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Περίληψη Διατριβής 

 Η  αλματώδης  ανάπτυξη  των  τεχνολογιών  πληροφορίας  και  επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  την 

τελευταία  δεκαετία  έχει  ανοίξει  καινούργιους  ορίζοντες  και  έχει  προσφέρει  καινούριες 

δυνατότητες σε πολλούς τομείς εφαρμογών. Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν εκμηδενίσει τις 

αποστάσεις  και  προσφέρουν  νέους  τρόπους  επικοινωνίας.  Οι  ραγδαίες  αυτές  εξελίξεις 

έχουν  προσφέρει  καινούργιες  προοπτικές  και  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  επηρεάζοντας 

άμεσα την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Η  σημασία  της  συμβολής  του  παγκόσμιου  ιστού  στην  εκπαίδευση  έγινε  γρήγορα 

αντιληπτή  με  την  εμφάνιση  νέων  εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων.  Η  σύγχρονη  και 

ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση, με αξιοποίηση του παγκόσμιου ιστού, είναι πλέον 

πολύ δημοφιλείς και προβάλλονται ως αρκετά αξιόπιστα μέσα παροχής εκπαίδευσης από 

απόσταση.  

 Η βασική συμβολή της εκπαίδευσης από απόσταση αφορά τη μετάβαση από τη μέχρι 

πρότινος  «δασκαλοκεντρική»  μορφή  εκπαίδευσης  προς  τη  «μαθητοκεντρική».  Δεν 

προσαρμόζεται πλέον η εκπαίδευση στις ανάγκες του διδάσκοντα, αλλά στις ανάγκες του 

διδασκόμενου.  Δεν  λείπουν  όμως  τα  προβλήματα  που  ιδιαίτερα  στην  ασύγχρονη 

εκπαίδευση από απόσταση εστιάζονται στα εξής σημεία: έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ 

του  διδάσκοντα  και  του  εκπαιδευόμενου,  που  προκαλεί  ένα  αίσθημα  απομόνωσης  στο 

δεύτερο,  έλλειψη  προσαρμογής  των  διαφορετικών  αναγκών  των  εκπαιδευόμενων  στο 

παρεχόμενο  εκπαιδευτικό  υλικό,  καθώς  και  αδυναμία  αντικειμενικής  αξιολόγησης  της 

εκπαιδευτικής  πορείας  των  εκπαιδευόμενων  λόγω  ελλιπούς  διαπροσωπικής  επαφής 

μεταξύ διδάσκοντα και εκπαιδευόμενου.  

  Μια  σημαντική  κατηγορία  των  συστημάτων  εφαρμογών  ιστού  είναι  τα 

Προσαρμοστικά  Υπερμεσικά  Συστήματα  (Adaptive  Hypermedia  Systems),  τα  οποία 

υποστηρίζουν μοντέλα εκπαίδευσης με αξιοποίηση του παγκόσμιου  ιστού.  Τα συστήματα 

αυτά  έχουν  αποκτήσει  μεγάλη  δημοτικότητα  και  προσδίδουν  νέες  προοπτικές  για  την 

εξέλιξη  των  σύγχρονων  εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων.  Επιλύουν  μέρος  των 

προαναφερθέντων  προβλημάτων,  αλλά  επιδέχονται  ακόμα  αρκετές  παρεμβάσεις 

βελτίωσης.  Για  την  ανάπτυξη  σύγχρονων  προσαρμοστικών  υπερμεσικών  συστημάτων 

πρέπει  να  υιοθετηθούν  διαδικασίες  που  να  λαμβάνουν  υπόψη  την  ιδιαιτερότητα  κάθε 

εκπαιδευόμενου,  την  ανάγκη  του  για  επαναξιολόγηση  των  μαθησιακών  του  ικανοτήτων, 

την ανάγκη του εκπαιδευτή για αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου,   τις συνεργασίες μεταξύ 
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των  χρηστών  του  συστήματος  και  την  διαχείριση  των  πληροφοριών  πού  απορρέουν  από 

την χρήση του. 

  Στην παρούσα διατριβή, οι τεχνικές των υφιστάμενων προσαρμοστικών υπερμεσικών 

πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευσης μελετώνται, συγκρίνονται και αξιολογούνται με 

σκοπό  το  σχεδιασμό  νέων,  βελτιωμένων  και  αποτελεσματικών  διαδικασιών  και  τεχνικών 

ανάπτυξης συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση. 

  Σκοπός  της  παρούσας  διατριβής  είναι  η  ανάπτυξη  προσαρμοστικών  υπερμεσικών 

πληροφοριακών  συστημάτων  που  θα  περιορίζουν  τα  προβλήματα  που  παρουσιάζουν  τα 

υφιστάμενα  συστήματα  εκπαίδευσης  από  απόσταση  με  βάση  το  διαδίκτυο  και  θα 

βελτιώνουν  τις  παρεχόμενες  εκπαιδευτικές  υπηρεσίες.  Στην  προσπάθεια  ανάπτυξης  ενός 

καινοτόμου  και  αποτελεσματικού  προσαρμοστικού  υπερμεσικού  πληροφοριακού 

συστήματος  στην  εκπαίδευση,  αναπτύχθηκε  το  σύστημα  ΑS.A.L.E.S.  (ASynchronous 

Adaptive  Learning  and  Evaluation  System).  Τo  σύστημα  ΑS.A.L.E.S.  δημιουργήθηκε  με  τη 

χρήση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού από μηδενική βάση και ενσωματώνει καινοτόμες 

τεχνικές  προσαρμοστικότητας  υπερμεσικών  συστημάτων  εκπαίδευσης,  στα  πλαίσια  της 

ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα  τελευταία  χρόνια,  η  εξάπλωση  της  τεχνολογίας  της  πληροφορικής  και  των 

τηλεπικοινωνιών, καθώς και η διείσδυση του διαδικτύου σε όλους σχεδόν τους κλάδους της 

παγκοσμιοποιημένης  πλέον  οικονομίας,  έχει  επιφέρει  σημαντικές  λειτουργικές  και 

επικοινωνιακές  αλλαγές.  Η  συνεργασία  μεταξύ  τεχνολογιών  πληροφορικής  και 

τηλεπικοινωνιών είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση των αλλαγών σε αρκετές υπηρεσίες 

και  λειτουργίες  στη  σύγχρονη  κοινωνία  (Castells,  2000).  Μια  εκ  των  επηρεασμένων 

υπηρεσιών είναι αυτή της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους Tiffin και Rajasingham (2003), οι 

τάσεις  στην  εκπαίδευση  σε  μια  κοινωνία  δικτύων  (networked  society),αποβλέπουν  στην 

απελευθέρωσή  της  από  χρονικούς  και  τοπικούς  περιορισμούς.  Η  εκπαίδευση  από 

απόσταση  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  “μία  καινοτόμος  προσέγγιση  στην  παράδοση 

καλοσχεδιασμένου,  μαθητοκεντρικού,  διαδραστικού  και  λειτουργικού  εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος  για  τον  καθένα,  οπουδήποτε,  οποτεδήποτε  κάνοντας  χρήση 

χαρακτηριστικών και πηγών από διάφορες ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και άλλες μορφές 

από εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για ανοικτό, ευέλικτο και διαμοιρασμένο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον”.  (Khan,  2001).  Εντούτοις,  παρατηρήθηκε  μία  υψηλή  αποστροφή  των 

εκπαιδευόμενων  σε  μαθήματα  που  βασίζονται  στην  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  και  στα 

οποία  δεν  έχουν  δυνατότητα  συμμετοχής  (Meister,  2002;  Frankola,  2001).  Η  αποστροφή 

των  εκπαιδευόμενων  και  η  δυσαρέσκειά  τους  προέρχεται  κυρίως  από  την  γενικευμένη 

προσέγγιση  παρουσίασης  εκπαιδευτικού  υλικού  από  απόσταση,  όπου  το  υλικό 

παρουσιάζεται  στατικό  για  όλους  τους  εκπαιδευόμενους,  ανεξάρτητα  από  την 

προηγούμενη γνώση, εμπειρία, προτιμήσεις και μαθησιακή στόχευση των εκπαιδευόμενων 

(Stewart et. al., 2005). Τα προσαρμοστικά υπερμεσικά εκπαιδευτικά συστήματα έχουν την 

δυνατότητα  να  εξυπηρετούν  διαφορετικές  απαιτήσεις  των  εκπαιδευόμενων,  δηλαδή  να 

παρέχουν  εξατομικευμένη  εκπαίδευση  και  διανομή  εκπαιδευτικού  υλικού  με  βάση  την 

προηγούμενη γνώση, εμπειρία και μαθησιακό στόχο κάθε εκπαιδευόμενου. Με τον τρόπο 

αυτό βελτιώνεται τόσο η ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων για την online εκπαίδευση, όσο 

και το μαθησιακό αποτέλεσμα. 

Οι  συνεχείς  ερευνητικές  προσπάθειες  για  την  βελτίωση  των  εκπαιδευτικών μεθόδων, 

επικουρούμενες  από  την  ανάγκη  για  την  εξατομικευμένη  μετάδοση  του  εκπαιδευτικού‐

μαθησιακού  υλικού  μέσω  δικτύου,  οδήγησαν  στη  δημιουργία  διαφόρων  εκπαιδευτικών 
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συστημάτων  εκπαίδευσης  από  απόσταση.  Σημαντικό  μέρος  της  σχετικής  τρέχουσας 

έρευνας  επικεντρώνεται  στη  βελτίωση  της  δυνατότητας  ενσωμάτωσης  χαρακτηριστικών 

προσαρμοστικότητας.  

Η προσαρμοστικότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνεχώς επιβεβαιώνεται από 

τα  οφέλη  που  προσκομίζει  σε  ένα  σύγχρονο  εκπαιδευτικό  περιβάλλον.  Αυτό  απορρέει 

κυρίως  από  τη  διαπίστωση  ότι  η  ιδανικότερη  εκπαίδευση  από  απόσταση  επιτυγχάνεται 

μέσω  της  εξατομικευμένης  μάθησης  (δηλαδή  της  εκμάθησης  που  προσαρμόζεται  στις 

συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προτιμήσεις  του  εκπαιδευόμενου  ατόμου),  η  οποία  δεν 

μπορεί να επιτευχθεί, ειδικά σε μαζική κλίμακα, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους 

και  προσεγγίσεις.  Οι  παράγοντες  που  συνηγορούν  στην  ανάπτυξη  ενός  προσαρμοστικού 

περιβάλλοντος είναι: 

• Η ποικιλομορφία των συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων, η οποία διευρύνεται καθώς 

όλο  και  περισσότεροι  εκπαιδευόμενοι  είναι  δυνητικοί  χρήστες  πλέον  ενός  εξ 

αποστάσεως περιβάλλοντος εκπαίδευσης, ειδικά μετά την συστηματική προώθηση 

πρακτικών  για  την  δια  βίου  μάθηση  και  την  ενσωμάτωση  της  εξ  αποστάσεως 

εκπαίδευσης σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

• Η  ποικιλομορφία  στα  μέσα  και  στις  μορφές  πρόσβασης  που  κάνουν  χρήση  οι 

εκπαιδευόμενοι  προκειμένου  να  έχουν  πρόσβαση,  να  επεξεργαστούν  και  να 

χειριστούν το εκπαιδευτικό υλικό. 

• Η πολυμορφικότητα του εκπαιδευτικού υλικού και η χρήση των νέων τεχνολογιών. 

• Ο προσδοκώμενος  πολλαπλασιασμός  του  εκπαιδευτικού  υλικού,  το  οποίο πρέπει 

να επιλεγεί κατάλληλα για να δομηθούν σωστά και κατά περίπτωση τα μαθησιακά 

αντικείμενα. 

Σήμερα,  η  προσαρμοστική  εκπαίδευση  υστερεί  στην  ενσωμάτωση  παιδαγωγικών 

προτύπων  και  δυνατοτήτων  συνεργασιών  μεταξύ  των  εκπαιδευόμενων  (Siadaty  and 

Taghiayareh,  2006).  Επιπροσθέτως  διαπιστώνεται  ότι  υπάρχουν  ολοκληρωμένα  λίγα 

εκπαιδευτικά  διαδικτυακά  συστήματα,  που,  ενώ  ενσωματώνουν  χαρακτηριστικά 

προσαρμοστικότητας,  υστερούν  σημαντικά  στη  δυνατότητα  συνεργασιών  μεταξύ  των 

εκπαιδευτών, στην διαμαθησιακή αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού, στην υποστήριξη των 

εκπαιδευόμενων με αναδρομή κατά την αξιολόγηση προόδου και στις συνεργασίες μεταξύ 

των  εκπαιδευόμενων  για  τον  εμπλουτισμό  του  μαθησιακού  περιεχομένου  με  την 

ενσωμάτωση  εργαλείων  κοινωνικής  δικτύωσης  τόσο  σε  επίπεδο  συστήματος  όσο  και  σε 

επίπεδο ενοτήτων του μαθησιακού υλικού. Από τη βιβλιογραφική μελέτη επίσης προέκυψε 

ότι στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την 
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προσαρμοστικότητα  και  την  ευελιξία  στη  διαχείριση  του  εκπαιδευτικού  υλικού,  την 

επαναχρησιμοποίηση του και τη κοινή χρήση των μαθησιακών δομών (Devedzic,   2002). Η 

αναζήτηση  εκπαιδευτικού  υλικού  καθορίζεται  από  ένα  σύνολο  ειδικών  απαιτήσεων  που 

αφορούν τόσο το στοχευόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα όσο και τις παιδαγωγικές ανάγκες 

των  εκπαιδευόμενων.  Η  αναζήτηση  εκπαιδευτικού  υλικού  βασιζόμενη  στο  υπάρχον 

επίπεδο  κατάρτισης  του  εκπαιδευόμενου  δεν  υποστηρίζεται  από  τα  υπάρχοντα 

προσαρμοστικά  συστήματα.  Απουσιάζει  επίσης  ο  υποστηρικτικός  μηχανισμός  ανάδρασης 

μέσω του οποίου γίνεται η αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος συγκρινόμενο με 

το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Σκοπός  της  παρούσης  διατριβής  είναι  η  επίλυση  των  προαναφερθέντων 

προβλημάτων  με  την  ανάδειξη  ενός  εύχρηστου  και  αποτελεσματικού  τρόπου  ανάπτυξης 

προσαρμοστικών  υπερμεσικών  πληροφοριακών  συστημάτων  εκπαίδευσης  με  σκοπό  την 

προώθηση της ευμάθειας και την μεγιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος. 

 

1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Σύμφωνα με  σχετική  βιβλιογραφία υπάρχουν  δύο μεγάλες  κατηγορίες  συστημάτων 

εκπαίδευσης από απόσταση (e‐learning systems): από τη μια πλευρά υπάρχουν τα τυπικά 

εμπορικά e‐learning συστήματα που βασίζονται σε πρότυπα (standard based), ενώ από την 

άλλη  υπάρχουν  ερευνητικά  πρωτότυπα  (prototypes)  προσαρμοστικών  e‐learning 

περιβαλλόντων  (Adaptive Learning Environments – ALEs) με λίγη ή καθόλου συσχέτιση με 

πρότυπα.  Η  διαφοροποίηση  οφείλεται  κυρίως  στην  έλλειψη  επαρκούς  υποστήριξης  στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά των υπαρχόντων e_learning προτύπων.  

Το  κίνητρο  για  την  επιδίωξη  της  τυποποίησης  των  προσαρμοστικών  e‐learning 

περιβαλλόντων συνδέεται άμεσα με παράγοντες δαπανών σχετιζομένων με  την ανάπτυξη 

των ALE  και  των προσαρμοστικών σειρών μαθημάτων που διαθέτουν  (π.χ.  υψηλή αρχική 

επένδυση,  υψηλά  αρχικά  κόστη  συντήρησης),  καθώς  και  το  χαμηλό  επίπεδο 

επαναχρησιμοποίησης  εκπαιδευτικού  υλικού  για  διαφόρους  λόγους,  όπως,  για 

παράδειγμα,  τα  ιδιόκτητα  μοντέλα  (proprietary models),  η  αντιπροσώπευση  της  γνώσης 

συστημάτων (system knowledge), η λογική  προσαρμογήs  κ.ά. (Conlan et al, 2000a). 

Η μορφή της προσαρμοστικότητας των διαφόρων συστημάτων που χρησιμοποιούνται 

σήμερα  στην  εκπαίδευση  από  απόσταση  εξαρτάται  κυρίως  από  τις  ερευνητικές 

προσπάθειες και εξελίξεις στις περιοχές των Ευφυών Συστημάτων Διδασκαλίας (Intelligent 

Tutoring  Systems  –ITS)  και  των  Προσαρμοστικών  Υπερμεσικών  Συστημάτων  (Adaptive 

Hypermedia System‐AHS). 
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Τα  πρώτα  Ευφυή  Συστήματα  Διδασκαλίας  (ITS)  είχαν  σχεδιαστεί  να  διδάσκουν 

συγκεκριμένο αντικείμενο με τον ίδιο τρόπο που θα το δίδασκε ένας ειδικός, λαμβάνοντας 

υπόψη τη μαθησιακή πρόοδο του εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 

κυρίως  την  αποκτηθείσα  γνώση  αλλά  και  τα  λάθη  που  γίνονται  από  τον  εκπαιδευόμενο 

(Wegner, 1987). Η διείσδυση των πρώτων ITS υπήρξε μικρή κυρίως λόγω του περιορισμού 

που  ασκούσαν  τα  συστήματα  στους  εκπαιδευόμενους ώστε  να  διερευνούν  μόνο  θέματα 

σχετικά με  το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο  (Shute, et al 1996). Αργότερα ο σχεδιασμός 

των  ITS  βασίστηκε  σε  τρία  συστατικά:  το  έμπειρο  σύστημα  (τη  γνώση  για  σχετιζόμενο 

εκπαιδευτικό αντικείμενο), το μοντέλο του εκπαιδευόμενου (το μέχρι τώρα επίπεδο γνώσης 

του) και το παιδαγωγικό μοντέλο (τη γνώση για τη διαχείριση της διαδικασίας εκμάθησης). 

Κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου με ένα  ITS, όταν ανιχνεύεται 

ένα  λάθος,  το  σύστημα  κάνει  διάγνωση  του  προβλήματος  και  αντιδρά  σύμφωνα  με  την 

ειδική  γνώση  (expert  knowledge).  Τα  ITS  εξετάζουν  συνεχώς  και  αναδιοργανώνουν  το 

σχέδιο  μελέτης  ενός  εκπαιδευόμενου,  βασιζόμενα  στην  ευφυή  ανάλυση  των  λύσεων 

ασκήσεων που δόθηκαν  στους  εκπαιδευόμενους,  τη  διαλογική  επίλυση προβλημάτων  με 

τους  εκπαιδευόμενους  και  την  μέθοδο  επίλυσης  προβλημάτων  μέσω  παραδειγμάτων. 

Αυτού  του  είδους  τα  ITS  έδωσαν δυνατότητες προσαρμοστικότητας,  αλλά  ταυτόχρονα  τα 

δημιουργημένα  συστήματα  δύσκολα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  και  για  άλλους 

σκοπούς (Kurhila, et al, 2000).  

Τα  προσαρμοσμένα  υπερμεσικά  συστήματα  (Adaptive  Hypermedia  Systems‐AHS) 

προσπαθούν  να  προσαρμόσουν  το  εκπαιδευτικό  υλικό  στα  χαρακτηριστικά  των 

εκπαιδευόμενων  (Brusilovsky, 1996; Brusilovsky 2001;, Medina et al 2002). Η παρουσίαση 

του  εκπαιδευτικού  υλικού  γίνεται  εξατομικευμένα  για  κάθε  εκπαιδευόμενο.  Τα  AHS 

απαρτίζονται  από  τρεις  περιοχές:  τη  περιοχή  μοντέλου  (domain  model)  όπου  εκεί 

εμπεριέχονται  οι  έννοιες  της  περιοχής  εφαρμογής  και  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  τους,  το 

μοντέλο  χρήστη  στο  οποίο  βρίσκονται  τα  χαρακτηριστικά  των  εκπαιδευόμενων,  και  το 

προσαρμοστικό  μοντέλο  που  χρησιμοποιεί  στοιχεία  από  το  μοντέλο  του  χρήστη 

προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  προσαρμοστικότητα.  Το  μοντέλο  του  χρήστη  σε  ένα  AHS 

χρησιμοποιείται  όχι  μόνο  για  την  αποθήκευση  των  περιεχομένων  που  επισκέφτηκαν  οι 

εκπαιδευόμενοι, αλλά και την πλήρη καταγραφή της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων 

με το σύστημα. Σύμφωνα με τον Brusilovsky υπάρχουν δύο είδη προσαρμογής στα ΑHS που 

είναι: Τα Προσαρμοστικά Υποστηρικτικής Πλοήγησης  (Adaptive Navigation Support) και τα 

Προσαρμοστικά  Υποστηρικτικής  Παρουσίασης  (Adaptive  Presentation  Support).  Τα 

προσαρμοστικά υπερμεσικά συστήματα (AHS) εφαρμόζουν διάφορα εκπαιδευτικά μοντέλα 
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προκειμένου, μέσω των συνδέσεων σελίδων υπερμέσων, να προσαρμόσουν το μαθησιακό 

υλικό  ανάλογα  με  τις  εκπαιδευτικές  ανάγκες  κάθε  εκπαιδευόμενου.  Τα  AHS  υποφέρουν 

από τρία βασικά προβλήματα (Tsandilas, et al,2004): 

• Εξαρτώνται από  τη δομή  του μοντέλου χρήστη  το οποίο είναι συνήθως ελλιπές η 

εσφαλμένο 

• Δημιουργούν ένα εννοιολογικό μοντέλο που είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τον 

εκπαιδευόμενο 

• Μπορεί  να μην παρέχουν προς  τους  χρήστες  τη  δυνατότητα  να  έχουν  τον  έλεγχο 

των δραστηριοτήτων του συστήματος. 

Η  βιβλιογραφία  αναφέρει  και  μερικά  άλλα  προβλήματα  προσαρμοστικών 

συστημάτων  που  σχετίζονται  με  τον  υπερμεσικό  αποπροσανατολισμό,  τη  νοητική 

υπερφόρτιση,  και  την  επαναχρησιμοποίηση  του  εκπαιδευτικού υλικού  (Brusilovsky, 2001; 

De Bra et al, 2002). Η παρούσα διατριβή  επιχειρεί  να    επιλύσει μέρος  των προβλημάτων 

αυτών προτείνοντας ένα νέο τρόπο ανάπτυξης προσαρμοστικών υπερμεσικών συστημάτων 

εκπαίδευσης, αφού  στον προτεινόμενο σχεδιασμό επιδιώκεται: 

• Η  εξατομικευμένη,  αρχική  παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού  υλικού,    που 

παρουσιάζεται  στον  εκπαιδευόμενο,    να  γίνεται  σύμφωνα  με  το  υφιστάμενο 

επίπεδο γνώσης του και πρότερης εμπειρίας του για να αποφευχθεί η νοητική του 

υπερφόρτιση. 

•  Η  αποτελεσματική  επαναχρησιμοποίηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού.  Μέσω    της 

πολυεπίπεδης  δενδροειδούς  μορφής  εμφάνισης  του,  επιχειρείται  η 

αποτελεσματική  διαχείρισή  του  στα  περιβάλλοντα  του  εκπαιδευτή  και    του 

εκπαιδευόμενου.  Επιπροσθέτως,  ο  προτεινόμενος  τρόπος  δόμησης  του  επιτρέπει  

τον  καινοτόμο  τρόπο  υποστήριξης  των  εκπαιδευόμενων  με  αναδρομή  κατά  την 

αξιολόγηση προόδου. 

• Ο  έλεγχος  του  συστήματος    να    παρέχεται  σύμφωνα  με  τον  ρόλο  του  εκάστοτε 

χρήστη    στο  σύστημα.  Ο  εκπαιδευτής  να  έχει  τον  πλήρη  έλεγχο  στο  υλικό  του 

εκπαιδευτικού  αντικειμένου  και  στη  διαδικασία  αξιολόγησης  προόδου  των 

εκπαιδευόμενων και οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τον πλήρη έλεγχο στον ρυθμό της 

παρεχόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η  τρέχουσα  έρευνα  πάνω  στα  προσαρμοστικά  συστήματα  εκπαίδευσης  από 

απόσταση  επικεντρώνεται,  τόσο  στην  αποτελεσματική  παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού 

υλικού, όσο και στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού μαθησιακού αποτελέσματος. Εντός του 

σύγχρονου  περιβάλλοντος  του  σημασιολογικού  ιστού  υπάρχουν  σήμερα  οι  τεχνολογικές 
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δυνατότητες που επιτρέπουν την κοινή χρήση, τη διαλειτουργικότητα (interoperability) και 

την επαναχρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.  

Οι ερευνητικές προσπάθειες στην παρούσα διατριβή στοχεύουν στη διευκόλυνση και 

αποτελεσματική  μεταφορά  μαθησιακού  υλικού  από  τούς  εκπαιδευτές  προς  τους 

εκπαιδευόμενους,  μέσω  ενός  προσαρμοστικού  περιβάλλοντος,  η  ανάπτυξη  του  οποίου 

βασίστηκε  σε  αναγνωρισμένα  και  ευρέως  αποδεκτά  παιδαγωγικά  πρότυπα,  που  να  είναι 

εξατομικευμένο  στις  ανάγκες  του  κάθε  εκπαιδευόμενου,  προσφέροντας  παράλληλα  τη 

δυνατότητα  συνεργασιών  μεταξύ  των  χρηστών.  Ο  κύριος  σκοπός  της  διατριβής 

επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες: 

• Μελέτη,  αποτύπωση  και  αξιολόγηση  των  υφισταμένων  συστημάτων 

προσαρμοστικής  εκπαίδευσης  μέσω  διαδικτύου  με  σκοπό  την  ανάδειξη 

περιορισμών και προβλημάτων. 

• Διαμόρφωση  μιας  μεθοδολογίας  ανάπτυξης  αποτελεσματικών  προσαρμοστικών 

υπερμεσικών  πληροφοριακών  εκπαιδευτικών  συστημάτων,  με  δυνατότητα 

επίλυσης σημαντικού μέρους των εντοπισμένων περιορισμών ή προβλημάτων των 

υφιστάμενων συστημάτων προσαρμοστικής εκπαίδευσης. 

• Ανάπτυξη,  με  αξιοποίηση  των  προτεινόμενων  από  τη  διεξαχθείσα  έρευνα,  του 

προσαρμοστικού  υπερμεσικού  πληροφοριακού  εκπαιδευτικού  συστήματος 

AS.A.L.E.S.,  που  ενσωματώνει  καινοτόμες  δυνατότητες  και  χαρακτηριστικά  και 

επιλύει  αρκετά  από  τα  προαναφερθέντα  προβλήματα  στον  χώρο  των 

προσαρμοστικών υπερμεσικών συστημάτων εκπαίδευσης. 

 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 Η  παρούσα  διατριβή  επικεντρώνεται  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης  από  απόσταση, 

ειδικότερα  δε  στα  συστήματα  εκπαίδευσης  που  βασίζουν,  τόσο  τον  λειτουργικό  τους 

σχεδιασμό, όσο και την υλοποίησή τους στο διαδίκτυο. Παρέχουν επίσης εξατομικευμένες 

δυνατότητες  χρήσης  για  τους  εκπαιδευόμενους,  προσφέροντας  ένα  προσαρμοσμένο 

περιβάλλον,  εύχρηστο  και  αποτελεσματικό,  όσον  αφορά  την  έκβαση  της  μαθησιακής 

διαδικασίας. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

επικεντρώθηκε στη μελέτη του προβλήματος της προσαρμοστικότητας, με βάση το επίπεδο 

κατάρτισης  του  εκπαιδευόμενου  και  το  μοντέλο  των  παιδαγωγικών  του  αναγκών. 

Συγκεκριμένα,  στη  βάση  μιας  εκτενούς  μελέτης  των  τεχνολογικών  και  παιδαγωγικών 

παραμέτρων  παρουσιάζεται  μια  μεθοδολογική  προσέγγιση  ανάπτυξης  προσαρμοστικών 
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υπερμεσικών πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

προσαρμοστικού  συστήματος  εκπαίδευσης.  Αξιοποιώντας  τα  παραπάνω  προτεινόμενα, 

παρουσιάζεται η υλοποίηση του προσαρμοστικού συστήματος εκπαίδευσης από απόσταση 

ΑS.A.L.E.S.  (Asynchronous  Adaptive  Learning  and  Evaluation  System)  με  σκοπό  την 

επιβεβαίωση  της  αποτελεσματικής  αντιμετώπισης    των  προβλημάτων  που  μελετήθηκαν. 

Κατά  την  ανάπτυξη  του  προτεινόμενου  συστήματος  λήφθηκαν  υπόψη  καινοτόμα 

χαρακτηριστικά  σχετιζόμενα  με  την  ανάπτυξη  προσαρμοστικών  υπερμεσικών 

πληροφοριακών  εκπαιδευτικών  συστημάτων,  όπως  αυτά  της  ευελιξίας  στην 

επεκτασιμότητα  (modular  based  αρχιτεκτονική),  διαμαθησιακή  μηχανή  αναζήτησης 

εκπαιδευτικού  υλικού  (αναζήτηση  εκπαιδευτικού  υλικού  από  διαφορετικά  μαθησιακά 

αντικείμενα),  εύχρηστη  διαχείριση  εκπαιδευτικού  υλικού  από  τον  εκπαιδευτή, 

διασυνεργατικό  εκπαιδευτικό περιβάλλον  εκπαιδευτών  και  την  διαχείριση  εκπαιδευτικών 

πληροφοριών.  Για  να  επιτευχθούν  τα  παραπάνω,  προτάθηκαν  μηχανισμοί  για  την 

ανεύρεση  και  επαναχρησιμοποίηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού.  Στο  σχεδιασμό  της  δομής 

του εκπαιδευτικού υλικού λήφθηκε υπόψη και η τεχνική των μεταδεδομένων. 

Μέσω  της  ερευνητικής  προσπάθειας  αναδεικνύεται  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα 

προσαρμοστικής εκπαίδευσης από απόσταση, για την υλοποίηση του οποίου λαμβάνονται 

υπόψη χαρακτηριστικά υπαρχόντων προτύπων και γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών. Οι νέες 

αυτές  τεχνολογίες  μεγιστοποιούν  τις  δυνατότητες  χρήσης  του  διαδικτύου  για  να 

δημιουργήσουν  το  επιθυμητό  προσαρμοστικό  σύστημα.  Επιπροσθέτως  επιτρέπουν  την 

εύκολη  προσαρμογή  του  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  από  διάφορες  πηγές 

(κειμενογράφων,  λογιστικών  φύλλων  κ.α.),  στις  ανάγκες  του  προτεινόμενου  συστήματος 

χωρίς  να  χρειαστούν  ενδιάμεσα  εργαλεία  μετατροπής.  Για  την  υλοποίηση  του 

προτεινόμενου  συστήματος AS.A.L.E.S.    μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  διάφορα  εργαλεία 

ανάπτυξης  λογισμικού,  καθώς  ο  σχεδιασμός  του  συστήματος  είναι  ανεξάρτητος  από 

οποιαδήποτε  πλατφόρμα  ανάπτυξης  λογισμικού.  Για  τη  συγκεκριμένη  υλοποίηση  που 

πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσιο  της  παρούσας  διατριβής  επιλέχθηκε  να  χρησιμοποιηθεί 

λογισμικό  βασισμένο  σε  σύγχρονες  πλατφόρμες  Microsoft,  καθώς  αυτές  κατέχουν 

παγκοσμίως  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  εγκατεστημένων  εφαρμογών  πάνω  στις  οποίες 

αναπτύσσεται  εκπαιδευτικό  υλικό.  Ως  αποτέλεσμα,  το  υλικό  αναμένεται  ότι  θα  είναι 

ευκολότερα  προσπελάσιμο  και  έτοιμο  για  ενσωμάτωση  στο  σύστημα  AS.A.L.E.S.  χωρίς 

επιπλέον  μετατροπές.  Επιπροσθέτως,  η  τεχνολογική  πλατφόρμα  Microsoft  παρέχει 

δυνατότητες ανοικτού κώδικα κάτω από προϋποθέσεις, ενώ κρίθηκε ως η καταλληλότερη 
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για την αντιμετώπιση του προβλήματος της προσαρμοστικότητας των εκπαιδευόμενων με 

βάση το επίπεδο κατάρτισής τους, που αποτελεί βασικό στόχο της παρούσας διατριβής. 

