςεναρίου 
(Training-> TrainingMethod-> 
lom_difficulty) 

Medium mets/dmdSec*@ID=’LOM’+/mdWrap
/xmlData/lom/educational / 
difficulty 

Εκπαιδευτικό επίπεδο που 
απαιτείται για το ςυγκεκριμζνο 
εκπαιδευτικό ςενάριο 
( Training-> TrainingMethod-> 
requiresEducationalLevel) 

Further mets/dmdSec*@ID=’LOM’+/mdWrap
/xmlData/lom/classification[1] / 
taxonPath / taxon /entiry/string 

Το ριμα (verb) του ςτόχου του 
αφθρθμζνου εκπαιδευτικοφ 
ςεναρίου 
(Training->LearningObjective -> 
learningobjective_verb) 

Comprehend mets/dmdSec*@ID=’LOM’+/mdWrap
/xmlData/lom/classification[2] / 
taxonPath[1] / taxon /entiry/string 

Η οντολογία από τθν οποία 
προκφπτει το κζμα (topic) του 
εκπαιδευτικοφ ςτόχου  
(Training->LearningObjective -> 
learningobjective_topic) 

icons-stable-061107.xml mets/dmdSec*@ID=’LOM’+/mdWrap
/xmlData/lom/classification[2] / 
taxonPath[2] / taxon /source/string 

Το  κζμα (topic) του ςτόχου τθσ 
εκπαιδευτικισ εμπειρίασ 
(Training->LearningObjective -> 
learningobjective_topic) 

Iconographic School mets/dmdSec*@ID=’LOM’+/mdWrap
/xmlData/lom/classification[2] / 
taxonPath[2] / taxon /entiry/string 

 

Ακολουθώντασ και ς’ αυτό την περύπτωςη το παρϊδειγμα του προηγούμενου κεφαλαύου 

δεδομϋνου του Πύνακασ 6-4,  ςτον επόμενο πύνακα παρουςιϊζονται τα εκπαιδευτικϊ 

μεταδεδομϋνα που χαρακτηρύζουν την τελικό εκπαιδευτικό εμπειρύα. 

υγκεκριμϋνα ςτον τομϋα general, βρύςκεται ο τύτλοσ τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ο κωδικόσ τησ και  η 
γενικό περιγραφό τησ. Ακολουθεύ ο τομϋασ lifecycle που βρύςκεται ο ςχεδιαςτόσ τησ εκπαιδευτικόσ 
εμπειρύασ. τον τομϋα educational που ακολουθεύ καταγρϊφεται το interactivityType, το 
learningResourceType, το interactivityLevel και η γλώςςα. Σϋλοσ ςτον τομϋα classification τοποθετούνται το 
ρόμα και το topic που αντιπροςωπεύει την εκπαιδευτικό εμπειρύα.  
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Πύνακασ 6-5 : τιγμιότυπο εκπαιδευτικών μεταδεδομϋνων 

Εκπαιδευτικϊ μεταδεδομϋνα 

 
    <dmdSec ID="LOM"> 
        <mdWrap LABEL="LOM metadata Record" MDTYPE="LOM" MIMETYPE="text/xml"> 
            <xmlData> 
                <lom xmlns="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM"> 
                    <general> 
                        <title> 
                            <string language="en">Bansko-Razlog School of Art (vM3)</string> 
                        </title> 
                        <identifier> 
                            <catalog>COR</catalog> 
                            <entry>CO_109759799438196</entry> 
                        </identifier> 
                        <language>en</language> 
                        <description> 
                            <string language="en">This training presents one of the famous school of iconographic art from 
the region of Bansko and Razlog.</string> 
                        </description> 
                        <structure> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>hierarchical</value> 
                        </structure> 
                        <aggregationLevel> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>3</value> 
                        </aggregationLevel> 
                    </general> 
                    <lifeCycle> 
                        <version> 
                            <string language="en">1.0</string> 
                        </version> 
                        <status> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>draft</value> 
                        </status> 
                        <contribute> 
                            <role> 
                                <source>LOMv1.0</source> 
                                <value>author</value> 
                            </role> 
                            <entity>BEGIN: vCardPolyxeni ArapiEND: vCard</entity> 
                            <date> 
                                <dateTime>2008-07-19</dateTime> 
                            </date> 
                        </contribute> 
                    </lifeCycle> 
                    <metaMetadata> 



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

192 

                        <identifier> 
                            <catalog>COR</catalog> 
                            <entry>CO_109759799438196</entry> 
                        </identifier> 
                        <contribute> 
                            <role> 
                                <source>LOMv1.0</source> 
                                <value>creator</value> 
                            </role> 
                            <entity>BEGIN: vCard Logos Middleware END: vCard</entity> 
                            <date> 
                                <dateTime>2008-07-19</dateTime> 
                            </date> 
                        </contribute> 
                        <metadataSchema>IEEELOM:1.0</metadataSchema> 
                        <language>en</language> 
                    </metaMetadata> 
                    <technical> 
                        <format>text/htm</format> 
                        <size>1044</size> 
                        <location>COR:CO_109759799438196</location> 
                        <installationRemarks> 
                            <string language="en">none</string> 
                        </installationRemarks> 
                        <otherPlatformRequirements> 
                            <string language="en">Group Work is required for computer conferencing</string> 
                        </otherPlatformRequirements> 
                    </technical> 
                    <educational> 
                        <interactivityType> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>active</value> 
                        </interactivityType> 
                        <learningResourceType> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>lecture</value> 
                        </learningResourceType> 
                        <interactivityLevel> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>medium</value> 
                        </interactivityLevel> 
                        <semanticDensity> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>medium</value> 
                        </semanticDensity> 
                        <intendedEndUserRole> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>learner</value> 
                        </intendedEndUserRole> 
                        <context> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
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                            <value>training</value> 
                        </context> 
                        <typicalAgeRange> 
                            <string language="en">18-55</string> 
                        </typicalAgeRange> 
                        <difficulty> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>medium</value> 
                        </difficulty> 
                        <typicalLearningTime> 
                            <duration>PT1H30M</duration> 
                        </typicalLearningTime> 
                        <language>en</language> 
                    </educational> 
                    <rights> 
                        <cost> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>no</value> 
                        </cost> 
                        <copyrightAndOtherRestrictions> 
                            <source>LOMv1.0</source> 
                            <value>no</value> 
                        </copyrightAndOtherRestrictions> 
                        <description> 
                            <string language="en">Contact Logos</string> 
                        </description> 
                    </rights> 
                    <classification> 
                        <purpose> 
                            <value>educational level</value> 
                        </purpose> 
                        <taxonPath> 
                            <source> 
                                <string language="en">Educational Level taxonomy</string> 
                            </source> 
                            <taxon> 
                                <entry> 
                                    <string language="en">Further</string> 
                                </entry> 
                            </taxon> 
                        </taxonPath> 
                    </classification> 
                    <classification> 
                        <purpose> 
                            <value>educational objective</value> 
                        </purpose> 
                        <taxonPath> 
                            <source> 
                                <string language="en">http://somehost/bloomsubset.owl</string> 
                            </source> 
                            <taxon> 
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                                <entry> 
                                    <string language="en">comprehend</string> 
                                </entry> 
                            </taxon> 
                        </taxonPath> 
                        <taxonPath> 
                            <source> 
                                <string language="en">icons-stable-061107.xml</string> 
                            </source> 
                            <taxon> 
                                <entry> 
                                    <string language="en">Iconographic School#Bansko-Razlog School of Art</string> 
                                </entry> 
                            </taxon> 
                        </taxonPath> 
                    </classification> 
                </lom> 
            </xmlData> 
        </mdWrap> 
    </dmdSec> 

 

6.3. ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟ ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ) Ε SCORM ΠΑΚΕΣΑ 

Για να εύναι δυνατό η διανομό μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ μϊθηςησ 

θα πρϋπει αυτό να μετατραπεύ ςε πακϋτο SCORM. τισ ενότητεσ που ακολουθούν περιγρϊφεται η 

αντιςτούχιςη τησ METS αναπαρϊςταςησ τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε SCORM πακϋτο, καθώσ 

και η υλοπούηςη τησ διαδικαςύασ μεταςχηματιςμού. Η αντιςτούχιςη αυτό προκύπτει από τη 

μελϋτη που ϋχει γύνει ςτο [1]. 

6.3.1. Αντιςτούχιςη METS αναπαρϊςταςησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ και SCORM    

Κϊθε SCORM πακϋτο περιϋχει ϋνα ϋγγραφο ςτο οπούο περιγρϊφεται η δομό τησ εκπαιδευτικόσ 

εμπειρύασ και οι πόροι που χρηςιμοποιεύ, το imsmanifest. Η δομό τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ 

μϋςα ςτο αρχεύο manifest παρουςιϊζεται ςτο ςτοιχεύο organizations, το οπούο περιϋχει  ςτοιχεύα 

organization που μπορούν να επαναλαμβϊνονται ςε περύπτωςη που εύναι επιθυμητϋσ 

εναλλακτικϋσ οργανώςεισ τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. ε αυτό την περύπτωςη το 

χαρακτηριςτικό default υποδεικνύει την default οργϊνωςη τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, αυτό που 

θα παρουςιαςτεύ δηλαδό πρώτη από το ςύςτημα διαχεύριςησ μϊθηςησ, αν δεν υπϊρχει ϊλλη 
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οδηγύα. Κϊθε organization αντιπροςωπεύει μύα οργϊνωςη εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων και 

περιγρϊφεται με ϋναν τύτλο (title). Η δομό των εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων διαμορφώνεται 

με μύα ιεραρχύα ςτοιχεύων item. Κϊθε item εκτόσ από το τύτλο του, μπορεύ να περιϋχει ςτο 

εςωτερικό του και ϊλλα items, οπότε ςε αυτό την περύπτωςη αντιςτοιχεύ ςε μύα δομό 

δραςτηριοτότων (container item). Ϊνα item που εύναι φύλλο ςε μια τϋτοια ιεραρχύα αποτελεύ μύα 

απλό εκπαιδευτικό δραςτηριότητα, η οπούα υποςτηρύζεται από κϊποιον εκπαιδευτικό πόρο 

(resource). Εύναι προφανόσ, λοιπόν, η αντιςτοιχύα τησ ενότητασ structMap τησ METS 

αναπαρϊςταςησ του αντικειμϋνου μαθόματοσ που περιγρϊφηκε παραπϊνω με την ενότητα 

organization του imsmanifest εγγρϊφου.  