1.3 ΔΟΜΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 
Το κείμενο της διατριβής αυτής αποτελείται από 8 κεφάλαια: 

Το  παρόν  κεφάλαιο  1  αποτελεί  την  εισαγωγή  της  διατριβής,  όπου  γίνεται  μια 

σύντομη αναφορά στην προσαρμοστικότητα της εκπαίδευσης από απόσταση. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται  το  περιβάλλον  και  οι  σκοποί  της  έρευνας,  καθώς  και  το  αντικείμενο  της 

διατριβής. 

Στο  κεφάλαιο  2  γίνεται  μια  επισκόπηση  της  σχετικής  βιβλιογραφίας  και 

επιστημονικής  δραστηριότητας  της  σχετικής  με  το  ρόλο  του  παγκόσμιου  ιστού  στην 

εκπαίδευση από απόσταση. Αρχικά ορίζεται η εκπαίδευση από απόσταση και στη συνέχεια 

μελετάται ο ρόλος του διαδικτύου στην ανάπτυξη της. Γίνεται αναφορά στις παιδαγωγικές 

και εκπαιδευτικές θεωρίες και αναφέρονται οι επιπτώσεις των θεωριών στην εκπαίδευση 

από απόσταση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα περιβάλλοντα εκπαίδευσης από απόσταση 

και γίνεται σχετική σύγκριση. 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται ανασκόπηση στα προσαρμοστικά υπέρμεσα. Αρχικά ορίζεται 

το υπέρμεσο και το υπερκείμενο και γίνεται και μία σύντομη ιστορική διαδρομή. Κατόπιν 

παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι και τεχνικές προσαρμοστικότητας και γίνεται αναφορά 

σε  σχετικά  μοντέλα  (reference  models)  υπερκειμένων/υπερμέσων.  Αναλύονται  τα 

χαρακτηριστικά  των  χρηστών  υπερμεσικών  συστημάτων  και  παρουσιάζονται  οι  περιοχές 

εφαρμογών  τους.  Γίνεται  μετέπειτα  η  αναφορά  και  η  σύγκριση  μεταξύ  συγχρόνων 

υπερμεσικών συστημάτων και η μεταξύ τους αξιολόγηση. 

Στο  κεφάλαιο  4  παρουσιάζεται  η  μεθοδολογία  ανάπτυξης  προσαρμοστικών 

υπερμεσικών  πληροφοριακών  συστημάτων  εκπαίδευσης.  Αφού  γίνει  εκτενής  αναφορά 

στην  βιβλιογραφία  εκπαιδευτικών  συστημάτων,  επισημαίνονται  και  αξιολογούνται  οι 

αδυναμίες τους. Στη συνέχεια προτείνεται η μεθοδολογία ανάπτυξης ενός προσαρμοστικού 

συστήματος  εκπαίδευσης  και  οι  προτεινόμενες,  αλλά  και  εφαρμόσιμες  λύσεις  στις 

αδυναμίες που διαπιστώθηκαν σε σχέση με την προσαρμοστικότητα,  την επεκτασιμότητα 

και την συνεργασία μεταξύ των χρηστών.  

Στο  κεφάλαιο  5  περιγράφονται  οι  παράμετροι  σχεδιασμού  του  εκπαιδευτικού 

προσαρμοστικού  συστήματος  (μοντέλο  εκπαιδευόμενου,  μοντέλο  διαχείρισης  γνώσης, 

μοντέλο  εκπαιδευτή  κτλ)  ,  βασιζόμενες  στη  μεθοδολογία  ανάπτυξης  προσαρμοστικών 

υπερμεσικών πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευσης που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 
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4. Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η γενική αρχιτεκτονική και η δομή του συστήματος και οι 

λειτουργικές δυνατότητές του. 

Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης του συστήματος , καθώς και 

των  υποσυστημάτων  του.  Περιγράφονται  αναλυτικά  όλες  οι  τεχνολογικές  παράμετροι 

χρήσης,  βασιζόμενες  στις  λειτουργικές  απαιτήσεις  που  προτάθηκαν  σε  προηγούμενα 

κεφάλαια, καθώς και η υλοποίηση των επιπλέον λειτουργιών του, όπως για παράδειγμα η 

υιοθέτηση  τεχνολογίας  wiki,  η  διαμαθησιακή  μηχανή  αναζήτησης,  η  λειτουργία 

εξατομίκευσης σε επίπεδο κεφαλαίων  κ.ά. 

Στο κεφάλαιο 7  γίνεται  η  αξιολόγηση  του  συστήματος.  Κατόπιν  παρουσιάζονται  τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησής του, που προκύπτουν από τη λειτουργία του. 

Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συμβολή 

του  προτεινόμενου  συστήματος  που  αναφέρεται  στη  διατριβή,  η  αποδοχή  της  και  τα 

επιτεύγματα της διατριβής, τα ανοικτά ακόμη θέματα, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω 

βελτιώσεις και για μελλοντική έρευνα σε θέματα συγγενή με το θέμα της διατριβής. 

Τέλος η διατριβή ολοκληρώνεται με την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών 

που γίνονται στο κείμενο και των δημοσιεύσεων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στα 

πλαίσια εκπόνησης της διατριβής αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα  τελευταία  χρόνια  το  φαινόμενο  της  παγκοσμιοποίησης  έχει  προκαλέσει 

σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι επιχειρήσεις και οι διάφοροι οργανισμοί λαμβάνουν 

αποφάσεις    και  λειτουργούν  κάτω  από  πιέσεις  έντονου  ανταγωνισμού.  O  χώρος  της 

εκπαίδευσης  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  επηρεαστεί  σημαντικά,  τόσο  από  κοινωνικές 

διαδικασίες  μεγάλου  εύρους,  όπως  η  αλλαγή  των  δημογραφικών  χαρακτηριστικών  των 

εκπαιδευόμενων, η συνεχής ανάγκη για εκπαίδευση και κατάρτιση  (δια βίου εκπαίδευση) 

όσο  και  από  την  αυξημένη  παροχή  γνώσης.  Η  εξέλιξη  παράλληλα    των  τεχνολογιών 

επικοινωνίας  και  πληροφορικής    και  η  μεγαλύτερη  συμμετοχής  τους  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία  συντέλεσε  σε  μεγάλο  βαθμό  στην  ανάπτυξη  του  τομέα  εκπαίδευσης  από 

απόσταση. 

   Έτσι    με  την  εξεύρεση σύγχρονων μεθόδων και  τεχνικών διοίκησης,  την υιοθέτηση 

συστημάτων  νέων  τεχνολογιών  και  την  εκπαίδευση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  οι 

επιχειρήσεις  και  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  προσπαθούν  να  εναρμονιστούν  στα  νέα 

δεδομένα.  Οι παγκόσμιες αυτές αλλαγές έφεραν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα χρήσης 

και αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας  (ΤΠΕ), οι οποίες, 

προσαρμοζόμενες  στις  ανάγκες  του ανθρώπινου  κεφαλαίου  για  εξειδικευμένη  γνώση  και 

εκπαίδευση,  συμβάλλουν  σε  οικονομική  ανάπτυξη  και  ευημερία  επιχειρήσεων  και 

οργανισμών.    Ειδικότερα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση(Ε.Ε.),  όπου  η  εκπαίδευση  αποτελεί 

σημαντικότατο  παράγοντα  για  την  ανάπτυξή  της  και  την  οικονομική  της  κυριαρχία  σε 

παγκόσμιο επίπεδο, προωθείται έντονα η πρωτοβουλία «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», που 

αποτελεί  υλοποίηση  των  αποφάσεων  του  Συμβουλίου  κορυφής  της  Λισσαβόνας. 

Επιπροσθέτως, η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο συνδέεται με 

τη  προσπάθεια  ενσωμάτωσης  και  αποδοτικής  αξιοποίησης  των  ΤΠΕ  (Goho et al.,   2003  ‐ 

Gray  2004).  Αναγνωρίζεται  ο  ειδικός  ρόλος  της  εκπαίδευσης  για  την  ανάπτυξη  της 

«κοινωνίας της γνώσης» μέσα από την απαραίτητη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ  και τη 

συνακόλουθη  διαμόρφωση  της  παιδαγωγικής  –  διδακτικής  πράξης  στο    εσωτερικό  των 

διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Commission, 2001 και 2002).  

  Στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  επιδιώκεται  η  διαμόρφωση  μέχρι  το  2010,  ενός 

ανταγωνιστικού  διευρωπαϊκού  εκπαιδευτικού  συστήματος.  Σκοπός  του  εγχειρήματος 

αυτού  είναι  η  εξυπηρέτηση  της  Ευρωπαϊκής  Οικονομίας  και  η  δημιουργία  ενός 
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ανταγωνιστικού  διεθνώς  εκπαιδευτικού  συστήματος    (Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  2002).  Η 

προσπάθεια  αυτή  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  αποδίδεται  με  σαφήνεια  από  τον 

Berstein(1991:146),  που  υποστηρίζει  ότι  «τα  πανεπιστημιακά  συστήματα  σήμερα 

στρατεύονται όλο και περισσότερο σε έναν αγώνα γύρω από το τι πρέπει να μεταδίδεται, 

την  αυτονομία  μετάδοσης,  τους  όρους  απασχόλησης  αυτών  που  μεταδίδουν  και  τις 

διαδικασίες  αξιολόγησης  των  δεκτών».  Είναι  φανερό    ότι  ενισχύεται  η  σύνδεση  της 

επιστημονικής  γνώσης  με  την  αγορά  εργασίας  σε  ένα  πολύ  ανταγωνιστικό  οικονομικό 

περιβάλλον.  Τα  προγράμματα  στη  δια  βίου  μάθηση που  βασίζονται  στις  ΤΠΕ,  εισχωρούν 

πλέον δυναμικά, τόσο στον οικονομικό,  όσο και στον κοινωνικό ιστό.  

  Σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλες εταιρίες και οργανισμοί προωθούν τις ΤΠΕ όχι μόνο 

στην  ανάπτυξη  των  κοινοτήτων,  στον  πολιτισμό    και  της  οικονομίας  αλλά  και  στην 

εκπαίδευση. Η Microsoft Corporation και η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική 

Οργάνωση  των Ηνωμένων  Εθνών  (UNESCO),  αποσκοπώντας  στην  υποστήριξη  των  κοινών 

τους  στόχων,  δηλαδή  της  προώθησης  της  κοινωνικοοικονομικής  ανάπτυξης  σε  όλο  τον 

κόσμο,  ανακοίνωσαν  μία  συμφωνία  συνεργασίας  που  συντείνει  στην  αύξηση  της 

πρόσβασης  στις  Τεχνολογίες  της  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.)  και  της 

εκπαίδευσης  στις  Τ.Π.Ε.  σε  μειονεκτούσες  κοινότητες  (Microsoft  και  UNESCO,  2004).  Η 

Microsoft και η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών επικεντρώνονται στην αύξηση της χρήσης 

των Τ.Π.Ε. μέσω των προγραμμάτων «Εκπαίδευση και Μάθηση» , «Πρόσβαση και ανάπτυξη 

Κοινοτήτων»  και  «Διατήρηση  Ποικιλότητας  Πολιτισμών  και  Γλωσσών».    Η UNESCO  και  η 

Microsoft  πιστεύουν  ότι  οι  Τ.Π.Ε.  μπορούν  να  διαδραματίσουν  έναν  σημαντικό  ρόλο  στη 

βελτίωση  της  διδασκαλίας  και  μάθησης,  υπό  την προϋπόθεση ότι  οι  δάσκαλοι  έχουν  την 

απαραίτητη  εκπαίδευση  προκειμένου  να  ενσωματώσουν  αποτελεσματικά  τις  Τ.Π.Ε.  στο 

σχεδιασμό  και  στον  προγραμματισμό  της  διδασκαλίας  και  σε  άλλα  καίρια  συστατικά 

στοιχεία της εκπαίδευσης. Έτσι έχουν  εγκαθιδρύσει  ένα περιφερειακό τεχνολογικό κέντρο 

που θα παρέχει στη νεολαία της Βόρειας Αφρικής βελτιωμένη πρόσβαση στις Τ.Π.Ε. και  θα 

βοηθάει  στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  Τ.Π.Ε.  Η  μονάδα  μοιράζεται  πόρους  και  εμπειρία  με 

άλλα  κέντρα  στην  περιφέρεια,  αποσκοπώντας  στο  να  συμβάλει  στην  ανάπτυξη  του 

εργατικού δυναμικού του μέλλοντος στη Βόρεια Αφρική. Επίσης   εξερευνούν τρόπους για 

να  προσφέρουν  πρόσβαση  σε  τεχνολογία  που  συντείνει  στη  διατήρηση  γλωσσών  και 

πολιτισμών. 

Η  γνώση  των  ΤΠΕ  γενικά  και  ειδικότερα  η  κατοχή  των  εργαλείων  της  εικονικής 

επικοινωνίας  συνεισφέρουν  στην  παιδαγωγική  καινοτομία.  Στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

μαθητές από   αδελφοποιημένα σχολεία μαθαίνουν, διαλογίζονται, εξετάζουν και βγάζουν 
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συμπεράσματα  για  έναν  αριθμό  εργαλείων  επικοινωνίας.  Αυτά  τα  εργαλεία  θα 

χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σχετικά με θέματα 

που  έχουν  συμφωνήσει.  Αυτό  επιφέρει  μία  βελτίωση  στις  διαδικασίες  εκπαίδευσης  και 

εκμάθησης που θα επιδράσει άμεσα στις εμπειρίες εκμάθησης των μαθητών. Με  τις ΤΠΕ, η 

ποσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών πολλαπλασιάζεται, όπως πολλαπλασιάζεται και η 

δυνατότητα παραγωγής και διάδοσης υλικών. 

  Επιπλέον, η αλληλεπίδραση διευκολύνει τα online περιβάλλοντα επικοινωνίας όπως 

οι εικονικές κοινωνίες, οι ομάδες συνεργασίας, κ.τ.λ., τα οποία βοηθούν στη μεταμόρφωση 

της  εκπαίδευσης.  Η  εικονική  επικοινωνία  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  μαθητές  να 

αναζητήσουν πληροφορίες, να τις ταξινομήσουν, να τις ξεχωρίσουν, να τις σχολιάσουν και 

να δώσουν τις απόψεις τους γι’ αυτές, να λάβουν συγκριτικές αποφάσεις και να κάνουν τη 

φωνή τους να ακουστεί (Rosa Estragues Bonada, 2006). 

  Το  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο  και  το  Παρατηρητήριο  για  την  Κοινωνία  της 

Πληροφορίας  σε  εκδήλωση  που  οργάνωσαν  τον  Ιούνιο  του  2006  με  τίτλο  «Νέα 

Αναπτυξιακά και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τον κλάδο των ΤΠΕ», έθεσαν «επί τάπητος» 

τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,  τόσο υπό την έννοια της συμβολής τους 

στην οικονομική ανάπτυξη, όσο και από την πλευρά της εξεύρεσης κεφαλαίων (όπως π.χ. τα 

Πιστωτικά  Ιδρύματα,  τα  Venture  Capitals)  που  θα  χρηματοδοτήσουν  σχετικά  επενδυτικά 

σχέδια  (Παρατηρητήριο  για  τη  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  2006).  Κεντρικό  συμπέρασμα 

της πρώτης αυτής συνεδρίας ήταν ότι ο ρόλος των ΤΠΕ στα χρόνια που έρχονται θα είναι 

όλο  και  πιο  σημαντικός.  Όχι  μόνο,  γιατί  μπορούν  να  δώσουν  ώθηση  στο  αυστηρά 

οικονομικό  επίπεδο,  όχι  μόνο,  γιατί  ανοίγουν  το  δρόμο  για  τη  δημιουργία  καινοτομικών 

προϊόντων  και  υπηρεσιών,  που  τόσο  έχει  ανάγκη  η  ελληνική  οικονομία,  αλλά  και  γιατί 

επίσης  μπορούν  να  επιφέρουν  σήμερα  τις  κρίσιμες  αλλαγές  που  χρειάζεται  η  ίδια  η 

Δημόσια Διοίκηση.   Διαπιστώνεται   επίσης ότι η «επένδυση γνώσης» είναι ένας από τους 

σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και την ευημερία. 

Είναι  γεγονός  ότι  οι  απαιτήσεις  που  προβάλλουν  στις  σύγχρονες  κοινωνίες  και  στα 

νέα οικονομικά περιβάλλοντα,  αναγκάζουν  τους πολίτες  του  κόσμου να  έχουν αυξημένες 

ανάγκες μάθησης και νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και στάσεων ζωής (Bolles, 2001). 

Τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  χρειάζεται  να  στραφούν  σε  σχήματα  ευέλικτα,  επωφελή  και 

αποτελεσματικά  προσαρμοσμένα  στις  ανάγκες  των  εκπαιδευόμενων,  προκειμένου  να 

ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της εποχής.  

 Έτσι ακολουθώντας  τις  διεθνείς  τάσεις  (Wolf,1996; Holberg, 2000)  τα  εκπαιδευτικά 

συστήματα, στρέφονται όλο και περισσότερο στη χρήση των ΤΠΕ για βελτιστοποίηση των 
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μεθόδων παροχής  της  γνώσης  στους  εκπαιδευόμενους  τους.      Η  χρήση  των  τεχνικών  της 

εκπαίδευσης  εξ  αποστάσεως    εισχωρεί  πλέον  δυναμικά  σαν  ένα  αποτελεσματικό  και 

επωφελές μέσο για τη μετάδοση της γνώσης και της εκπαίδευσης.  

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 Η  πρώτη  μορφή  εκπαίδευσης  από  απόσταση  χρονολογείται  το  19Ο  αιώνα  με  τη 

μορφή  αλληλογραφίας  (Holmberg,  1986;  Watkins  ,  1991).  Τα  μαθήματα  προσφερόταν 

απευθείας από τον εκπαιδευτή με τη μορφή ύλης για ανάγνωση, εργασιών και εξετάσεων. 

Οι  εκπαιδευόμενοι μετά  την παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού,   αφού το μελετούσαν,  

αποστέλλανε  τυχόν  εργασίες  και  εξετάσεις  στον  εκπαιδευτή  τους.    Ανάδραση  σχετική  με 

την πρόοδο της εκπαιδευτικής τους πορείας αποστελλόταν από τον εκπαιδευτή προς τους 

εκπαιδευόμενους  με  τη  μορφή  βαθμολογίας  και  σχολίων    στο  εξεταζόμενο  υλικό.    Η 

αλληλεπίδραση  μεταξύ  εκπαιδευόμενου  και  εκπαιδευτή  περιοριζόταν  μόνο  μέσω 

αλληλογραφίας.    Οι  σπουδές  μέσω αλληλογραφίας    άρχισαν  το 1873  από  την Anna Eliot  

Ticknor, με σκοπό την ενθάρρυνση των σπουδών από το σπίτι.   Από το 1883 έως το 1891,  

το Chautauqua   College of   Liberal Arts  στη Νέα Υόρκη εξέδιδε πτυχία για σπουδές μέσω 

αλληλογραφίας.  Η  πρωταρχική  ομάδα‐στόχος  των  εκπαιδευόμενων  ήταν    ενήλικες  με 

οικογενειακές  και  επαγγελματικές  υποχρεώσεις.  Αυτή  η  ομάδα‐στόχος  παραμένει  και 

σήμερα  σημαντική.    Οι  σπουδές  μέσω  αλληλογραφίας  παραμείνανε  ο  κύριος  φορέας 

εκπαίδευσης από απόσταση έως περίπου τα μισά του 20ου  αιώνα. Οι οδηγίες ήταν κυρίως 

εκτυπωμένες,  αν  και  πολλές  φορές  φωνητικές  κασέτες  συνόδευαν  το  εκτυπωμένο  υλικό 

(Holmberg, 1986).  

Προς  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ‘50  πολλά  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  ιδίως  στις 

Ηνωμένες  Πολιτείες  της  Αμερικής  προσφέρανε  μαθήματα  από  απόσταση  μέσω 

τηλεόρασης.  Αν  και  αυτή  η  μορφή  εκπαίδευσης  επεκτάθηκε  ακόμα  και  σε  δημοτικά  και 

γυμνάσια, η προσπάθεια δεν στέφτηκε από επιτυχία (Buckland & Dye, 1991)  

Στα τέλη του ‘80 και αρχές του ‘90 η εξέλιξη των οπτικών ινών έφερε μια επανάσταση 

στις επικοινωνίες, αν και το αρχικό τους κόστος ήταν αρκετά υψηλό (Tompkins, 1993).   Οι 

ευκαιρίες και οι δυνατότητες που η εκπαίδευση από απόσταση αποκτά με τη βοήθεια των 

νέων  τεχνολογιών  επικοινωνίας  και  πληροφορικής  αποκτούν  νέα  διάσταση.  Δεκάδες 

χιλιάδες δίκτυα είναι πλέον συνδεδεμένα στον παγκόσμιο ιστό (Ackermann, 1995).  Με την 

έλευση και εξάπλωση του παγκόσμιου  ιστού,  έγινε αντιληπτό ότι η πρόσβαση στη γνώση 

είναι ανεξάρτητη από τόπο και χρόνο. Αν και η  σχετική αυτή αντίληψη είχε στην εφαρμογή 
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της  ένα  αργό  ξεκίνημα,  μόλις  τα  αποτελέσματα  των  δυνατοτήτων  της  πρόσβασης  στη 

γνώση μέσω του ιστού  έγιναν ορατά,  η εξάπλωσή της ήταν εκρηκτική ( Meyer, 2002). 

Η δυνατότητα   διάσκεψης μέσω υπολογιστή επηρέασε σημαντικά τον παραδοσιακό 

τρόπο σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για εκπαίδευση από απόσταση.   Αυτός ο τρόπος 

σχεδιασμού  εκπαιδευτικού  υλικού  ήταν  πολύ  δύσκολος  να  πραγματοποιηθεί  με  τις 

προηγούμενες  μορφές  εκπαίδευσης  από  απόσταση  (Riel  and    Harasim,  1994).    Πολλοί 

πλέον εκπαιδευτικοί άρχισαν να χρησιμοποιούν τον παγκόσμιο ιστό  για την μεταφορά του 

εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές τους (Young, 1995). 

Τα  περισσότερα  τεχνολογικά  συστήματα  σχετιζόμενα  με  την  εκπαίδευση  κάνουν 

χρήση  της  αμφίδρομης  επικοινωνίας  ήχου  και  βίντεο,  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,      τη 

διάσκεψη μέσω υπολογιστή και  του παγκόσμιου  ιστού  (Bond, 1987; Bradshaw &   Brown, 

1989; Milheim,  1989;  Romiszowski,  1993;  Schamber,  1988;  Steele,  1993;  Tushnet  et  al., 

1994; U.S. Congreι, 1989; Williams, Eiserman & Quinn, 1988).    Στα  συστήματα  που  μέσω 

υπολογιστή  δίνουν  τη  δυνατότητα  εκπαίδευσης  περιλαμβάνεται  η  τηλεδιάσκεψη,  οι  

ηλεκτρονικοί  πίνακες  ανακοινώσεων(  bulletin  boards)  και  το  φόρουμ.    Η  τηλεκπαίδευση 

επιτρέπει    στον  εκπαιδευτή  και  στον  εκπαιδευόμενο  να  αλληλεπιδρούν  σε  πραγματικό 

χρόνο  από  απόσταση  με  τη  χρήση  υπολογιστή  και  την  πρόσβαση  σε  τηλεφωνική  η  άλλη 

γραμμή  επικοινωνίας.  Οι  ηλεκτρονικοί  πίνακες  ανακοινώσεων  δίνουν  στους  εκπαιδευτές 

και  τους  εκπαιδευόμενους  τη  δυνατότητα  να  «αναρτούν»  τα  μηνύματά  τους  σε  ένα 

ηλεκτρονικό  μέσο  το  οποίο  είναι    προσβάσιμο από  κάθε    ηλεκτρονικό  υπολογιστή.        Τα 

μηνύματα  και  οι  σημειώσεις  σε  ένα  ηλεκτρονικό  πίνακα  ανακοινώσεων  γράφονται, 

αναρτώνται   και διαβάζονται σε διαφορετικό χρόνο  (Milheim, 1989; Schamber, 1988).   Τα 

φόρουμ είναι ανεξάρτητα τόπου και χρόνου και «επεκτείνουν»  την εκπαιδευτική διάρκεια 

πέρα εκείνης που διεξάγεται σε μία αίθουσα διδασκαλίας.  Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

έχουν πρόσβαση  στο φόρουμ, όταν επιθυμούν  να διευρύνουν  τις γνώσεις τους πέρα από 

αυτές  που  εκθέτονται  σε  μία  αίθουσα,    η  για  ό,τι  άλλο  σχετίζεται  με  ενδιαφέρον 

εκπαιδευτικό  θέμα.   Ο εκπαιδευτής μπορεί να διαπιστώσει τόσο το ποσοστό συμμετοχής 

των εκπαιδευόμενων σε ένα φόρουμ, όσο και να ανατροφοδοτήσει   με   συστάσεις  τυχόν 

θέματα που οι εκπαιδευόμενοι εγείρουν (Creed, 1997).  Μελέτες έχουν δείξει  ότι ο τρόπος 

επικοινωνίας πολλών εκπαιδευόμενων μέσω φόρουμ με τους εκπαιδευτές τους μπορεί να 

είναι πολύ εποικοδομητιστικός.   Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευόμενοι 

δεν  επιθυμούν  να  επικοινωνήσουν  «ζωντανά»    με  τους  εκπαιδευτές  τους,  αλλά  και  με 

άλλους, ειδικά, όταν η συνομιλία αφορά «ευαίσθητα»   και αντικρουόμενα θέματα (Bump, 

1993;  Coombs, 1993; Hettinger, 1995;  McQuail, 1994; Ruberg &  Taylor, 1995).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                                            ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

‐23‐ 

2. 3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Η  εκπαίδευση  από  απόσταση  χαρακτηρίζεται  κυρίως  από  το  φυσικό  διαχωρισμό 

μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή.   Με βάση τον τρόπο και το μέσο μετάδοσης του 

εκπαιδευτικού υλικού,  η εκπαίδευση από απόσταση χαρακτηρίζεται από τια εξής στάδια: 

1.    Στάδιο  χρήσης  και  μετάδοσης  γραπτού  λόγου  και  εκπαιδευτικού  υλικού  μέσω 

ταχυδρομείου 

2.    Στάδιο  χρήσης,  κυρίως  των  τεχνολογιών  ραδιοφώνου  και  τηλεόρασης  για  τη 

μετάδοση του εκπαιδευτικού υλικού. 

3.    Στάδιο  χρήσης  των  νέων  τεχνολογιών    επικοινωνιών  και  πληροφορικής    για  την 

επεξεργασία  και  αποστολή  του  εκπαιδευτικού  υλικού,  που  είναι  σαφώς    ο  πιο 

αποδοτικός  τρόπος    αξιοποίησης  του  εκπαιδευτικού  υλικού  συγκρινόμενος  με  τα 

προηγούμενα  δύο  στάδια.  Στο  τρίτο  στάδιο  παρατηρούμε  την  αξιοποίηση  του 

εκπαιδευτικού υλικού μέσα από εικονικές τάξεις (virtual classes). 

Για  τον  ορισμό  της  εκπαίδευσης  από  απόσταση  έχουν  προταθεί  πολύ  ορισμοί.  Οι 

περισσότεροι αναφέρονται στο διαχωρισμό εκπαιδευόμενου  και εκπαιδευτή, τη χρήση του 

εκπαιδευτικού μέσου μέσω του οποίου ο εκπαιδευόμενος επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή 

από  απόσταση,    την  πρακτική  της  ατομικής  εκπαίδευσης  και  τη  δυνατότητα  της 

αμφίδρομης επικοινωνίας.  Μερικοί ορισμοί για την εκπαίδευση από απόσταση είναι: 

1. Η  εκπαίδευση  από  απόσταση  είναι  ένας  τρόπος  εκπαίδευσης,  όπου  ο 

εκπαιδευόμενος  είναι  κατά  κάποιο  τρόπο  σε  απόσταση  από  τον  εκπαιδευτή.  Η 

εκπαίδευση μπορεί να λάβει πολλές μορφές και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει 

πρόσβαση στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από τόπο,  χρόνο και ρυθμό εκμάθησης. Η 

φυσική  απόσταση  μεταξύ  εκπαιδευόμενου  και  εκπαιδευτή  γεφυρώνεται  με  τη 

χρήση της τεχνολογίας, όπως τη χρήση  video, ήχου, εικόνας και δεδομένων (Willis, 

1993) 

2. Είναι  ένας  σχεδιασμένος  τρόπος    εκμάθησης,  όπου η  διδασκαλία  λαμβάνει  χώρα  

σε απόσταση από τους εκπαιδευόμενους, και  απαιτεί ειδικές τεχνικές σχεδιασμού 

μαθησιακού υλικού, ειδικές επικοινωνιακές τεχνικές μέσω ηλεκτρονικών και άλλων 

τεχνολογιών, όπως και ειδικές διοικητικές και οργανωτικές προετοιμασίες  (Moore  

& Kearsley, 1996). 

Το  Αμερικανικό  Υπουργείο  Παιδείας  ορίζει  την  εκπαίδευση  από  απόσταση  (Bruder, 

1989)  ως  την   «εφαρμογή από  τηλεπικοινωνιακές  και  άλλες  ηλεκτρονικές  συσκευές,  που 

καθιστά  τους  εκπαιδευόμενους  ικανούς  να  δεχθούν  διδακτικές  οδηγίες    οι  οποίες 

προέρχονται από απόσταση».   Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών και της 
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πληροφορικής    έκαναν  τους  ερευνητές  να  δώσουν  νεώτερες    ερμηνείες  στον  τομέα  της 

εκπαίδευσης  από  απόσταση.  Οι  «ζωντανές»  επικοινωνίες  μέσω  ήχου  και  εικόνας  δεν 

εξαλείφουν  την  αλληλεπίδραση    εκπαιδευόμενου  και  εκπαιδευτή  και  την  πρόσωπο  με 

πρόσωπο  επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από απόσταση (Keegan, 1995).  Η 

εκπαίδευση  από  απόσταση  προϋποθέτει  τυπική  ακαδημαϊκή  δραστηριότητα  κατά  την 

οποία ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος    είναι φυσικά διαχωρισμένοι στο χώρο, αλλά 

όχι  φυσικά  διαμοιρασμένοι  στο  χρόνο  και  όπου  η  αλληλεπίδραση  επιτυγχάνεται  μέσω 

διαμοιρασμού ήχου, εικόνας και video (Simonson  & Schlosser, 1995). 

Αναμφισβήτητα οι τεχνολογικές εξελίξεις προσδιορίζουν τον ορισμό της εκπαίδευσης 

από  απόσταση.    Σε  ένα  συνεχώς  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον,  όπου  η  εκπαίδευση  από 

απόσταση  δραστηριοποιείται,  πολλά  είναι  τα  ερωτήματα  στα  οποία  οι  ερευνητές 

καλούνται  να  απαντήσουν  τόσο  για  τον  παιδαγωγικό  της    ρόλο,  όσο  και  για  τις  τεχνικές 

βελτιώσεις της,  που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της χρήσης της. 

2.3.1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Από  την  επαναστατική    έλευση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  του  Ιστού,    η 

εκπαιδευτική μεθοδολογία έχει αλλάξει σημαντικά,   κάνοντας χρήση,   όλο και   πιο   πολύ 

της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή.   Με τη χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

εμφανίζονται  και τα πρώτα περιβάλλοντα δικτυακής μάθησης (Kearsley, 1993). H συνεχής 

βελτίωση  της  τεχνολογίας  επιφέρει  σημαντικές  αλλαγές  στα  νέα  εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, προβάλλοντας νέες και πολλά υποσχόμενες δυνατότητες.   Μέσω εικονικών 

τάξεων  για  πρώτη  φορά  θα    γίνει  εφικτή  η  πραγματοποίηση  διδασκαλίας    κατά  την 

διάρκεια  της  οποίας  ο  εκπαιδευόμενος  μπορεί  να  δει  τον  εκπαιδευτή  από  απόσταση. 