 

Πύνακασ 6-6 Αντιςτούχιςη τησ ενότητασ structMap τησ METS αναπαρϊςταςησ αντικειμϋνων μαθημϊτων με την ενότητα 
organizations του imsmanifest αρχεύου του SCORM  

    METS SCORM IMS Manifest 

structMap organizations/organization 

structMap/ div/@ID organizations/@default 

structMap/ div/@ID organizations/organization/@identifier 

structMap/div/@LABEL organizations/organization/title 

structMap/div/div/@LABEL organizations /organization/item/ item /@identifier 

structMap/div/div/@LABEL organizations /organization/item/item/title 

structMap/div/fptr/@FILEID organizations /organization/item/ item 

/@identifierref 

 

τον Πύνακασ 6-7  παρουςιϊζεται ο τομϋασ organizations που προκύπτει από τον τομϋα structMap 

τησ ενδιϊμεςησ αναπαρϊςταςησ που περιγρϊφτηκε ςτην προηγούμενη ενότητα: 
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Πύνακασ 6-8 τιγμιότυπο του τομϋα organizations του αρχεύου imsmanifest όπωσ προκύπτει από τον τομϋα structMap 
τησ ενδιϊμεςησ αναπαρϊςταςησ που περιγρϊφτηκε ςτην προηγούμενη ενότητα 

Δομό εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςτο manifest 

    <organizations default="CO132357293069929"> 

        <organization identifier="CO132357293069929" structure="hierarchical"> 

            <title>Bansko-Razlog School of Art (vM3)</title> 

            <item identifier="ActStrf5d99464-534c-11dd-9c74-b97ce6738348"> 

                <title>Famous themes painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic school</title> 

                <item identifier="Activity_f62f558a-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" identifierref="LO0_ref"> 

                    <title>Famous iconographic characters painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic 

school</title> 

                </item> 

                <item identifier="Activity_f636817b-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" identifierref="LO1_ref"> 

                    <title>Famous iconographic scenes painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic 

school</title> 

                </item> 

            </item> 

            <item identifier="ActStrf61eb3b8-534c-11dd-9c74-b97ce6738348"> 

                <title>Comparative presentation of specific themes painted by Bansko-Razlog iconographic school 

members and other schools</title> 

                <item identifier="Activity_f66d48ef-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" identifierref="LO2_ref"> 

                    <title>Saint Nicholas character painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic school 

and other famous iconographic schools</title> 

                </item> 

                <item identifier="Activity_f6722af0-534c-11dd-9c74-b97ce6738348" identifierref="LO3_ref"> 

                    <title>The Nativity of Christ scene painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic 

school and other famous iconographic schools</title> 

                </item> 

            </item> 

        </organization> 

    </organizations> 
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Η απαρύθμηςη και περιγραφό των πόρων μιασ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ γύνεται ςτο ςτοιχεύο 

resources, όπου κϊθε εκπαιδευτικόσ πόροσ περιγρϊφεται με ξεχωριςτό ςτοιχεύο resource. Όπωσ 

περιγρϊφηκε νωρύτερα ςτο Κεφϊλαιο 2 ϋνα resource μπορεύ να εύναι Asset (π.χ. ϋνα απλό αρχεύο, 

όπωσ μια εικόνα)  ό μύα επαναχρηςιμοποιόςιμη αυτόνομη μονϊδα μϊθηςησ (SCO) που 

αποτελεύται από ϋνα ςύνολο από Assets, μεταξύ των οπούων και ϋνα Asset εκκύνηςησ (launchable 

Asset) που χρηςιμοποιεύ το SCORM Run-Time Environment για να επικοινωνεύ με τα υςτόματα 

Διαχεύριςησ Μϊθηςησ (ΔΜ). Ϊνα SCO αποτελεύ τη μικρότερη δυνατό ςυςπεύρωςη εκπαιδευτικών 

πόρων, την οπούα μπορεύ να παρακολουθόςει (track) ϋνα ΔΜ χρηςιμοποιώντασ το SCORM Run-

Time Environment. Η μόνη διαφορϊ μεταξύ SCO και Asset εύναι ότι το SCO επικοινωνεύ με το ΔΜ 

χρηςιμοποιώντασ το Application Programming Interface που περιγρϊφηκε ςτο Κεφϊλαιο 2 

(ενότητα 2.2.5.1.1). Για τη ςύνδεςη των εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων με τουσ αντύςτοιχουσ 

εκπαιδευτικούσ πόρουσ χρηςιμοποιεύται το χαρακτηριςτικό identifierref, μϋςω η τιμό του οπούου 

εύναι ο identifier του αντύςτοιχου resource identifier.  

Πύνακασ 6-9 : Αντιςτούχιςη του τομϋα fileSec του METS με τον τομϋα resources του SCORM IMS Manifest 

    METS SCORM IMS Manifest 

fileSec Resources 

fileSec/fileGrp/file resources/resource 

fileSec/fileGrp/file/@ID resources/resource/@identifier 

 

ύμφωνα με την παραπϊνω αντιςτούχιςη, για κϊθε ςτοιχεύο file του METS, δηλαδό για κϊθε 

εκπαιδευτικό αντικεύμενο που αναφϋρεται από το file, ςυγκροτεύται ϋνα SCO. Σο SCO αυτό 

αποτελεύται από Assets που αντιςτοιχούν ςτα ψηφιακϊ αντικεύμενα (Digital Objects) του 

αντικειμϋνου μϊθηςησ και περιϋχει επιπλϋον μια html ςελύδα, η οπούα αποτελεύ το εναρκτόριο 

αρχεύο του SCO και παρουςιϊζει τα περιεχόμενϊ τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ.  

Σα ςτοιχεύα resource τύπου SCO, όπωσ όδη αναφϋραμε, αποτελούν τη μικρότερη αυτόνομη 

εκπαιδευτικό μονϊδα και γύνεται ς’ αυτϊ αναφορϊ από ςτοιχεύα item. Κϊθε SCO κϊνει αναφορϊ 

ςτο εναρκτόριο αρχεύο (την html ςελύδα), με το χαρακτηριςτικό href, ενώ τα μεταδεδομϋνα που 

περιγρϊφουν  τον εκπαιδευτικό χαρακτόρα του, αναφϋρονται από το ςτοιχεύο adlcp:location του 

ςτοιχεύου metadata.  



 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ παροχισ εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν πάνω από ψθφιακζσ 
βιβλιοκικεσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

198 

Σϋλοσ, κϊθε φυςικό αρχεύο που περιϋχει η ςελύδα html, αναφϋρεται ςαν ςτοιχεύο file και από το 

ςτοιχεύο dependency αναφϋρονται οι ςυςχετύςεισ του με ϊλλα ςτοιχεύα resource. 

τον πύνακα που ακολουθεύ παρουςιϊζεται ϋνα ςτιγμιότυπο του τμόματοσ resources όπωσ 

προκύπτει από την ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ που παρουςιϊςτηκε 

νωρύτερα.  

Πύνακασ 6-10 :  τιγμιότυπο του τομϋα resources ενόσ εκπαιδευτικού ςεναρύου από το αρχεύο imsmanifest του πακϋτου 
SCORM. 

Η δομό του τομϋα resources για μύα εκπαιδευτικό εμπειρύασ ςτο manifest 

    <resources> 
        <resource xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3" identifier="RES-F87901C5-6B8C-429A-
438E-6126880B56A5" adlcp:scormType="asset" type="webcontent"> 
            <file href="SharedFiles/css/snstyle.css" /> 
            <file href="SharedFiles/images/bottom.gif" /> 
            <file href="SharedFiles/images/next.gif" /> 
            <file href="SharedFiles/images/next_rollover.gif" /> 
            <file href="SharedFiles/images/previous.gif" /> 
            <file href="SharedFiles/images/previous_rollover.gif" /> 
            <file href="SharedFiles/scripts/APIWrapper.js" /> 
            <file href="SharedFiles/scripts/courseFunctions.js" /> 
        </resource> 
        <resource xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3" adlcp:scormType="sco" 
identifier="LO0_ref" type="webcontent" href="resources/f18cd925-e6b9-11dc-8f32-df8fa0c9409a.html"> 
            <metadata> 
                <adlcp:location>lomfiles/f18cd925-e6b9-11dc-8f32-df8fa0c9409a.xml</adlcp:location> 
            </metadata> 
            <file href="resources/f18cd925-e6b9-11dc-8f32-df8fa0c9409a.html" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=784" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=780" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=790" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=822" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=844" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=931" /> 
            <dependency identifierref="RES-F87901C5-6B8C-429A-438E-6126880B56A5" /> 
        </resource> 
        <resource xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3" adlcp:scormType="sco" 
identifier="LO1_ref" type="webcontent" href="resources/ff31bcd6-e6b9-11dc-8f32-df8fa0c9409a.html"> 
            <metadata> 
                <adlcp:location>lomfiles/ff31bcd6-e6b9-11dc-8f32-df8fa0c9409a.xml</adlcp:location> 
            </metadata> 
            <file href="resources/ff31bcd6-e6b9-11dc-8f32-df8fa0c9409a.html" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=798" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=826" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=828" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=812" /> 
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            <dependency identifierref="RES-F87901C5-6B8C-429A-438E-6126880B56A5" /> 
        </resource> 
        <resource xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3" adlcp:scormType="sco" 
identifier="LO2_ref" type="webcontent" href="resources/4fe94d2f-5358-11dd-9c74-b97ce6738348.html"> 
            <metadata> 
                <adlcp:location>lomfiles/4fe94d2f-5358-11dd-9c74-b97ce6738348.xml</adlcp:location> 
            </metadata> 
            <file href="resources/4fe94d2f-5358-11dd-9c74-b97ce6738348.html" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=824" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=905" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=925" /> 
            <dependency identifierref="RES-F87901C5-6B8C-429A-438E-6126880B56A5" /> 
        </resource> 
        <resource xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3" adlcp:scormType="sco" 
identifier="LO3_ref" type="webcontent" href="resources/e041d0f0-5358-11dd-9c74-b97ce6738348.html"> 
            <metadata> 
                <adlcp:location>lomfiles/e041d0f0-5358-11dd-9c74-b97ce6738348.xml</adlcp:location> 
            </metadata> 
            <file href="resources/e041d0f0-5358-11dd-9c74-b97ce6738348.html" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=796" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=896" /> 
            <file href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=873" /> 
            <dependency identifierref="RES-F87901C5-6B8C-429A-438E-6126880B56A5" /> 
        </resource> 
    </resources> 
</manifest> 

 

6.3.2. Τλοπούηςη μεταςχηματιςμού METS εγγρϊφων ςε SCORM πακϋτα 

Για το μεταςχηματιςμό τησ ενδιϊμεςησ αναπαρϊςταςησ των εκπαιδευτικών εμπειριών (METS) ςε 

πακϋτα SCORM, καταςκευϊςτηκε ϋνα λογιςμικό  που αναλαμβϊνει εξ’ ολοκλόρου αυτό τη 

διαδικαςύα, ςύμφωνα με την αντιςτούχιςη που περιγρϊφηκε ςτην προηγούμενη ενότητα. Σο 

λογιςμικό αυτό, δϋχεται ςτην εύςοδό του ϋνα ϋγγραφο METS και ακολουθώντασ μια 

ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα πραγματοποιεύ τη μετατροπό του εγγρϊφου METS ςε ολοκληρωμϋνο 

πακϋτο SCORM. Για την υλοπούηςη του εργαλεύου αυτό χρηςιμοποιόθηκαν η γλώςςα 

προγραμματιςμού JAVA ςε ςυνδυαςμό με τισ τεχνολογύεσ επεξεργαςύασ XML εγγρϊφων XQuery 

και XSLT. τη ςυνϋχεια, περιγρϊφονται με λεπτομϋρειεσ τα βόματα που ακολουθούνται για τη 

διαδικαςύα τησ μετατροπόσ. τη Εικόνα 6-2 που ακολουθεύ παρουςιϊζεται η διαδικαςύα τησ 

μετατροπόσ . 
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Εικόνα 6-2 : την παρούςα εικόνα, παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ η διαδικαςύα μεταςχηματιςμού του εγγρϊφου METS ςε 
manifest. Σο XSLT ϋγγραφο που περιγρϊφει την αντιςτούχιςη μεταξύ του METS και του imsmanifest, επεκτεύνεται με τη 

χρόςη τησ γλώςςασ προγραμματιςμού JAVA και μϋςω αυτόσ, γύνεται πρόςβαςη ςτην αποθόκη εκπαιδευτικού υλικού 
(LO Repository) ςτην αποθόκη ψηφιακού υλικού (DO Repository) και ςτο Media Server.Παρϊλληλα καταςκευϊζονται 

και όλα τα resources (html ςελύδεσ) και τα μεταδεδομϋνα που ολοκληρώνουν το πακϋτο.     