Μέσω  της  ζωντανής  αμφίδρομης  επικοινωνίας  ήχου  και  βίντεο  κατέστη    δυνατή  η 

αλληλεπίδραση    μεταξύ  εκπαιδευόμενου  και  εκπαιδευτή  ακόμα  και  εξ  αποστάσεως 

(Keegan,  1995).  Με  τη  διαρκή  εξέλιξη  και  εξάπλωση  του  παγκόσμιου  ιστού,  άρχισε  να 

γίνεται αντιληπτό ότι η εκπαίδευση δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένη με  τόπο η χρόνο 

για να πραγματοποιηθεί.  Η δυνατότητα αυτή άρχισε να εξελίσσεται αργά στην αρχή μέχρι 

να εξαπλωθεί αργότερα σε μεγάλης κλίμακας διαστάσεις (Meyer, 2002). 

Έτσι  η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες με βάση 

τον  τρόπο  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  εκπαιδευόμενου  και  εκπαιδευτή  και  το  χρόνο 

διεξαγωγής: 

1. Η    σύγχρονη  εκπαίδευση  εξ  αποστάσεως      αναφέρεται  στην  εκπαίδευση  που 

περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ εκπαιδευόμενου 
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και  εκπαιδευτή,  μέσω  της  χρήσης  τεχνολογιών  αποστολής  και    λήψης  φωνής, 

βίντεο και δεδομένων.  Κατά την διεξαγωγή αυτού του τύπου της εκπαίδευσης οι 

εκπαιδευόμενοι  βρίσκονται  σε  αίθουσες  ειδικά  σχεδιασμένες  και  με  ειδικό 

εξοπλισμό, όπου σε πραγματικό χρόνο αλληλεπιδρούν με τον εκπαιδευτή. 

2. Η  ασύγχρονη  εκπαίδευση  εξ  αποστάσεως    αναφέρεται    στην  εκπαίδευση  που 

περιλαμβάνει  την  αλληλεπίδραση  σε  μη  πραγματικό  χρόνο  μεταξύ 

εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, μέσω της χρήσης  εφαρμογών στο περιβάλλον 

του  Ιστού.  Η  εκπαίδευση  πραγματοποιείται  χωρίς  χρονικούς  ή  χωρικούς 

περιορισμούς. 

2.3.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ     ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 
Σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία,  στην  εκπαίδευση,  ένα  ασύγχρονο  cmc1  περιβάλλον 

παρέχει  μια σειρά από οφέλη,    σχετικά με  το σύγχρονο cmc  περιβάλλον ή σχετικά με  τη 

διδασκαλία  πρόσωπο  με  πρόσωπο.  Τα  οφέλη  αυτά  περιλαμβάνουν  την  ευελιξία,  την 

ποιότητα  και  την ποσότητα συμμετοχής,    την προσβασιμότητα    στην  επικοινωνία  και  την 

μετά‐συμμετοχή (post‐participation) στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ευελιξία:    Η  συμμετοχή  ενός  εκπαιδευόμενου στην    εκπαιδευτική  διαδικασία  είναι  

ανεξάρτητη  από  χρονικούς  περιορισμούς.  Γίνεται  εφικτή  η  αποφυγή  μερικών 

ανεπιθύμητων συμπεριφορών που  λαμβάνουν  χώρα σε μία  τάξη,  όπως η  κυριαρχία    της 

συζήτησης,  η    διακοπή  της  συμμετοχής    και  η  πρόσκληση  για  ομιλία.  Επιπλέον  οι 

εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  έχουν  συμμετοχή  στο  εκπαιδευτικό  υλικό από  οπουδήποτε, 

εφόσον διαθέτουν πρόσβαση σε ένα δικτυωμένο υπολογιστή.   Λόγω της φύσης υποβολής 

και  λήψης  απαντήσεων  μέσω  επικοινωνίας  με  υπολογιστή,  είναι  εφικτή  η  πολλαπλή 

επικοινωνία με πολλούς «κόμβους», χωρίς να διακόπτεται ή να μειώνεται η γενική ροή της 

συζήτησης.  Υπάρχει  μια  μειωμένη  τάση  για  τους  εκπαιδευόμενους  να  χάσουν  τη 

συγκέντρωση τους στο κεντρικό ζήτημα κατά τη διάρκεια ενασχόλησής τους με διάφορες 

εγγενείς  δραστηριότητες  (Benbaum‐Fich  et  al,  2001;  Shedletsky,  L  et  al  2001;  Jadali, N., 

1999; Althaus, S, 1997; Hiltz, S. R, 1994; Harasim, L., 1990; Rice, R. E., 1987) 

Πρόσβαση στην Επικοινωνία: Η επικοινωνία μέσω υπολογιστή  (CMC) αλλάζει τη 

δομή  της  επικοινωνίας από ένα προς  ένα  (εκπαιδευτής  /  εκπαιδευόμενος),  ή από  ένα 

προς  πολλούς  (διάλεξη)  σε  μια  δομή  πολλοί  προς  πολλούς,  παρέχοντας  δυνητικά 

μεγαλύτερη  ροή  πληροφοριών.  Επιπροσθέτως,  πολλές  πληροφορίες  καθίστανται 

                                                            
1 CMC‐Computer Mediated Commmunication (Επικοινωνία Μέσω Υπολογιστή) 
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διαθέσιμες  καθώς  οι  εκπαιδευόμενοι  μεταφέρουν  πληροφορίες  από  τον  υπολογιστή 

προς  το  δίκτυο  και  αντίστροφα.  Επίσης  η  επικοινωνία  μέσω  υπολογιστή  βελτιώνει  τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης για διαμοιρασμό αρχείων και πόρων σε ένα δίκτυο (peer‐

to‐peer),  (Shedletsky, L et al 2001;     Althaus, S, 1997; Hiltz, S. R, 1994; Harasim, L., 1990; 

Turoff et al, 1987). 

Μετα‐συμμετοχής  αξιολόγηση:  κατά  την  διεξαγωγή  μιας  εκπαιδευτικής 

συνεδρίασης σε ένα ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον,  είναι δυνατή η αξιολόγησή της 

μετά  το  πέρας  της  συνεδρίασης.  Έτσι  δυνητικά  προσφέρεται  η  ευκαιρία  να  συνταχθούν 

μετα‐συμμετοχής  εκθέσεις,  αναφορές  και  υποδείξεις  χωρίς  την  απώλεια  περιεχομένου. 

Τέλος στο ασύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, υπάρχει η δυνατότητα για εξατομικευμένη, 

στιγμιαία ανατροφοδότηση διαδικασιών  εκπαιδευτικών  και  λειτουργικών  (Benbaum‐Fich 

et al, 2001; Shedletsky, L et al 2001;  Hiltz, S. R, 1994). 

Το  περιβάλλον  της  ασύγχρονης    εκπαίδευσης  θέτει  και  κάποιες  προκλήσεις  στους 

συμμετέχοντες  εκπαιδευόμενους.  Εκτός  από  τις  πιθανές  απογοητεύσεις  στη  χρήση  της 

τεχνολογίας, υπάρχουν και οι απογοητεύσεις που περιλαμβάνουν δυσκολίες που σχετίζονται 

με το συντονισμό των συμμετεχόντων,  το συγχρονισμό στη μεταξύ τους επικοινωνία και την 

έλλειψη δεξιοτήτων.  

Απογοήτευση  στη  Χρήση  Τεχνολογίας:  Προκειμένου  οι  συμμετέχοντες 

εκπαιδευόμενοι να εκμεταλλευτούν τη χρονική και χωρική ανεξαρτησία, πρέπει να είναι 

σε  θέση  να  συμμετέχουν  στη  διαδικτυακή  εκπαιδευτική  διαδικασία.    Αυτό  διεγείρει  το 

ζήτημα  της  συμβατότητας  του  λογισμικού  και  υλικού  που  διαθέτει  το  υπό  χρήση 

υπολογιστικό τους σύστημα.  Η ασυμβατότητα, τόσο του εγκατεστημένου υλικού, όσο και 

του  λογισμικού,  υπάρχει  πιθανότητα  να  δημιουργήσει    προβλήματα  σταθερότητας 

λειτουργίας  και  αξιοπιστίας  σε  ένα  δικτυακό  περιβάλλον.  Κάτι  τέτοιο  βέβαια  συνήθως 

δεν  συμβαίνει  σε    δίκτυα  εγκατεστημένα  σε  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και  οργανισμούς 

πλήρως  συμβατά  με  το  εκπαιδευτικό  δικτυακό  περιβάλλον  για  το  οποίο  έχουν 

σχεδιαστεί.  Επίσης  η  απογοήτευση  μπορεί  να  επέλθει  για  τους  συμμετέχοντες  από  την 

προσβολή  με  ιό  έως  τη  δυσλειτουργία  του  server.  Έτσι  οι  απροσδόκητες  τεχνολογικές  

δυσκολίες  μπορούν  να  οδηγήσουν  στη  δυσχέρεια  και  την  απογοήτευση  των 

εκπαιδευόμενων, εφόσον συνεχίζουν να υπάρχουν, και να δημιουργήσουν απογοήτευση 

για τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία(Shedletsky, L et al 2001;   Althaus, S, 1997; Hiltz, S. R, 

1994; Harasim, L., 1990). 

Συντονισμός: Οι ομάδες εκπαιδευόμενων  που δεν έχουν εργαστεί προηγουμένως 

μαζί,  τείνουν  να  επιλέξουν  τη  στρατηγική  συντονισμού    τους  κατά  τρόπο  ειδικά 
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σχεδιασμένο  για  τη  συμμετοχή  στη  μαθησιακή  διαδικασία  (ad  hoc),  βασισμένο 

περισσότερο  στους  περιορισμούς  του  μέσου  επικοινωνίας  παρά  στην  αναμενόμενη 

έκβαση ή στόχο στο μαθησιακό αποτέλεσμα (Benbaum‐Fich et al, 2001; Althaus, S, 1997; 

Hiltz, S. R, 1994; Harasim, L., 1990; Rice, R. E., 1987) 

Απογοήτευση  συγχρονισμού/καθυστέρησης:  Εν  μέρει  αυτό    προέρχεται  από  την 

προσδοκία  των  εκπαιδευόμενων  για  γρήγορη  ανταπόκριση    από  άλλους  συμμετέχοντες 

στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  που  πολλές  φορές  καθυστερεί  λόγω  προσωρινών 

περιορισμών  και  μπορεί  να  οφείλονται  στην  έλλειψη  συγκέντρωσης  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία  μέχρι  την  αργή  ανταπόκριση  του  τεχνολογικού  εξοπλισμού(Althaus,  S,  1997; 

Hiltz, S. R, 1994; Harasim, L., 1990). 

Ελλείψεις  δεξιοτήτων:  Επειδή  οι  μέσω  υπολογιστή  επικοινωνίες  εξαρτώνται  κατά 

πολύ  από  τις  γραπτές  μεθόδους    επικοινωνίας,    αυτό  προϋποθέτει  ένα  ευρύ  φάσμα 

δεξιοτήτων  που  μπορεί    να  περιλαμβάνει  δεξιότητες  δακτυλογράφησης,  γραπτές  και 

γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες ερμηνείας.  Έως ότου οι εκπαιδευόμενοι εξοικειωθούν  

με αυτές τις δεξιότητες  η αλληλεπίδρασή τους με το ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον  

δεν θα έχει  πλήρως αναπτυχθεί( Althaus, S, 1997; Hiltz, S. R, 1994; Harasim, L., 1990). 

Οι  Valenta,  Therriault,  Dieter  και  Mrtek  (2001),  συνόψισαν  τα  οφέλη  και    τις 

αδυναμίες της ασύγχρονης εκπαίδευσης ως εξής: «Υπάρχει μία έμφυτη ανταλλαγή (trade‐

off) μεταξύ οφελών και αδυναμιών σε ένα ασύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Από τη 

μια  πλευρά  οι  συμμετέχοντες    εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  επιλέξουν  τον  χρόνο,    τον 

τόπο, το εκπαιδευτικό υλικό που επιθυμούν, και να ανταλλάξουν πληροφορίες με άλλους. 

Από την άλλη πλευρά οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα 

συντονισμού και καθυστερήσεις στη συμμετοχή, τα οποία  μπορούν να έχουν επιπτώσεις 

στην ομάδα των εκπαιδευόμενων και να επηρεάσουν το μαθησιακό αποτέλεσμα». 

Η  παρούσα  διατριβή  αποσκοπεί  στην  ανάπτυξη  ενός  προσαρμοστικού  μοντέλου 

εκπαίδευσης  με  αξιολόγηση,    με  σκοπό  να    συμβάλει  στη  μείωση  των  εκπαιδευτικών 

αδυναμιών  όπως  αυτές  εμφανίζονται  σε  διάφορα  εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα  στην  εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Η ανάλυση του προσαρμοστικού αυτού μοντέλου παρουσιάζεται 

στα παρακάτω κεφάλαια. 

2.4  ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Η αύξηση του πλήθος των φοιτητών,  η δημογραφική ανομοιότητα και η αύξηση του 

κόστους  που  σχετίζεται  με  την  πρόσβαση  στη  γνώση,  έχει  αναγκάσει  τα  εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  να  επανασχεδιάσουν  τα  εκπαιδευτικά  τους  συστήματα  και  να  γίνουν  πιο 

παραγωγικά (Baker & Gloster, 1994).  O Barnard (1997)  επισημαίνει ότι «με περισσότερους 
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εργαζόμενους ενήλικες θα αναζητούν την πρόσβαση στην εκπαίδευση  για τη βελτίωση της 

καριέρας  τους  σε  ένα  συνεχώς  εναλλασσόμενο  περιβάλλον  εργασίας,  τα  ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα να  αναζητούν καινοτόμους  τρόπους να προσφέρουν  εκπαιδευτικό 

υλικό  κάνοντας  χρήση  νέων  μέσων».      Αποτέλεσμα  των  παραπάνω  φαινομένων  είναι  η 

χρήση της εκπαίδευσης από απόσταση από εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς. 

Το αυξανόμενο κόστος δημιουργίας και λειτουργίας υποδομών εκπαίδευσης ώθησε 

πολλά  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και  οργανισμούς    να  προωθήσουν  την  εκπαίδευση  από 

απόσταση σαν εναλλακτική λύση παροχής εκπαίδευσης (Barnard, 1997).   Οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία  επιτρέπουν  στα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και  οργανισμούς  να  διευρύνουν  τους 

εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες και στους εκπαιδευόμενους να έχουν ευκολότερη πρόσβαση 

στο  εκπαιδευτικό  υλικό  (Rockwale  ,  Schauer,  Fritz    &  Marx,  1999).    Σύμφωνα  με  τον  

Cole(2000), η   εκπαίδευση από απόσταση προσφέρει ευελιξία στη πρόσβαση της γνώσης, 

από  οπουδήποτε  και  οποτεδήποτε  γκρεμίζοντας  τους  φραγμούς  τόπου  και  χρόνου.      Ο 

Carty (1999) παρατηρεί ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες το φαινόμενο να έχουν πρόσβαση 

στη  γνώση    σε  ανεπτυγμένες  χώρες,    μόνο  οι    καλύτεροι,  οι  εξυπνότεροι  και  οι 

πλουσιότεροι,  αποτελεί  τον  αγωγό  μεταφοράς  γνώσης.    Τονίζει  επίσης  ότι  στην 

παγκοσμιοποιημένη  οικονομία  της  γνώσης  οι  αναπτυσσόμενες  χώρες  πρέπει  να  έχουν 

πρόσβαση με ένα τρόπο άμεσο, οικονομικό και αποτελεσματικό που μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της εκπαίδευσης από απόσταση. 

O Russell  (2000) εξέτασε 355 μελέτες σχετικές με την εκπαίδευση από απόσταση οι 

οποίες    κυρίως  αναφέρονται  σε  εκπαίδευση  μέσω  βίντεο‐κασετών,    αλληλεπιδραστικό 

βίντεο (interactive video),  τηλε‐μαθήματα (telecourses) και μαθήματα μέσω υπολογιστών.  

Μερικά από τα  συμπεράσματα από την έρευνα του Russell  έχουν ως εξής: 

1. Στατιστικά,  τα  αποτελέσματα  από  τεστ  που  διεξάγονται  από  μαθητές  που 

διδάχθηκαν  μέσω  συστήματος  εκπαίδευσης  από  απόσταση  και    εκπαίδευσης 

πρόσωπο  με  πρόσωπο,    είναι  ισοδύναμα  ή  σχεδόν  του  ιδίου  επιπέδου.  (Mock, 

2000; Ryan , 2000; Smeaton & Keogh , 1999; Goldberg, 1998; Jones , 1997). 

2. Το  μαθησιακό  αποτέλεσμα  μπορεί  να  είναι    ικανοποιητικό  τόσο  κατά  την 

ηλεκτρονική  μετάδοση  του,  όσο  και  κατά  την  παράδοσή  του  στην  αίθουσα 

διδασκαλίας»  (Redding &   Rotzien, 2000; Navarro &   Shoemaker, 1999; Dobrin, 

1999;    Jones,  1997;  Kearsley,  2000).  Ο  τρόπος  μετάδοσης  του  εκπαιδευτικού 

υλικού δεν επηρεάζει την ακαδημαϊκή επίδοση, είτε γίνεται online είτε πρόσωπο 

με πρόσωπο (McCollum, 1977) 
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3. Οι  εκπαιδευόμενοι  σταθερά  δείχνουν  μεγαλύτερο  ποσοστό  συμμετοχής  και 

αλληλεπίδρασης    σε  online    μαθήματα,  κυρίως    λόγω  της  αύξησης  της 

αλληλεπίδρασης  με  τους  εκπαιδευτές  και  συνεκπαιδευμένους  μέσω  email    και 

ηλεκτρονικής διάσκεψης (Kearsley , 2000). 

4. Η  ικανότητα  των  εκπαιδευόμενων  να  συνθέσουν  πληροφορίες  και  να 

διαπραγματεύονται περίπλοκα θέματα έχει βελτιωθεί (Hiltz, 1995). 

5.  Από  εκείνους  που  έχουν  παρακολουθήσει  μαθήματα  online,  το  52%  έχει 

βαθμολογήσει της εμπειρία τους, ως εξαιρετική  και μόνο ένα 4% ως κακή (Knapp, 

2000) 

Πολλές  άλλες  μελέτες  έχουν  διεξαχθεί  με  θέμα  τα  αποτελέσματα  μαθησιακών 

επιδόσεων  εκπαιδευόμενων    μεταξύ  μοντέλων  εκπαίδευσης  από  απόσταση  και 

προσωπικών  μοντέλων  παράδοσης  εκπαιδευτικού  υλικού  (in  person  delivery  models). 

Μελέτες, όπως των Gagne και Shepherd  (2003); Johnson (2001); Miller  (2000); Mulligan και 

Geary    (1999); Ryan  (2000); Schulman    και Sims  (1999); Sener   και Stover  (2000); Serban  , 

(2000);  Wegner,  Holloway  και  Garton  (1999);  Wideman    και  Owston  (2000),  δεν  

παρατήρησαν  σημαντικές  διαφορές    στις  επιδόσεις  εκπαιδευόμενων  μεταξύ  των  δυο 

μοντέλων.  Εντούτοις  μερικοί  ερευνητές  παρατήρησαν  διαφορές  μεταξύ  εκπαιδευόμενων 

στην  αποπεράτωση  των  σπουδών  τους  και  το  επίπεδο  ικανοποίησής  τους,  αν  και  τα 

επίπεδα  επιτυχιών  στις  εξετάσεις  τους  είναι  περίπου  τα  ίδια  ανάμεσα  στα  δύο 

εκπαιδευτικά μοντέλα. 

Οι Hartman, Dziuban και Moskal (2000) σε μελέτη τους αναφέρουν ότι στο ασύγχρονο 

εκπαιδευτικό  δίκτυο    (asynchronous  learning    network, ALN)    τα  μαθήματα  μοιάζουν  με 

αυτά που διεξάγονται σε παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας.  Επιπροσθέτως αναφέρουν 

ότι  μέσω  των  μαθημάτων  που  διεξάγονται  στο  ασύγχρονο  εκπαιδευτικό  δίκτυο, 

παρατηρούνται    λιγότερες  εγκαταλείψεις  σπουδών  και  περισσότερες  εκπαιδευτικές 

επιτυχίες.  

2.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ONLINE ΜΑΘΗΣΗ 

 
Οι  όροι  "εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση"  ή  "τηλεκπαίδευση"  έχουν  εφαρμοστεί 

εναλλακτικά από πολλούς διαφορετικούς ερευνητές σε πολλές εργασίες τους. 

Το χαρακτηριστικό αυτής της μορφής εκπαίδευσης είναι ο χωρισμός του εκπαιδευτή 

και  του  εκπαιδευόμενου  στο  χώρο    ή/και  το  χρόνο  (Perraton,  1988),  η  παρουσίαση  του 

εκπαιδευτικού υλικού μέσω ενός υπολογιστή (Carliner, 1999) και  η καινοτόμος προσέγγιση 

για  την  παράδοση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  σε  ένα  μακρινό  ακροατήριο  με  τη 
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χρησιμοποίηση του  Ιστού, ως μέσον μετάδοσης  (Khan, 1997).   Ο Μohamet Ally2, 2004 σε 

σχετική  του  μελέτη  αναφέρεται  τόσο  στις  επικρατέστερες  θεωρίες  εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων, όσο και στις επιπτώσεις τους, στις οποίες γίνονται σχετικές αναφορές στις 

επόμενες ενότητες. 

Έχει αναγνωριστεί ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας  συμβάλει θετικά στην βελτίωση της 

παρεχόμενης  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευσης  (Clark  , 2001).   Μπορεί  να παρέχει  αποδοτική 

και  έγκαιρη  πρόσβαση  σε  εκπαιδευτικό  υλικό,  εντούτοις  δεν  μπορεί    από  μόνη  της  να 

επηρεάσει    το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των σπουδαστών.   Μελέτες υποστηρίζουν ότι οι 

σπουδαστές έχουν αποκτήσει πιο σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη, όταν εκπαιδεύονται από 

οπτικοακουστικά  μέσα  ή  από  υπολογιστές,  απ’  ότι  με  το  συμβατικό  τρόπο  εκπαίδευσης.   

Ωστόσο    ο  ίδιες  μελέτες    προτείνουν  ότι  τα  οφέλη  δεν  αποκομίζονται  από  το  μέσο 

εκπαίδευσης,  αλλά από    τον  τρόπο δόμησης  και  παρουσίασης  του  εκπαιδευτικού υλικού 

(Clark,  1983).    Ομοίως,    ο    Schramm  (1977)  υπέδειξε  ότι  η  εκμάθηση  επηρεάζεται 

περισσότερο από το περιεχόμενο και την εκπαιδευτική στρατηγική  του μαθησιακού υλικού 

παρά από τον τύπο τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παράδοσή του. 

Η  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  επιτρέπει  την  ευελιξία    πρόσβασης  στη  γνώση,  από 

οπουδήποτε  και  σε  οποιοδήποτε  χρόνο,  έτσι  ώστε  να  καταλύει  τον  χρόνο    και  τον  τόπο 

(Cole,  2000).  Σύμφωνα  με  τον  Rossett  (2002),  η  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  υπόσχεται 

πολλά, αλλά θα πρέπει να σχεδιάζεται σωστά,   έχοντας σαν επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο 

και  το  παρεχόμενο  εκπαιδευτικό  υλικό.    Οι Ring  και   Mathieux  (2002)    προτείνουν  ότι  η 

τηλεκπαίδευση  πρέπει  να  έχει  αυθεντικότητα,    υψηλή  αλληλεπίδραση  και  υψηλή 

συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Για το σχεδιασμό των περιβαλλόντων των εξ αποστάσεως συστημάτων εκπαίδευσης, 

έχουν υιοθετηθεί κατά καιρούς μέθοδοι βασιζόμενες  σε διαφορετικές σχολές σκέψης. 

Τα  πρώτα  εκπαιδευτικά  συστήματα    για  το  σχεδιασμό  τους  βασίστηκαν  στη 

συμπεριφοριστική  προσέγγιση  εκμάθησης.  Η  σχολή  σκέψης  των  συμπεριφοριστικών,  

επηρεαζόμενη από τον Thorndike(1913),  Pavlov(1927) και Skinner (1974),   υποστηρίζει ότι 

η  εκμάθηση  είναι    η  αλλαγή  που  παρατηρείται  στη  συμπεριφορά    του  εκπαιδευόμενου 

οφειλόμενη  σε  ένα  εξωτερικό  ερέθισμα  (external  stimuli)  από  το  περιβάλλον  (Skinner, 

1974).    Οι  συμπεριφοριστές    προτάσσουν  ότι  είναι  η  παρατηρούμενη  συμπεριφορά  του 

εκπαιδευόμενου    που  υποδεικνύει    αν  ο  εκπαιδευόμενος  έχει  μάθει  κάτι,  και  όχι    το  τι 

συμβαίνει  μέσα  στον  εγκέφαλό  του.    Πολλοί  όμως  εκπαιδευτές  υποστήριξαν  ότι  κατά  τη 

διαδικασία  της    εκμάθησης  δεν  είναι  μόνο  η  αλλαγή  στην  συμπεριφορά  του 

                                                            
2 M Ally ‐ Theory and practice of online learning, 2004 ‐ collection.nlc‐bnc.ca 
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εκπαιδευόμενου που λαμβάνει χώρα, αλλά αντιθέτως η διαδικασία εκμάθησης είναι πολύ 

πιο  σύνθετη.    Αποτέλεσμα  ήταν  να    επέλθει  μια  μετακίνηση  από  τη  σχολή  σκέψης  των 

συμπεριφοριστικών  στη σχολή  σκέψης των γνωστικών, αναφορικά με το θέμα σχεδίασης 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.   

Η  σχολή  σκέψης  των  γνωστικών  υποστηρίζει  ότι    η  διαδικασία  εκμάθησης  

συμπεριλαμβάνει τη χρήση μνήμης, κινήτρων και σκέψης.  Είναι μια εσωτερική διαδικασία 

κατά  την  οποία  το  μέγεθος  της  εκμάθησης    εξαρτάται  από  την  ικανότητα  του 

εκπαιδευόμενου  στην  επεξεργασία  του  μαθησιακού  υλικού,    το  βάθος  της  επεξεργασίας 

(Craik &  Lockhart,  1972;  Craik &  Tulving  ,  1975),  το  μέγεθος  της  προσπάθειας  κατά  την 

διάρκεια της εκμάθησης,   και το υπόβαθρο  των γνώσεών του (Ausubel, 1974). 

Τελευταία  υπάρχει  και  η    σχολή  σκέψης  των  εποικοδομητιστών,  οι  οποίοι 

υποστηρίζουν  ότι  οι  εκπαιδευόμενοι  αναλύουν  το  μαθησιακό  υλικό  σύμφωνα  με  τιη 

προσωπική τους εμπειρία και μαθαίνουν από   την παρατήρηση,  την επεξεργασία  και την 

ερμηνεία  που  κάνουν.  Οι  εποικοδομητιστικές  προσωποποιούν  τις  πληροφορίες    σε 

προσωπική γνώση (Cooper , 1983; Wilson 1997). 

Οι παραπάνω τρείς σχολές σκέψης εκπαιδευτικών περιβαλλόντων έχουν να δείξουν 

αρκετά  κοινά  στοιχεία.  Για  τον  σχεδιασμό  ενός  εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος  στην  εξ 

αποστάσεως  εκπαίδευση,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  αρχές  που  βασίζονται  και  στις 

τρείς σχολές σκέψης. Σύμφωνα με τους  Ertmer και Newby (1993),  οι τρεις σχολές σκέψης 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σαν  ταξινομία  για  εκπαιδευόμενους.  Οι    στρατηγικές  των 

συμπεριφοριστών  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  διδάξουν  το  «τι»  (γεγονότα),  οι 

στρατηγικές  των  γνωστικών  μπορούν  να  διδάξουν  το   «πώς»  (διαδικασίες  και  αρχές)  και 

τέλος  οι  στρατηγικές  των  εποικοδομητιστών  μπορούν  να  διδάξουν  το  «γιατί»  (υψηλό 

επίπεδο σκέψης για μάθηση βασισμένη στα συμφραζόμενα). 

2.5.1 Η ΣΧΟΛΗ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 

2.5.1.1 Η Θεωρία  

Η σχολή σκέψης των συμπεριφοριστικών βλέπει το μυαλό σαν ένα «μαύρο κουτί» και  

στην ουσία θεωρεί   ότι   η αντίδραση σε ένα ερέθισμα μπορεί να παρατηρηθεί ποσοτικά,  

αγνοώντας την επίδραση της σκεπτικής λειτουργίας που λαμβάνει χώρα στο μυαλό. Έτσι η 

σχολή  σκέψης  των  συμπεριφοριστικών  ψάχνει  για  συμπεριφορές  που  μπορούν  να 

παρατηρηθούν και  να εκτιμηθούν,  ως ενδείξεις μάθησης (Good & Brophy, 1990). 
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 2.5.1.2 Οι Επιπτώσεις στην  Online Μάθηση 

1. Οι  εκπαιδευόμενοι  θα  πρέπει  να  ενημερωθούν  για  τα  προσδοκώμενα 

αποτελέσματα  της  μάθησης,  έτσι  ώστε  να    γνωρίζουν  τις  μαθησιακές  τους 

προσδοκίες και να κρίνουν από μόνοι τους, εάν έχουν επιτύχει το στόχο σε ένα 

online μάθημα. 

2. Οι  εκπαιδευόμενοι θα πρέπει  να  ελέγχονται μέσω ενός υποβαλλόμενου  τεστ, 

για  το  εάν  έχουν  επιτύχει  το  προσδοκώμενο  μαθησιακό  αποτέλεσμα.   Online 

τεστ και αξιολόγηση πρέπει να ενσωματώνεται κατά τη διεξαγωγή της μάθησης 

για  να  ελεγχθεί  το  επίπεδο  του  μαθησιακού  αποτελέσματος  και  να  δοθεί  η 

κατάλληλη ανατροφοδότηση. 

3. Το  μαθησιακό  υλικό  πρέπει  να  προσφέρεται  στους  εκπαιδευόμενους  με  την 

κατάλληλη σειρά. Η σειρά μπορεί να πάρει τη μορφή από απλή έως σύνθετη, 

γνωστή έως άγνωστη και τέλος τη μορφή από τη γνώση έως την εφαρμογή. 

4. Οι  εκπαιδευόμενοι  πρέπει  να  ανατροφοδοτούνται  ως  προς  την  εξέλιξη  του 

μαθησιακού τους επιπέδου, έτσι ώστε να παρακολουθούν την πρόοδό τους και 

να  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  αντισταθμιστικά  μέτρα,  αν  αυτό  κριθεί 

απαραίτητο. 

 2.5.2 Η ΣΧΟΛΗ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

 2.5.2.1  Η Συσχέτιση με τη Μνήμη 

         Οι  γνωστικοί  θεωρούν  ότι  η  εκμάθηση  είναι  μία  εσωτερική  διαδικασία  η  οποία 

εμπλέκει    μνήμη,  σκέψη,  κίνητρο,  αφαίρεση  και  μετα‐γνωστική  διαδικασία.    Η  γνωστική 

ψυχολογία βλέπει την εκπαίδευση ως μία διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας, όπου 

ο  εκπαιδευόμενος  χρησιμοποιεί  διαφορετικούς  τύπους  μνήμης  κατά  τη  διάρκεια  της 

εκμάθησης (Σχήμα 2.1) 

Τα αισθήματα προέρχονται από τα αισθητήρια όργανα και  κατευθύνονται στο χώρο 

φύλαξης των, πριν υποβληθούν  σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία. Η πληροφορία  η 

σχετική  με  το  λαμβανόμενο  αίσθημα  παραμένει  στο  χώρο φύλαξης  των  αισθημάτων  για 

λιγότερο  από  ένα  δευτερόλεπτο  (Kalat,  2002),  και  αν  δεν  μεταφερθεί  στο  χώρο 

επεξεργασίας  της μνήμης αμέσως, τότε χάνεται. 
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Οι  online  οδηγίες  πρέπει  να  χρησιμοποιήσουν  τέτοιες  στρατηγικές,  ώστε  να 

επιτρέψουν  στους  εκπαιδευόμενους  να  ανταποκριθούν  στο  μαθησιακό  υλικό  και  να  το  

μεταφέρουν  από  το  χώρο  φύλαξης  των  αισθημάτων  στη  λειτουργική  μνήμη.  Το  ποσό 

πληροφοριών  που  μεταφέρεται  στη  λειτουργική  μνήμη  εξαρτάται,  τόσο  από  το  ποσό 

προσοχής που καταβλήθηκε στις εισερχόμενες πληροφορίες, όσο και από τις   διαθέσιμες 

γνωστικές  δομές  που    είναι  σε  θέση  να  κατανοήσουν    αυτές  τις  πληροφορίες.  Έτσι  οι 

σχεδιαστές  πρέπει  να  ελέγξουν  για  να  δουν,  εάν  η  κατάλληλη    γνωστική  δομή  είναι 

παρούσα για να επιτρέψει στον εκπαιδευόμενο να επεξεργαστεί  τις   πληροφορίες.  Εάν η 

σχετική  γνωστική  δομή  δεν  είναι  παρούσα,  οι  προ‐εκπαιδευτικές  στρατηγικές,  όπως  η 

διοργάνωση προόδου εκπαιδευόμενων, πρέπει να περιληφθούν ως τμήμα της διαδικασίας  

εκμάθησης.  (Ausubel, 1960).  

Η  διάρκεια  στη  λειτουργική  μνήμη  είναι  περίπου  20  δευτερόλεπτα,  και  εάν  οι 

πληροφορίες  στη  λειτουργική  μνήμη  δεν  επεξεργαστούν  αποτελεσματικά,  δεν 

μεταφέρονται στη μακροπρόθεσμη μνήμη για αποθήκευση (Kalat, 2002).  

Οι online στρατηγικές εκμάθησης πρέπει να παρουσιάσουν τo μαθησιακό υλικό και 

τις στρατηγικές χρήσης του κατάλληλα,   για να επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να το 

χρησιμοποιήσουν  αποτελεσματικά. Δεδομένου ότι η λειτουργική μνήμη έχει περιορισμένη 

ικανότητα, οι πληροφορίες πρέπει να οργανωθούν  σε κομμάτια του κατάλληλου μεγέθους 

για να διευκολύνουν  την επεξεργασία. Σύμφωνα με τον Miller (1956), επειδή οι άνθρωποι 

έχουν  περιορισμένη  βραχυπρόθεσμη  ικανότητα  μνήμης,  οι  πληροφορίες  πρέπει  να 

ομαδοποιηθούν  σε  νοηματικές  ακολουθίες.  Προτείνει  ότι  οι  πληροφορίες  πρέπει  να 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 2.1:Τύποι Μνήμης 

Πληροφορίες από 
τις αισθήσεις 

Αποθήκευση 
Αισθήματος 

Μνήμη Βραχείας 
Διάρκειας 

Μνήμη Μακράς 
Διάρκειας 
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τεμαχιστούν  από    πέντε  έως  εννέα  (δηλ.  7  ±  2)  τμήματα  για  να  αντισταθμίσουν    την 

περιορισμένη ικανότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης. 

Αφότου  γίνει  η  επεξεργασία  των  πληροφοριών  στη  λειτουργική  μνήμη, 

αποθηκεύονται  στη  μακροπρόθεσμη  μνήμη.  Το  ποσό  που  μεταφέρεται  στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη καθορίζεται από την ποιότητα και το βάθος της επεξεργασίας στη 

λειτουργική  μνήμη.  Όσο  βαθύτερη  είναι  η  επεξεργασία,    τόσο  περισσότεροι  συσχετισμοί 

γίνονται  με  τις        αποκτηθείσες    νέες  πληροφορίες  που  διαμορφώνονται    στη  μνήμη.  Οι 

πληροφορίες  που  μεταφέρονται  από  τη  βραχυπρόθεσμη  μνήμη  στη  μακροπρόθεσμη 

μνήμη,    είτε   αφομοιώνονται,    είτε «φιλοξενούνται» στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Κατά τη 

διάρκεια  της    αφομοίωσης  οι  πληροφορίες  αλλάζουν,  για  να  προσαρμοστούν    στις 

υπάρχουσες  γνωστικές  δομές.  Η «φιλοξενία»    εμφανίζεται,  όταν  αλλάζει  μια  υπάρχουσα 

γνωστική δομή για να ενσωματώσει τις νέες πληροφορίες. 

Η  γνωστική  ψυχολογία  θέτει  ως  αίτημα  ότι  οι  πληροφορίες  αποθηκεύονται  στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη υπό μορφή κόμβων που συνδέονται  για  το σχηματισμό σχέσεων, 

δηλαδή  για  το  σχηματισμό  ενός  δικτύου.  Οι  χάρτες  πληροφοριών  που  παρουσιάζουν  τις 

σημαντικότερες  έννοιες  σε  ένα  θέμα  και  τις  σχέσεις  μεταξύ  τους    πρέπει  να 

συμπεριληφθούν    στο  online  μαθησιακό    υλικό.  Σύμφωνα  με  Stoyanova  και  Kommers 

(2002),  η  παραγωγή  χαρτών  πληροφοριών  είναι  μια  μέθοδος  για  την  εξωτερίκευση  της 

γνωστικής δομής των εκπαιδευόμενων. Για  τη διευκόλυνσή τους οι εκπαιδευόμενοι πρέπει 

να ενθαρρύνονται, ώστε να δημιουργούν τους δικούς τους χάρτες πληροφοριών. 

2.5.2.2 Η Συσχέτιση με τις Ατομικές Διαφορές 

H σχολή σκέψης των γνωστικών αναγνωρίζει τη σημασία των ατομικών διαφορών και 

την  ποικιλία  των  στρατηγικών  εκμάθησης  σε  online  περιβάλλοντα.  Το  ύφος  εκμάθησης 

είναι  ένα  μέτρο  των  ατομικών  διαφορών  και  αναφέρεται  στο  πώς  ένας  αρχάριος 

αντιλαμβάνεται,  αλληλεπιδρά,  και  αποκρίνεται  στο  μαθησιακό  περιβάλλον.  Για  να 

καθοριστούν  τα  μαθησιακά  στυλ  των  εκπαιδευόμενων  χρησιμοποιούνται  διαφορετικά 

εκπαιδευτικά μαθησιακά μέσα. Ο κατάλογος ύφους εκμάθησης (Learning Style  Inventory  ‐ 

LSI)  του  Kolb  (1984)  εξετάζει  το  πώς  οι  αρχάριοι  αντιλαμβάνονται  και  επεξεργάζονται 

πληροφορίες,  ενώ  ο  δείκτης  τύπων  (Type  Indicator)  του  Myer  (1998)  χρησιμοποιεί  τις 

διχοτομικές κλίμακες για να μετρήσει  την εξωστρέφεια σε σχέση με την εσωστρέφεια, την 

αίσθηση σε σχέση  με τη διαίσθηση και την κρίση σε σχέση  με την αντίληψη. 

Ο Kolb(1984) διατείνεται ότι δύο συστατικά συντελούν στη μαθησιακή εμπειρία που 

είναι  η  αντίληψη  και  η  επεξεργασία.    Η  αντίληψη  αναφέρεται  στον    τρόπο  με  τον  οι 
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εκπαιδευόμενοι  αισθάνονται  και  απορροφούν  τις  πληροφορίες  γύρω  τους,  η  οποία 

κυμαίνεται  από την απτή εμπειρία ως την αντανακλαστική παρατήρηση.  Η απτή εμπειρία 

σχετίζεται  με  την  επιθυμία  των  εκπαιδευόμενων  να  μάθουν  πράγματα  που  έχουν 

προσωπική έννοια στη ζωή τους. Κατά τη διάρκεια της αντανακλαστικής παρατήρησης, οι 

εκπαιδευόμενοι  πρέπει  να  σκεφτούν  και  να  συλλογιστούν  για  το  εκπαιδευτικό  υλικό.  Το 

δεύτερο  συστατικό  που  είναι  η  επεξεργασία  αναφέρεται  στο  πώς  οι  εκπαιδευόμενοι  

καταλαβαίνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες που αποκτήσανε μέσω της αντίληψής 

τους.    Το  εύρος  της  επεξεργασίας  κυμαίνεται  από    την  αφηρημένη  σύλληψη  μέχρι  τον 

ενεργό  πειραματισμό.  Οι  εκπαιδευόμενοι  που  προτιμούν  την  αφηρημένη  σύλληψη,  

μαθαίνουν  από  γεγονότα  και  αριθμούς  και  ερευνούν  τις  πληροφορίες  από  διάφορα 

θέματα. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν προτίμηση στον ενεργό πειραματισμό, προτιμούν να 

εφαρμόσουν,    ό,τι  έχουν  μάθει  σε  πραγματικές  συνθήκες  ζωής    και  να  προχωρήσουν  με 

αυτά που τους έχουν παρουσιαστεί. Επιθυμούν να δοκιμάσουν τα πράγματα και να μάθουν 

από την εμπειρία τους.     Η online εκπαίδευση μπορεί να φροντίσει τις ατομικές διαφορές 

των  εκπαιδευόμενων  προσδιορίζοντας  τις  προτιμήσεις  τους,  παρέχοντας  τις  κατάλληλες 

δραστηριότητες εκμάθησης βασισμένη στο μαθησιακό τους στυλ. 

Το γνωστικό ύφος      είναι    ένα άλλο χαρακτηριστικό  των ατομικών χαρακτηριστικών 

των  εκπαιδευόμενων.  Αναφέρεται    στον  προτιμημένο  τρόπο  ενός  εκπαιδευόμενου  να 

επεξεργάζεται πληροφορίες, δηλαδή τον τρόπο που ο εκπαιδευόμενος σκέπτεται,  θυμάται 

και  λύνει προβλήματα.  Θεωρείται  ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τη συμπεριφορά, 

τις  αξίες  και  την  κοινωνική  συμπεριφορά  των  ατόμων.  Μια  από  τις  διαστάσεις  του 

γνωστικού ύφους είναι αυτή που επηρεάζει  την online εκπαίδευση και διακρίνεται σε δύο 

τομείς: στο τομέα των εξαρτώμενων και  στον τομέα των μη εξαρτώμενων προσωπικοτήτων 

(Witkin et Al, 1977).  

Οι  προσωπικότητες  που  ανήκουν  στον  ανεξάρτητο  τομέα  προσεγγίζουν  το 

περιβάλλον  με  έναν  αναλυτικό  τρόπο,  για  παράδειγμα  διακρίνουν  σχήματα  και  μορφές 

ανεξάρτητα  από  το  υπόβαθρό  τους.  Οι  προσωπικότητες  που  ανήκουν  στον  εξαρτημένο 

τομέα  αντιμετωπίζουν  τα  γεγονότα  με  ένα  πιο  σφαιρικό  και  λιγότερο  διαφοροποιημένο 

τρόπο.  Τα  άτομα  με  προσωπικότητες  που  ανήκουν  στον  εξαρτώμενο  τομέα  διακρίνονται 

από  μεγαλύτερο  κοινωνικό  προσανατολισμό  συγκριτικά  με  τα  άτομα  με  προσωπικότητες 

που  ανήκουν  στο  ανεξάρτητο  τομέα.  Τα  τελευταία  είναι  πιθανόν  να  εκπαιδεύονται  πιο 

αποτελεσματικά κάτω από συνθήκες εσωτερικών κινήτρων (π.χ.  αυτοδιδασκαλία) και είναι 

λιγότερο επηρεασμένα από κοινωνική υποστήριξη. 
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2.5.2.3 Οι Επιπτώσεις  στην  Online Μάθηση 

Οι επιδράσεις της σχολής σκέψης των γνωστικών στην online εκμάθηση αναφέρονται 

στις  επόμενες  παραγράφους.  Οι  επιπτώσεις  από  1  εως  5  όπως  αναφέρονται  παρακάτω 

σχετίζονται  με  τη  μνήμη,  ενώ  οι  επιπτώσεις  από  6  έως  9  σχετίζονται  με  τις  ατομικές 

διαφορές: 

1. Πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  στρατηγικές  κατάλληλες  για  να  επιτρέπουν    στους 

εκπαιδευόμενους    να  αντιληφθούν  τις  πληροφορίες  που  λαμβάνουν    και  να 

ανταποκριθούν    σε  αυτές,  ώστε  να    μεταφερθούν  στη  λειτουργική  μνήμη.  Οι 

εκπαιδευόμενοι  χρησιμοποιούν  τα  αισθητήρια  συστήματά  τους,  για  να 

καταχωρήσουν  τις  πληροφορίες  υπό  μορφή  αισθήσεων.  Έτσι  πρέπει  να 

χρησιμοποιηθούν    στρατηγικές,  που μεγιστοποιούν    τις  αισθήσεις.  Παραδείγματα 

τέτοιων στρατηγικών περιλαμβάνουν την κατάλληλη θέση των πληροφοριών  στην 

οθόνη,    τις    ιδιότητες  της  οθόνης  (χρώμα,  γραφική  παράσταση,  μέγεθος  του 

κειμένου,  κ.λπ.),  το  ρυθμό  των  παρουσιαζόμενων    πληροφοριών,  και  τον    τρόπο 

παράδοσης  (ήχος, απεικονίσεις, βίντεο). Οι εκπαιδευόμενοι   πρέπει να λάβουν τις 

πληροφορίες  υπό  μορφή  αισθήσεων,  προτού  η  αντίληψη  και  η  αισθητική 

επεξεργασία  λάβουν  χώρα.  Βέβαια  η  αισθητική  υπερφόρτιση  μπορεί  να  αποβεί 

αντιπαραγωγική  στην  εκμάθηση  των  εκπαιδευόμενων  οι  οποίοι    πρέπει  να 

τροφοδοτούνται  μόνο  με  τα  απαραίτητα  αισθήματα  για  να  μπορούν  να 

ανταποκρίνονται  στις  σημαντικές  πληροφορίες.  Οι  στρατηγικές,  για  να 

προωθήσουν την αντίληψη και την προσοχή για online   εκμάθηση περιλαμβάνουν 

τα παρακάτω: Οι σημαντικές πληροφορίες πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο της 

οθόνης για ανάγνωση και οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να διαβάσουν 

από το αριστερό προς τα δεξιά. 

1.1.  Κρίσιμες  πληροφορίες  για  εκμάθηση  πρέπει  να  τονίζονται    έτσι  ώστε  να 

προσελκύουν  την  προσοχή  των  εκπαιδευόμενων.  Παραδείγματος  χάριν,  σε 

ένα online μάθημα, πρέπει να χρησιμοποιούνται τίτλοι,   για να οργανώνουν 

τις λεπτομέρειες του μαθήματος, οι οποίοι θα έχουν και ειδική διαμόρφωση. 

1.2. Το  επίπεδο  δυσκολίας  του  μαθησιακού  υλικού  πρέπει  να  ταιριάζει  με  το 

γνωστικό  επίπεδο  του  εκπαιδευόμενου,  έτσι  ώστε  ο  εκπαιδευόμενος  να  

μπορεί  να ανταποκριθεί στο προσφερόμενο εκπαιδευτικό  υλικό.  Συνδέσεις 

σε  πιο  απλουστευμένο  ή  και  πιο  σύνθετο  μαθησιακό  υλικό  μπορεί  να 

χρησιμοποιούν  για  να  εξυπηρετούν  τις  μαθησιακές  ανάγκες  των 

εκπαιδευόμενων. 
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2. Πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  ειδικές  στρατηγικές,  ώστε  να  επιτρέψουν  στους 

εκπαιδευόμενους  να  ανακτήσουν  υπάρχουσες  πληροφορίες  από  τη 

μακροπρόθεσμη μνήμη, για να μπορούν να κατανοήσουν τις νέες πληροφορίες που 

δέχονται από το μαθησιακό υλικό. Τέτοιες στρατηγικές παρατίθενται παρακάτω: 

2.1. Πρέπει  να  ενεργοποιηθεί  η  υπάρχουσα  γνωστική  δομή  ή  να  παραχθούν  οι 

σχετικές  πληροφορίες,  που  θα  ενσωματώνουν  τις  λεπτομέρειες  του 

μαθησιακού  υλικού  (Ausubel,  1960).    Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ένας 

συγκριτικός διοργανωτής προόδου για να διεγείρει  τη προγενέστερη γνώση 

ώστε να βοηθήσει στην επεξεργασία των νέων πληροφοριών, και μπορεί να 

υπάρξει  ένας  διοργανωτής  ερμηνευτικός  με  σκοπό  την  ενσωμάτωση  των 

λεπτομερειών    του  μαθήματος  (Ally,  1980).    O Mayer  (1979)  έκανε  μετα‐

ανάλυση σε διοργανωτές προόδου και διαπίστωσε ότι αυτές οι στρατηγικές 

είναι  αποτελεσματικές,  όταν  οι  εκπαιδευόμενοι  καταρτίζονται  από 

εκπαιδευτικό υλικό που τους προσφέρεται με μη οικεία μορφή. 

2.2. Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  εννοιολογικά  πρότυπα  τα  οποία  οι 

εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  για  να  ανακτήσουν 

υπάρχοντα διανοητικά πρότυπα ή για να αποθηκεύσουν τη δομή, που πρέπει 

να  χρησιμοποιήσουν  για  να  διδαχθούν  από  τις  λεπτομέρειες  του 

εκπαιδευτικού υλικού. 

2.3. Η  χρήση  προ‐εκπαιδευτικών  ερωτήσεων  ορίζει  τις  προσδοκίες  των 

εκπαιδευόμενων  και  ενεργοποιεί  την  υπάρχουσα  δομή  γνώσης  τους.  Οι 

ερωτήσεις  που  παρουσιάζονται  πριν  από  το  εκπαιδευτικό  υλικό, 

διευκολύνουν την ανάκληση της υπάρχουσας γνώσης και με αυτό τον τρόπο 

οι  εκπαιδευόμενοι  παρακινούνται  να  βρουν  επιπρόσθετους πόρους,  για  να 

επιτύχουν το προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. 

2.4. Η  χρήση  προαπαιτούμενων  ερωτήσεων  εξέτασης  ενεργοποιεί  την 

προαπαιτούμενη δομή γνώσης η οποία είναι απαραίτητη για την εκμάθηση 

του  νέου  μαθησιακού  υλικού.    Με  την  ευελιξία  της  online  εκπαίδευσης 

εκπαιδευόμενοι με διαφορετικά υπόβαθρα και επίπεδα γνώσης μπορούν να 

επιλέξουν την πιο κατάλληλη διαδρομή  για να επανεξετάσουν προηγούμενη 

ή  προαπαιτούμενη  κατάρτιση,  προτού  νέες  πληροφορίες  παρουσιαστούν 

στους εκπαιδευόμενους 

3. Οι πληροφορίες πρέπει να κατατμηθούν σε μικρά τμήματα για να αποτρέψουν την 

υπερφόρτωση στη λειτουργική μνήμη του εκπαιδευόμενου Miller, 1956).   Έτσι από 
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πέντε  έως  εννέα  τμήματα    πρέπει  να  παρουσιάζονται  στην  οθόνη  του 

εκπαιδευόμενου κάθε φορά για να διευκολύνουν την επεξεργασία της λειτουργικής 

μνήμης.  Αν υπάρχουν πολλά τμήματα σε ένα εκπαιδευτικό υλικό,  αυτά πρέπει να 

οργανωθούν  σε  μορφή  χαρτών  πληροφοριών  προκειμένου  να  είναι  εμφανής  η 

οργάνωσή τους. Οι  γενικευμένοι χάρτες πληροφοριών παρέχονται ως επισκόπηση 

για  ένα  online  εκπαιδευτικό  υλικό  και  μπορεί  να  έχουν  οργανωθεί  γραμμικά, 

ιεραρχικά και με μορφή αράχνης (spider‐shaped), όπως εμφανίζονται στα σχήματα 

2.2  έως  2.4  (Holley  et  al.,  1979;  Smith  &  Ragan,  1999).    Καθώς  η  εκπαίδευση 

λαμβάνει  χώρα,  παρουσιάζεται  ο    γενικευμένος  χάρτης  πληροφοριών    και  κάθε 

τμήμα διασπάται σε περισσότερα υπο‐τμήματα.  Στο  τέλος  της  εκπαίδευσης,  κάθε 

τμήμα  εμφανίζεται  ξανά  στο  γενικευμένο  χάρτη  πληροφοριών,  αυτή  τη  φορά 

παρουσιαζόμενο με τις συσχετίσεις μεταξύ άλλων τμημάτων. 
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Θέμα

Σχήμα 2.3: Χάρτης Αραχνομορφής
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Τμήμα 3
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Οι  εκπαιδευόμενοι,  πρoκειμένου  να  διευκολύνουν  την  επεξεργασία,  πρέπει  να 

κληθούν  να  δημιουργήσουν  χάρτες  πληροφοριών  κατά  τη  διάρκεια  της 

επεξεργασίας ή ως συνοπτική δραστηριότητα μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος 

(Bank  &  Reynolds,  1997).  H  online  εκπαίδευση  μπορεί  να  εκμεταλλευτεί  τις 

δυνατότητες των υπολογιστών για επεξεργασία και οπτική παρουσίαση δεδομένων 

προκειμένου  να  παρουσιάζει  χάρτες  πληροφοριών  στους  εκπαιδευόμενους  ή  να 

ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν χάρτες  πληροφοριών μέσω 

σχετικού  λογισμικού.    Άλλες  στρατηγικές,  που  προωθούν  βαθειά  επεξεργασία, 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν,  για να βοηθήσουν τις πληροφορίες να μεταφερθούν 

σε  μακροπρόθεσμη  αποθήκευση.  Οι  στρατηγικές  αυτές  σχετίζονται  με  τις 

δυνατότητες των εκπαιδευόμενων να αναλύουν, να συνθέτουν, να αξιολογούν και 

να  προωθούν  υψηλού  επιπέδου  εκμάθηση,  η  οποία  κάνει  τη  μεταφορά  στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη πιο αποτελεσματική. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη 

στρατηγικές  που  επιτρέπουν  στους  εκπαιδευόμενους  να    εφαρμόσουν  τις 

προσλαμβανόμενες  πληροφορίες  στη  ζωή  τους  και  να    δίνουν  βάση    στα 

συμφραζόμενα της εκπαίδευσης.  

4. Το online    μαθησιακό  υλικό    πρέπει  να  περιλαμβάνει    διάφορες  δραστηριότητες  

έτσι, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες από αυτές  

σύμφωνα  με  το  προτιμημένο  στυλ  τους.    Οι  εκπαιδευόμενοι  με  αντίληψη  απτής 

εμπειρίας  προτιμούν  δραστηριότητες  στις οποίες  μπορούν να λάβουν μέρος  και 

συνδέονται    με  άτομα  ισάξια  παρά  με  άτομα  ανώτερα  σε  επίπεδο    εξουσίας. 

Αρέσκονται στην ομαδική εργασία και  δέχονται ανατροφοδότηση μόνο από ισάξια 

Εκπαιδευτικό 
Θέμα

Τμήμα  3Τμήμα 2Τμήμα 1  Τμήμα 4

Υπο‐Τμήμα 1  Υπο‐Τμήμα 2 Υπο‐Τμήμα 3

                     Σχήμα 2.4: Ιεραρχικός  Χάρτης Πληροφοριών     



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                                            ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

‐40‐ 

άτομα.  Θεωρούν δε τον εκπαιδευτή ως βοηθό ή «προπονητή». Οι εκπαιδευόμενοι 

αντανακλαστικής  παρατήρησης  αρέσκονται  να  παρατηρούν  προσεκτικά  πριν 

αναλάβουν κάποια δράση.   Προτιμούν  να έχουν διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες 

και  το  εκπαιδευτικό  υλικό,  και  βλέπουν  τον  εκπαιδευτή  ως  κάποιο  έμπειρο  που 

τους  παρέχει  γνώση.    Αποφεύγουν  να  αλληλεπιδρούν    με  άλλους.  Οι 

εκπαιδευόμενοι  με  αφηρημένη  σύλληψη  αρέσκονται  να  απασχολούνται  με 

πράγματα  ή  σύμβολα  και  λιγότερο  με  ανθρώπους,  όπως  επίσης  αρέσκονται  να 

δουλεύουν με θεωρητικά θέματα και  να διενεργούν συστηματικές αναλύσεις.   Οι 

εκπαιδευόμενοι ενεργού πειραματισμού προτιμούν να μαθαίνουν μέσω πρακτικών 

εγχειρημάτων  και    ομαδικών  συζητήσεων.    Προτιμούν  ενεργές  εκπαιδευτικές 

μεθόδους  και  αλληλεπιδρούν  με  άλλους  εκπαιδευόμενους  του  ιδίου  επιπέδου. 

Θέτουν δε τα δικά τους κριτήρια για να αξιολογήσουν καταστάσεις. 

5. Εκτός  από  τις  δραστηριότητες,  στους    εκπαιδευόμενους  πρέπει  να  παρασχεθούν 

και  άλλες  μορφές  εκπαίδευσης.  Οι  Ally  και  Fahy  (2002)  διαπίστωσαν  ότι  οι 

σπουδαστές  με  διαφορετικό  εκπαιδευτικό  στυλ,  έχουν  διαφορετικές  προτιμήσεις 

για  εκπαιδευτική  υποστήριξη.  Για  παράδειγμα,  οι  αφομοιωτές  (assimilators) 

προτιμούν  την  υψηλή  παρουσία  εκπαιδευτικών,  ενώ  οι  διευκολυντές 

(accommodators) προτιμούν τη χαμηλή παρουσία εκπαιδευτικών.  

6. Οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους για μπορούν 

να προσαρμόζονται  στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

και  να  διευκολύνουν  τη  μεταφορά  τους  στη μακροπρόθεσμη  μνήμη.    Όπου  είναι 

δυνατόν,  λεκτικές,  κειμενικές,  ηχητικές  και  οπτικές  πληροφορίες  πρέπει  να 

παρουσιάζονται  για  να  ενθαρρύνουν  την  κωδικοποίηση.  Σύμφωνα με  τη    θεωρία 

της διπλής κωδικοποίησης (dual‐coding theory) του Paivio  (1986),  οι πληροφορίες 

που  λαμβάνονται  με  διάφορους  τρόπους  (κειμενικά  και  οπτικά)  επεξεργάζονται 

καλύτερα  από  αυτές  που  παρουσιάζονται  με  έναν  τρόπο  (μόνο  κειμενικό).  Οι 

πληροφορίες    διπλής  κωδικοποίησης  θα  λάβουν  μέρος  σε  διαφορετικά  τμήματα 

του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να δεχθούν περισσότερη κωδικοποίηση. 

7. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν κίνητρα, για να εκπαιδευτούν.  Ανεξάρτητα από 

το  πόσο  ενδιαφέρον  μπορεί  να  είναι  κάποιο  εκπαιδευτικό  υλικό,  εάν  οι 

εκπαιδευόμενοι  δεν  έχουν  κίνητρα,  απλά  δεν  θα  μάθουν.  Το  ζήτημα  είναι  ότι 

πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  εσωτερικό  κίνητρο  (intrinsic  motivation),    το  οποίο  

δημιουργείται  από  τον  ίδιο  τον  εκπαιδευόμενο  ή  εξωτερικό  κίνητρο  (extrinsic 

motivation),  το  οποίο  δημιουργείται  από  τον  εκπαιδευτή.  Στο  σχεδιασμό  online 
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μαθημάτων  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  στρατηγικές  με  εσωτερικό  κίνητρο 

(Malone,  1981);    εντούτοις,  και  στρατηγικές  με  εξωτερικό  κίνητρο  πρέπει  να 

χρησιμοποιούνται,  γιατί  μερικοί  εκπαιδευόμενοι  παρακινούνται  από  μεθόδους 

εξωτερικών κινήτρων. Ο Keller πρότεινε ένα μοντέλο (ARCS – Attention (Προσοχή), 

Relevance (Συνάφεια), Confidence (Εμπιστοσύνη), Satisfaction(Ικανοποίηση)) για να 

παρακινήσει  εκπαιδευόμενους  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπαίδευσης  (Keller,  1983; 

Keller  & Susuki, 1988).  Τα τμήματα του ARCS αναλύονται παρακάτω: 

Προσοχή:  Συλλαμβάνει  την  προσοχή  των  εκπαιδευόμενων  στην  αρχή  της 

παράδοσης  του  εκπαιδευτικού  υλικού  και  τη  διατηρεί  καθόλη  τη  διάρκεια  της 

παράδοσης.  Το  online  εκπαιδευτικό  υλικό  πρέπει  να  περιλαμβάνει  μία 

δραστηριότητα  κατά  την  έναρξη  του  μαθήματος  για  να  διασυνδεθεί  με  τους 

εκπαιδευόμενους. 

Συνάφεια:  Ενημερώνει  τους  εκπαιδευόμενους  για  τη  σπουδαιότητα  του 

εκπαιδευτικού  υλικού  και  για  τα  οφέλη  που  θα  αποκομίσουν  από  αυτό.  Οι 

χρησιμοποιούμενες εκπαιδευτικές στρατηγικές θα πρέπει να περιγράφουν πώς θα 

ωφεληθούν  οι  εκπαιδευόμενοι  από  το    μάθημα  και  πώς θα  χρησιμοποιήσουν  τις 

αποκτηθείσες γνώσεις τους στη ζωή τους.  Αυτό βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να 

εμπεδώνουν   το εκπαιδευτικό υλικό και   να κρατούν το ενδιαφέρον τους σταθερό 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Εμπιστοσύνη: Χρησιμοποιεί στρατηγικές σχεδιασμένες για επιτυχία και ενημερώνει 

τους  εκπαιδευόμενους  για  τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα.    Οι  στρατηγικές  που 

είναι σχεδιασμένες για επιτυχία κάνουν χρήση της εκπαιδευτικής μετατόπισης από 

το απλό στο σύνθετο, από το γνωστό στο άγνωστο, και χρησιμοποιούν τη μέθοδο  

που  βασίζεται  στην  ικανότητα  (competency‐based  method),  όπου  στους 

εκπαιδευόμενους  δίνεται  η  δυνατότητα  να  χρησιμοποιήσουν  διαφορετικές 

στρατηγικές  να  ολοκληρώσουν  το  μάθημα.  Ενημερώνει  επίσης  τους 

εκπαιδευόμενους  για  το  αποτέλεσμα  του  μαθήματος  και  προσφέρει  συνεχώς 

ενθάρρυνση για να ολοκληρώσουν το μάθημα. 

Ικανοποίηση: Προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ανάδραση για τις επιδόσεις τους, 

και τους επιτρέπει να εφαρμόσουν γνώσεις που αποκτήσανε από το εκπαιδευτικό 

υλικό σε πραγματικές επαγγελματικές και προσωπικές συνθήκες ζωής. 

8. Ενθαρρύνει  τους  εκπαιδευόμενους  να  κάνουν  χρήση  των  μεταγνωστικών 

(metacognitive)  ικανοτήτων,  ώστε  να  βοηθηθούν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία 

(Meyer, 1998;  Sternberg, 1998).   Μεταγνωστική  ικανότητα  είναι  η  ικανότητα  του 
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εκπαιδευόμενου  να  είναι  ενήμερος  για  τις  γνωστικές  του δυνατότητες,  τις  οποίες 

μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει για την μάθησή του.  

Όταν  λαμβάνει  χώρα  online  εκπαίδευση,    πρέπει  να  δίνεται  στους 

εκπαιδευόμενους η ευκαιρία να συλλογίζονται, να συνεργάζονται μεταξύ τους και 

να ελέγχουν την εξέλιξη τους. Σχετικές ερωτήσεις και ασκήσεις με ανάδραση πρέπει 

να δίνονται στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια του μαθήματος, έτσι ώστε να 

γνωρίζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα σε κάθε επίπεδο και   να προσαρμόζουν την 

εκπαιδευτική προσέγγιση κάνοντας χρήση των μεταγνωστικών τους δυνατοτήτων. 