Για τη μετατροπό ενόσ αρχεύου METS ςε SCORM manifest, καλεύται η κλϊςη mets2manifest, η 

οπούα δϋχεται ςαν εύςοδο ϋνα METS ϋγγραφο  που με τη βοόθεια ενόσ εγγρϊφου XSLT  

(Παρϊρτημα Α ) και του XSLT επεξεργαςτό, αρχύζει η διαδικαςύα του μεταςχηματιςμού.  

Ακολουθώντασ την αντιςτούχιςη που περιγρϊφηκε προηγουμϋνωσ μετατρϋπεται το ϋγγραφο 

METS ςε imsmanifest.  

υγκεκριμϋνα, ανακτϊται από το ϋγγραφο METS η εκπαιδευτικό πληροφορύα (LOM metadata) και 

αποθηκεύεται ςαν αυτόνομο ϋγγραφο ςτο φϊκελο lomfiles, δημιουργεύται ο τομϋασ metadata ςτο 

manifest απ’ οπου γύνεται αναφορϊ ςτο αρχεύο μεταδεδομϋνων που μόλισ δημιουργόθηκε. Η 

Εικόνα 6-3 που ακολουθϋι παρουςιϊζει  τη διαδικαςύα αυτό.  
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Εικόνα 6-3 : Διαδικαςύα δημιουργύασ γενικών μεταδεδομϋνων για την τελικό εκπαιδευτικό εμπειρύα. 

 τη ςυνϋχεια, η διαδικαςύα τησ μετατροπόσ γύνεται πολυπλοκότερη όταν μετατρϋπεται ο τομϋασ 

structMap του METS ςτον αντύςτοιχο τομϋα organizations του SCORM manifest και όταν αρχύςει 

να δημιουργεύται ο τομϋασ resources του εγγρϊφου manifest. Εικόνα 6-4 : την παραπϊνω εικόνα 

περιγρϊφονται τα βόματα δημιουργύασ τησ δομόσ ,του τομϋα organizations και του τομϋα 

resources τησ τελικόσ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 
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Εικόνα 6-4 : την παραπϊνω εικόνα περιγρϊφονται τα βόματα δημιουργύασ τησ δομόσ ,του τομϋα organizations και του 
τομϋα resources τησ τελικόσ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 

Για κϊθε div του τομϋα structMap δημιουργεύται ϋνασ αντύςτοιχοσ τομϋασ item ςτο manifest 

κληρονομώντασ τα ςτοιχεύα LABEL και ID του div. Σο LABEL το χρηςιμοποιούμε για να 

καταςκευϊςουμε τον τομϋα title του item και το ID για να του δώςουμε κωδικό.  Κϊθε file ςτο 

METS αναφϋρεται ςε ϋνα αντικεύμενο μϊθηςησ ςτην αντύςτοιχη αποθόκη υλικού και αυτό το 

αντικεύμενο πρϋπει να μετατραπεύ ςε ϋνα resource τύπου SCO. Σο SCO αυτό αποτελεύται από 

Assets που αντιςτοιχούν ςτα ψηφιακϊ αντικεύμενα (Digital Objects) του αντικειμϋνου μϊθηςησ 
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και περιϋχει επιπλϋον μια html ςελύδα, η οπούα αποτελεύ το εναρκτόριο αρχεύο του SCO, αυτό που 

θα κληθεύ από το ςύςτημα διαχεύριςησ μϊθηςησ και το οπούο περιϋχει τισ κατϊλληλεσ 

ςυναρτόςεισ για την επικοινωνύα μαζύ του.  

Γι αυτό τη διαδικαςύα, επεκτεύναμε το XSLT ϋγγραφο με τη χρόςη τησ γλώςςασ JAVA. 

υγκεκριμϋνα για κϊθε file ςτο METS, το XSLT εκτελεύ την κλϊςη GetFiles.getFileLinks για το 

ςυγκεκριμϋνο κωδικό αρχεύου και ανακτϊ το αντύςτοιχο αντικεύμενο μϊθηςησ (LO) από τη 

αποθόκη υλικού. Ϊπειτα, από το αντικεύμενο μϊθηςησ που ανακτόθηκε, του οπούου η 

αναπαρϊςταςη περιγρϊφηκε ςτο Κεφϊλαιο 3, παύρνουμε με XQuery τα μεταδεδομϋνα του και τα 

αποθηκεύουμε ςτο φϊκελο lomfiles. ’ αυτό το  αρχεύο γύνεται αναφορϊ από τον τομϋα meta-data 

του resource που καταςκευϊζεται.  

Ύςτερα, με κατϊλληλα XQueries ςτην περιγραφό του LO, παύρνουμε τουσ κωδικούσ των 

ψηφιακών αντικειμϋνων ό το ελεύθερο κεύμενο που βρύςκεται ςτον τομϋα fileSec του 

αντικειμϋνου μϊθηςησ. Για κϊθε κωδικό ψηφιακού αντικειμϋνου που βρύςκεται ςτο αντικεύμενο 

μϊθηςησ ανακτούμε την περιγραφό του από την αντύςτοιχη αποθόκη και με το κατϊλληλο 

XQuery λαμβϊνουμε την θϋςη του πρωτογενούσ αντικειμϋνου ςτον Media Server. Σελικϊ, για το 

αρχικό  αντικεύμενο μϊθηςησ καταςκευϊζουμε μύα html ςελύδα που περιϋχει αναφορϋσ ςε όλα τα 

ψηφιακϊ αντικεύμενα που ανακτόςαμε και το ελεύθερο κεύμενο. Αυτό η ςελύδα που αποτελεύ το 

εναρκτόριο αρχεύο του SCO, το οπούο επικοινωνεύ με το ςύςτημα διαχεύριςησ μϊθηςησ,  

αποθηκεύεται ςαν φυςικό αρχεύο ςτο φϊκελο resources και αναφϋρεται από το resource που 

καταςκευϊζουμε . τον Πύνακασ 6-11 που ακολουθεύ, δύνεται ο κώδικασ τησ εναρκτόριασ html 

ςελύδασ ενόσ SCO.  

Πύνακασ 6-11 : Ο κώδικασ τησ εναρκτόριασ html ςελύδασ ενόσ SCO 

Ο κώδικασ τησ εναρκτόριασ html ςελύδασ ενόσ SCO. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html> 
 <head> 
  <title>Saint Nicholas character painted by iconographers from Bansko-Razlog iconographic 
school and other famous iconographic schools (vM3)</title> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
  <script type="text/javascript" src="../SharedFiles/scripts/APIWrapper.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="../SharedFiles/scripts/courseFunctions.js"></script> 
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  <style type="text/css" media="all"> @import "../SharedFiles/css/snstyle.css"; </style> 
 </head> 
 <body onload="javascript:Initialize();" onunload="javascript:Terminate();"> 
  <div class="container"> 
   <div class="header"> 
   </div> 
   <div class="navigation"> 
    <div id="previousBtn"> 
     <a href="javascript:PreviousPage();"></a> 
    </div> 
    <div id="nextBtn"> 
     <a href="javascript:NextPage();"></a> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="page" style="visibility: visible" id="p0"> 
    <div class="content"> 
     <p>Saint Nicholas of Myra is a Bishop of Myra in Lycia (a Greek-
speaking Roman Province). In his lifetime he was known as one opposing the paganism and the Arianism. After 
his death he was venerated as a saint and a patron of the mariners, the tradesmen and the prisoners. At a 
Middle Age time his relics were stolen by Italian sailors from the temple in Myra and were translated to Bari, 
Italy, where they have been kept until now.</p> 
    </div> 
    <div class="instructions"> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="page" id="p1"> 
    <div class="content"> 
     <p>Iconographic type: Saint Nicholas is depicted as an elderly man 
with a short, full white beard and balding head, telling Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The traditional 
depiction of Saint Nicholas (whether half-length or full size) is one of an Orthodox bishop, wearing an 
omophorion, sometimes an Eastern Orthodox mitre, sometimes bareheaded. He is holding a Gospel Book 
(open or closed) in his left hand while blessing with his right hand. The image of Saint Nicholas is part of the 
following scenes: The Nativity of Saint Nicholas, The Baptism of Saint Nicholas, Saint Nicholas rescuing three 
virgins from fornication, The saint tonsured as a deacon, Saint Nicholas destroying idols, Saint Nicholas 
defeating Arius, The saint put in a jail, Saint Nicholas receiving a gift from God, Saint Nicholas endows king 
Stefan with eyes, etc.</p> 
    </div> 
    <div class="instructions"> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="page" id="p2"> 
    <div class="content"> 
     <p>A demonstration of four half-length depictions of Saint Nicholas 
from different iconographic schools follows. The present selection brings out the artistic individuality and the 
pictorial qualities of various schools when presenting the same canonical image in terms of figure, visage and 
ornaments.</p> 
    </div> 
    <div class="instructions"> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="page" id="p3"> 
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    <div class="content"> 
     <iframe 
src="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=824" width="800" height="100%"> 
      <a 
href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=824">Hmm, you are using a very 
old browser.Click here to go directly to included content.</a> 
     </iframe> 
    </div> 
    <div class="instructions"> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="page" id="p4"> 
    <div class="content"> 
     <iframe 
src="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=905" width="800" height="100%"> 
      <a 
href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=905">Hmm, you are using a very 
old browser.Click here to go directly to included content.</a> 
     </iframe> 
    </div> 
    <div class="instructions"> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="page" id="p5"> 
    <div class="content"> 
     <iframe 
src="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=925" width="800" height="100%"> 
      <a 
href="http://212.92.2.161/mediaserver/getfile.php?type=document&amp;fid=925">Hmm, you are using a very 
old browser.Click here to go directly to included content.</a> 
     </iframe> 
    </div> 
    <div class="instructions"> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="page" id="p6"> 
    <div class="content"> 
     <p>The image of Saint Nicholas by Bansko iconographic school is a 
traditional half-length depiction on a dark blue background. The saint is dressed in garments of the high clergy. 
He is holding a closed book in one hand and is blessing with the other. The image is realistic and has a strong 
effect on the spectators with its ascetic air and severity. The stylish depiction of the garments with no surplus 
details is impressive. The graphic image, the coloring and the manner reveal the hand of an experienced 
artist</p> 
    </div> 
    <div class="instructions"> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="page" id="p7"> 
    <div class="content"> 
     <p>The image of Saint Nicholas by Strandja iconographic school. 
The depiction of the head with the exclusively elegant and delicate transition from a transparent shade to a 
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pale rose nuance is evidence of the high professionalism. The eyes, the hair, the beard, the chiton, and the 
himation are outlined with virtuosity. The same representative style is characteristic of some other icons from 
Nesebar associated with the Strandja iconographic school.</p> 
    </div> 
    <div class="instructions"> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="page" id="p8"> 
    <div class="content"> 
     <p>The image of Saint Nicholas by Tryavna iconographic school. The 
color exposition is expressive, the stylization of the clothes, the hands and the face reach geometrical 
schematism. There is a tendency to pronounced elegance through elongated proportions and rhythmics. One 
can feel the confidence of the performance. The composition, the proportions, the character of the image and 
the harmony of the colored spots suggest that the author is a great master with a style of his own from the 
Tryavna iconographic circles.</p> 
    </div> 
    <div class="instructions"> 
    </div> 
   </div> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

 

Για να ολοκληρωθεύ το resource, που καταςκευϊζουμε, για κϊθε ψηφιακό αντικεύμενο που 

χρηςιμοποιεύται ςτο SCO και αναφϋρεται επύςησ από ςτην html ςελύδα που καταςκευϊςαμε, 

δημιουργεύται ϋνα αντικεύμενο file που αναφϋρεται ςτη φυςικό τοποθεςύα του ψηφιακού 

αντικειμϋνου. Ολοκληρώνοντασ τη διαδικαςύα καταςκευόσ ενόσ resource, δημιουργεύται ϋνα 

ςτοιχεύο dependency που αναφϋρεται ςτο resource τύπου asset, το οπούο περιϋχει κοινϊ αρχεύα 

που ϋχουν να κϊνουν με την εμφϊνιςη των SCOs (.css κ.τ.λ.) καθώσ και τα assets που ϋχουν να 

κϊνουν με την υλοπούηςη των ςυναρτόςεων για την επικοινωνύα των SCOs με το ςύςτημα 

διαχεύριςησ μϊθηςησ. Η παραπϊνω διαδικαςύα περιγρϊφεται ςτην Εικόνα 6-5. 
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Εικόνα 6-5: Σα βόματα για τη δημιουργύα τελικού πακϋτου SCORM 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ςύνθεςησ του manifest εγγρϊφου, ϋχουν ςυγκεντρωθεύ  όλα τα 

απαραύτητα ςτοιχεύα που αποτελούν το SCORM πακϋτο.  