9. Online  στρατηγικές  που  διευκολύνουν  τη  μεταφορά  της  γνώσης  πρέπει  να 

χρησιμοποιούνται, για να ενθαρρύνουν τη εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικές 

επαγγελματικές  και  προσωπικές  καταστάσεις.  Προσομοίωση  από  πραγματικές 

καταστάσεις  πρέπει  να  είναι  μέρος  του  εκπαιδευτικού  υλικού.  Η  γνωστική 

ψυχολογία  διατείνεται  ότι    οι  εκπαιδευόμενοι  λαμβάνουν  και  επεξεργάζονται 

πληροφορίες,  οι  οποίες  θα  μεταφερθούν  στον  τόπο  εναπόθεσης  της 

μακροπρόθεσμης  μνήμης.  Ο  όγκος  των  επεξεργασμένων  πληροφοριών  εξαρτάται 

από  τον λαμβανόμενο όγκο,  και ο όγκος πληροφοριών που θα εναποτεθεί  τελικά 

στο χώρο της μακροπρόθεσμης μνήμης εξαρτάται από την ποιότητα επεξεργασίας 

στη μνήμη εργασίας  (working memory). Αποτελεσματικά online  μαθήματα πρέπει 

να  χρησιμοποιούν  τεχνικές  που  να  επιτρέπουν  στους  εκπαιδευόμενους  να  

αντιλαμβάνονται  τις  πληροφορίες  και  να  τους  διευκολύνουν  να  μεταφέρουν  τις 

αποκτηθείσες  πληροφορίες  στο  χώρο  της  μακροπρόθεσμης  μνήμης.  Μετά  την 

απόκτηση  των    πληροφοριών,  οι  εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  συσχετίσουν  τις 

γνώσεις τους και να δώσουν νοηματική σημασία σε διάφορα  πράγματα. Η σχολή 

σκέψης των εποικοδομητιστών  η οποία θα αναλυθεί παρακάτω,  διατείνεται ότι ο 

εκπαιδευόμενος «κατασκευάζει» προσωπική γνώση από την εκπαιδευτική εμπειρία 

2.5.3 Η ΣΧΟΛΗ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΣΤΩΝ   

2.5.3.1 Η Θεωρία 

Οι  εποικοδομητιστές  βλέπουν  τους    εκπαιδευόμενους    ως  ενεργούς  παρά  ως 

παθητικούς. Οι πληροφορίες    λαμβάνονται μέσω των αισθήσεων των εκπαιδευόμενων οι 

οποίοι, αφού επεξεργαστούν και ερμηνεύσουν τις ληφθείσες   πληροφορίες, δημιουργούν 

τη  γνώση.  Ο  εκπαιδευόμενος  είναι  το  κέντρο  της  μάθησης,    έχοντας  τον  εκπαιδευτή  ως 

σύμβουλο και βοηθό.  Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα  να  δημιουργούν  

μόνοι τους τη γνώση και όχι να τους δίνεται η γνώση μέσω οδηγιών από τους  εκπαιδευτές 

(Duffy & Cunnihgham, 1996).  Οι εποικοδομητιστές πιστεύουν  στη τοποθετημένη εκμάθηση 
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(situated learning), όπου η εκμάθηση εξαρτάται από τα συμφραζόμενα.  Σύμφωνα με τους 

ιδίους, πρέπει στην online εκπαίδευση να χρησιμοποιούνται δραστηριότητες με τις οποίες 

οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μαθαίνουν από τα συμφραζόμενα.   Η εκμάθηση λαμβάνει 

χώρα,  όταν  οι  εκπαιδευόμενοι  επεξεργάζονται  τις  αποκτούμενες  πληροφορίες  με  τέτοιο 

τρόπο,  ώστε να  έχουν νόημα για αυτούς στα πλαίσια των αναφορών που χρησιμοποιούν, 

όπως στη μνήμη, στην εμπειρία  και στην επιλογή απόκρισης.   Εάν οι πληροφορίες πρέπει 

να εφαρμοστούν σε πολλά  μαθησιακά πλαίσια, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανάλογες 

στρατηγικές  βασισμένες  στα  συμφραζόμενα  εκμάθησης,  για  να  διασφαλιστεί  ότι  οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν πράγματι να εφαρμόσουν τις πληροφορίες ευρέως.  Η εκμάθηση 

απομακρύνεται από τη μονόδρομη  εκπαιδευτική οδηγία και βασίζεται στην κατασκευή και 

την ανακάλυψη της γνώσης (Tapscott, 1998). 

Στη  θεωρία  μετασχηματισμού  (transformation  theory)  του,  o  Mezirow  (1991) 

χρησιμοποιεί  και  τον  εποικοδομητισμό      και  το  γνωστικισμό,    για  να  εξηγήσει  πώς  οι 

άνθρωποι  μαθαίνουν.  Θεωρεί  την  εκμάθηση  ως  «επεξεργασία  που  κάνει  χρήση  μιας 

προγενέστερης ερμηνείας προκειμένου να   δημιουργήσει μια νέα ή να   τροποποιήσει την 

ερμηνεία  που  δίνει  κάποιος  μέσω  της  εμπειρίας  του,  προκειμένου  να  μπορεί  να 

καθοδηγήσει μελλοντικές δράσεις» .   

Η μετασχηματιστική εκμάθηση για  τον Merizow περιλαμβάνει «τον αντανακλαστικό 

μετασχηματισμό  των  πεποιθήσεων,  συμπεριφορών,  απόψεων  και  συναισθημάτων  που 

απαρτίζουν τα νοητικά μας σχήματα ή το μετασχηματισμό των νοητικών μας προοπτικών» . 

O Mezirow υποστήριξε ότι η εκμάθηση περιλαμβάνει πέντε αλληλεπιδρώντα πλαίσια: 

το  πλαίσιο  της  αναφοράς  ή  της  σημασίας  της  προοπτικής  στην  οποία  η  εκμάθηση 

ενσωματώνεται, τους όρους επικοινωνίας, τη γραμμή δράσης (επεξεργασίας) στην οποία η 

εκμάθηση  εμφανίζεται,  την  εικόνα  του  εκπαιδευόμενου  για  τον  εαυτό  του    και  τη 

κατάσταση που αντιμετωπίζεται κατά τη διάρκεια της εκμάθησης. 

2.5.3.2 Οι Επιπτώσεις  στην  Online Μάθηση 

1. Η  εκμάθηση  πρέπει  να  είναι  μια  ενεργή  διαδικασία.  Η  διατήρηση  των  ενεργειών 

των  εκπαιδευόμενων  σε  υψηλό  επίπεδο  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  υψηλού 

επιπέδου  επεξεργασία,  η  οποία  διευκολύνει  τη  δημιουργία  της  εξατομικευμένης 

έννοιας.    Όταν  ζητείται  από  τους  εκπαιδευόμενους  να  εφαρμόσουν  πρακτικά  τις 

αποκτηθείσες  πληροφορίες,  είναι  μια  ενεργή  διαδικασία    που  βοηθά  στην 

προσωπική ερμηνεία και τη συσχέτιση των πληροφοριών.  
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2. Οι  εκπαιδευόμενοι    πρέπει  να  κατασκευάσουν  τη  γνώση  τους  παρά  να  την 

αποδέχονται  απλά  από  τον  εκπαιδευτή.  Η  κατασκευή  της  γνώσης  διευκολύνεται 

από  την  καλή  αλληλεπίδραση  σε  online  εκπαιδευτικές  οδηγίες,  επειδή  τότε  οι 

εκπαιδευόμενοι παίρνουν την πρωτοβουλία να μάθουν και να αλληλεπιδράσουν με 

άλλους  εκπαιδευόμενους  και  τον  εκπαιδευτή  και  επιπροσθέτως,  γιατί  η 

εκπαιδευτική «ατζέντα» ελέγχεται από το σπουδαστή (Murphy & Cifuentes, 2001).  

Σε  ένα  online  εκπαιδευτικό  περιβάλλον  οι  εκπαιδευόμενοι  λαμβάνουν  τις 

πληροφορίες  από  «πρώτο‐χέρι»,  αντί  να  λαμβάνουν  τις  πληροφορίες 

φιλτραρισμένες  από  κάποιο  εκπαιδευτή  του  οποίου  το  ύφος  και  το  υπόβαθρο 

μπορεί  να  διαφέρει  από  το  δικό  τους.  Σε  μια  παραδοσιακή  διάλεξη,  ο 

εκπαιδευτικός  προσωποποιεί  τις  πληροφορίες  για  να  ικανοποιήσει  τις  δικές    του 

ανάγκες,  οι  οποίες  μπορεί  να  μην  είναι  κατάλληλες  για  όλους  τους 

εκπαιδευόμενους.  Η  online  εκπαίδευση  δίνει  τη  δυνατότητα  στους 

εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν τις πληροφορίες από «πρώτο‐χέρι», έτσι ώστε  να 

τις προσωποποιούν από μόνοι τους σύμφωνα με το δικό τους υπόβαθρο.   

3. Η  συνεργάσιμη  και  η  συνεταιριστική  εκμάθηση  πρέπει  να  προτείνεται  στους 

εκπαιδευόμενους,  γιατί  έτσι  διευκολύνεται  η  εποικοδομητική    εκμάθηση  (Ηooper  

&   Hannafin, 1991; Johnson  &  Johnson, 1996 ;Palloff  &    Pratt, 1999). H συνεργασία 

των  εκπαιδευόμενων  μεταξύ  τους  δίνει  μια  πραγματική  εμπειρία  ζωής  στο  να 

δουλεύουν σαν μια ομάδα και τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις μετα‐γνωστικές 

τους δεξιότητες. Οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι στη θέση επίσης να χρησιμοποιούν τις 

δεξιότητες  των  άλλων  εκπαιδευόμενων  και  να  μαθαίνουν  από  αυτούς.    Η 

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε μια ομάδα θα πρέπει να βασίζεται στο επίπεδο 

εμπειρίας τους, καθώς και στο μαθησιακό στυλ των υπολοίπων μελών της ομάδας, 

έτσι ώστε όλοι τους να επωφελούνται από τις μεταξύ τους δυνατότητες. 

4. Οι  εκπαιδευόμενοι  ενδείκνυται  να  καθοδηγούνται  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία. 

Πρέπει να υπάρχει ένας διακριτικός μηχανισμός καθοδήγησης δημιουργημένος από 

τον εκπαιδευτή, στοχευμένος στο μαθησιακό αποτέλεσμα 

5. Στους εκπαιδευόμενους πρέπει να δίνεται ο χρόνος και η ευκαιρία για μαθησιακή 

εμπέδωση.  Κατά  τη  διάρκεια online  εκπαίδευσης,  οι  εκπαιδευόμενοι  χρειάζονται 

χρόνο να σκεφτούν και  να εσωτερικοποιήσουν  τις πληροφορίες.    Ενσωματωμένες 

ερωτήσεις στο μαθησιακό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια 

της  εκμάθησης,  προκειμένου  να  ενθαρρύνονται  οι  εκπαιδευόμενοι  να 
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επεξεργάζονται  τις  λαμβάνουσες  πληροφορίες  κατά  τρόπο  σχετικό  και 

εποικοδομητικό. 

6. Η  εκμάθηση  πρέπει  να  θεωρείται  σημαντική  για  τους  εκπαιδευόμενους.  Το  

εκπαιδευτικό  υλικό  ενδείκνυται  να  έχει  παραδείγματα  που  σχετίζονται  με  τους 

εκπαιδευόμενους προκειμένου τούτοι να αντιληφθούν καλύτερα τις πληροφορίες.  

Οι  εργασίες  και  μελέτες  πρέπει  να  επιτρέπουν  στους  εκπαιδευόμενους  να 

επιλέγουν σημαντικές δραστηριότητες. 

7.     Η  εκμάθηση  πρέπει  να  είναι  διαλογική  για  να  προωθεί  υψηλού  επιπέδου 

μεταφορά  εκπαιδευτικού  υλικού,  να  προωθεί  την  κοινωνική  παρουσία  και  να 

βοηθά στην ανάπτυξη προσωπικών εννοιών. Σύμφωνα με τον Heinich et al(2002),  η 

εκμάθηση είναι η ανάπτυξη νέας γνώσης, δεξιοτήτων και συμπεριφορών καθώς ο 

εκπαιδευόμενος  αλληλεπιδρά  με  το  εκπαιδευτικό  υλικό  και  το  εκπαιδευτικό 

περιβάλλον.  Οι Murphy & Cifuentes (2001) πιστεύουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των  εκπαιδευόμενων είναι   σημαντική στην αίσθηση παρουσίας και  επικοινωνίας 

στους  online  εκπαιδευόμενους    και  τέλος  προωθεί  τη  μετασχηματιστική  μάθηση 

(transformational  learning).  Οι  εκπαιδευόμενοι  λαμβάνουν  το  εκπαιδευτικό  υλικό 

μέσω  της  τεχνολογίας,  επεξεργάζονται  τις  πληροφορίες  και  κατόπιν  τις 

προσωποποιούν.  Στη  μετασχηματική  επεξεργασία,  οι  εκπαιδευόμενοι 

αλληλεπιδρούν,  τόσο με άλλους εκπαιδευόμενους όσο και με  τον εκπαιδευτή και 

το  εκπαιδευτικό υλικό,  για  να  επιβεβαιώσουν  τις  λαμβανόμενες πληροφορίες  και 

για να τις εφαρμόσουν σε πραγματικό περιβάλλον. Ο Garrison (1999), υποστηρίζει 

ότι  σημαντικό  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  είναι  το  σχέδιο    της  εκπαιδευτικής 

εμπειρίας  που  περιλαμβάνει  τους  συσχετισμούς  και  τις  συναλλαγές  μεταξύ 

εκπαιδευτή, εκπαιδευόμενου και το εκπαιδευτικό υλικό που είναι πολύ σημαντικό 

στο  να  διαμορφώσει  την  εκπαιδευτική  εμπειρία.    Διαφορετικά  είδη 

αλληλεπίδρασης θα προωθήσουν την εκμάθηση σε διαφορετικά επίπεδα. Το σχήμα 

2.4  παρουσιάζει  στρατηγικές  αλληλεπίδρασης  για  την  προώθηση  της  μάθησης 

υψηλού επιπέδου  (Berge, 1999; Gilbert     &  Moore, 1998; Schwier     &  Misanchuk, 

1993).  
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  Ο  Hirumi(2002)  πρότεινε  ένα  πλαίσιο  αλληλεπίδρασης  για  online  εκμάθηση 

αποτελούμενο από  τρία  επίπεδα.    Στο πρώτο  επίπεδο ο  εκπαιδευόμενος   από μόνος  του  

προσπαθεί  να παρακολουθήσει  και  ρυθμίσει  την  εκμάθησή  του.  Στο  δεύτερο  επίπεδο    ο 

εκπαιδευόμενος  αλληλεπιδρά  με  ανθρώπινους  και  μή  ανθρώπινους  πόρους.    Στο  τρίτο 

επίπεδο  ο  εκπαιδευόμενος  αλληλεπιδρά  με  τον  εκπαιδευτή  μέσω  δραστηριοτήτων 

κατάλληλα διαμορφωμένων  για  να  επιτευχθεί  ο μαθησιακός  στόχος. Οι  αλληλεπιδράσεις 

στο  πιο  χαμηλό  επίπεδο  συνδέονται  με  τη  διεπαφή μεταξύ  του  εκπαιδευόμενου  και  του 

εκπαιδευτικού υλικού, όπου επιτρέπεται στον πρώτο να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες.  

Στην online εκπαίδευση  η διεπαφή   γίνεται μέσω υπολογιστή προκειμένου να επιτευχθεί η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο εκπαίδευσης και να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση με άλλους.  Οι 

εκπαιδευόμενοι πλοηγούνται  στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο με σκοπό να αποκτήσουν την 

επιθυμητή  πρόσβαση  στο  μαθησιακό  υλικό  το  οποίο  μπορεί  να  συνδέεται  με  προ‐

μαθησιακές  (pre‐learning),  μαθησιακές  (learning)  και  μετα‐μαθησιακές  (post‐learning) 

δραστηριότητες.    Αυτές  οι  δραστηριότητες  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  σε 

επαναχρησιμοποιούμενα  εκπαιδευτικά  αντικείμενα  από  το  χώρο  εναπόθεσης  του 

Αλληλεπίδραση 
Εκπαιδευμ.‐Διεπαφή 

Αλληλεπίδραση 
Εκπαιδευμ.‐Υποστήριξη 

Εκπαιδευόμενος ‐ 
Εκπαιδευόμενος 

Εκπαιδευόμενος ‐  
Ειδικός 

Εκπαιδευόμενος‐ 
Εκπαιδευτής 

Αλληλεπίδραση
Εκπαιδευμ.‐

Συμφαροζόμενα 

Αλληλεπίδραση
Εκπαιδευμ.‐Εκπαιδ. Υλικό 

Σχήμα 2.4 : Επίπεδα αλληλεπίδρασης σε online εκπαίδευση 
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εκπαιδευτικού υλικού (McGreal, 2002; Wiley, 2002), ή να κάνουν χρήση του εκπαιδευτικού 

υλικού που έχει δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέγουν το δικό τους ρυθμό και σειρά εκμάθησης ή να τους δίνεται υπό 

μορφή  υποδείξεων  η  σειρά  που  προτείνεται    να  ακολουθήσουν.  Καθώς  οι  online  

εκπαιδευόμενοι  αλληλεπιδρούν  με  το  μαθησιακό  υλικό,  θα  πρέπει  να  ενθαρρύνονται  να 

εφαρμόζουν,  να  αποτιμούν,  να  αναλύουν,  να  συνθέτουν  και  να  αντανακλούν    τις 

αποκτηθείσες  γνώσεις  τους  (Berge,  2002).    Κατά  τη  διάρκεια  αλληλεπίδρασης 

εκπαιδευόμενου‐εκπαιδευτικού  υλικού  είναι  που  πραγματοποιείται  η  μεταφορά  των 

πληροφοριών  από  την  βραχυπρόθεσμη  μνήμη  στη  μακροπρόθεσμη  μνήμη.    Ενώ  οι 

εκπαιδευόμενοι  επεξεργάζονται  το  εκπαιδευτικό  υλικό,    είναι  πιθανό  να    ζητήσουν 

εκπαιδευτική  υποστήριξη,  η    οποία  μπορεί  να  πάρει  τη  μορφή  εκπαιδευόμενος  προς 

εκπαιδευόμενο,  εκπαιδευόμενος  προς  εκπαιδευτή,  εκπαιδευτής  προς  εκπαιδευόμενο  και 

εκπαιδευόμενος προς ειδικό(Moore, 1989; Rourke et al., 2001; Thiessen, 2001).   

2.5.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ  

2.5.4.1 Η Θεωρία 

Ο  κοινωνικός  εποικοδομητισμός  διευρύνει  τις  μαθησιακές  γνώσεις  σε  κοινωνικές 

ομάδες,  που  συνεργασιακά  δημιουργούν  και  ανταλλάσουν  ιδέες  από  μαθησιακά 

αντικείμενα  ενδιαφέροντος  για αυτές  τις  κοινωνικές ομάδες.  Σύμφωνα με  τον    κοινωνικό 

εποικοδομητισμό      το  βέλτιστο  μαθησιακό  περιβάλλον  είναι  εκείνο,    όπου  μια  δυναμική 

αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών,  εκπαιδευόμενων  και  μαθησιακών  στόχων   

δίνει  την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν την δική τους γνώση μέσω 

της  αλληλεπίδρασης  με  άλλους.  Ο  κοινωνικός  εποικοδομητισμός  υπογραμμίζει  έτσι  τη 

σημασία  του  πολιτισμού,  της  επικοινωνίας  μεταξύ  των  ανθρώπων,    και  βοηθά  στην 

δημιουργία της γνώσης μέσω της κατανόησης των δυνατοτήτων της ανταλλαγής απόψεων 

και επικοινωνίας  (Derry, 1999; McMahon, 1997).      Σύμφωνα με τον Paul Ernest  (1991), οι 

θεμελιώδεις αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού είναι: 

Η  γνώση  δεν  λαμβάνεται  παθητικά,  αλλά  δημιουργείται  ενεργά  από  το 

αντιλαμβανόμενο  υποκείμενο.  «Η  λειτουργία  της  αντίληψης  είναι  προσαρμόσιμη  και 

υπηρετεί την οργάνωση του πειραματικού κόσμου και όχι την ανακάλυψη της οντολογικής 

πραγματικότητας» (Von Glasersfeld, 1989). 

Οι προσωπικές θεωρίες που απορρέουν από την οργάνωση του πειραματικού κόσμου 

πρέπει να ταιριάσουν στους περιορισμούς που επιβάλλονται από την φυσική και κοινωνική 
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πραγματικότητα.  Αυτό  επιτυγχάνεται  μέσω  του  κύκλου  θεωρία‐πρόβλεψη‐έλεγχος‐

αποτυχία‐προσαρμογή‐νέα θεωρία. 

Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου εφαρμόζεται ο κοινωνικός εποικοδομητισμός 

παρατηρούνται τα εξής:  

• Η γνώση διαμοιράζεται μεταξύ των εκπαιδευόμενων. 

• Η γνώση διαμοιράζεται μεταξύ των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. 

• Οι εκπαιδευτές «συντονίζουν» την παροχή εκπαιδευτικού υλικού,   χωρίς να έχουν 

τον απόλυτο έλεγχο στην διεύρυνση αυτού. 

  Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι να συντονίζει 

τη μάθηση μέσω διαλόγου και συνεργασίας.  Για τον Slavin (1999),  o συντονισμός από την 

πλευρά του εκπαιδευτή ορίζεται ως διευκόλυνση, διάπλαση και «αρχική εκπαίδευση».  Με 

την  έννοια  «αρχική  εκπαίδευση»  εννοείται  ότι  ο  εκπαιδευτής    υποδεικνύει  στους 

εκπαιδευόμενους  τον  τρόπο    συνεργασίας  και  τροφοδότησης  μαθησιακού  υλικού  από 

άλλους εκπαιδευόμενους. 

2.5.4.2 Οι Επιπτώσεις  στην  Online Μάθηση 

Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός\εποικοδομητισμός αποτελεί έναν ειδικό κλάδο του 

εποικοδομητισμού όπως αυτός αναπτύχθηκε στην ενότητα 2.5.3. Όλες οι επιδράσεις στην 

online  εκμάθηση  του  εποικοδομητισμού  είναι  εφαρμόσιμες  και  στον  κοινωνικό 

εποικοδομητισμό.  Πρέπει  να  παρατηρηθεί  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  έχoυν  έντονα 

αναπτυχθεί στον παγκόσμιο ιστό συνεργασιακά περιβάλλοντα για ανταλλαγή απόψεων και 

σχολιασμών όπως  forums, blogs, wikies  κ.ά. Ιδιαίτερα  τα wikies μπορούν να συμβάλλουν 

στην  συνεργασιακή  εκπαιδευτική  διαδικασία,  αλλά  και  στον  κοινωνικό  εποικοδομητισμό. 

Γενικότερα στην online εκπαίδευση ο κοινωνικός εποικοδομητισμός αναφέρεται στη: 

• Ενδυνάμωση   συνδέσεων μεταξύ της νέας και της παλιότερης γνώσης επιτρέποντας 

στους  εκπαιδευόμενους  τη  δημιουργία  νέων  δομών  για  τις  πληροφορίες  και  τις 

ιδέες που αναζητούν. 

• Ενθάρρυνση  της «εκμαίευσης»  ιδεών  (ένας  τύπος δημιουργικής  επεξεργασίας και 

αναλυτικής σκέψης : αν ισχύει το Χ, τι ισχύει τότε για το Υ;).  

• Ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων,  ιδιαίτερα την επίτευξη 

ομοφωνίας  και  του  συμβιβασμού,  μέσα  σε  ένα  περιβάλλον  όπου  το  αποτέλεσμα 

κινητοποιεί την διαπροσωπική λύση προβλημάτων. 

• Ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. 
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2.6 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 

Οι    θεωρίες  των  συμπεριφοριστικών,  των    γνωστικών  και    των  εποικοδομητιστών 

έχουν συμβάλει με διαφορετικό τρόπο η κάθε μία  στον τρόπο σχεδιασμού εκπαιδευτικού 

υλικού. Βέβαια κάθε θεωρία προσδίδει ξεχωριστό ύφος σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στο  εκπαιδευτικό  μοντέλο  των  συμπεριφοριστικών,  το  εκπαιδευτικό  περιβάλλον 

είναι  απόλυτα  δομημένο,  ο  εκπαιδευτής  έχει  τον  έλεγχο  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία, 

γνωρίζει καλά το εκπαιδευτικό υλικό που θέλει να μεταφέρει στους εκπαιδευόμενους, και 

σχεδιάζει τον τρόπο μεταφοράς του προς αυτούς.  Οι συμπεριφορές των εκπαιδευόμενων 

μετά  την  μεταφορά  του  εκπαιδευτικού  υλικού,  εκτιμώνται  (μέσω  σχετικών  ερωτήσεων), 

για να αξιολογηθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα. . Το μαθησιακό υλικό τροφοδοτείται με τη 

κατάλληλη  σειρά  και  οι  εκπαιδευόμενοι  ανατροφοδοτούνται  με  την  εξέλιξη  του 

μαθησιακού τους επιπέδου. 

Στο  εκπαιδευτικό  μοντέλο  των  γνωστικών  τα  ατομικά  χαρακτηριστικά  των 

εκπαιδευόμενων  σε  συνδυασμό  με  την  χρήση  μνήμης  τους,  συμβάλουν    στην  τελική 

διαμόρφωση  της  αποκτηθείσης  εκπαιδευτικής  πληροφορίας.  Το  εκπαιδευτικό  υλικό 

λαμβάνει  πολλές  μορφές,  αλλά  και  πολλούς  τρόπους  μεταφοράς  του  προς  τους 

εκπαιδευόμενους. 

Στο  εκπαιδευτικό  μοντέλο  των  εποικοδομητιστών    ο  σημαντικός  παράγοντας    στην 

διαμόρφωση  της  γνώσης  από  τις  μεταφερόμενες  εκπαιδευτικές  πληροφορίες  προς 

εκπαιδευόμενους είναι η εμπειρία των εκπαιδευόμενων. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι 

υποστηρικτικός. Η γνώση αποκτιέται από την  αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων με το 

εκπαιδευτικό    υλικό  και  τον  εκπαιδευτή.    Οι  εκπαιδευόμενοι  επιλέγουν  τον  δικό  τους 

ρυθμό και σειρά εκμάθησης   που τους δίνεται με μορφή υπόδειξης . 

Οι θεωρίες  των   συμπεριφοριστικών,    γνωστικών   και  των εποικοδομητιστών έχουν 

συμβάλει με πολλούς και διάφορους  τρόπους στον σχεδιασμό  των online  εκπαιδευτικών 

υλικών.  Οι  εκπαιδευτικές  στρατηγικές  των  συμπεριφοριστικών  χρησιμοποιούνται  για  να 

διδάξουν  τα  γεγονότα  (διδάσκουν  το  τί),  οι  εκπαιδευτικές  στρατηγικές  των  γνωστικών 

διδάσκουν  τις  αρχές  και  τις  διαδικασίες  (διδάσκουν  το  πώς)  και    οι  εκπαιδευτικές 

στρατηγικές  των  εποικοδομητιστών  διδάσκουν  πραγματικές  συνθήκες  ζωής  και 

καταστάσεις εξαρτώμενες από τα συμφραζόμενα. Υπάρχει μια μετακίνηση στη δημιουργία 

εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων  βασιζόμενη  περισσότερο  στην  εκπαιδευτική  θεωρία  των 

εποικοδομητιστών σύμφωνα με την οποία δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να 

δημιουργήσουν  το  δικό  τους  νόημα  από  τις  ληφθείσες  πληροφορίες  σε  online 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η  χρήση  των  εκπαιδευτικών αντικειμένων στην προώθηση  της 
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ευελιξίας  και  επαναχρησιμοποίησης  του  εκπαιδευτικού  υλικού,  με  σκοπό  να 

ικανοποιήσουν τις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων,    είναι σχεδόν απαραίτητη στο 

σχεδιασμό προσαρμοστικών εκπαιδευτικών συστημάτων.  

Σύμφωνα  με  τον  Tavangarian  (Tavangarian  et  al  2004),    υπάρχουν    τέσσερα 

ερωτήματα  που  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  κατά  τη  διάρκεια  σχεδιασμού  ενός 

συστήματος  εκπαίδευσης  από  απόσταση,  προκειμένου  να  υποβοηθήσουν  τον 

εκπαιδευόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

• Πώς  μπορεί  ο  δάσκαλος  να  υποστηριχθεί  στην  παραγωγή  του  εκπαιδευτικού 

υλικού με  τυποποιημένη μορφή; 

• Πώς πρέπει το εκπαιδευτικό υλικό να  παρουσιαστεί στον εκπαιδευόμενο, και ποιο 

θα είναι  το είδος αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναδείξει  τη 

μάθηση; 

• Ποιο είδος ανάδρασης είναι εφικτή και χρήσιμη; 

• Πώς πρέπει οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές να αντιπροσωπευθούν μέσα στο 

σύστημα; 

Υπάρχουν  πολλές  συμπληρωματικές  εκπαιδευτικές  θεωρίες  που  επικουρούν  τις 

προαναφερθείσες.  Σύμφωνα με  τους Dreyfus, 1989  και Baumgartner  (Baumgartner, 1993 

και Baumgartner  et  al  2001),    το  εκπαιδευτικό  υλικό  πρέπει  να  προσαρμόζεται  σε  κάθε 

εκπαιδευόμενο.    Ολοκληρωμένο  εκπαιδευτικό  υλικό  εξαρχής  εξατομικευμένο  για  κάθε 

εκπαιδευόμενο  δεν  είναι  εφικτό.  Με  την    ομαδοποίηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού, 

διαβαθμισμένο    σε  πέντε  επίπεδα  κατά  βαθμό  διανοητικής  και  πρακτικής  συσχέτισης 

(σχήμα 2.5),  βαθμολογούνται οι  εκπαιδευόμενοι  στα διάφορα επίπεδα και καθορίζονται 

οι εκπαιδευτικές ομάδες «στόχοι» για την  προώθηση του εκπαιδευτικού υλικού. 

Το  εκπαιδευτικό  μοντέλο  των  πέντε  επιπέδων,  σύμφωνα  με  το  (Lucke 2002),  είναι 

μονοδιάστατο  και  δεν  επαρκεί  να  περιγράψει  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  σε  ένα 

περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση.  Συγκεκριμένα, στο (Lucke, 2002) προτείνεται ένα 

εκπαιδευτικό μοντέλο με τρείς διαστάσεις με άξονες: την ένταση, την ομάδα στόχο και το 

χρησιμοποιούμενο  σενάριο.  Ο  πρώτος  άξονας  που  είναι  η  ένταση,  παίρνει  τρεις  πιθανές 

τιμές  που  είναι  αυτές  των  επιπέδων  1,  3  και  5  του  σχήματος  2.5  (Αρχάριοι,  Ικανοί  και 

Πεπειραμένοι)  και  χαρακτηρίζουν  κυρίως  την  πολυπλοκότητα  του  εκπαιδευτικού  υλικού 

και  έτσι  την ποσότητα και  το λεπτομερειακό βάθος  της  χρησιμοποιημένης  εκπαιδευτικής 

ύλης.  
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Ο  δεύτερος  άξονας  που  αναφέρεται  στην  ομάδα  στόχο  σχετίζεται  με  ομάδα  των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων. Κάνοντας χρήση αυτού του άξονα προσδιορίζεται η  

ομάδα  στόχος  και  έτσι  είναι  δυνατό  να  καθοριστεί  και  το  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  για 

κάθε ομάδα. Αυτό είναι  χρήσιμο για παραδείγματα ασκήσεων και  εξετάσεων κατάρτισης 

εκπαιδευτικού  περιεχομένου,  δημιουργία  εικονικών  πειραμάτων,  δημιουργία 

διαδραστικού  εκπαιδευτικού  υλικού  από  όπου  ωφελούνται  οι  εκπαιδευόμενοι,  ενώ  οι 

λύσεις  βοήθειας  και  δειγμάτων  διδασκαλίας  είναι  κυρίως  ενδιαφέροντα  στους 

εκπαιδευτές.  Τέλος  ο  τρίτος  άξονας  προσδιορίζει  τον  τρόπο  παρουσίασης  του 

εκπαιδευτικού  υλικού(Κείμενο,  ήχος,  βίντεο,    slide  κτλ).  Για  την  ευελιξία  του  παραπάνω 

μοντέλου προτάθηκε και η χρήση επαναχρησιμοποιημένων αντικειμένων μάθησης. Έτσι θα 

μπορούσε  πιο  εύκολα  το  εκπαιδευτικό  υλικό,  αφού  διασπαστεί  με 

επαναχρησιμοποιούμενα  αντικείμενα  μάθησης,  να  προσαρμόζεται  πιο  εύκολα  στις 

μαθησιακές ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου.   