6.4. ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

το κεφϊλαιο αυτό ϋγινε αναλυτικό περιγραφό τησ διαδικαςύασ καταςκευόσ αντικειμϋνου 

μαθόματοσ (courseware object)  από την ενδιϊμεςη αναπαρϊςταςη τησ παραγόμενησ 

εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ μϋςω του Transformation Component και ςτη ςυνϋχεια ο 

μεταςχηματιςμόσ αντικειμϋνων μαθόματοσ ςε πακϋτα SCORM  μϋςω του Publishing Tool ώςτε να 

εύναι δυνατό η διανομό τουσ ςε ςυςτόματα διαχεύριςησ μϊθηςησ.  

το επόμενο κεφϊλαιο θα παρουςιαςτεύ η γραφικό διεπαφό που ϋγινε ςτα πλαύςια τησ 

διπλωματικόσ για την καταςκευό και τροποπούηςη των προφύλ των μαθητών επικοινωνώντασ 

μϋςω κατϊλληλων υπηρεςιών με την Αποθόκη Προφύλ Μαθητών, καθώσ για την 

πραγματοπούηςη και παρακολούθηςη τησ διαδικαςύασ εξατομύκευςησ και του μεταςχηματιςμού 

τησ παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε κατϊλληλη μορφό.   
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Κεφϊλαιο 7. Γραφικό διεπαφό για την καταςκευό 

εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών 

7.1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

τα πλαύςια τησ παρούςα εργαςύασ κρύθηκε απαραύτητη η καταςκευό μιασ γραφικόσ διεπαφόσ 

(GUI) , για την ευκολότερη και αποτελεςματικότερη χρόςη του εκπαιδευτικού προφύλ των 

μαθητών αλλϊ και των μεθόδων αναζότηςησ των εκπαιδευτικών ςεναρύων. Η γραφικό διεπαφό 

καταςκευϊςτηκε με τη χρόςη τησ τεχνολογύασ JAVA/SWING. Σο γραφικό περιβϊλλον που 

καταςκευϊςτηκε παρουςιϊζεται αναλυτικϊ ςτισ επόμενεσ παραγρϊφουσ αυτού του κεφαλαύου. 

υγκεκριμϋνα ςτην ενότητα 7.2 παρουςιϊζονται οι λειτουργύεσ για την  καταςκευό και την 

διαχεύριςη του εκπαιδευτικού προφύλ των μαθητών. την ενότητα 7.3 παρουςιϊζεται η γραφικό 

διεπαφό για την καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών και ςτην ενότητα 7.4 η 

διεπαφό μεταςχηματιςμού τησ παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε μορφό SCORM . ε κϊθε 

μύα από τισ παραγρϊφουσ που αναφϋραμε παρουςιϊζονται οι αντύςτοιχεσ διεπαφϋσ με 

κατϊλληλη περιγραφό και επεξόγηςη τη λειτουργύασ τουσ. 

7.2. ΚΑΣΑΚΕΤΗ –ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΥΙΛ 

Μόλισ ξεκινόςει η εφαρμογό, ο χρόςτησ μϋςω τησ διεπαφόσ που παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 7-1 

μπορεύ να ςυνδεθεύ ςτον υπϊρχον λογαριαςμό του  και να οδηγηθεύ ςτη διεπαφό διαχεύριςησ του 

προφύλ του ό να δημιουργόςει ϋνα νϋο λογαριαςμό ςε περύπτωςη που δεν ϋχει. 

                   



 
209 Γραφικι διεπαφι για τθν καταςκευι εξατομικευμζνων εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν 

 

Εικόνα 7-1  Η γραφικό διεπαφό με την οπούα ο χρόςτησ μπορεύ να ειςϋλθει ςτο λογαριαςμό του ό ςε περύπτωςη που δεν 
ϋχει, να επιλϋξει να μεταβεύ ςτην αντύςτοιχη διεπαφό.                                                                                                           

Ο καινούριοσ λογαριαςμόσ χρόςτη μπορεύ να δημιουργηθεύ  πατώντασ ςτο πλόκτρο Sign Up. την 

περύπτωςη αυτό ο χρόςτησ μεταφϋρεται ςτη διεπαφό τησ Εικόνα 7-2, η οπούα περιϋχει τη φόρμα 

με τα ςτοιχεύα που εύναι απαραύτητα για τη δημιουργύα του νϋου λογαριαςμού. Όλα τα ςτοιχεύα 

που ζητούνται από το χρόςτη για την εγγραφό του ςτο ςύςτημα εύναι υποχρεωτικϊ, ενώ ςε 

περύπτωςη λϊθουσ αναδύεται το κατϊλληλο μόνυμα, ενημερώνοντϊσ τον κατϊλληλα κϊθε φορϊ.  
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Εικόνα 7-2 Διεπαφό δημιουργύασ νϋου λογαριαςμού χρόςτη. Όλα τα πεδύα εύναι υποχρεωτικϊ  

Μετϊ την επιτυχό ειςαγωγό του χρόςτη ςτο λογαριαςμό του ό μετϊ από επιτυχημϋνη εγγραφό 

νϋου χρόςτη, εμφανύζεται η κεντρικό διεπαφό για τη διαχεύριςη του προφύλ του χρόςτη Εικόνα 

7-3. Η διεπαφό αυτό περιϋχει εργαλεύα και μηχανιςμούσ, με τουσ οπούουσ ο χρόςτησ μπορεύ να 

διαμορφώςει το προφύλ του ςύμφωνα με τισ προτιμόςεισ του. Από τη φόρμα με το διακριτικό 

όνομα “Personal Data”, ο χρόςτησ μπορεύ να διαμορφώςει τα όδη καταχωρημϋνα ςτοιχεύα του, 

και να αλλϊξει τον κωδικό πρόςβαςόσ του ςτο λογαριαςμό του. 
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Εικόνα 7-3 : Κεντρικό διεπαφό για τη διαχεύριςη του προφύλ του χρόςτη. Από αυτό τη διεπαφό ο χρόςτησ μπορεύ να 
επεξεργαςτεύ τα προςωπικϊ του ςτοιχεύα και να αλλϊξει τον κωδικό πρόςβαςόσ του ςτο λογαριαςμό του. 

 

Η φόρμα με το διακριτικό όνομα “Learner Preferences” που φαύνεται ςτην Εικόνα 7-4  παρϋχει τη 

δυνατότητα ςτο χρόςτη  να διαχειρύζεται τισ εκπαιδευτικϋσ του προτιμόςεισ. Από τη φόρμα αυτό 

ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει εκπαιδευτικό επύπεδο , τρόπο εκμϊθηςησ, κϊποιουσ παροχεύσ 

εκπαιδευτικού υλικού ακόμα και ςχεδιαςτϋσ εκπαιδευτικών ςεναρύων. Σϋλοσ, δύνεται η 

δυνατότητα ςτο χρόςτη, να προςθϋςει εκπαιδευτικϋσ περιοχϋσ από τισ οπούεσ μπορεύ να 

δημιουργεύ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ. Η εκπαιδευτικϋσ περιοχϋσ περιγρϊφονται οντολογιών 

αρχεύα οντολογιών. 
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Εικόνα 7-4  : Διεπαφό διαχεύριςησ εκπαιδευτικών επιλογών του χρόςτη. Από τη ςυγκεκριμϋνη διεπαφό ο χρόςτησ 
μπορεύ να αποθηκεύςει ςτο προφύλ του, το εκπαιδευτικό του επύπεδο, τον τρόπο εκμϊθηςησ του, να επιλϋξει πϊροχουσ 

υλικού, ςχεδιαςτϋσ εκπαιδευτικών ςεναρύων και τϋλοσ να προςθϋςει εκπαιδευτικϋσ περιοχϋσ από τισ οπούεσ μπορεύ να 
δημιουργεύ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ.   

Η διεπαφό με το διακριτικό όνομα “Learner Goals” που φαύνεται ςτην Εικόνα 9 5  παρϋχεται η 

δυνατότητα ςτο χρόςτη  να διαχειρύζεται τουσ εκπαιδευτικούσ του ςτόχουσ. Από αυτό τη 

διεπαφό ο χρόςτησ μπορεύ να δημιουργεύ καινούριουσ εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ και να διαγρϊψει 

αυτούσ που επιθυμεύ. Επύςησ μπορεύ να παρακολουθεύ και την πρόοδο που ϋχει επιτευχθεύ ςε 

κϊθε εκπαιδευτικό ςτόχο, ςυμβουλευόμενοσ το πεδύο Status. 
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Εικόνα 7-5 Διεπαφό  διαχεύριςησ εκπαιδευτικών ςτόχων χρόςτη. υγκεκριμϋνα, ο χρόςτησ μπορεύ να δημιουργεύ νϋουσ 
ςτόχουσ και να διαγρϊφει παλιούσ. 

Για τη δημιουργύα νϋου εκπαιδευτικού ςτόχου, ο χρόςτησ χρηςιμοποιεύ τη διεπαφό που 

αναδύεται πατώντασ πϊνω ςτο πλόκτρο “Create Goal” και φαύνεται ςτην Εικόνα 7-6. τη διεπαφό 

αυτό, το ςύςτημα ζητϊει κϊποια απαραύτητα ςτοιχεύα για τη δημιουργύα του εκπαιδευτικού 

ςτόχου. υγκεκριμϋνα,  για τη δημιουργύα ενόσ ςτόχου, ο χρόςτησ θα πρϋπει να ειςϊγει ςτη 

φόρμα πληροφορύα για το status, το priority, να επιλϋξει ϋνα ρόμα και ϋνα εκπαιδευτικό τομϋα, 

από τον οπούο θα επιλϋξει ςτη ςυνϋχεια ϋνα αντικεύμενο. Σο αντικεύμενο αποτελεύ τμόμα του 

δϋντρου που προκύπτει από τον τομϋα που επϋλεξε. Σο  δϋντρο αναπαριςτϊ την οντολογύα την 

οπούα αντιπροςωπεύει ο τομϋασ και το τμόμα του, μπορεύ να εύναι κλϊςη ό ϊτομο αυτόσ. 
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Εικόνα 7-6 : Γραφικό διεπαφό για τη δημιουργύα νϋου εκπαιδευτικού ςτόχου. Για τη δημιουργύα ενόσ ςτόχου, ο χρόςτησ 
θα πρϋπει να ειςϊγει ςτη φόρμα πληροφορύα για το status, το priority, να επιλϋξει ϋνα ρόμα και ϋνα εκπαιδευτικό 
τομϋα, από τον οπούο θα επιλϋξει ςτη ςυνϋχεια ϋνα αντικεύμενο. Σο αντικεύμενο αποτελεύ τμόμα του δϋντρου που 

προκύπτει από τον τομϋα που επϋλεξε.   
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7.3. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΨΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΕΜΠΕΙΡΙΨΝ 

Η φόρμα αυτό προτρϋπει το χρόςτη να ορύςει τισ παραμϋτρουσ οι οπούεσ θα ληφθούν υπόψη ςτη 

διαδικαςύα εξατομύκευςησ παρουςιϊζεται ςτην . Ϊχει τη δυνατότητα να επιλϋξει εκπαιδευτικούσ 

ςτόχουσ, ςτυλ μϊθηςησ, εκπαιδευτικό επύπεδο, δυςκολύα, ςχεδιαςτό εκπαιδευτικού ςεναρύου, 

πϊροχο υλικού, γλώςςα, το βαθμό φιλτραρύςματοσ, τύτλο μαθόματοσ ό να ςυγχρονύςει κϊποιεσ 

από τισ επιλογϋσ με αυτϋσ που ϋχει ςτο προφύλ του. Επιπλϋον, ϋχει τη δυνατότητα να επιλϋξει την 

περιοχό ςτην οπούα απευθύνονται οι εκπαιδευτικού ςτόχοι και από τον πύνακα που εμφανύζονται 

οι εκπαιδευτικού ςτόχοι να επιλϋξει εκεύνουσ που θϋλει να ςυμμετϋχουν ςτην αναζότηςη. Εϊν 

κατϊ τη διϊρκεια τησ επιλογόσ των εκπαιδευτικών ςτόχων θϋλει να ςυμπεριλϊβει ϋνα νϋο 

εκπαιδευτικό ςτόχο, που δε βρύςκεται ςτο προφύλ του και επομϋνωσ, ςτον πύνακα με τουσ 

εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ, μπορεύ να δημιουργόςει τον επιθυμητό ςτόχο και να τον ςυμπεριλϊβει 

ςτην αναζότηςη από το αντύςτοιχο πλόκτρο.  
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Εικόνα 7-7 :  Διεπαφό οριςμού παραμϋτρων για την καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών. Ο χρόςτησ 
ϋχει τη δυνατότητα να επιλϋξει εκπαιδευτικούσ ςτόχουσ, ςτυλ μϊθηςησ, εκπαιδευτικό επύπεδο, δυςκολύα, ςχεδιαςτό 

εκπαιδευτικού ςεναρύου, πϊροχο υλικού, γλώςςα, το βαθμό φιλτραρύςματοσ, τύτλο μαθόματοσ ό να ςυγχρονύςει 
κϊποιεσ από τισ επιλογϋσ με αυτϋσ που ϋχει ςτο προφύλ του. Επιπλϋον, ϋχει τη δυνατότητα να επιλϋξει την περιοχό ςτην 
οπούα απευθύνονται οι εκπαιδευτικού ςτόχοι και από τον πύνακα που εμφανύζονται οι εκπαιδευτικού ςτόχοι να επιλϋξει 

εκεύνουσ που θϋλει να ςυμμετϋχουν ςτην αναζότηςη. 

Αφού δώςει τισ επιθυμητϋσ επιλογϋσ του ο χρόςτησ, μπορεύ να ξεκινόςει η καταςκευό των 

εκπαιδευτικών εμπειριών με το κουμπύ “Create Learning Experience”. ε περύπτωςη που 

υπϊρχουν ςτην αποθόκη εκπαιδευτικών ςεναρύων εκπαιδευτικϊ ςενϊρια που ικανοποιούν τισ 

παραμϋτρουσ εξατομύκευςησ που ορύςτηκαν από τον χρόςτη, ο χρόςτησ μεταβαύνει ςτη διεπαφό 

τησ Εικόνα 7-8.  

Αυτό η διεπαφό προβϊλει ςτο χρόςτη τα αποτελϋςματα που επϋςτρεψε ο αλγόριθμοσ ςε 

δενδρικό μορφό. την αριςτερό πλευρϊ παρουςιϊζεται το εκπαιδευτικό ςενϊριο πριν από το 

φιλτρϊριςμα και ςτη δεξιϊ την τελικό μορφό τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ. 
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Εικόνα 7-8 : ’ αυτό τη διεπαφό παρουςιϊζεται το εκπαιδευτικό ςενϊριο που προϋκυψε από τον αλγόριθμο ςε δενδρικό 
μορφό. την αριςτερό πλευρϊ παρουςιϊζεται το εκπαιδευτικό ςενϊριο πριν από το φιλτρϊριςμα και ςτη δεξιϊ την 

τελικό μορφό τησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ.   

Η εκπαιδευτικό εμπειρύα που προϋκυψε, βαςύζεται ςτην τελικό εκπαιδευτικό εμπειρύα και 

παρουςιϊζεται ςτην Εικόνα 7-9. Από αυτό τη διεπαφό ο χρόςτησ μπορεύ να αποθηκεύςει την 

τελικό εκπαιδευτικό εμπειρύα ςτην αποθόκη υλικού (CO Repository), ςε ϋνα xml αρχεύο ςτον 

τοπικό δύςκο του και να καταςκευϊςει το SCORM πακϋτο.  
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Εικόνα 7-9 : Από αυτό τη διεπαφό ο χρόςτησ μπορεύ να αποθηκεύςει την τελικό εκπαιδευτικό εμπειρύα ςτην αποθόκη 
υλικού (CO Repository), ςε ϋνα xml αρχεύο ςτον τοπικό δύςκο του και να καταςκευϊςει το SCORM πακϋτο.   

 

Εικόνα 7-10 : Διαδικαςύα ςυγκρότηςησ του SCORM πακϋτου . 
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7.4. ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

’ αυτό το κεφϊλαιο ϋγινε μια λεπτομερόσ περιγραφό του γραφικού περιβϊλλοντοσ που 

καταςκευϊςτηκε ςτα πλαύςια τησ εργαςύασ. ε κϊθε μύα από τισ παραγρϊφουσ του κεφαλαύου 

περιγρϊφονται με εικόνεσ η κϊθε λειτουργύα που μπορεύ να εκτελϋςει ο χρόςτησ τησ διεπαφόσ για 

τη διαμόρφωςη του εκπαιδευτικού του προφύλ, αλλϊ και τισ δυνατότητεσ ςτην καταςκευό και 

την αναζότηςη των εκπαιδευτικών ςεναρύων.    

το κεφϊλαιο που ακολουθεύ γύνεται μια αναςκόπηςη ςτην εργαςύα, παρουςιϊζεται η γενικότερη 

ςυνειςφορϊ τησ και δύνονται κϊποιεσ ιδϋεσ για μελλοντικό επϋκταςη του πλαιςύου. 
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Κεφϊλαιο 8. Ανακεφαλαύωςη και μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ  

8.1. ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΨΗ - ΤΝΕΙΥΟΡΑ 

Οι υπηρεςύεσ εξατομύκευςησ ςτην μϊθηςη καθύςτανται ςόμερα απαραύτητεσ για να 

ικανοποιόςουν τισ ανϊγκεσ τησ ςημερινόσ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ ςτην οπούα δύνεται μεγϊλο 

βϊροσ ςτον τομϋα τησ δια βύου μϊθηςησ. Από τη μύα οι εφαρμογϋσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ γύνονται 

πολυτιμότερεσ όταν μπορούν να χρηςιμοποιόςουν αποδοτικϊ τον πλούτο των πληροφοριών 

που υπϊρχει ςτισ ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ οπτικοακουςτικού υλικού και από την ϊλλη η μϊθηςη 

γύνεται αποτελεςματικότερη και παραγωγικότερη όταν η εκπαιδευτικό διαδικαςύα 

προςαρμόζεται ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και προτιμόςεισ των εκπαιδευομϋνων τουσ και τον τρόπο 

μϊθηςησ που τουσ ταιριϊζει καλύτερα. ε αυτό το πλαύςιο εύναι απαραύτητεσ υπηρεςύεσ 

προςαρμογόσ του περιεχομϋνου και τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ που παρϋχονται από τα 

ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ώςτε να προςφϋρονται ξεχωριςτϋσ υπηρεςύεσ ςε κϊθε 

εκπαιδευόμενο (εξατομικευμϋνη μϊθηςη). Οι μϋχρι ςόμερα προςεγγύςεισ που αφορούν την 

παροχό εξατομικευμϋνων υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ δεν δύνουν την απαιτούμενη 

ϋμφαςη ςε κρύςιμεσ παιδαγωγικϋσ παραμϋτρουσ και ςε κϊθε περύπτωςη δεν προςφϋρουν την 

αναγκαύα ευελιξύα και επαναχρηςιμοποιηςιμότητα των εκπαιδευτικών ςεναρύων καθώσ τα 

ςυνδϋουν με ςυγκεκριμϋνο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτϋσ τισ αδυναμύεσ ϋρχεται να καλύψει το γενικό 

πλαύςιο ςτο οπούο ςτηρύχτηκε η παρούςα εργαςύα. 

κοπόσ τησ παρούςασ διπλωματικόσ εργαςύασ όταν να υλοποιόςει ϋνα καινοτόμο πλαύςιο 

εργαςύασ που επιτρϋπει την αυτόματη δημιουργύα παιδαγωγικϊ βϊςιμων εκπαιδευτικών 

εμπειριών, λαμβϊνοντασ υπόψη την ποικιλύα των μαθητών και των ιδιαύτερων αναγκών τουσ, 

προκειμϋνου να αντιμετωπιςτούν οι ανϊγκεσ εξατομικευμϋνησ μϊθηςησ που αναφύονται ςόμερα. 

Βαςικό ϋννοια ςε αυτό το πλαύςιο εργαςύασ, το οπούο περιγρϊφηκε με λεπτομϋρεια ςτο Κεφϊλαιο 

3,  εύναι αυτό του αφηρημϋνου εκπαιδευτικού ςεναρύου, το οπούο περιγρϊφει με γενικό τρόπο την 

εκπαιδευτικό ςτρατηγικό ώςτε η παιδαγωγικό (τρόποσ διδαςκαλύασ) να εύναι ςαφώσ 

διαχωριςμϋνη από το εκπαιδευτικό υλικό. Ϊτςι, κατϊλληλα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια μπορούν να 

αξιοποιηθούν και να επαναχρηςιμοποιηθούν από τισ διαδικαςύεσ εξατομύκευςησ για την 

καταςκευό των εκπαιδευτικών εμπειριών ςε διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ καταςτϊςεισ (instructional 

contexts). Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύνθεςησ τησ εξατομικευμϋνησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ, τα 
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επαναχρηςιμοποιόςιμα αντικεύμενα μϊθηςησ ςυνδϋονται ςτο εκπαιδευτικό ςενϊριο ςε 

πραγματικό χρόνο, ςύμφωνα με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και τισ προτιμόςεισ του εκϊςτοτε μαθητό.  