 

Για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού για κάθε  εκπαιδευόμενο γίνεται και 

μια ανάλογη «συναρμολόγηση» (σχήμα 2.6) 

 

 

 

    Σχήμα 2.5: Προσαρμογή Εκπαιδευτικού Υλικού ανά Επίπεδο Γνώσης       

              Εκπαιδευομένου (Baumgartner, 1993 & Baumgartner et al 2003) 
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 Η  ΙΕΕΕ  έχει  τυποποιήσει  τα  μαθησιακά  αντικείμενα  ως  «οποιαδήποτε  οντότητα 

ψηφιακή η μη ψηφιακή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να ξαναχρησιμοποιηθεί ή 

να  γίνει  αναφορά  σ’  αυτή  κατά  τη  διάρκεια  υποστηρικτικής,  βασιζόμενης  στη 

τεχνολογία,    εκπαίδευσης»(ΙΕΕΕ,  2003).  Σύμφωνα  με  τον  ορισμό,  ένα  μαθησιακό 

αντικείμενο  μπορεί  να  είναι  ένα  γράφημα,  μία  φωτογραφία,    flash  animation,    ένα 

σύντομο  διδακτικό  αντικείμενο,  ή  ένα  τεστ  πολλαπλών  επιλογών  (Baumgartner  et  al 

2001). 

2.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Στο  κεφάλαιο  αυτό  έγινε  αναφορά  στην  ιστορική  διαδρομή  της  εξέλιξης  του 

παγκόσμιου  ιστού  καθώς  και  στην  ανάπτυξη    της  εκπαίδευσης  από  απόσταση.    Έγινε 

αναφορά  στο  σύγχρονο  και  ασύγχρονο  περιβάλλον  της  εκπαίδευσης  από  απόσταση  και 

παρουσιάστηκαν  τα  πλεονεκτήματα  της  ασύγχρονης  συγκριτικά  με  τα  της  σύγχρονης 

εκπαίδευσης από απόσταση.   Κατόπιν έγινε μία ανασκόπηση των εκπαιδευτικών θεωριών 

που σχετίζονται με το διαδίκτυο.   Δόθηκε έμφαση στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

θεωριών  και  εξετάστηκαν  ο  επιδράσεις  κάθε  μιας  από  τις  εκπαιδευτικές  θεωρίες  στο 

περιβάλλον  της  online  εκπαίδευσης.      Έγιναν  συγκρίσεις  και  αξιολογήσεις  των 

εκπαιδευτικών θεωριών και συνταχθήκανε σχετικά συμπεράσματα. Έγινε ότι φανερό για να 

 
Σχήμα 2.6: Σύνθεση Εκπαιδευτικού Υλικού για 

             Προσαρμοσμένη Παρουσίαση 
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επιτευχθεί  μια  επιτυχής    εκπαιδευτική  διαδικασία,  θα  πρέπει  το  εκπαιδευτικό  υλικό  να 

είναι σωστά προετοιμασμένο, για να μεταδοθεί στους εκπαιδευόμενους. Αναμφίβολα αυτό 

απαιτεί μια προσπάθεια προσεκτική και επίπονη τόσο για τη συλλογή, όσο και την επιλογή 

και παρουσίασή του.     Η επαναχρησιμοποίηση του επιλεχθέντος εκπαιδευτικού υλικού σε 

διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές. 

Στο  διαδίκτυο,    δεν  αρκεί    μόνο  να  βρεθεί  ο  μηχανισμός  επαναχρησιμοποίησης  του 

εκπαιδευτικού υλικού, κάτι που σχετικά εύκολα αντιμετωπίζεται, αλλά να προσαρμοστεί το 

εκπαιδευτικό υλικό στις παιδαγωγικές και μαθησιακές ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου που 

προσδιορίζονται,  είτε  στις  αναφερόμενες  εκπαιδευτικές  θεωρίες,    είτε  στον  συνδυασμό 

αυτών. Η προσαρμοστικότητα του εκπαιδευτικού υλικού με εξατομικευμένες δυνατότητες  

προσαρμογής  του  για  κάθε  εκπαιδευόμενο,    προκειμένου  να  επιτευχθεί  ο  μαθησιακός 

στόχος μέσω διαδικτύου, αποτελεί ένα σχετικά νέο ερευνητικό πεδίο. Προς την κατεύθυνση 

αυτή κινείται και η παρούσα διατριβή με έμφαση στο μηχανισμό προσαρμοστικότητας του 

εκπαιδευτικού υλικού, εξατομικευμένο στις μαθησιακές ανάγκες κάθε  εκπαιδευόμενου και 

με τη δυνατότητα αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός  αυτού  του  κεφαλαίου    είναι  η  παρουσίαση    των  σχετικών  ερευνητικών  

εργασιών στα προσαρμοστικά υπερμέσα.  Στην ενότητα 3.2    γίνεται μια σύντομη  ιστορική 

αναδρομή στα υπερμέσα και στο υπερκείμενο και αναφέρονται διάφοροι σχετικοί ορισμοί 

όπως  αυτοί  εμφανίζονται  στη  βιβλιογραφία.  Στην  ενότητα  3.3  γίνεται  μια  ιστορική 

αναδρομή  στα  Προσαρμοστικά  Συστήματα  και  παρουσιάζονται  διάφοροι  ορισμοί    των 

Προσαρμοστικών Συστημάτων. Λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται  για  την  προσαρμοστικότητα  του  περιεχομένου  και  της  υποστηρικτικής 

πλοήγησης  αναφέρονται  στην  ενότητα  3.4.    Στα  πλαίσια  υποστήριξης  του  σκοπού  της 

διατριβής  που  παρουσιάστηκε  στο  Κεφάλαιο  1,  παρουσιάζονται    τα  κλασσικά  μοντέλα 

συστημάτων  υπερκειμένου/υπερμέσων στην  ενότητα 3.5,  πάνω στα  οποία αναπτύχτηκαν 

και  αναπτύσσονται  προσαρμοστικά  συστήματα.  Στην  ενότητα  3.6  αναλύονται  τα 

χαρακτηριστικά  του  χρήστη  σε  ένα  προσαρμοστικό  περιβάλλον  και  κατηγορίες 

πληροφοριών  που  σχετίζονται  με  αυτόν.  .  Μοντέλα  χρηστών  και  υποδείγματα 

παρουσιάζονται  στην  ενότητα  3.7.  Στη  τελευταία  ενότητα  παρουσιάζονται  οι  περιοχές 

εφαρμογών  των  προσαρμοστικών  υπερμέσων,  καθώς  και  σύγχρονα    εκπαιδευτικά 

προσαρμοστικά    υπερμεσικά,  που,  αφού  αναλυθούν,  αξιολογούνται  βάσει  κοινών 

προτύπων. 

3.2 ΥΠΕΡΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ 

3.2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ  ΥΠΕΡΜΕΣΟ 

 Τα  χαρακτηριστικά,  οι  στόχοι    και  οι    δυνατότητες  χρήσης  των  υπερκειμένων 

περιγράφηκαν  από  τον    Vannerar  Βush    για  πρώτη  φορά  το  1945,  και    από  άλλους 

ερευνητές    στις αρχές  τις  δεκαετίας  του 60.  Τα συστήματα υπερκειμένων   αναπτύχθηκαν 

και χρησιμοποιήθηκαν   προς το τέλος της δεκαετίας του 60.  O Vannerar Bush   περίγραψε 

στο άρθρο του «As we may think» (Bush, 1945), μια προτεινόμενη συσκευή υπερκειμένου 

«Memex» για χρήση μικροφίλμ. Η ιδέα περιέγραφε ένα αρχείο στο οποίο οι συσχετιζόμενες 

συνδέσεις  μεταξύ  διαφορετικών  εγγράφων  ήταν  εφικτές.  Οι  συνδέσεις  αυτές    θα 

μπορούσαν  να  δημιουργήσουν  γρήγορη  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  εγγράφων 

σύμφωνα  με  τον  Bush,  που  έθεσε  το  θεμέλιο  λίθο  στην  δημιουργία  της  ιδέας  του 

υπεκειμένου (J. Nyce, P. Kahm, 1991).  
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Στην    ιστορική  του πορεία  το υπερμέσο έχει παρουσιάσει  διαφορετικά συστήματα, 

καθένα  από  τα  οποία  παρουσιάζει  τον  δικό  του  τρόπο  στη  διαχείριση  προβλημάτων 

πλοήγησης  και  προσανατολισμού.  Η  ιστορική  εξέλιξη  του  υπερμέσου  έχει  κυρίως 

επηρεαστεί  από  τρεις  πρωτοπόρους  του  κλάδου:  Τον Vannevar Bush,  τον Ted Nelson  και 

τον Doug Engelbart. 

Ο Ted Nelson    το 1965 εισήγαγε τον όρο «υπερκείμενο‐hypertext» στα πλαίσια του 

έργου  Xanadu(http://xanadu.com).    Το  έργο,  μέρος  της  πρώτης  γενιάς  των  υπερμεσικών 

συστημάτων, που για την υλοποίησή τους βασιζόταν σε mainframe text only υπολογιστικά 

συστήματα,  γιαυτό  και  ονομάστηκαν  υπερκειμενικά(Hypertext).  O  αρχικός  σκοπός  των 

συστημάτων  αυτών  ήταν  η  δημιουργία  εκπαιδευτικού  υλικού  και  είχαν  περιορισμένες 

δυνατότητες  πλοήγησης  και  εξατομίκευσης  του  εκπαιδευτικού  υλικού.    Το  1968,  ο Doug 

Engelbart δημιούργησε ένα πειραματικό εργαλείο το NLS (oN Line System), όπου μπορούσε 

να αποθηκευτούν προδιαγραφές, σχέδια, προγράμματα, αναφορές  κ.ά. (Engelbart, 1963). 

Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  80  εμφανίζεται  η  δεύτερη  γενιά  της  εξέλιξης  των 

υπερμεσικών συστημάτων με συστήματα, όπως το  Intermedia  (Yankelovich N. et al, 1988) 

και  το  Symbolic  Document  Examiner  (Walker,  1987),  το  NoteCards  (Halasz,  1988),  που 

δημιουργούν και τη μετάβαση από τα συστήματα υπερκειμένων σε αυτά των υπερμέσων. 

Τα  νέα  υπερμεσικά  συστήματα  ενσωματώνουν  πέρα  από  απλό  κείμενο,  όπως  αυτά  των 

υπερκειμένων,  και άλλα μέσα όπως,  γραφήματα, ήχο, animation,   βίντεο,  γραφήματα και 

προχωρημένες  διεπαφές  χρήστη.  Στα  επόμενα  χρόνια,  καθώς πολλά  είδη μέσων  γίνονται 

όλο  και  περισσότερο  προσβάσιμα,  τα  υπερκειμενικά  συστήματα  θα  μετεξελιχθούν  σε 

υπερμεσικά  συστήματα‐hypermedia  systems. O      όρος «hypermedia»  προτάθηκε από  τον 

Ted Nelson, και σήμερα οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. 

Επανάσταση στην εξέλιξη των υπερμέσων έγινε το 1994 από τον Tim Berners‐Lee,  ο 

οποίος  εισήγαγε  την  ιδέα  της προσέγγισης πελάτη‐εξυπηρετητή  (client‐server)  μέσω ενός 

απλού υπερκειμένου, το οποίο είναι γνωστό σήμερα ως WWW‐World Wide Web. Ο σκοπός 

της εξέλιξης του Web ήταν να επιτρέπει σε συνεργάτες να διαμοιράζουν τις ιδέες τους και 

τις γνώσεις τους από απόσταση. Όπως κάθε υπερμεσικό σύστημα, το Web απαρτίζεται από 

κείμενα,  κόμβους  ή  σελίδες  που  αλληλοσυνδέονται  από  υπερσυνδέσμους  πλοήγησης 

(navigational  hyperlinks).    Όταν  ένας  χρήστης  διαβάζει  ένα  κείμενο,  ένα  σετ  από 

συνδέσμους είναι διαθέσιμοι στον χρήστη για να τον  ανακατευθύνουν  σε νέα κείμενα τα 

οποία  διαθέτουν  σχετικές  πληροφορίες.    Αυτές  οι  συσχετιζόμενες  πληροφορίες  είναι  το 

βασικό συστατικό των υπερμεσικών συστημάτων(Lowe & Hall, 1999).  Το WWW βασίζεται 

στο  μοντέλο  του  Hypertext.  Πέρα  όμως  από  τους  κλασσικούς  συνδέσμους  μεταξύ  δύο 

http://xanadu.com/�
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κειμένων  έχει  την  δυνατότητα  να  συνδέσει  δύο  κείμενα  σε  δύο  διαφορετικά  μέρη  του 

πλανήτη. Αυτό επιτυγχάνεται με μία σύμβαση επονομαζόμενη URL που συνδέει ένα αρχείο 

με την φυσική θέση που βρίσκεται ένα άλλο. Αυτός που γράφει λοιπόν ένα κείμενο για να 

το ενσωματώσει στο WWW δεν έχει παρά να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο προς ένα αρχείο 

ενός άλλου WWW Server.  

Το  μεγάλο,  όμως,  πλεονέκτημα  του WWW  είναι  ότι  βασιζόμενο  στο  πρωτόκολλο 

HTTP και έξυπνες εφαρμογές Server και Client, πέρα από απλά κείμενα, μπορεί να παρέχει 

εικόνες,  ήχο,  ακόμα και video. Οι multimedia  δυνατότητες  λοιπόν,  το  κάνουν  ιδανικό  και 

για άλλες εφαρμογές που απαιτούν παροχή σύνθετων πληροφοριών, όπως π.χ. στο χώρο 

της εκπαίδευσης. 

Τα τελευταία χρόνια το Web γίνεται όλο και πιο δημοφιλές,  και αποτελεί μία από τις 

πιο σπουδαίες υπηρεσίες  του  internet. Με την αύξηση του αριθμού των εγκατεστημένων 

web  sites,  και  την  αύξηση  της  προσβασιμότητας  των  ανθρώπων  στο  internet,  το WWW 

διευρύνεται συνεχώς, τόσο σε μέγεθος, όσο και σε περιεχόμενο. Η διεύρυνση βεβαίως του 

WWW,  εγείρει  μερικά  σημαντικά  ζητήματα  για  έρευνα  στον  τομέα  των  υπερμέσων  που 

είναι: 

• Ο υπερμεσικός αποπροσανατολισμός και 

•  Η υπερφόρτωσης πληροφοριών 

Για την επίλυση των προβλημάτων, τα υπερμεσικά συστήματα πρέπει να καθοδηγούν 

τους  χρήστες  μέσω  του  χώρου  των  πληροφοριών,  προσφέροντάς  τους  έγγραφα  που 

περιέχουν  σχετικές  και  χρήσιμες  πληροφορίες.    Αυτή  η  διαδικασία  προϋποθέτει  ότι  οι 

ανάγκες των χρηστών, τα ενδιαφέροντά τους, οι στόχοι τους και οι προτιμήσεις τους έχουν 

γίνει  κατανοητά.  Έτσι  το  τελευταίο  στάδιο  εξέλιξης  των  υπερμέσων  απαρτίζεται  από  το 

στοιχείο  της  προσαρμοστικότητας,  δημιουργώντας  έτσι  προσαρμοστικά  υπερμεσικά 

συστήματα –adaptive hypermedia systems, τα οποία φέρουν υψηλό επίπεδο ευφυΐας στα 

υπερμεσικά συστήματα, παραδίνοντας πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.  

3.2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΟΥ 

Παραδοσιακά έγγραφα κειμένου προσφέρουν μια γραμμική εννοιολογική οργάνωση 

των  πληροφοριών.  Για  τον  αυξανόμενο  αριθμό  των  εφαρμογών,  αυτό  δεν  είναι  αρκετό. 

Είναι  δύσκολο  να  προσδιοριστεί  η  πλέον  κατάλληλη  σειρά  ανάγνωσης  εννοιολογικών 

πληροφοριών,  εφόσον  δεν  υπάρχει  μία  εσωτερική  σειριακή  διάταξη  ή  υπάρχουν  πολλές 

δυνατές διατάξεις ανάγνωσης. 

http://uranus.ee.auth.gr/nugi/inside.html#URL�
http://uranus.ee.auth.gr/nugi/inside.html#HTTP�
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Το υπερκείμενο δεν είναι σειριακό εξ ορισμού. Δεν υπάρχει μια μοναδική σειρά με 

την  οποία  γίνεται  ανάγνωση  κάποιου  κειμένου.  Παρέχει  το  μέσο  για  να  εξερευνήσουν 

ενεργά  οι  αναγνώστες  τις  παρεχόμενες  πληροφορίες  παρά  παθητικά.      Κάθε  κομμάτι 

πληροφοριών καλείται κόμβος (node).   Όλοι κόμβοι ενός υπερκειμένου έχουν δείκτες που 

στοχεύουν  σε  άλλα  κομμάτια  πληροφοριών  και  αυτοί  οι  δείκτες  καλούνται 

σύνδεσμοι(links). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σχήμα 3.1 εμφανίζεται η δομή ενός υπερκειμένου, απαρτιζόμενο από ένα δίκτυο 

κόμβων  και  συνδέσεων.  Οι  αναγνώστες  κινούνται  μέσα  σε  αυτό  το  δίκτυο  με  μία 

δραστηριότητα  που  καλείται  πλοήγηση  (browsing – navigation),  και  όχι  ανάγνωση,  αφού 

ενεργά προσδιορίζουν τη σειρά με την οποία επιθυμούν να αναγνώσουν τους κόμβους. Οι 

διεπαφές  με  τα  συστήματα  υπερκειμένου  δίνει  στους  χρήστες  περιορισμένη  ελευθερία 

στην  πλοήγηση  μέσω  του  υπερχώρου  (hyperspace),  όπου  βρίσκονται  οι  κόμβοι  και  οι 

σύνδεσμοι.  Τα  συστήματα  υπερκειμένου  διαφέρουν  στην  έκταση  της  προσφερόμενης 

ελευθερίας πλοήγησης, η οποία εξαρτάται από το πόσο «εμπλουτισμένη» είναι η δομή των 

συνδέσμων.  

Εντούτοις,  τα  συστήματα  υπερκειμένων  δημιουργούν  προβλήματα  πλοήγησης  και 

προσανατολισμού ειδικά όταν  το μέγεθος  του υπερχώρου είναι πολύ μεγάλο. Οι  χρήστες 

αντιμετωπίζουν το φαινόμενο «lost  in hyperspace – χαμένοι στον υπερχώρο» όταν κάνουν 

πλοήγηση  χωρίς  να  έχουν  κάποιο  οδηγό    που  να  τους  καθοδηγεί  στις  πληροφορίες  που 

εκμαιεύουν από  την περιοχή  γνώσης  (domain knowledge).    Τα υπερκειμενικά συστήματα 

επίσης  δεν  διαχωρίζουν  του  χρήστες  μεταξύ  τους.    Στους  χρήστες  με  διαφορετικούς 

μαθησιακούς  στόχους  παρέχονται  οι    ίδιες  πληροφορίες,  και  αν  οι  ίδιοι  οι  χρήστες 

Σχήμα 3.1 Τυχαία Δομή Υπερκειμένου
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αλλάξουν τους μαθησιακούς τους στόχους πάλι θα τους δοθούν οι ίδιες πληροφορίες.  Για 

να  υπερπηδήσουν  τα  προβλήματα  πλοήγησης  και  προσανατολισμού,  τα  υπερκειμενικά 

συστήματα  συχνά  προσφέρουν  εργαλεία  υποστηρικτικής  πλοήγησης  για  να  βοηθήσουν 

τους  χρήστες.  Αυτά  τα  υποστηρικτικά  εργαλεία  πλοήγησης  είναι  τόσο  σημαντικά  που 

σύμφωνα  με  τον  Frank  Halasz  (Halasz,  1988),  θα  πρέπει  να  περιέχουν  μια  σαφή 

αναπαράσταση  της  δικτυακής  τους  δομής  στην  διεπαφή  τους  με  τον  χρήστη.  Σε  πολλά 

συστήματα το δίκτυο αυτό βρίσκεται στο εσωτερικό των υπολογιστών.  Σε κάθε δεδομένη 

στιγμή ο χρήστης βλέπει τον τρέχοντα κόμβο, και έγκειται στην απλά στην εκτίμησή του για 

να καταλάβει ποια είναι η όλη δομή του δικτύου.  

Πολλοί  είναι  οι  ορισμοί  που  υπάρχουν  σχετικά    με  το  υπερκείμενο.    Ο  όρος 

υπερκείμενο  πρωτοαναφέρθηκε  από  τον  πρωτοπόρο  των  υπερκειμένων  Ted  Nelson  το 

1965,   στο βιβλίο του «Literary Machines” (Nelson, 1981), ως μη σειριακή συγγραφή (non‐

sequential writing).  Συγκεκριμένα αναφέρει «Εννοώ μη σειριακή συγγραφή –  το  έγγραφο 

που διακλαδώνεται και δίνει επιλογές στον αναγνώστη…αυτό είναι μια σειρά από κομμάτια 

κειμένου συνδεδεμένα μέσω συνδέσμων που προσφέρουν στον αναγνώστη διαφορετικές 

διαδρομές  ανάγνωσης…»(Νelson,  1987).  Στη  βιβλιογραφία  υπάρχουν  διάφοροι    σχετικοί 

ορισμοί που παρατίθενται παρακάτω: 

Ορισμός 1: «Μία συλλογή από έγγραφα  (ή κόμβους) που περιέχουν συνδέσμους οι 

οποίοι,  με  την  βοήθεια  ενός  διαδραστικού  προγράμματος  πλοήγησης,  επιτρέπουν  στον 

αναγνώστη  να  κινείται  εύκολα  από  ένα  έγγραφο  σε  άλλο» 

(http://www.hyperdictionary.com/) 

Ορισμός  2:  «Μια  βάση  δεδομένων  που  διαθέτει  παραπομπές  και  επιτρέπει  στον 

αναγνώστη  να  «μεταπηδά»  σε  τμήματα  της  βάσης,  όπως  επιθυμεί»(Shneiderman  and 

Kearsley, 1989). 

Ορισμός  3:  «Πληροφορίες  που  διαθέτουν  παραπομπές,  συνδέονται    με  πολλούς 

τρόπους και ευρέως διαθέσιμες στους τελικούς χρήστες» (Multisilta & Pohjolainen, 1995). 

Τα  υπερμέσα  είναι  ένας  συνδυασμός από υπερκείμενο  και  πολυμέσα.  Ο  Jacco van 

Ossenbruggen  περιγράφει  τρεις    ομάδες  υπερμέσων  (Ossenbruggen  ,  2001).  Η  πρώτη 

ομάδα  απαρτίζεται  από  τα  «πολυμεσικά  υπερκείμενα».    Αυτά  τα  συστήματα  έχουν 

εξελιχθεί ως υπερκειμενικά συστήματα, και βασίζονται στο μοντέλο κόμβου/σύνδεσης των 

υπερκειμένων,  και  έχουν  επεκταθεί  να  διαχειρίζονται  και  πολυμέσα.  Ερευνητές    σε  αυτή 

την  ερευνητική  περιοχή  δεν  διαχωρίζουν  τα  υπερκείμενα  από  τα  υπερμέσα.  Η  δεύτερη 

ομάδα  συστημάτων  υπερμέσων  αναφέρονται  στα    «εσω‐συνδεόμενα  πολυμέσα  ‐

interlinked multimedia».  Έχουν  τις  ρίζες  τους  σε  πολυμέσα  παρά  σε  υπερκείμενα.  Είναι 

http://www.hyperdictionary.com/�
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πολυμεσικά  συστήματα    που    έχουν  διευρυνθεί  για  να  προσφέρουν  αλληλεπίδραση 

βασισμένη  στην  πλοήγηση,  πέρα  από  τους  παραδοσιακούς‐VCR‐τύπου  μηχανισμούς 

αλληλεπίδρασης.  Η  τρίτη  ομάδα  συστημάτων  υπερμέσων  απαρτίζεται  από  την  πλήρη 

ενοποίηση  των  υπερκειμένων  και  των  πολυμέσων.  Περιγράφονται  ως  «μη‐γραμμικά 

πολυμέσα», και δεν έχουν ευρέως διαδοθεί ακόμη.  

   Σύμφωνα με τον Ted Nelson που πρώτος έκανε χρήση του όρου,  ο πρώτος ορισμός 
αναφέρει: 

Ορισμός  1:  «Τα  υπερμέσα  απλά  επεκτείνουν  την  έννοια  του  κειμένου  στο 

υπερκείμενο,  περιέχοντας οπτικές πληροφορίες,  ηχητικό ανιματισμό(sound animation)  και 

άλλες μορφές πληροφοριών..»(Nelson, 1987). 

Ο  Bieber  (Bieber  et  al.,  1997),  δίνει  τον  δικό  του  ορισμό  για  τα  υπερμέσα 

επισημαίνοντας  ότι  οι  όροι  υπερκείμενο  και  υπερμέσο  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν 

εναλλακτικά: 

Ορισμός  2:  «Μια  έννοια  η  οποία  ενθαρρύνει  τους  συγγραφείς  να  δομούν  τις 

πληροφορίες ως ένα δίκτυο από κόμβους και αλληλοσχετιζόμενους συνδέσμους» (Bieber, et 

al, 1997) 

Ορισμός  3.  «  Ένα  αλληλεπιδραστικό  σύστημα  που  επιτρέπει  στους  χρήστες  να 

πλοηγούν σ’ ένα δίκτυο από συνδεόμενα πολυμεσικά αντικείμενα» (Kobsa, et al. 2001) 

3.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΑ 

Τα  προσαρμοστικά  υπερμέσα    είναι  μία  νέα  σχετικά  ερευνητική  περιοχή,  που 

συνδυάζει    τα  υπερμέσα  και  το  μοντέλο  του  χρήστη.    Τα  συστήματα  προσαρμοστικών 

υπερμέσων διαθέτουν ένα μοντέλο χρηστών στο οποίο αποθηκεύονται χαρακτηριστικά των 

χρηστών,  προκειμένου  να  προσφέρουν  προσαρμοστικό  περιεχόμενο  και  υποστήριξη 

προσαρμοσμένης πλοήγησης.   Τα συστήματα προσαρμοσμένων υπερμέσων εμφανίστηκαν 

στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Το 1996  ο Brusilovsky, προέβαλε καινοτόμες τεχνικές 

και  μεθόδους  σχετιζόμενες  με  τα  προσαρμοστικά  υπερμεσικά  συστήματα  (Brusilovsky, 

1996).  To  1996  υπήρξε  χρόνος  σταθμός  για  τα  προσαρμοστικά  υπερμέσα.    Έως  τότε 

υπήρχαν  κάποιες  σποραδικές  έρευνες  από  μερικές  ερευνητικές  ομάδες  και  τα 

εμφανιζόμενα συστήματα δεν ήταν Web based. 

Τα  συστήματα  προσαρμοστικών  υπέρμεσων  (ΣΠΥ)  εμφανίστηκαν  στις  αρχές  του 

1990. Σημαντική χρονιά στην εξέλιξή τους     υπήρξε το 1996 με την εμφάνιση του Web, το 

οποίο  θα  έχει  και  σημαντική  επίδραση  στην  πορεία  τους.  Το  Web  προσέφερε  ένα 

περιβάλλον πάνω στο οποίο τα προσαρμοστικά υπερμεσικά συστήματα αναπτύχθηκαν και 

εξελίχθηκαν.     Πολλά από αυτά τα ΣΠΥ έφθασαν επιτυχώς στο στάδιο της ωρίμανσής τους 
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και διέθεσαν και εκπαιδευτικά εργαλεία.   Στις επόμενες παραγράφους τα προσαρμοστικά 

συστήματα  θα  διαχωριστούν  σε  αυτά  που  εμφανίστηκαν  πριν  απ’  το  1996  και  σε  αυτά 

μεταγενεστέρως.  

  Σύμφωνα με τον  Brusilovsky(Brusilovsky, 1996) τα  ΣΠΥ διακρίνονται σε  6 ομάδες, 

αναλόγως με τις περιοχές που δραστηριοποιούνται (πίνακας 3.1): 

• Εκπαιδευτικά Υπερμεσικά Συστήματα 

• On‐line Πληροφορικά Συστήματα 

• On‐line Συστήματα Βοηθείας 

• Υπερμέσα Ανάκτησης Πληροφοριών 

• Υπερμέσα Ιδρυμάτων 

• Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικών Απόψεων σε ένα Περιβάλλον Πληροφοριών 

 

 

 

Εκπαιδευτικά 
Υπερμεσικά 
Συστήματα 

 

Anatom‐Tutor [Beaumont, 1994],  C‐Book [Kay and Kummerfeld, 
1994a,b], <Clibbon>  [Clibbon, 1995], ELM‐ART [Brusilovsky et al., 
1996a,c], ISIS‐Tutor [Brusilovsky and Pesin, 1994, 1995], ITEM/PG 
[Brusilovsky et al., 1993; Brusilovsky and Zyryanov, 1993],  
HyperTutor [Perez et al., 1995; Perez, 1995],   Land Use Tutor 
[Kushniruk and Wang, 1994],  Manuel Excel [de La Passardiere and 
Dufresne, 1992],  SHIVA [Zeiliger, 1993],  SYPROS [Gonschorek and 
Herzog, 1995], ELM‐PE [Brusilovsky and Weber, 1996], Hypadapter 
[Bocker et al., 1990; Hohl et al., 1996], HYPERCASE [Micarelli and 
Sciarrone, 1996] 

 

On‐line 
Πληροφορικά 
Συστήματα 

 

Hypadapter [Bocker et al., 1990; Hohl et al., 1996],  HYPERCASE 
[Micarelli and Sciarrone, 1996],  KN‐AHS [Kobsa et al., 1994], 
MetaDoc [Boyle and Encarnacion, 1994],  PUSH [Hook et al., 1996],  
HYPERFLEX [Kaplan et al., 1993],  CID [Boy, 1991],  Adaptive 
HyperMan [Mathe and Chen, 1994] 

 

On‐line 
Συστήματα 
Βοηθείας 

EPIAIM  [de Rosis et  al., 1993],   HyPLAN  [Fox et  al., 1993],    Lisp‐
Ctritic [Fischer et al., 1990],  ORIMUHS [Encarnacao, 1995],  WING‐
MIT [Kim, 1995],  SYPROS [Gonschorek and Herzog, 1995] 

 

Υπερμεσικά 
Συστήματα 
Ανάκτησης 

Πληροφοριών 
 

CID [Boy, 1991], DHS [Shibata and Katsumoto, 1993;  atsumoto et 
al., 1994, 1996],  Adaptive HyperMan [Mathe and Chen, 1994],  
HYPERFLEX [Kaplan et al., 1993],  Web Watcher [Armstrong et al., 
1995] 
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Υπερμέσα 
Ιδρυμάτων 

 

 
    Hynecosum [Vassileva, 1994, 1996]  

Συστήματα 
Διαχείρισης 
Προσωπικών 
Απόψεων  

Basar [Thomas, 1995; Thomas and Fischer, 1996],  Information 
Islands [Waterworth, 1994] 

 
 

    Πίνακας 3.1 Κατηγοριοποίηση ΣΠΥ σύμφωνα με τις περιοχές εφαρμογών τους 
 

Όλα  τα  ΣΠΥ  πριν  το  1996  έχουν  κοινά  χαρακτηριστικά  και  παρέχουν  δυνατότητες 

πλοήγησης.  Διατηρούν  τα  χαρακτηριστικά  των  χρηστών  στο  μοντέλο  χρηστών,  το  οποίο 

δομείται από την συμπεριφορά πλοήγησης των χρηστών και χρησιμοποιείται ως βάση για 

την  προσαρμοστικότητα  του  συστήματος.  Παρακάτω  περιγράφονται  συνοπτικά  τα 

χαρακτηριστικά,  ανά κατηγορία, αυτών των συστημάτων. 