Η ςύνδεςη του εκπαιδευτικού ςεναρύου με το εκπαιδευτικό υλικό ςε πραγματικό χρόνο επιτρϋπει 

την καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών, όπου οι ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και 

προτιμόςεισ των μαθητών (π.χ. ςτυλ μϊθηςησ, εκπαιδευτικό επύπεδο, εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

κ.τ.λ.) που εκφρϊζονται ςτα προφύλ τουσ,  λαμβϊνονται υπόψη τόςο ςτην οργϊνωςη τησ 

εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ όςο και ςτο περιεχόμενό τησ. 

τα πλαύςια τησ παρούςασ εργαςύασ υλοποιόθηκαν οι μηχανιςμού εξατομύκευςησ ςύμφωνα με το 

παραπϊνω πλαύςιο.  Επιπλϋον, αναπτύχθηκαν μηχανιςμού μεταςχηματιςμού τησ παραγόμενησ 

εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε κατϊλληλη μορφό ώςτε να μπορεύ να διανεμηθεύ ςτον τελικό χρόςτη 

μϋςω κατϊλληλων ςυςτημϊτων (π.χ. μϋςω ενόσ υςτόματοσ Διαχεύριςησ Μϊθηςησ). Σϋλοσ, 

ςχεδιϊςτηκε και αναπτύχθηκε μύα γραφικό διεπαφό για την διαχεύριςη των προφύλ των μαθητών 

και την πραγματοπούηςη τησ διαδικαςύασ εξατομύκευςησ και του μεταςχηματιςμού τησ 

παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε κατϊλληλη μορφό. Σα προφύλ των μαθητών 

περιλαμβϊνουν τισ ςημαντικϋσ παραμϋτρουσ που λαμβϊνονται υπόψη ςτην εξατομύκευςη. Για την 

αποθόκευςη και την διαχεύριςη αυτών των προφύλ ςχεδιϊςτηκε και αναπτύχθηκε μύα αποθόκη 

υλικού και κατϊλληλεσ υπηρεςύεσ.  Οι λεπτομερεύσ περιγραφϋσ των ανωτϋρω τμημϊτων του 

λογιςμικού που αναπτύχθηκε ςτα πλαύςια τησ εργαςύασ αυτόσ δόθηκαν ςτα κεφϊλαια 4, 5, 6 και 7 

ωσ εξόσ: 

 το κεφϊλαιο 4 παρουςιϊςτηκε η αποθόκη των προφύλ μαθητών και το λογιςμικό 

διαχεύριςησ τησ αποθόκησ αυτόσ το οπούο παρϋχεται με τη μορφό υπηρεςιών ιςτού για να 

εξαςφαλιςτεύ η αποτελεςματικότερη λειτουργύα του λογιςμικού ςε ϋνα κατανημϋνο 

περιβϊλλον. 

 το κεφϊλαιο  5  παρουςιϊςτηκε το Σμόμα Εξατομύκευςησ το οπούο εύναι υπϋυθυνο για τη 

δυναμικό καταςκευό εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών με βϊςη τισ 

πληροφορύεσ από το προφύλ ενόσ μαθητό. Σο τμόμα αυτό υλοποιεύ εξειδικευμϋνουσ 

αλγορύθμουσ ανεύερεςησ κατϊλληλων εκπαιδευτικών ςεναρύων, προςαρμογό τουσ 

λαμβϊνοντασ υπόψη το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του μαθητό, και ςύνδεςησ με κατϊλληλα 

αντικεύμενα μϊθηςησ.  
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 το κεφϊλαιο 6 παρουςιϊςτηκε το Σμόμα Μεταςχηματιςμού το οπούο εύναι υπεύθυνο για 

τη δημιουργύα ενόσ αντικειμϋνου μαθόματοσ το οπούο αναπαρύςταται με χρόςη του 

προτύπου METS παύρνοντασ ςαν εύςοδο την ενδιϊμεςη μορφό μιασ εξατομικευμϋνησ 

εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ που παρϊγεται από το Σμόμα Εξατομύκευςησ. το ύδιο κεφϊλαιο 

παρουςιϊςτηκε και το Εργαλεύο Δημοςύευςησ το οπούο εύναι υπεύθυνο για την τελικό 

δημοςύευςη ενόσ αντικειμϋνου μϊθηςησ ςε κατϊλληλη μορφό ώςτε να εύναι δυνατό η 

παρουςύαςό του ςτο μαθητό. Μια τϋτοια μορφό εύναι αυτό ενόσ SCORM πακϋτου η οπούα 

αποτελεύ και το δημοφιλϋςτερο ςόμερα πρότυπο διαλειτουργικότητασ που 

αναγνωρύζουν τα ςυςτόματα διαχεύριςησ μϊθηςησ. Αυτόσ υπόρξε και ο λόγοσ για τον 

οπούο επιλϋχθηεκ το πρότυπο SCORM εξαςφαλύζονται τη μϋγιςτη δυνατό 

επαναχρηςιμοποιηςιμότητα των παραγόμενων εκπαιδευτικών εμπειριών.  

 το κεφϊλαιο 7 παρουςιϊςτηκε η γραφικό διεπαφό για την διαχεύριςη των προφύλ των 

μαθητών και την επύδειξη τησ διαδικαςύασ εξατομύκευςησ και του μεταςχηματιςμού τησ 

παραγόμενησ εκπαιδευτικόσ εμπειρύασ ςε κατϊλληλη μορφό παρουςύαςησ.  

Η υλοπούηςη βαςύςτηκε ςτα κυριότερα πρότυπα και τεχνολογύεσ που χρηςιμοποιούνται από την 

επιςτημονικό κοινότητα τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. Ακλουθώντασ τα πρότυπα και τισ 

τεχνολογύεσ αυτϋσ, δύνεται η δυνατότητα τησ προςαρμογόσ και αρμονικόσ ενςωμϊτωςησ του 

λογιςμικού ςε διαφορετικϊ ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ που ακολουθούν ανοικτϋσ 

αρχιτεκτονικϋσ. 

8.2. ΤΝΕΙΥΟΡΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Η παρούςα εργαςύα αξιοποιόθηκε  από τα ευρωπαώκϊ ερευνητικϊ προγρϊμματα LOGOS και 

DELOS II, ςτα οπούα μετϋχει το Εργαςτόριο Διανεμημϋνων Πληροφοριακών υςτημϊτων και 

Εφαρμογών Πολυμϋςων (MUSIC)  του Πολυτεχνεύου Κρότησ, για να καλύψει την ανϊγκη 

αυτόματησ καταςκευόσ παιδαγωγικϊ ϊρτιων εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών. 

8.2.1. υνειςφορϊ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ ςτο πρόγραμμα LOGOS 

Ο κύριοσ ςτόχοσ του ϋργου αυτού εύναι η δημιουργύα μύασ πλατφόρμασ αειφανούσ εκμϊθηςησ 

(ubiquitous learning – uLearning) η οπούα ςυνδυϊζει τη χρόςη εκπαιδευτικών αντικειμϋνων που 
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δημιουργούνται μϋςω ενόσ κατϊλληλου περιβϊλλοντοσ ςυγγραφόσ (LOGOS Authoring Studio) και 

διανϋμονται προσ τουσ εκπαιδευόμενουσ μϋςα από ψηφιακό αναμετϊδοςη ςε δϋκτεσ ψηφιακόσ 

τηλεόραςησ, μϋςω κινητών ςυςκευών και μϋςω του Διαδικτύου. 

Οι ειδικότεροι ςτόχοι του ϋργου LOGOS εύναι οι εξόσ: 

1. Δημιουργύα μύασ πλατφόρμασ «cross-media» για τη εκμϊθηςη μϋςω διαδικτύου, 

χρηςιμοποιώντασ τον παγκόςμιο ιςτό, τα κινητϊ τηλϋφωνα, και τισ υπηρεςύεσ 

ψηφιακόσ αναμετϊδοςησ δεδομϋνων.   

2. Δημιουργύα «cross-media» εκπαιδευτικού περιεχομϋνου με χρόςη ειδικού 

περιβϊλλοντοσ ςυγγραφόσ (Authoring Studio) το οπούο χρηςιμοποιεύ υπϊρχοντα 

ψηφιακϊ αντικεύμενα που βρύςκονται ςε εξωτερικούσ πϊροχουσ περιεχομϋνου 

(content providers). 

3. Ϊλεγχοσ και τεκμηρύωςη τησ λειτουργικότητασ τησ νϋασ πλατφόρμασ με εκτεταμϋνο 

πειραματιςμό για διαπύςτωςη τησ ευχρηςτύασ και λειτουργικότητα τησ.   

Σο ϋργο LOGOS δύνει ιδιαύτερη βαρύτητα ςτην παροχό υπηρεςιών εξατομικευμϋνησ μϊθηςησ και 

για το ςκοπό αυτό ακολουθεύ μια αρχιτεκτονικό η οπούα βαςύζεται ςτην ϋννοια των αφηρημϋνων 

εκπαιδευτικών ςεναρύων, όπωσ παρουςιϊςτηκαν ςτην εργαςύα αυτό. υγκεκριμϋνα το 

παραπϊνω πλαύςιο εξατομύκευςησ υλοποιόθηκε για την αυτόματη καταςκευό εκπαιδευτικών 

αντικειμϋνων μαθημϊτων (courseware objects) βαςιςμϋνων ςτην παιδαγωγικό ώςτε τα 

αντικεύμενα αυτϊ να δοθούν ςτην ςυνϋχεια με τη μορφό εκπαιδευτικών εμπειριών ςε διϊφορεσ 

ςυςκευϋσ. Σο λογιςμικό που αναπτύχθηκε ςτην παρούςα εργαςύα χρηςιμοποιεύται ςτο ϋργο 

LOGOS για την αυτόματη καταςκευό εξατομικευμϋνων εμπειριών, λαμβϊνοντασ υπόψη τα 

προφύλ των μαθητών και αφηρημϋνα εκπαιδευτικϊ ςενϊρια,  οι οπούεσ ςτη ςυνϋχεια 

μεταςχηματύζονται ςε κατϊλληλη μορφό για τη διανομό τουσ ςτουσ τελικούσ χρόςτεσ. 

8.2.2. υνειςφορϊ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ ςτο πρόγραμμα DELOS II 

Σο ϋργο DELOS II αποτελεύ ϋνα δύκτυο αριςτεύασ ςε ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ το οπούο αποςκοπεύ 

ςτο ςυντονιςμό των ερευνητικών δραςτηριοτότων των κυριότερων ερευνητικών ομϊδων τησ 

Ευρώπησ ςε θϋματα ψηφιακών βιβλιοθηκών ώςτε να αναπτύξει ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ 
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ψηφιακών βιβλιοθηκών. Ειδικότερα, ςτα πλαύςια του DELOS II αναπτύςςονται ενοποιημϋνεσ 

θεωρύεσ και πλαύςια εργαςύασ που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωόσ των αντικειμϋνων που 

διαχειρύζονται οι ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ καθώσ και διαλειτουργικϋσ υπηρεςύεσ για τη διαχεύριςη 

των ψηφιακών αντικειμϋνων.  