Εκπαιδευτικά  Υπερμεσικά  Συστήματα:  Ένα  από  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των 

συστημάτων αυτών είναι η χρήση   ενός μόνο  μικρού σχετικά χώρου που αντιπροσωπεύει 

το   υλικό ενός μαθήματος ή τμήματος εκπαιδευτικού υλικού.  Σκοπός του εκπαιδευόμενου 

είναι  η  απόκτηση  γνώσης  από  όλο  το  εκπαιδευτικό  υλικό  ή  ένα  μεγάλο  τμήμα  αυτού. 

Υποστηρίζουν την διαδικασία απόκτησης εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευόμενο. Το 

πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών είναι η μελέτη του επιπέδου γνώσης 

των  εκπαιδευόμενων,  προκειμένου  να  παρασχεθεί  διαφορετικό  περιεχόμενο 

εκπαιδευτικού υλικού   σε διαφορετικούς εκπαιδευόμενους ή  για  τον  ίδιο  εκπαιδευόμενο 

διαφορετικό επίπεδο γνώσης. 

On‐line Πληροφορικά Συστήματα: Τα συστήματα αυτά έχουν ως στόχο να παράσχουν 

πληροφορίες  κατόπιν  αναφοράς  των  χρηστών,  οι  οποίοι  διαθέτουν  διαφορετικό  επίπεδο 

γνώσης για το διερευνητικό τους αντικείμενο.  Ο χώρος πληροφοριών κυμαίνεται από πολύ 

μικρός  έως  πολύ  μεγάλος.  Το  υπόβαθρο  γνώσης  των  χρηστών  και  ο  στόχος  τους 

διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην  ανεύρεση σχετικών στοιχείων πληροφοριών. Οι 

στόχοι των χρηστών παρέχονται από τους ιδίους (Hook et al, 1996), ή συμπεραίνονται από 

το σύστημα (Micarelli and Sciarrone, 1996; Hook et al , 1996). 

On‐line  Συστήματα  Βοηθείας:  Τα  συστήματα  αυτά  μοιάζουν  πολύ  με  τα  on‐line 

πληροφορικά συστήματα. Προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με εφαρμογές πληροφορικής, 

όπως πεπειραμένα συστήματα, προγραμματιστικά περιβάλλοντα πληροφορικής, λογιστικά 

φύλλα  κ.ά., προκειμένου να παράσχουν βοήθεια στους χρήστες για τον τρόπο λειτουργίας 

τους.  Προσφέρουν,  όπως  και  τα  on‐line  πληροφορικά  συστήματα,  διαφορετικές 

πληροφορίες  σε  διαφορετικούς  χρήστες.  Διαφέρουν  από  τα  on‐line  πληροφορικά 
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συστήματα στο ότι δεν είναι ανεξάρτητα στην παροχή βοηθείας από το περιβάλλον ή από 

την  εφαρμογή  που  είναι  εγκατεστημένα,  και  στο  ότι  χώρος  εναποθήκευσης  των 

πληροφοριών  βοηθείας  είναι  σχετικά  μικρός.  Το  πρόβλημα  της  παροχής  βοηθείας  στους 

χρήστες  να  βρουν  σχετικές  πληροφορίες  ανάλογα  με  το  περιβάλλον  που  βρίσκονται  δεν 

είναι  δύσκολο  λόγω  του  μικρού  χώρου  των  πληροφοριών  και  λόγω  του  ότι  το  σύστημα 

γνωρίζει  το περιεχόμενο από το οποίο ο χρήστης ζήτησε βοήθεια  (context‐sensitive help).  

Έτσι η περιοχή εργασίας των χρηστών σε ένα περιβάλλον είναι μια αξιόπιστη πηγή για την 

προσφορά  σχετικής  βοήθειας  στους  χρήστες  (Encarnacao,  1995;  Grunst,  1993;  Kim, 

1995). 

Υπερμεσικά  Συστήματα  Ανάκτησης  Πληροφοριών(ΥΣΑΠ):  Τα  συστήματα  αυτά 

συνδυάζουν  παραδοσιακές  τεχνικές  ανεύρεσης  πληροφοριών  με    υπερκειμενικούς 

συνδέσμους  (hypertext‐link‐based)  προσβάσιμους  από      ταξινομημένους  όρους  στα 

έγγραφα.  Τα  συστήματα  αυτά  δίνουν  την  δυνατότητα  πλοήγησης  στο  χώρο  των 

πληροφοριών χρησιμοποιώντας παρόμοιους συνδέσμους μεταξύ των εγγράφων( Agosti et 

al.,  1995; Helmes  et  al.,  1995).  Διαφέρουν από  τα on‐line  πληροφορικά  συστήματα  σε 

δύο σημεία. Πρώτον, διαθέτουν ένα μεγάλο χώρο αποθήκευσης πληροφοριών ο οποίος δεν 

έχει δημιουργηθεί χειροκίνητα όπως των on‐line πληροφορικών συστημάτων. Δεύτερον, οι 

χρήστες αυτών των συστημάτων είναι συνήθως επαγγελματίες διαφόρων χώρων, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν  τα  συστήματα  αυτά  σαν  καθημερινό  εργαλείο  και  με  διαφορετικούς 

στόχους.  Ένα  υπάρχον  ΥΣΑΠ  (Kok,  1991)  παρουσιάζει  κάποιους  τρόπους  βοήθειας  στους 

χρήστες με διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ΥΣΑΠ.  Τα προσαρμοστικά ΥΣΑΠ μπορούν να 

προσφέρουν επιπλέον βοήθεια, περιορίζοντας  τις  επιλογές πλοήγησης  (Boy, 1991; Mathe 

and Chen, 1996), και υποδεικνύοντας για πλοήγηση τον πιο σχετικό σύνδεσμο. 

Υπερμέσα  Ιδρυμάτων:  Χρησιμοποιούνται  για  να  προσφέρουν  on‐line 

πληροφορίες  σε  ιδρύματα,  όπως  νοσοκομεία  (Vassileva, 1996),  για  να  υποστηρίζουν 

τις λειτουργίες τους. Είναι εξειδικευμένα να υποστηρίζουν εργασιακό περιβάλλον, με 

την  έννοια  ότι  προσφέρουν  στους  χρήστες  μια  συγκεκριμένη  περιοχή  πληροφοριών 

σχετική  με  το  αντικείμενο  εργασίας  τους.  Είναι  διαφορετικά  από  τα  Υπερμεσικά 

Συστήματα  Ανάκτησης  Πληροφοριών  και  τα  On‐line  Πληροφορικά  Συστήματα,    όπου  η 

περιοχή εργασίας των χρηστών είναι ολόκληρος ο χώρος των πληροφοριών.   Όπως και με 

τα Εκπαιδευτικά Υπερμεσικά Συστήματα, τα συστήματα αυτά βοηθούν τους νέους χρήστες 

στην πλοήγησή τους στη σχετικά μικρή περιοχή δραστηριοποίησής τους. 

Συστήματα  Διαχείρισης  Προσωπικών  Απόψεων:  Στα  συστήματα  αυτά,  κάθε  άποψη 

ενός  χρήστη  σχετίζεται  με  κάποιο  επιθυμητό    του  στόχο,    το  υπόβαθρό  του,  ή  τα 
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ενδιαφέροντά του (Thomas, 1995; Brusilovsky and Eklund, 1998).  Οι  απόψεις των χρηστών  

αναλύονται από το σύστημα, το οποίο κατευθύνει τους χρήστες σε θέμα σχετιζόμενο με τις 

απόψεις τους, απλοποιώντας  την αναζήτηση σχετικού θέματος μέσω της πολυπλοκότητας 

του  υπερχώρου.  Τα  συστήματα  αυτά  μοιάζουν  με  τα  Εκπαιδευτικά  Υπέρμεσα  στο  ότι 

χρησιμοποιούν  ένα  υποσύνολο  από  τον  διαθέσιμο  χώρο  πληροφοριών  για  καθημερινή 

χρήση από τους χρήστες.  Η διαχείριση προσωπικών απόψεων  σε ένα  πληροφοριακό χώρο 

παγκόσμιας διάστασης απαιτεί  μια διαρκή διαχείριση (management), λόγω του δυναμικού 

χαρακτήρα του χώρου των πληροφοριών. 

Ο  Brusilovsky  επισήμανε  ότι    οι  έξι  περιοχές  εφαρμογών  που  εμφανίζονται  στον 

πίνακα 3.1 δεν αμοιβαία αποκλειόμενες. Πολλές μοιάζουν αρκετά και μοιράζονται τα ίδια 

προβλήματα.   Μπορούν μάλιστα να αποτελέσουν και ζεύγη όπως: Υπερμεσικά Συστήματα 

Ανάκτησης  Πληροφοριών  και  On‐line  Πληροφορικά  Συστήματα,  On‐line  Πληροφορικά 

Συστήματα/Βοηθείας  και  Εκπαιδευτικά  Υπερμέσα,  Εκπαιδευτικά  Υπερμέσα  και  Υπερμέσα 

Ιδρυμάτων,  Υπερμέσα  Ιδρυμάτων  και  Συστήματα  Διαχείρισης  Προσωπικών  Απόψεων.  

Επίσης εφαρμογές συστημάτων που βρίσκονται σε «γειτονικές» περιοχές πολλές φορές δεν 

είναι ξεκάθαρο σε ποια περιοχή ανήκουν, εφόσον τα χαρακτηριστικά τους εναρμονίζονται 

με τα χαρακτηριστικά συστημάτων που ανήκουν στις γειτονικές περιοχές.  Για παράδειγμα 

το  σύστημα  Hyperadapter    (Hohl  et  al,  1996)  και  το  σύστημα  HYPERCASE  (Micarelli  και 

Sciarrone,  1996)  μοιράζονται  χαρακτηριστικά  από  εκπαιδευτικά  υπερμέσα  και  on‐line 

πληροφορικά  συστήματα,  και  το  σύστημα  HYPERFLEX  (Kaplan  et  al,  1993)  μοιράζεται 

χαρακτηριστικά από τα on‐line πληροφορικά συστήματα και από τα συστήματα διαχείρισης 

προσωπικών απόψεων. 

Τα  υπερμεσικά  συστήματα,  μετά  το  1996  ακολουθούν  διαφορετικούς  ρυθμούς 

ανάπτυξης.  Τα  εκπαιδευτικά  υπερμέσα  και  τα  on‐line  πληροφορικά  υπερμέσα 

εδραιώνονται  στην  ερευνητική  κοινότητα  έχοντας  τα  δύο  τρίτα  των  ερευνητικών 

προσπαθειών.  Τα  υπερμεσικά  συστήματα ανάκτησης  πληροφοριών  έχουν  διευρυνθεί  και 

έχουν  ενσωματώσει  τα  συστήματα  διαχείρισης  προσωπικών  απόψεων.  Τα  on‐line 

συστήματα  βοηθείας  και  υπερμέσα  ιδρυμάτων  μεταλλάχθηκαν  από  stand‐alone  σε 

συστήματα web based, χωρίς όμως να προσελκύουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.  

Οι ερευνητικές προσπάθειες στα   εκπαιδευτικά υπερμέσα, στα οn‐line πληροφορικά 

συστήματα,  και    υπερμεσικά  συστήματα  ανάκτησης  πληροφοριών,    αναλύονται  στις 

επόμενες  παραγράφους    σύμφωνα  με  την  κριτική  του  Brusilovsky  σχετικά  με  τα 

προσαρμοστικά υπερμέσα (Brusilovsky, 2001).   
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Από  το  1996  τα  on‐line  πληροφορικά  συστήματα  «μεταλλάχθηκαν»  και 

δημιούργησαν   νέες υποομάδες συστημάτων  (Πίνακας 3.2).    Έτσι εμφανίστηκαν κλασσικά 

on‐line  πληροφορικά  συστήματα,  οι  ηλεκτρονικές  εγκυκλοπαίδειες,  τα  κιόσκια 

πληροφοριών, τα εικονικά μουσεία, οδηγοί χειρός, συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, και 

συστήματα υποστήριξης απόδοσης. 

 

Κλασσικά  on‐line 
Πληροφορικά 
Συστήματα 

SWAN [Garlatti et al., 1999], ECRAN Total [Geldof, 1998], 
ELFI [Schwab et al., 2000] 

Ηλεκτρονικές 
Εγκυκλοπαίδειες 

PEBA‐II [Milosavljevic, 1997; Hirashima et al., 1998; 
Signore et al., 1997] 

Κιόσκια Πληροφοριών 
(Information kiosks) 

AVANTI [Fink et al., 1998], ECA (Kopp et al., 2005) 

Εικονικά Μουσεία  ILEX [Oberlander et al., 1998], Power [Milosavljevic and 
Oberlander, 1998], Marble Museum [Paterno and 
Mancini, 1999], SAGRES [Bertoletti and da Rocha Costa, 
1999],  

Οδηγοί Χειρός  HYPERAUDIO [Not et al., 1998], HIPS 
[Oppermann and Specht, 1999] 

Συστήματα Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου 

SETA [Ardissono and Goy, 1999], TELLIM [Milosavljevic 
and Oberlander, 1998; Joerding, 1999] 

Συστήματα Υποστήριξης 
Απόδοσης 

ADAPTS [Brusilovsky and Cooper, 1999], MMA 
[Francisco‐Revilla and Shipman, 2000; de Carolis et al., 
1998] 

Εξατομικευμένα 
συστήματα 
παρουσιάσεων 
ειδήσεων (νέων) 

YourNews (Ahn et al, 2007) 

             

             Πίνακας 3.2: Η μετεξέλιξη των on‐line πληροφορικών συστημάτων  μετά το 1996 

 
Τα  συστήματα αυτά  ειδικεύονται  στο  εξής:  αφού  λάβουν  υπόψη  την  συγκεκριμένη 

δραστηριότητα  ενός  χρήστη  σε  μία  συγκεκριμένη  περιοχή  εφαρμογής,  παρέχουν 

προσαρμοστικότητα  στη  διαχείριση  των  προσφερομένων  πληροφοριών.  Οι  ηλεκτρονικές 

εγκυκλοπαίδειες  και  τα  κιόσκια  πληροφοριών  μοιάζουν  αρκετά  με  τα  κλασσικά 

πληροφορικά  συστήματα.  Παρόλα  αυτά  τα  τελευταία  έχουν  διευρυμένες  δυνατότητες, 
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αφού  μπορούν  να  ακολουθούν  τα  ίχνη  πλοήγησης  των  χρηστών  στο  περιβάλλον  που 

δραστηριοποιούνται.  

Τα  εικονικά  μουσεία  και  οι  οδηγοί  χειρός  μοιάζουν  δομικά  με  τα  κλασσικά 

πληροφορικά  συστήματα  αλλά  διαθέτουν  κάποια  ξεχωριστά  χαρακτηριστικά,  όπως  η 

δυνατότητα  να  παρέχουν  προσαρμοστικές  τουριστικές  οδηγίες  στον  υπερχώρο.  Επίσης 

υποστηρίζουν  την  περιήγηση  των  χρηστών  σε  πραγματικό  η  εικονικό  μουσείο  μέσω 

προσαρμοσμένου περιεχόμενου διήγησης (context‐adapted narration). 

Tα  συστήματα  ηλεκτρονικού  εμπορίου  και  υποστήριξης  απόδοσης  είναι  αρκετά 

διαφοροποιημένα  από  τα  κλασσικά  πληροφορικά  συστήματα.    Αν  και  ο  υπερχώρος  των 

πληροφοριών  τους  αποτελεί  ένα  σημαντικό  μέρος  των  συστημάτων  αυτών,  η  πλοήγηση 

χρηστών  δεν  αποτελεί      κύρια  λειτουργία,  αλλά  κάποιες  άλλες  δραστηριότητες  όπως  η 

αγορά  αγαθών  ή  εκτέλεση  κάποιας  συγκεκριμένης  εργασίας.    Τα  συστήματα  αυτά 

διατηρούν  πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της εργασίας του χρήστη και τη δομή 

των  στόχων  του.  Το  μοντέλο  χρηστών  στα  συστήματα  αυτά    διαθέτει  υψηλό  επίπεδο 

ακριβείας και εξαιρετική προσαρμοστικότητα. 

Τα  προσαρμοστικά  ΥΣΑΠ  εξελίχθησαν  μετά  από  το  1996  σε  τέσσερες  κατηγορίες 

συστημάτων(Πίνακας: 3.3): 

• Προσανατολισμένα στην έρευνα 

• Προσανατολισμένα στη πλοήγηση 

• Διαχείρισης προσωπικών απόψεων 

• Πληροφορικών υπηρεσιών 

 

ΥΣΑΠ Προσανατολισμένα στην Έρευνα 

Classic IR in web context  SmartGuide [Gates et al., 1998] 

Search Filters  Syskill and Webert [Pazzani et al., 1996; 
Marinilli et al., 1999] 

ΥΣΑΠ Προσανατολισμένα στη Πλοήγηση 

Adaptive Guidance  Web Watcher [Joachims et al., 1997], 
Personal WebWatcher [Mladenic, 1996] 

Adaptive Annotation  Syskill and Webert [Pazzani et al., 
1996], IfWeb [Asnicar and Tasso, 
1997]

Adaptive Recommendation/Closed 
Corpus 

SiteIF [Stefani and Strapparava, 
1999], PEBA‐II [Hirashima et al., 
1998, 1999]



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

‐66‐ 

Adaptive Recommendation/Open 
Corpus 

SurfLen [Fu et al., 2000], Letizia [Lieberman, 
1995], IfWeb [Asnicar and Tasso, 1997] 

ΥΣΑΠ Διαχείρισης προσωπικών απόψεων 

Adaptive Bookmark Systems  WebTagger [Keller et al., 1997], 
PowerBookmarks [Li et al., 1999], Siteseer 
[Rucker and Polanco 1997]

ΥΣΑΠ Πληροφορικών υπηρεσιών 

Search Services  FAB [Balabanovic and Shoham, 1997], PEA 
[Montebello et al., 1998], Edited AH [Hook et 
al., 1997; Newell, 1997] 

Filtering Services  ELFI [Schwab et al., 2000], AIS [Billsus et al., 2000]

                     

                      Πίνακας 3.3: Η μετεξέλιξη των ΥΣΑΠ μετα το 1996 

 

Τα  προσανατολισμένα  στην  έρευνα  συστήματα  παρέχουν  μία  λίστα  συνδέσμων  σε 

έγγραφα  σύμφωνα με    τις  απαιτήσεις  των  χρηστών,  λαμβάνοντας  υπόψη  τόσο  τις  λέξεις 

κλειδιά  όσο  και    το    μοντέλο  των  βραχυπρόθεσμων/μακροπρόθεσμων  προτιμήσεων  των 

χρηστών. 

Τα  συστήματα  προσανατολισμένα  στη  πλοήγηση,  υποστηρίζουν  την    οδηγούμενη 

στην έρευνα πλοήγηση. Όπως και άλλοι τύποι προσαρμοστικών υπερμεσικών συστημάτων, 

η διαδικασία πλοήγησης βασίζεται σε  σχετικές με την υποστήριξη πλοήγησης τεχνολογίες. 

Τα προσαρμοστικά συστήματα πλοήγησης (adaptive guidance systems), μαρκάρουν έναν ή 

πολλούς  συνδέσμους  οι  οποίοι  είναι  οι  πιο  σχετικοί  με  τους  στόχους  των  χρηστών  στην 

τρέχουσα  σελίδα.  Τα  προσαρμοστικά  συστήματα  σημειώσεων  (adaptive  annotation 

systems)  προσκολλούν  διάφορες  οπτικές  υποδείξεις  στο  σύνδεσμο στη  τρέχουσα σελίδα, 

με  σκοπό  να  υποδείξουν  στο  χρήστη  τον  πιο  σχετικό  σύνδεσμο.  Τα  προσαρμοστικά 

συστήματα υποδείξεων (adaptive recommendation systems) προσπαθούν να συμπεράνουν 

τους στόχους και τα ενδιαφέροντα των χρηστών από τις δραστηριότητες πλοήγησής των και 

δημιουργούν  μία  λίστα  από  συνιστώμενους  συνδέσμους  που  δεν  βρίσκονται  στην 

τρέχουσα σελίδα, αλλά είναι άμεσα συσχετιζόμενοι με τους χρήστες. 

Τα  συστήματα  διαχείρισης  προσωπικών  απόψεων  μπορούν  να  θεωρηθούν 

συμπληρωματικά των κλασσικών ΥΣΑΠ. Ενώ τα ΥΣΑΠ εν γένει βοηθούν τους χρήστες στο να 

προσδιορίσουν  σχετικούς  πληροφορικούς  συνδέσμους,  τα  συστήματα  διαχείρισης 

προσωπικών απόψεων στοχεύουν στο να οργανώσουν  τις πληροφορίες αυτές. Στο Web, το 

MyYahoo  ή  το MyNetscape  διατηρούν  προσωπικές  απόψεις  από  διαδικτυακές  θέσεις.  Η 
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πλειονότητα των οργανωτών σελιδοδεικτών είναι προσαρμόσιμες και όχι προσαρμοσμένες. 

Υπάρχουν  βεβαίως  και  προσαρμοσμένα  συστήματα  σελιδοδεικτών  όπως  το WebTagger 

(Keller et al., 1997), PowerBookmarks  (Li et al., 1999)  και  Siteseer  (Rucker  and Polanco, 

1997). 

Τα  συστήματα  πληροφορικών  υπηρεσιών  διαχειρίζονται  μία  «δεξαμενή» 

εγγράφων  από  μία  ανοικτή  συλλογή  στον  υπερχώρο  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα. 

Εργάζονται σε ομάδες χρηστών και έχουν  την ευκαιρία να μάθουν  τόσο για  τις ομάδες 

των  χρηστών  όσο  και  για  ομάδες  των  εγγράφων.  Έτσι  μπορούν  να  προσφέρουν 

διαφορετικό  τύπο βοηθείας σε διαφορετικές ομάδες με  τον  ίδιο  τύπο προσαρμοστικής 

μηχανής,   εφαρμόζοντας τεχνολογίες βασιζόμενες στο  περιεχόμενο (content‐based) και 

στον  τρόπο  συνεργασίας  (clique‐collaborative  based).  Τα    συστήματα  πληροφορικών 

υπηρεσιών δημιουργούνται με την τεχνολογία των έξυπνων πρακτόρων (smart agents). 

Ενώ πριν  την  έλευση  του Web  πολλά  υπερμεσικά  συστήματα  ήταν  σε  πειραματικό 

στάδιο,  με  σκοπό  να  εξερευνήσουν  μεθόδους  που  θα  έκαναν  χρήση  διαδικασιών 

προσαρμοστικότητας, με την έλευση του Web η επίδρασή τους από τις νέες   δυνατότητές 

του,    έδωσε  νέες διαστάσεις στα συστήματα αυτά.  Τόσο ο αριθμός όσο  και οι  τύποι  των 

συστημάτων αυτών αυξήθηκαν σημαντικά, και το Web καθιερώθηκε ως η πλατφόρμα πάνω 

στην  οποία  θα  αναπτυχθούν  τα  μετά  το  1996  υπερμεσικά  συστήματα.    Τελευταία 

υπερμεσικά συστήματα προσφέρουν δυνατότητες ολοκληρωμένων πλαισίων (frameworks) 

και  εργαλείων  ανάπτυξης  εκπαιδευτικού  υλικού  (authoring  tools).  Καθώς    τα 

προσαρμοστικά υπερμέσα διανύουν ένα σχετικό στάδιο ωριμότητας, όλο και περισσότεροι 

χρήστες  επιθυμούν  να  έχουν πρόσβαση σε προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά μαθήματα από 

απόσταση.   Ο πίνακας 3.4  παρουσιάζει    εφαρμογές  και  πλαίσια που αναπτύχθηκαν μετά 

από το 1996. 

 
Εφαρμογές μετά το 1996  ELM‐ART [Weber and Specht, 1997], Medtec [Eliot et 

al., 1997], AST [Specht et al., 1997], ADI [Schoch et 
al., 1998], Hy‐SOM [Kayama and Okamoto, 1999], 
AHM [Pilar da Silva, 1998], CHEOPS [Negro et al., 
1998], PATH [Hockemeyer et al., 1998], TANGOW 
[Carro et al., 1999], Arthur [Gilbert and Han, 1999], 
PAKMAS [SuBet al., 1999], CAMELEON [Laroussi and 
Benahmed, 1998], INSPIRE [Grigoriadou et al, 2001], 
iWeaver [Wolf, 2003] 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

‐68‐ 

Νέα Πλαίσια (New 
Frameworks) 

InterBook [Brusilovsky et al., 1998], KBS‐Hyperbook 
[Henze et al., 1999], AHA! [De Bra and Calvi, 1998b], 
SKILL [Neumann and Zirvas, 1998], Multibook 
[Steinacker et al., 1999], ACE [Specht and Opermann, 
1998], ART‐Web [Weber, 1999], MetaLinks [Murray et 
al., 1998],  WHURLE [Moore et al, 2001], MOT[Stash et 
al, 2004] 

 
               Πίνακας 3.4: Προσαρμοστικά Υπερμεσικά Συστήματα μετά το 1996 

3.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,  τα  υπερμέσα  αποτελούνται  από  ένα  σύνολο 

εγγράφων που συνδέονται μεταξύ τους μέσω και συνδέσμων(links).   

Ο  Brusilovsky  έθεσε  κριτήρια  αναφορικά  με  τις  λειτουργίες  των  προσαρμοστικών 

συστημάτων (Brusilovsky 1996, 2001). Προτάθηκε μία ταξινομία με σκοπό να προσδιορίσει 

και να κατηγοριοποιήσει Προσαρμοστικά Υπερμεσικά Συστήματα  (ΠΥΣ), βασιζόμενη στους 

μεθόδους  και  τις  τεχνικές  που  χρησιμοποιούν  κατά  την  διαδικασία  της  προσαρμογής 

(Σχήμα  3.2).  Υπάρχουν  δύο  επίπεδα  προσαρμογής  τα  οποία  εξαρτώνται  από  τι 

προσαρμόζεται:  προσαρμοστικότητα  επίπεδου  περιεχομένου  και  προσαρμοστικότητα 

επιπέδου  συνδέσμου.  Ως  αποτέλεσμα  έχουν  δημιουργηθεί  δύο  κατηγορίες 

προσαρμοσμένων  υπερμέσων,  ονομαζόμενες:  Προσαρμοστικής  Παρουσίασης  και 

Προσαρμοστικής  Υποστηρικτικής  Πλοήγησης.  Για  κάθε  μία  από  τις  παραπάνω  κατηγορίες 

εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι  και  τεχνικές.   Ως μέθοδος ορίζεται η  ιδέα βάσει  της 

οποίας η  προσαρμοστικότητα μπορεί  να παρουσιαστεί  σε  ένα  εννοιολογικό    επίπεδο. Ως 

τεχνική  ορίζεται  η  εφαρμόσιμη  λύση  μιας  μεθόδου.  Διαφορετικές  τεχνικές  μπορούν  να 

εφαρμοστούν σε μία μέθοδο, και μία τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερες από 

μία μεθόδους. 
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Στις  ενότητες  3.4.1  και  3.4.2  παρουσιάζονται  διαφορετικές  μέθοδοι    και  τεχνικές 

αναφορικά  με  την  Προσαρμοστική  Παρουσίαση  και  Προσαρμοστική  Υποστηρικτική 

Πλοήγηση. 

 

3.4.1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ    
          ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Ο κύριος σκοπός της προσαρμοστικότητας επιπέδου περιεχομένου είναι να αυξηθεί 

η  χρήση  των  εφαρμογών  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  χρηστών  οι  οποίοι  έχουν  διαφορετικές 

προτιμήσεις, γνώσεις, στόχους και υπόβαθρο. Έτσι, πληροφορίες από κάποιο συγκεκριμένο 

θέμα  παρουσιάζονται  με  διαφορετικούς  τρόπους  σύμφωνα  με  τα  χαρακτηριστικά  των 

χρηστών. Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να αποφασίσει να προσφέρει περισσότερες 

επεξηγήσεις  όπως  και  να  αποκρύψει  περιεχόμενο  από  ένα  αρχάριο  χρήστη,  ενώ  σε  ένα 

έμπειρο  χρήστη  στην  ίδια  περιοχή  πληροφοριών  (domain  area)  το  σύστημα  θα  δώσει 

 

Σχήμα 3.2: Η Ταξινόμηση των Προσαρμοστικών Υπερμεσικών Συστημάτων με βάση την διαδικασία    
                    προσαρμογής κατά Brusilovsky 
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περισσότερο ειδικές και  λεπτομερείς πληροφορίες.   Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται 

στους χρήστες δεν περιορίζονται μόνο σε κείμενο αλλά και σε άλλες μορφές (multimedia). 

  Το  κύριο  όφελος  της  προσαρμοστικής  παρουσίασης  είναι  το  ότι  μειώνει  τον 

διαθέσιμο  όγκο  των  πληροφοριών,  επιλύοντας  έτσι  το  πρόβλημα  «υπερφόρτισης»  των 

κλασσικών υπερμεσικών συστημάτων. 

3.4.1.1 Προσαρμοστικές Μέθοδοι Παρουσίασης 

Σύμφωνα με τους   Wieringa και  Dubois, 1994 υπάρχουν οι παρακάτω πέντε 

διαθέσιμοι μέθοδοι παρουσίασης. 

• Επιπροσθέτων επεξηγήσεων 

• Προαπαιτούμενων επεξηγήσεων 

• Συγκριτικών επεξηγήσεων 

• Αποσπάσματα  επεξηγήσεων 

• Ταξινόμησης 

Η  μέθοδος  επιπροσθέτων  επεξηγήσεων  είναι  η  πιο  πολυχρησιμοποιούμενη.  Ο 

σκοπός αυτής της μεθόδου είναι να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες, παραδείγματα 

και  επεξηγήσεις  σε  χρήστες  όπως    π.χ.  αρχαρίων,  με  σκοπό  να  κατανοήσουν  την 

παρουσιαζόμενη  ιδέα  ή  εκπαιδευτικό  υλικό.  Έτσι  πέρα  από  την  βασική  παρουσίαση, 

επιπρόσθετες  πληροφορίες  προσφέρονται  σε  συγκεκριμένες  κατηγορίες  χρηστών.  Το 

σύστημα αποκρύπτει πληροφορίες από άλλες κατηγορίες χρηστών  π.χ. έμπειρων χρηστών, 

οι οποίοι δεν χρειάζονται τις επεξηγήσεις αυτές πλέον.  

Η  μέθοδος  προαπαιτημένων  επεξηγήσεων  είναι  μία  υπο‐περίπτωση  της  

προηγούμενης  μεθόδου.    Πριν  να  παρουσιαστεί  μία  ιδέα,  το  σύστημα  αποφασίζει  να 

εισάγει επεξηγήσεις γι α όλες τις προαπαιτούμενες ιδέες, οι οποίες δεν είναι γνωστές στον 

χρήστη με σκοπό να αντισταθμιστεί η έλλειψη προαπαιτούμενων γνώσεων. 

Οι  συγκριτικές  επεξηγήσεις  χρησιμοποιούνται  για  να  δοθούν  περαιτέρω 

διευκρινίσεις σε νέες ιδέες σχετίζοντας τις με άλλες γνωστές ιδέες. Αυτές οι επιπρόσθετες 

πληροφορίες,    για  το πώς    η παρουσιαζόμενη  ιδέα σχετίζεται  με άλλες,    παρουσιάζονται  

μόνο όταν ο χρήστης γνωρίζει  ότι υπάρχουν συσχετιζόμενες ιδέες. 