Η ερευνητικό δραςτηριότητα του DELOS ΙΙ οργανώνεται ςε υποϋργα τα οπούα διαπραγματεύονται 

ςυγκεκριμϋνα ζητόματα, που ςχετύζονται με τουσ ςτόχουσ του δικτύου. Ϊνα από αυτϊ τα 

υποϋργα αφορϊ τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ψηφιακών βιβλιοθηκών (ςε αυτό την περύπτωςη 

βιβλιοθηκών οπτικοακουςτικού υλικού) και εφαρμογών ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ (υποϋργο Σ5.4). 

τα πλαύςια αυτού του υποϋργου αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονικό  ASIDE [1][2][4] για την 

υποςτόριξη διαλειτουργικότητασ μεταξύ ψηφιακών βιβλιοθηκών και εφαρμογών ηλεκτρονικόσ 

μϊθηςησ η οπούα περιλαμβϊνει ωσ αναπόςπαςτο τμόμα τησ μηχανιςμούσ για την 

αποτελεςματικό δημιουργύα εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών εμπειριών. 

τα πλαύςια του παραπϊνω υποϋργου του δικτύου DELOS II, χρηςιμοποιόθηκε το λογιςμικό το 

οπούο αναπτύχθηκε ςτην παρούςα εργαςύα, για την αυτόματη καταςκευό εξατομικευμϋνων 

εκπαιδευτικών εμπειριών.  

8.3. ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΠΕΚΣΑΕΙ 

8.3.1. Ενοπούηςη εξατομύκευςησ ςε ςύςτημα διαχεύριςησ μϊθηςησ 

αν ενδιαφϋρουςα μελλοντικό επϋκταςη βλϋπουμε την επϋκταςη και προςαρμογό ενόσ 

ςυςτόματοσ διαχεύριςησ μϊθηςησ ανοιχτού λογιςμικού (open-source), όπωσ το ILIAS, ώςτε να 

ενςωματωθεύ η λειτουργικότητα του λογιςμικού εξατομύκευςησ που αναπτύχθηκε ςτην παρούςα 

διπλωματικό εργαςύα, με όλα τα πλεονεκτόματα που περιγρϊφηκαν νωρύτερα. 

8.3.2. Ολοκλόρωςη υλοπούηςησ νϋασ ϋκδοςησ πλαιςύου εξατομύκευςησ  

Εύναι ςε εξϋλιξη η υλοπούηςη μύασ νϋασ ϋκδοςησ του πλαιςύου εξατομύκευςησ ςτην οπούα 

ακολουθεύται μύα διαφορετικό προςϋγγιςη του μοντϋλου των αφηρημϋνων εκπαιδευτικών 

ςεναρύων, του μοντϋλου των εκπαιδευτικών προφύλ και του αλγορύθμου εξατομύκευςησ. Με το 

νϋο ςχεδιαςμό του μοντϋλου των αφηρημϋνων εκπαιδευτικών ςεναρύων, δύνεται η δυνατότητα 
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να οριςτούν ςύνολα εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων (Activity Structure) ςε περιςςότερα από ϋνα 

επύπεδα. Σα νϋα μοντϋλα υλοποιόθηκαν ςε XMLSchema αντύ τησ OWL και οι επερωτόςεισ του 

αλγορύθμου ςε XQuery αντύ για SPARQL. Λεπτομϋρειεσ για τη νϋα αυτό προςϋγγιςη 

παρουςιϊζονται ςτο [27]. 
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Παρϊρτημα Α 
 

’ αυτό το παρϊρτημα δύνεται το XSLT που χρηςιμοποιεύται από το τμόμα μεταςχηματιςμού 

METS εγγρϊφων ςε ολοκληρωμϋνα πακϋτα SCORM.  

 
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:java="transformation.GetFiles" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ht=".html" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" saxon:trace="yes" xmlns:saxon="http://icl.com/saxon" 
                xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" 
xmlns:b="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" xmlns:METS="http://www.loc.gov/METS/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3" 
                xmlns:LOM="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM" exclude-result-prefixes="METS b java ht LOM"> 
 <!-- METS:mets --> 
 <xsl:strip-space elements="*"/> 
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/> 
 <xsl:attribute-set name="manifestNS"> 
  <xsl:attribute name="xsi:schemaLocation">http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1 
imscp_v1p1.xsd http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3 adlcp_v1p3.xsd http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM lom.xsd 
http://www.imsglobal.org/xsd/imsss imsss_v1p0.xsd http://www.adlnet.org/xsd/adlnav_v1p3 
adlnav_v1p3.xsd</xsl:attribute> 
 </xsl:attribute-set> 
 <xsl:template match="METS:mets"> 
  <xsl:element name="manifest" use-attribute-sets="manifestNS"> 
   <xsl:attribute name="identifier"> 
    <xsl:value-of select="@ID"/> 
   </xsl:attribute> 
   <xsl:element name="metadata"> 
    <xsl:element name="schema">ADL SCORM</xsl:element> 
    <xsl:element name="schemaversion">2004 3rd Edition</xsl:element> 
    <xsl:element name="adlcp:location"> 
     <xsl:variable name="rid" select="./@ID"/> 
     <xsl:variable name="metslom" select="concat('lomfiles/',$rid)"/> 
     <xsl:value-of select="concat($metslom,'.xml')"/> 
    </xsl:element> 
   </xsl:element> 
   <xsl:element name="organizations"> 
    <xsl:attribute name="default"> 
     <xsl:value-of select="METS:structMap/METS:div/@ID"/> 
    </xsl:attribute> 
    <!--set StructMap mapping as the default --> 
    <xsl:apply-templates select="METS:structMap" 
mode="MapToOrganization"/> 
    <!-- Would be also good to map the fileSec to a secondary Organization 
(instead of just flattening it out into the Resources --> 
    <xsl:apply-templates select="METS:fileSec" mode="MapToOrganization"/> 
   </xsl:element> 
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   <!-- Resources --> 
   <xsl:element name="resources"> 
 
    <xsl:apply-templates select="METS:fileSec" mode="MapToResources"/> 
    <xsl:apply-templates select=".//METS:file" mode="MapToResource"/> 
   </xsl:element> 
  </xsl:element> 
 </xsl:template> 
 <!--Generate Organization (from structMap) --> 
 <xsl:template match="METS:structMap" mode="MapToOrganization"> 
  <xsl:element name="organization"> 
   <xsl:attribute name="identifier"> 
    <xsl:value-of select="./METS:div/@ID"/> 
   </xsl:attribute> 
   <xsl:attribute name="structure"> 
    <xsl:value-of 
select="./../METS:dmdSec[@ID='LOM']/METS:mdWrap/METS:xmlData/LOM:lom/LOM:general/LOM:structure/L
OM:value"/> 
   </xsl:attribute> 
   <xsl:element name="title"> 
    <xsl:value-of select="METS:div/@LABEL"/> 
   </xsl:element> 
   <!-- could put title and metadata here (but I don't know of a mapping for it --> 
   <xsl:apply-templates select="METS:div" mode="MapToItem"/> 
  </xsl:element> 
 </xsl:template> 
 <!-- METS:div to IMS:item --> 
 <xsl:template match="METS:div[@TYPE='activity']" mode="MapToItem"> 
  <xsl:element name="item"> 
   <xsl:attribute name="identifier"> 
    <xsl:value-of select="@ID"/> 
   </xsl:attribute> 
   <!-- Blepo an exei FPTR--> 
   <xsl:if test="./METS:div[@TYPE='channel']"> 
    <xsl:attribute name="identifierref"> 
     <xsl:value-of 
select="./METS:div[@DMDID='CHANNEL_1']//METS:fptr/@FILEID"/> 
    </xsl:attribute> 
   </xsl:if> 
   <xsl:element name="title"> 
    <xsl:value-of select="@LABEL"/> 
   </xsl:element> 
   <xsl:apply-templates select="METS:fptr" mode="MapToItem"/> 
   <!--recursive application of div --> 
   <xsl:apply-templates select="METS:div" mode="MapToItem"/> 
  </xsl:element> 
 </xsl:template> 
 <!-- Generate Resources --> 
 <!--FileGrp is a recursive structure whereas Resource cannot contain another Resource. 
 Right now, I will just map out the files (in METS, we can have mptr, so this type of solution is not 
sufficient for METS 
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 --> 
 <xsl:template match="METS:fileSec" mode="MapToResources"> 
  <xsl:apply-templates select="METS:fileGrp" mode="MapToResource"/> 
 </xsl:template> 
 <xsl:template match="METS:fileGrp" mode="MapToResource"> 
 
  <xsl:element name="resource"> 
   <xsl:attribute name="identifier">RES-F87901C5-6B8C-429A-438E-
6126880B56A5</xsl:attribute> 
   <xsl:attribute name="adlcp:scormType">asset</xsl:attribute> 
   <xsl:attribute name="type">webcontent</xsl:attribute> 
 
   <xsl:element name="file"> 
    <xsl:attribute name="href">SharedFiles/css/snstyle.css</xsl:attribute> 
   </xsl:element> 
   <xsl:element name="file"> 
    <xsl:attribute name="href">SharedFiles/images/bottom.gif</xsl:attribute> 
   </xsl:element> 
   <xsl:element name="file"> 
    <xsl:attribute name="href">SharedFiles/images/next.gif</xsl:attribute> 
   </xsl:element> 
   <xsl:element name="file"> 
    <xsl:attribute 
name="href">SharedFiles/images/next_rollover.gif</xsl:attribute> 
   </xsl:element> 
   <xsl:element name="file"> 
    <xsl:attribute name="href">SharedFiles/images/previous.gif</xsl:attribute> 
   </xsl:element> 
   <xsl:element name="file"> 
    <xsl:attribute 
name="href">SharedFiles/images/previous_rollover.gif</xsl:attribute> 
   </xsl:element> 
   <xsl:element name="file"> 
    <xsl:attribute 
name="href">SharedFiles/scripts/APIWrapper.js</xsl:attribute> 
   </xsl:element> 
   <xsl:element name="file"> 
    <xsl:attribute 
name="href">SharedFiles/scripts/courseFunctions.js</xsl:attribute> 
   </xsl:element> 
  </xsl:element> 
 
  <xsl:for-each select="./METS:file"> 
   <xsl:element name="resource"> 
    <xsl:variable name="rid" 
select="./METS:FLocat[@LOCTYPE='URN']/@xlink:href"/> 
    <xsl:variable name="res" select="concat('resources/',$rid)"/> 
    <xsl:variable name="link" select="concat($res,'.html')"/> 
    <xsl:attribute name="adlcp:scormType">sco</xsl:attribute> 
    <xsl:attribute name="identifier"> 
     <xsl:value-of select="@ID"/> 
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    </xsl:attribute> 
    <xsl:attribute name="type">webcontent</xsl:attribute> 
    <xsl:attribute name="href"> 
     <xsl:value-of select="$link"/> 
    </xsl:attribute> 
    <xsl:element name="metadata"> 
     <xsl:element name="adlcp:location"> 
 
      <xsl:variable name="lom" select="concat('lomfiles/',$rid)"/> 
      <xsl:value-of select="concat($lom,'.xml')"/> 
     </xsl:element> 
    </xsl:element> 
    <xsl:element name="file"> 
     <xsl:attribute name="href"> 
      <xsl:value-of select="$link"/> 
     </xsl:attribute> 
    </xsl:element> 
 
    <xsl:call-template name="for.loop"> 
     <xsl:with-param name="i"> 
      <xsl:value-of select="$rid"/> 
     </xsl:with-param> 
    </xsl:call-template> 
    <xsl:element name="dependency"> 
     <xsl:attribute name="identifierref">RES-F87901C5-6B8C-429A-438E-
6126880B56A5</xsl:attribute> 
    </xsl:element> 
   </xsl:element> 
  </xsl:for-each> 
 </xsl:template> 
 
 <!--DO references --> 
 <xsl:template name="for.loop"> 
  <xsl:param name="i"/> 
  <xsl:variable name="theFilenames" select="java:getFileLinks($i)"/> 
  <xsl:variable name="asss" select="java:getVectorSize($theFilenames)"/> 
  <xsl:call-template name="vec"> 
   <xsl:with-param name="position">0</xsl:with-param> 
   <xsl:with-param name="vsize" select="$asss"/> 
  </xsl:call-template> 
 </xsl:template> 
 
 <xsl:template name="vec"> 
  <xsl:param name="position"/> 
  <xsl:param name="vsize"/> 
  <xsl:variable name="vector" select="java:getV()"/> 
  <!--begin_: Line_by_Line_Output --> 
  <xsl:if test="$position &lt; $vsize"> 
   <xsl:element name="file"> 
    <xsl:attribute name="href"> 
     <xsl:value-of 
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select="java:getVectorItem($vector,java:getPosition())"/> 
    </xsl:attribute> 
   </xsl:element> 
  </xsl:if> 
  <!--begin_: RepeatTheLoopUntilFinished--> 
  <xsl:if test="$position &lt; $vsize"> 
   <xsl:call-template name="vec"> 
    <xsl:with-param name="position"> 
     <xsl:value-of select="$position + 1"/> 
    </xsl:with-param> 
    <xsl:with-param name="vsize"> 
     <xsl:value-of select="$vsize"/> 
    </xsl:with-param> 
   </xsl:call-template> 
  </xsl:if> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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Παρϊρτημα Β 
 

Εύναι πολύ ςημαντικό το αντικεύμενο μϊθηςησ που επιλϋγεται για μύα δραςτηριότητα να εύναι 

ςυναφϋσ με τον επαιδευτικό ςτόχο που επιτελεύ. ε μύα αποθόκη αντικειμϋνων μϊθηςησ, εύναι 

πολύ ςυχνό το φαινόμενο να υπϊρχουν περιςςότερα του ενόσ αντικεύμενα που να ικανοποιούν 

κοινούσ εκπαιδευτιουσ ςτόχουσ και να ταιριϊζουν  ςτην ύδια εκπαιδευτικό δραςτηριότητα.  

Ϊνα αντικεύμενο μϊθηςησ ταιριϊζει ςε μύα εκπαιδευτικό δραςτηριότητα όταν αναφϋρονται ςτον 

ύδιο εκπαιδευτικό ςτόχο. Σον εκπαιδευτικό ςτόχο ςυνθϋτουν ο ςυνδυαςμόσ ρόματοσ (verb) και 

αντικειμϋνου (topic) για μια εκπαιδευτικό περιοχό (domain). υμπληρωματικϊ τησ παραπϊνω 

ςυνθόκησ μπορούν να λαμβϊνονται υπόψη και ϊλλεσ παρϊμετροι που αφορούν γενικϋσ ιδιότητεσ 

του εκπαιδευτικού αντικειμϋνου. Για να επιλϋξει ο αλγόριθμοσ τελικϊ ϋνα αντικεύμενο μϊθηςησ, 

θεωρεύ ότι θα πρϋπει να ικανοποιεύ τουλϊχιςτον το αντικεύμενο τησ εκπαιδευτικόσ 

δραςτηριότητασ (topic). Σα υπόλοιπα χαρακτηριςτικϊ (verb και γενικϊ χαρακτηριςτικϊ) τα 

χρηςιμοποιεύ, ςε περύπτωςη εύρεςησ περιςςότερων του ενόσ αντικειμϋνων μϊθηςησ, για να τα 

κατατϊξει ςύμφωνα με εκεύνο που ικανοποιεύ περιςςότερεσ ιδιότητεσ τησ εκπαιδευτικόσ 

δραςτηριότητασ. Από τισ παραπϊνω ιδιότητεσ μπορούμε να εξϊγουμε μια μαθηματικό ςχϋςη 

ςύμφωνα με την οπούα θα προκύπτει η βαθμολογύα που ςυγκεντρώνει ϋνα αντικεύμενο μϊθηςησ 

ςυγκρινόμενο με μύα δραςτηριότητα, ώςτε κϊθε φορϊ να επιλϋγεται το καταλληλότερο, αυτό 

δηλαδό που ςυγκϋντρωςε τη μεγαλύτερη βαθμολογύα.  

Ϊςτω ότι : 

a=topic 

b=verb 

c=γενικϋσ ιδιότητεσ 

 

Οι μαθηματικϋσ ςχϋςεισ που ςυνϋουν τισ παραπϊνω ιδιότητεσ εύναι οι ακόλουθεσ : 

 

b + c

a + b + c
 >  

b + c

a + b + c
→ 𝑏 > 𝑐 
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a

a + b + c
 >  

b + c

a + b + c
→ a > 𝑏 + 𝑐 

 

a + b

a + b + c
 >  

a + c

a + b + c
→ 𝑏 > 𝑐 

 

την Εικόνα Β-1 παρουςιϊζονται ςε διϊγραμμα οι παραπϊνω ςχϋςεισ για μύα περύπτωςη με ρόμα 

αντικεύμενο και πϋντε γενικϊ χαρακτηριςτικϊ. Παρατηρούμε ότι υπϊρχει διακριτό διαφορϊ 

ανϊλογα με τι ικανοποιεύται κϊθε φορϊ και δεν υπϊρχει ποτϋ επικϊλυψη, ϋτςι δε γύνεται να 

δημιουργηθεύ ςύγχυςη ςτο τι ικανοποιεύται κϊθε φορϊ. Δηλαδό ςε μια περύπτωςη που 

ικανοποιούνται όλα τα γενικϊ χαρακτηριςτικϊ ενόσ αντικειμϋνου μϊθηςησ, η βαθμολογύα που θα 

ςυγκεντρωθεύ θα εύναι ςύγουρα μικρότερη από τη βαθμολογύα που θα ςυγκεντρώςει ϋνα ϊλλο 

αντικεύμενο μϊθηςησ. την περιοχό που περιβϊλλεται από τη διακεκομμϋνη γραμμό τησ 

παρακϊτω εικόνασ, περιλαμβϊνεται η περιοχό ςτην οπούα ϋνα αντικεύμενο μϊθηςησ θεωρεύται ότι 

ικανοποιεύ μια εκπαιδευτικό δραςτηριότητα.  
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Εικόνα Β-2 : Διϊγραμμα μαθηματικών ςχϋςεων για την βαθμολόγηςη των αντικειμϋνων μϊθηςησ. Σο αντικεύμενο μϊθηςησ που ςυγκεντρώςει τη μεγαλύτερη 
βαθμολογύα εντόσ του πλαιςύου με τη διακεκομμϋνη γραμμό, επιλϋγεται τελικϊ ωσ το καταλληλότερο για την εκπαιδευτικό διαδικαςύα.

0 1 2 3 4 5

c

a + b + c
 

b

a + b + c
 

b + c

a + b + c
 

Μόνο γενικζσ ιδιότθτεσ 

Μόνο verb και  γενικζσ 

ιδιότθτεσ 

Topic , verb και γενικεσ 

ιδιότθτεσ  

Μόνο topic και γενικζσ 

ιδιότθτεσ  ιδιότθτεσ 

a + b + c

a + b + c
 

a + b

a + b + c
 

a + c

a + b + c
 

a

a + b + c
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την περύπτωςη του αλγορύθμου εξατομύκευςησ οι τιμϋσ που δόθηκαν ςτισ μεταβλητϋσ εύναι: a=1, 

b=0.5 και c=0.01. Για τη μεταβλητό c θεωρόςαμε ότι θα αντιπροςωπεύεται από 6 ςτοιχεύα το 

Educational Level, το Difficulty,το  Learning resource type, το Interactivity type, Interactivity level, 

και τη language. τον πύνακα Β-0-1 που ακολουθεύ παρουςιϊζονται αναλυτικϊ οι τιμϋσ κϊθε 

ςτοιχεύου.   

Πύνακασ Β-0-1 : Σα ςτοιχεύα που ςυνθϋτουν το fuzzy και το ειδικό βϊροσ τουσ ςύμφωνα με το οπούο αποτυπώνεται ο 
ρόλοσ τουσ ςτον υπολογιςμό τησ βαθμολογύασ ενόσ εκπαιδευτικού αντικειμϋνου. 

τοιχεύα που ςυνθϋτουν το φύλτρο Βϊροσ 

Topic 1 

Verb 0.5 

Educational Level 0.01 

Difficulty 0.01 

Learning resource type 0.01 

Interactivity type 0.01 

Interactivity level 0.01 

Language 0.01 

  

 

την παρακϊτω ςυνϊρτηςη παρουςιϊζεται ο τρόποσ με τον οπούο υπολογύζεται βαθμολογύα για 

κϊθε εκπαιδευτικό αντικεύμενο. 

 

Total =
Wt ∗ tt + Wv ∗ tv + Wo ∗ to

Wt + Wv + Wo
 

 

την παραπϊνω ςυνϊρτηςη με  𝑊𝑡  χαρακτηρύζεται το βϊροσ του Topic, με 𝑡𝑡  χαρακτηρύζεται η 

βαθμολογύα που ςυγκϋντρωςε το Topic ςτο εκπαιδευτικό αντικεύμενο (μπορεύ να εύναι 0 ό 1 ), με  

𝑊𝑣  χαρακτηρύζεται το βϊροσ του Verb και με  𝑡𝑣  χαρακτηρύζεται η βαθμολογύα που ςυγκϋντρωςε 

το Verb ςτο εκπαιδευτικό αντικεύμενο (μπορεύ να εύναι 0 ό 1 ) και με  𝑊𝜊  χαρακτηρύζεται το βϊροσ 
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των υπολούπων αντικειμϋνων και με  𝑡𝜊  χαρακτηρύζεται η βαθμολογύα που ςυγκϋντρωςαν ςτο 

εκπαιδευτικό αντικϋιμενο (μπορεύ να εύναι 0 ϋωσ 1 και προκύπτει από το μϋςο όρο των 

ικανοποιημϋνων αντικειμϋνων ςε ςχϋςη με τα αυτϊ που ζητόθηκαν από το φύλτρο).  Για 

παρϊδειγμϊ, ϋςτω ότι ϋνα φύλτρο ικανοποιεύ τα εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα για το Topic, το Verb, 

το Educational Level και το Difficulty. Η παραπϊνω ςυνϊρτηςη παύρνει την ακόλουθη μορφό : 

Total =
1 ∗ 1 + 1 ∗ 0.5 + 0.01 ∗ 0.4

1 + 0.5 + 0.01
= 0.9960 

 Σα εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα που επιλϋγονται τελικϊ από τον αλγόριθμο, θα πρϋπει να ϋχουν 

ςυγκεντρώςει βαθμολογύα τουλϊχιςτον  

Total =
1

1+0.5+0.01
= 0.6622  . Αυτό ςημαύνει ότι θα πρϋπει να ικανοποιούν τουλϊχιςτον το 

Topic  τησ εκπαιδευτικόσ δραςτηριότητασ. Σα εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα που 

ςυγκεντρώνουν βαθμολογύα μικρότερη από το από 0.6622 δεν επιλϋγονται και η 

εκπαιδευτικό δραςτηριότητα αφαιρεύται από την τελικό εκπαιδευτικό εμπειρύα. 

 