Η μέθοδος που σχετίζεται με τα αποσπάσματα επεξηγήσεων είναι μία «προέκταση» 

της  μεθόδου  προαπαιτούμενων  επεξηγήσεων.  Χρησιμοποιείται  όταν  οι  περισσότεροι 

χρήστες χρειάζονται την ίδια επεξήγηση, αλλά παρουσιαζόμενη με διαφορετικό τρόπο.  Για 

παράδειγμα  μερικές  παραλλαγές  των  επεξηγήσεων  μπορούν  να  αποτελούνται  από 

διαφορετικούς τύπους αρχείων ή ειδικούς τεχνικούς όρους. 
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Η    μέθοδος  της  ταξινόμησης  εφαρμόζεται  όταν  η  ιδέα  που  παρουσιάζεται  στον 

χρήστη αποτελείται από τμήματα  που μπορούν να παρουσιαστούν με οποιαδήποτε σειρά. 

Σύμφωνα με το υπόβαθρο γνώσεων του χρήστη το σύστημα ταξινομεί τα τμήματα με σειρά  

από τα πιο σχετικά  στα λιγότερο σχετικά με την ιδέα τμήματα. 

Προσαρμοστικά  υπερμεσικά  συστήματα  όπως  τα  MetaDoc(Boyle  &  Encarnation, 

1994),  KN‐AHS(Kobsa  et  al,  1994), Anatom‐Tutor(Beaumont,  1994)  έχουν  χρησιμοποιήσει 

μεθόδους  επεξηγήσεων,  ενώ  το Hyperadapter  (Hohl  et  al,  1994)  έχει  χρησιμοποιήσει  τη 

μέθοδο της ταξινόμησης. 

3.4.1.2 Τεχνικές Προσαρμοσμένης Παρουσίασης 

Για την εφαρμογή των μεθόδων που παρουσιάστηκαν στην προηγουμένη ενότητα ο 

Brusilovsky παρουσιάζει τις παρακάτω τεχνικές (Brusilovsky 1996, 2001): 

• Εισαγωγή/διαγραφή αποσπασμάτων/τμημάτων 

• Διαφοροποιημένα αποσπάσματα/τμήματα και διαφοροποιημένες σελίδες 

• Επιμηκυμένο κείμενο (stretchtext) 

• Ταξινομημένα αποσπάσματα/τμήματα 

• Εξασθενημένα αποσπάσματα/τμήματα (dimming fragments) 

• Βασισμένη σε πλαίσια 

H τεχνική εισαγωγής /διαγραφής αποσπασμάτων είναι μια απλή και αποτελεσματική 

τεχνική.  Οι πληροφορίες που συνδέονται με μια ιδέα διασπώνται σε τμήματα. Κάθε τμήμα 

σχετίζεται  με  μία  κατάσταση  ή  στοιχείο  από  το  μοντέλο  του  χρήστη.  Όταν  πληροφορίες 

σχετιζόμενες με μία  ιδέα παρουσιάζονται,  το σύστημα επιλέγει  εκείνα  τα  τμήματα για  τα 

οποία  η  συνθήκη  είναι  αληθής.  Αυτή  η  τεχνική  χρησιμοποιείται  για  να  εφαρμοστούν 

μέθοδοι όπως επιπρόσθετες, προαπαιτούμενες και συγκριτικές επεξηγήσεις. 

Τα  διαφοροποιημένα  αποσπάσματα/τμήματα  και  διαφοροποιημένες  σελίδες  είναι 

μία  τεχνική  η  οποία  διατηρεί  δύο  ή  και  περισσότερα  τμήματα  ή  σελίδες  με  διαφορετική 

παρουσίαση  για  το  ίδιο περιεχόμενο.  Κάθε  τμήμα δημιουργείται  για μία ομάδα  χρηστών 

όπως αρχάριοι, ενδιάμεσοι και προχωρημένοι. Το σύστημα θα επιλέξει το κατάλληλο τμήμα 

να  εμφανίσει  βασιζόμενο  στο  μοντέλο  του  χρήστη.  Αυτές  οι  τεχνικές  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί αποσπάσματα επεξηγήσεων. 

Η  τεχνική    επιμηκυμένου  κειμένου    χρησιμοποιείται  για  να  αντικαταστήσει  λέξεις 

κλειδιά με μία εκτενέστερη περιγραφή. Βασιζόμενο στην πραγματική γνώση του χρήστη το 

σύστημα  αποφασίζει  ποιες  λέξεις  κλειδιά  θα  επιμηκυνθούν,  όταν  εμφανίζεται  η  σελίδα. 
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Αυτή  η  τεχνική  χρησιμοποιείται  για  τις  μεθόδους  των  προαπαιτημένων  και  συγκριτικών 

επεξηγήσεων.  

Για  την  εφαρμογή  της μεθόδου  ταξινόμησης  χρησιμοποιείται  κυρίως η  τεχνική  των 

ταξινομημένων αποσπασμάτων.   Η ιδέα είναι να παρουσιαστεί ένα σετ από αποσπάσματα 

(τμήματα μίας ιδέας) στον χρήστη, ταξινομημένα από το πιο σχετικά στα λιγότερο σχετικά, 

σύμφωνα με κάποια κριτήρια βασιζόμενα στη γνώση του χρήστη. 

Η  τεχνική  των   εξασθενημένων αποσπασμάτων    επισκιάζει  ένα  τμήμα με σκοπό  να 

υποδείξει ότι δεν είναι σχετικό με ένα συγκεκριμένο χρήστη. 

Η τεχνική βασισμένη στα πλαίσια  εμπεριέχει όλες  τις σχετικές πληροφορίες για μία 

συγκεκριμένη  ιδέα  σε  ένα  πλαίσιο.  Ένα  πλαίσιο  μπορεί  να  εμπεριέχει  επεξηγηματικά 

αποσπάσματα  από  μία  ιδέα  και  συνδέσμους  σε  άλλα  πλαίσια.  Τα  πλαίσια  δεν 

παρουσιάζονται  πάντα με  τον  ίδιο  τρόπο. Μπορούν  να  εμφανίζονται,  αποκρύπτονται,  να 

παρουσιάζονται διαφορετικά ή ταξινομημένα σύμφωνα με κανόνες που σχετίζονται με τη 

γνώση και άλλα χαρακτηριστικά του χρήστη. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τις μεθόδους των επιπροσθέτων επεξηγήσεων και αποσπασμάτων επεξηγήσεων. 

Τα  προσαρμοστικά  υπερμεσικά  συστήματα  που  προσφέρουν  προσαρμοστική 

παρουσίαση και χρησιμοποιούν μερικές από τις παραπάνω τεχνικές είναι: 

• SaD  system  (Hothi,  2001)  που  χρησιμοποιεί  την  τεχνική  των  εξασθενημένων 

αποσπασμάτων 

• ΑΗΑ!  (De  Bra,  1998)  που  χρησιμοποιεί  την  τεχνική  εισαγωγής  και  διαγραφής 

αποσπασμάτων,  διαφοροποιημένα αποσπάσματα    και  διαφοροποιημένες  σελίδες 

καθώς και εξασθενημένα αποσπάσματα 

• Anatom‐Tutor  (Beaumont,  1994)  που  εφαρμόζει  την  τεχνική  των 

διαφοροποιημένων αποσπασμάτων  και διαφοροποιημένων σελίδων 

• PUSH (Hook et al, 1996) που χρησιμοποιεί πλαίσια αποσπασμάτων και επιμήκυνσης 

κειμένου τεχνικές 

• Hyperadapter  (Holh  et  al,  1996)  που  εφαρμόζει  τις  τεχνικές  εισαγωγής  και 

διαγραφής αποσπασμάτων, καθώς και τη τεχνική που βασίζεται στα πλαίσια. 

3.4.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ  

Η  βασική  ιδέα  για  την  προσαρμογή  σε  επίπεδο  συνδέσμου  (link‐level),  είναι  να 

προσαρμόσει τη δομή του συνδέσμου με σκοπό ο χρήστης να πλοηγείται σε σχετικούς και 

όχι  αδιάφορους  συνδέσμους  για  την  ανεύρεση  πληροφοριών  που  σχετίζονται  με  την 

επίτευξη των στόχων του. Ενώ η προσαρμοσμένη παρουσίαση αλλάζει το περιεχόμενο των 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

‐73‐ 

εγγράφων ανάλογα, η προσαρμοσμένη πλοήγηση αλλάζει τη δομή των συνδέσμων μεταξύ 

των εγγράφων και τον τρόπο που η δομή πλοήγησης παρουσιάζεται στον χρήστη. Σκοπός 

της προσαρμοσμένης πλοήγησης είναι να επιλύσει το πρόβλημα «χαμένος στον υπερχώρο 

–  lost  in  hyperspace»,  διατηρώντας  παράλληλα  την  ανεξαρτησία  πλοήγησης  σε  όλα  τα 

υπερμεσικά συστήματα.  

3.4.2.1 Προσαρμοστικές Υποστηρικτικές Μέθοδοι Πλοήγησης 

Οι  κύριες  μέθοδοι  προσαρμοστικής  υποστηρικτικής  πλοήγησης  είναι  οι  εξής 

((Brusilovsky 1996, 2001): 

• Καθολική καθοδήγηση 

• Τοπική καθοδήγηση 

• Καθολικός υποστηρικτικός προσανατολισμός 

• Τοπικός υποστηρικτικός προσανατολισμός 

• Προσωπικές απόψεις 

Η μέθοδος της καθολικής καθοδήγησης χρησιμοποιείται σε υπερμεσικές εφαρμογές 

όπου  ο  χρήστης  έχει  ένα  «καθολικό»  πληροφοριακό  στόχο.  Οι  πληροφορίες  στις  οποίες 

χρειάζεται ο  χρήστης  να  έχει πρόσβαση,  εμπεριέχονται σε  ένα η περισσότερους  κόμβους 

από τον υπερχώρο.  Ο σκοπός αυτής της μεθόδου είναι να βρει ο χρήστης τη συντομότερη 

διαδρομή μέσω πλοήγησης    για  τις  επιθυμητές  πληροφορίες,  υποδεικνύοντας  διαδρομές 

πλοήγησης  σε  ένα  καθολικό  επίπεδο.  Αυτή  η  μέθοδος  είναι  ιδιαιτέρως  χρήσιμη  σε   

εκπαιδευτικά υπερμεσικά συστήματα όπου οι σπουδαστές έχουν ένα καθολικό στόχο:  να 

διδαχθούν  για  ένα συγκεκριμένο θέμα.    Το σύστημα προτείνει  μία σειρά από σελίδες με 

σχετικό περιεχόμενο μαζί την ένδειξη σειράς ανάγνωσης. 

Η τοπική καθοδήγηση ως μέθοδος χρησιμοποιείται  για να υποβοηθήσει  τον χρήστη 

σε ένα μόνο βήμα πλοήγησης, προτείνοντας τους πιο σχετικούς συνδέσμους που πρέπει να 

ακολουθηθούν  από  το  τρέχον  έγγραφο.  Οι  προτάσεις  γίνονται  βασιζόμενες  στις 

προτιμήσεις και γνώσεις των χρηστών. 

Ο σκοπός του καθολικού υποστηρικτικού προσανατολισμού   είναι να προσφέρει μια 

γενικευμένη εικόνα του υπερχώρου,  να βοηθήσει  τον χρήστη να κατανοήσει  τη δομή του 

και  να    του  δείξει  το σημείο που βρίσκεται  μέσα σε αυτόν.  Το προσαρμοσμένο σύστημα 

υποδεικνύει  επίσης  και  τη  δομή  των  σχετικών  τμημάτων  που  πρέπει  να  ακολουθηθούν, 

τμήματα  που  έχουν  ήδη  επισκεφθεί  και  τμήματα  προς  αποφυγή  λόγω  της  έλλειψης 

επαρκούς γνώσης από τον χρήστη.  
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Ο  τοπικός  υποστηρικτικός  προσανατολισμός ως μέθοδος,  επιτρέπει  στον  χρήστη  να 

αντιληφθεί  ποιοι  σύνδεσμοι  (έγγραφα)  είναι  διαθέσιμοι  από  τον  τρέχοντα  κόμβο    και 

βοηθάει τον χρήστη να ακολουθήσει τον κατάλληλο σύνδεσμο. Αυτή η μέθοδος εμφανίζει 

ένα μόνο τμήμα του υπερχώρου, για παράδειγμα ένα ή δύο επίπεδα πάνω ή κάτω από την 

τρέχουσα σελίδα. 

Μία    άλλη  μέθοδος    για  να  προστατευτεί  ο  χρήστης  από  την  πολυπλοκότητα  του 

υπερχώρου είναι αυτή που σχετίζεται με προσωπικές απόψεις. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει 

στον χρήστη να οργανώσει έναν ηλεκτρονικό χώρο εργασίας (άποψη εργασίας‐ workspace 

view), που απαρτίζει ένα μικρό τμήμα του υπερχώρου. Κάθε προσωπική άποψη εργασίας 

έχει μία λίστα από συνδέσμους του υπερχώρου που σχετίζονται με έναν εργασιακό στόχο. 

Πολλά  προσαρμοστικά  υπερμεσικά  συστήματα  κάνουν  χρήση  των  παραπάνω 

μεθόδων  με  σκοπό  να  βελτιώσουν  την  υποστηρικτική  πλοήγηση  και  να  βοηθήσουν  τον 

χρήστη  στην  επίτευξη  των  στόχων  του.  Για  παράδειγμα  τα  συστήματα  WebWatcher 

(Joachim seta la, 1997), Hyperman( Mathe και Chen, 1996)  και Hyperflex (Kaplan et al, 1993 

) χρησιμοποιούν καθολική και τοπική καθοδήγηση με σκοπό να προτείνουν στον χρήστη σε 

κάθε  βήμα  πλοήγησής  του,  πιο  σύνδεσμο  να  ακολουθήσει  από  το  τρέχον  σημείο  που 

βρίσκεται.  Συστήματα όπως το PUSH (Hook et al, 1996), το Hyperadapter(Hohl et al, 1996) 

και  το  ISIS‐Tutor  (Brusilovsky  και  Pesin,  1994)  χρησιμοποιούν  τοπικό  και  καθολικό 

υποστηρικτικό προσανατολισμό. Το σύστημα Bazar (Thomas, 1995)  είναι ένα σύστημα που 

προσφέρει προσαρμοστική διοίκηση στις μέθοδο των προσωπικών απόψεων. Χρησιμοποιεί 

«πράκτορες»  για να συλλέξει και να διατηρήσει ένα σύνολο από συνδέσμους σε ένα από 

τους στόχους του χρήστη. 

3.4.2.2 Τεχνικές Προσαρμοστικής Υποστηρικτικής Πλοήγησης 

Η  εφαρμογή  διαφορετικών  τεχνικών  με  βάση  τις  μεθόδους  που  αναφέρθηκαν    στην 

παράγραφο 3.4.2.1, μπορεί να γίνει εξατομικευμένα για κάθε μία από αυτές τις μεθόδους ή 

με συνδυασμό αυτών. Παρακάτω παρατίθενται τεχνικές που εφαρμόζουν  προσαρμοστική 

υποστηρικτική  πλοήγηση  με  σκοπό  να  διαχειρίζονται  τους  διαθέσιμους    συνδέσμους, 

βασιζόμενες  κάθε φορά στα  χαρακτηριστικά  των  χρηστών  (Brusilovsky, 2001; Brusilovsky, 

1996; Maglio και Farell, 2000; Bailey et al, 2001): 

• Απευθείας Καθοδήγηση 

• Σχολιασμός Συνδέσμου 

• Απόκρυψη Συνδέσμου 

• Αφαίρεση Συνδέσμου 
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• Αχρήστευση Συνδέσμου 

• Ταξινόμηση Συνδέσμου 

• Προσαρμογή Χάρτη 

• Μεγέθυνση Συνδέσμου 

Με την τεχνική της απευθείας καθοδήγησης ο χρήστης βλέπει μόνο μία επιλογή στην 

τρέχουσα  σελίδα.  Ο  «καλύτερο  επόμενος  σύνδεσμος»  προσδιορίζεται  από  το 

προσαρμοστικό  υπερμεσικό  σύστημα  βασιζόμενο  στις  πληροφορίες  από  το  μοντέλο  του 

χρήστη. 

Ο  σχολιασμός  συνδέσμου    είναι  μία  τεχνική  η  οποία  αλλάζει  το  κείμενο  του 

συνδέσμου, το στυλ και τον τρόπο εμφάνισης. Για παράδειγμα ένας σύνδεσμος μπορεί να 

έχει διαφορετικά χρώματα, να εμφανίζει κείμενο ή σχήμα ανάλογα με τη συνάφεια με τον 

προορισμό.  Αν  ο  προορισμός  του  συνδέσμου  δεν  είναι  επιθυμητός  από  τον  χρήστη  ο 

σύνδεσμος μπορεί να αποδοθεί με  το  ίδιο στυλ όπως και κείμενο πέριξ αυτού.    Σε   άλλη 

περίπτωση,  αν  δηλαδή  ο  σύνδεσμος  είναι  κάποιου  ενδιαφέροντος  και  χρήσιμος  στον 

χρήστη τότε ο σύνδεσμος μπορεί να εμφανίζεται πιο έντονος και μεγαλύτερος. 

   Με  την    τεχνική  απόκρυψης  συνδέσμου  στον  χώρο  πλοήγησης  αποκρύπτονται 

σύνδεσμοι και σελίδες χωρίς συνάφεια με το να διαθέτουν χρώμα  παρόμοιο ή ίδιο με αυτό 

του τρέχοντος κειμένου. 

   Η ιδέα της τεχνικής της αφαίρεσης συνδέσμου αφορά την αφαίρεση συνδέσμων που 

το σύστημα θεωρεί μη κατάλληλους, και παύουν να υπάρχουν. 

Η  τεχνική  της αχρήστευσης  του συνδέσμου  απενεργοποιεί  την  λειτουργικότητα  του 

συνδέσμου. Η  τεχνική αυτή συνδυάζεται με  τις  τεχνικές    του σχολιασμού και απόκρυψης 

συνδέσμου. 

   Μια  κοινή  τεχνική  στα  προσαρμοστικά  υπερμεσικά  συστήματα,  είναι  η  ταξινόμηση 

συνδέσμου.  Περιλαμβάνει  μια  ταξινομημένη  σειρά  από  συνδέσμους,  οι  οποίοι  έχουν 

ταξινομηθεί  με  βάση  κάποια  κριτήρια  .  Οι  σύνδεσμοι  παρουσιάζονται  ταξινομημένοι  σε 

φθίνουσα σειρά συσχέτισης με τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης. 

Ο  σκοπός  της  τεχνικής  προσαρμογής  χάρτη  είναι  η  προσαρμογή  του  χάρτη 

απεικόνισης της δομής των συνδέσμων στον υπερχώρο.  Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από 

τεχνικές  όπως  της  αφαίρεσης,  σχολιασμού  και  ταξινόμησης  και  απεικονίζει  γραφικά    την 

δομή πλοήγησης. 

  Μια σχετικά νεώτερη τεχνική, σε σχέση με αυτές που έχει αναφέρει ο Brusilovsky στις  

μελέτες  του  (Brusilovsky,  2001;  Brusilovsky,  1996),  είναι  η  τεχνική  της  μεγέθυνσης 

συνδέσμου  που  χρησιμοποιείται  σε  αρκετά  προσαρμοστικά  υπερμεσικά  συστήματα( 
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Maglio  και Farell, 2000; Bailey et al, 2001). Με την τεχνική αυτή εισάγονται περισσότεροι 

σύνδεσμοι  σε  χρήσιμες  ή  σχετικές  πληροφορίες,  πέρα από  τους  υπάρχοντες  συνδέσμους 

που βρίσκονται στο κυρίως κείμενο. Έτσι ο χρήστης έχει πρόσβαση στους συνδέσμους της 

πρωταρχικής  σελίδας,  αλλά  και  επιπροσθέτως  σε  άλλους  συνδέσμους  οι  οποίοι  είναι 

ενσωματωμένοι στο κείμενο της σελίδας.   

  Οι  τεχνικές  της  προσαρμοστικής  υποστηρικτικής  πλοήγησης  που  παρουσιάστηκαν 

παραπάνω χρησιμοποιούνται είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό, για να βελτιστοποιήσουν 

την  υποστηρικτική  πλοήγηση  σε  πολλά  προσαρμοστικά  υπερμεσικά  συστήματα.  Τα 

συστήματα Interbook (Brusilovsky et al, 1998) και το ELM‐ART II (Weber and Specht, 1997) 

χρησιμοποιούν ταξινόμηση και σχολιασμό συνδέσμου, ενώ το σύστημα  AHA! (De Bra and 

Calvi, 1998)  χρησιμοποιεί  τεχνικές  αφαίρεσης,  απόκρυψης,  αχρήστευσης  και  σχολιασμού 

συνδέσμου. 

3.5 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΙΚΑ / ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Ένα μοντέλο αναφοράς  (reference model) περιγράφει  σε  εννοιολογικό    επίπεδο,  τα 

τμήματα  που  το  απαρτίζουν  και  την  λειτουργικότητα  του  υπερμεσικού  συστήματος  με 

τρόπο  ανεξάρτητο  από  τον  τρόπο  εφαρμογής  του  (Wieringa  και  Dubois,  1994). 

Διαφορετικές  τυπικές  (formal),  ημι‐τυπικές    και άτυπες  τεχνικές  χρησιμοποιούνται  για  τις 

προδιαγραφές  του  μοντέλου  αναφοράς.  Οι  τυπικές  τεχνικές  απαρτίζονται  από 

συγκεκριμένους  και  καλά  προσδιορισμένους  κανόνες  σύνταξης,  διαχείρισης  και 

σημασιολογίας.    Οι  ημι‐τυπικές  τεχνικές  κάνουν  χρήση  διαγραμμάτων  και  πινάκων  στη 

παρουσίαση  της  πληροφορίας  με  δομημένη  μορφή.  Οι  άτυπες  τεχνικές  χρησιμοποιούν 

φυσικές διαλέκτους επικοινωνίας. 

Στις  επόμενες  παραγράφους  παρατίθενται  πέντε  από  στα  σημαντικότερα  μοντέλα 

αναφοράς υπερμεσικών συστημάτων που αναφέρονται στην βιβλιογραφία: 

• To  μοντέλο HAM(Hypertext Abstract Machine),  προτεινόμενο  από  τους Campbell 

και Goodman το 1987 

• Το μοντέλο Dexter Hypertext Reference Model τυποποιημένο από τους Halasz και 

Schwartz με την ειδική γλώσσα Ζ, το 1988. 

• Το μοντέλο ΑΗΑΜ (Adaptive Hypermedia Application Model) προτεινόμενο από τον 

De Bra από το Πανεπιστήμιο Eindhoven το 1999, βασιζόμενο στο μοντέλο Dexter. 

• To  μοντέλο Munich,  έχει  αντικειμενοστραφή προδιαγραφή  γραμμένη  σε  γλώσσα 

UML(Unified Modeling Language), προτεινόμενο το 2001. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

‐77‐ 

• Το  μοντέλο  LAOS  διαθέτει    πέντε  επίπεδα  με  δυνατότητες  δημιουργίας 

υπερκειμενικού\υπερμεσικού προσαρμοστικού υλικού (adaptive authoring model). 

3.5.1  ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΗΑΜ 

Το ΗΑΜ είναι ένα τυπικό/ημι‐τυπικό μοντέλο αναφοράς που δημοσιεύτηκε από τους 

Campell  και  Goodman  (Campell  και  Goodman,  1987).  Το  μοντέλο  αυτό  συντέλεσε 

αποτελεσματικά στην εξέλιξη της έρευνας που σχετίζεται με τα υπεκείμενα,  λόγω του ότι 

για πρώτη φορά εμφανίστηκε ένα σχετικό μοντέλο αναφοράς στο χώρο. Το ΗΑΜ είναι ένα 

μοντέλο  γενικού  σκοπού,  βασιζόμενο  στις  συναλλαγές  και  διακομιστής    πολλών  χρηστών 

(multi  user  server)  για  την  αποθήκευση  υπερκειμενικών  πληροφοριών.  Το  μοντέλο  είναι   

ευέλικτο και γενικού σκοπού και μπορεί έτσι να χρησιμοποιηθεί από πολλές εφαρμογές. Το 

μοντέλο  αποθήκευσης  (storage  model)  του  ΗΑΜ  βασίζεται  σε  πέντε  αντικείμενα: 

γραφήματα, περιεχόμενο, συνδέσμους, κόμβους και χαρακτηριστικά. Με το μοντέλο ΗΑΜ, 

στα  προαναφερθέντα  αντικείμενα,  μπορούν  να  λάβουν  χώρα  οι    δραστηριότητες: 

δημιουργίας,  διαγραφής,  καταστροφής,  αλλαγής,  ευρέσεως,  φιλτραρίσματος  και  κάποιες 

ειδικές. Το ΗΑΜ μοντέλο έχει επιτυχώς ελεγχθεί στα συστήματα όπως το Guide, Intermedia 

και NoteCards. 

3.5.2  ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ DEXTER 

 
Το  μοντέλο  του    Dexter  εμφανίστηκε  ως  αποτέλεσμα  μιας  έντονης  και  μακράς 

συζητήσεως  εργασίας σχετικά με  τα υπερκείμενα,  στο Dexter  Inn  του Νew Hamshire  των 

Ηνωμένων  Πολιτειών.    Το  υπερκειμενικό  μοντέλο  αναφοράς  Dexter,  έχει  σαν  σκοπό  να 

συλλάβει τόσο τις τυπικές όσο και τις άτυπες σημαντικές ιδέες, οι οποίες βρίσκονται μέσα 

σε ένα μεγάλο εύρος από υπάρχοντα αλλά και μελλοντικά υπερμεσικά συστήματα, και να 

προσφέρει  ένα  κοινό  σύνολο  από  όρους  για  την  περιγραφή  και  σύγκριση  υπερμεσικών 

συστημάτων.  Ως  μοντέλο  έχει  τυπικά  καθοριστεί  με  την  γλώσσα  Ζ  (Spivey,  1989),  και 

θεωρείται ένα τυπικό μοντέλο. To μοντέλο χωρίζεται σε τρία επίπεδα:  

• Επίπεδο Run‐Time 

• Επίπεδο Αποθήκευσης (Storage Layer) 

• Επίπεδο Ενδο‐Τμηματικό (Within‐Component Layer) 

Τo επίπεδο Run‐Time περιγράφει υποστηρικτικούς μηχανισμούς σχετιζόμενους με τη 

διαδραστικότητα του χρήστη με τα υπερμέσα και παρουσιάζει το υπερκείμενο στον χρήστη.  

Το  επίπεδο  αποθήκευσης  περιγράφει  το  δίκτυο  από  κόμβους  και  συνδέσμους.  Το  ενδο‐

τμηματικό επίπεδο σχετίζεται με το περιεχόμενο και τις δομές των  υπερμεσικών κόμβων. 
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Μεταξύ  των  τριών  επιπέδων  υπάρχουν  δύο  διασυνδετικοί  μηχανισμοί:  ο  μηχανισμός 

καθορισμού  παρουσίασης(presentation  specification  mechanism)  που  δρα  ως  διεπαφή 

μεταξύ  επιπέδου  run‐time  και  επιπέδου  αποθήκευσης,  και  ο  μηχανισμός  στήριξης 

(anchoring mechanism)  που  δρα  ως  διεπαφή  μεταξύ  επιπέδου  αποθήκευσης  και  ενδο‐

τμηματικού  επιπέδου.  Το  σχήμα  3.3  περιγράφει  τα  τρία  επίπεδα  του  μοντέλου  Dexter 

(Halasz and Schwartz, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο  μοντέλο  αναφοράς  Dexter  ο  διαχωρισμός,  από  άποψη  υπερμεσικών 

συστημάτων,  του  περιεχομένου,  της  δομής  και  της  παρουσίασης  έγινε  η  βάση  για  τον 

σχεδιασμό των περισσοτέρων ανάλογων μοντέλων αναφοράς. Αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο 

στην  ιστορία  της εξέλιξης  των υπερμεσικών συστημάτων. Η  χρήση του όρου υπερκείμενο 

αναφέρεται τόσο στα κείμενα (text‐only) όσο και στα πολυμεσικά συστήματα. 

3.5.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AHAM 

Οι δημιουργοί του Adaptive Hypermedia Application Model (AHAM), διαπίστωσαν ότι 

ενώ  το Dexter   Μοντέλο   μπορεί  επιτυχώς  να περιγράψει  τα περισσότερα υπερκειμενικά 

συστήματα  μέχρι  το  1996,  θα  έπρεπε  να  διευρυνθεί  προκειμένου  να  περιγράψει  νέα 

συστήματα που είχαν δημιουργηθεί. 

  Το AHAM (De Bra et al, 1999),  είναι ένα ημι‐τυπικό μοντέλο που ορίζεται από tuples 

(ένα σταθερό σετ τιμών). Όπως και το μοντέλο Dexter, διαιρεί τα υπερμεσικά συστήματα σε 

τρία επίπεδα. Το ΑΗΑΜ επιπροσθέτως τροποποιεί το επίπεδο αποθήκευσης, το οποίο είναι 

 Σχήμα 3.3: Τα επίπεδα του Υπερκειμενικού 
Μοντέλου Αναφοράς Dexter
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ένα δίκτυο από κόμβους και συνδέσμους με σκοπό να ενσωματώσει το μοντέλο του χρήστη 

(User Model –UM),    το  μοντέλο  τιμών  (Domain Model‐DM)  και  το  μοντέλο προσαρμογής 

(Adaptation Model – AM) όπως στο σχήμα 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Το    μοντέλο  τιμών(domain  model)  αποτελεί  τη    δομή  από  ένα  προσαρμοστικό 

υπερμεσικό  σύστημα  με  ένα  περιορισμένο  σύνολο  στοιχείων  εννοιών  (concept 

components).  Τα  στοιχεία  εννοιών  διακρίνονται  σε  δύο  τύπους:  έννοιες  και  σχέσεις 

εννοιών. Μία  έννοια  αντιπροσωπεύει  μία  αφηρημένη  πληροφορία  αντικειμένου  από  την 

περιοχή τιμών της εφαρμογής και μπορεί είτε να είναι μία ατομική έννοια είτε μία σύνθετη 

έννοια  που  αποτελείται  από  ένα  σύνολο  ατομικών  εννοιών.  Οι  σχέσεις  εννοιών 

χρησιμοποιούνται  για  να  περιγράψουν  τις  σχέσεις  που  χρησιμοποιούνται  μεταξύ  των 

εννοιών. 

Το  μοντέλο  του  χρήστη  πρωταρχικά  αναφέρεται  ως  μοντέλο  του  εκπαιδευτή  και 

εκφράζει  ατομικές  πληροφορίες  χρηστών  (π.χ.  ηλικία,  προτιμήσεις),  αλλά  και  γνώσεις 

χρηστών σχετικά με  τις  έννοιες που βρίσκονται  στο μοντέλο  τιμών.  Περιέχει  ονομαστικές 

οντότητες  για  τις  οποίες υπάρχουν  ζεύγη  χαρακτηριστικών –  τιμών  (attribute –value).  Για 

την  εννοιολογική  απεικόνιση  του  μοντέλου  του  χρήστη  γίνεται  χρήση  απεικόνισης  ενός 

πίνακα.  

  Το  μοντέλο  προσαρμογής      προσφέρει  μια  προσαρμοστική  λειτουργία  για  τα  ΠΥΣ. 

Περιέχει  ένα  σύνολο    από  προσαρμοστικούς  κανόνες  (αρχικά  είχαν  αναφερθεί  ως 

παιδαγωγικοί κανόνες), και συνδυάζει πληροφορίες τόσο από μοντέλο τιμών όσο και από 

Run‐Time Layer 

Presentation Specifications 

 

Adaptation Model 

Domain 

Model 
 

User 

Model 

 

Anchoring 

Within‐Component Layer 

 

Storage Layer 

Σχήμα 3.4: Το Μοντέλο ΑΗΑΜ
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μοντέλο  του  χρήστη  και  προσδιορίζει  το  πώς  οι  πληροφορίες  αλλάζουν  στο  μοντέλο  του 

χρήστη και ποιες πληροφορίες θα παρουσιαστούν στον χρήστη. 

  Θεωρείται ότι ένα ΠΥΣ έχει επίσης και μια προσαρμοστική μηχανή (adaptive engine‐ 

AE)  η  οποία  βασίζεται  σε  ένα  περιβάλλον  λογισμικού.    Ενώ  τα  DM,  UM  και  ΑΜ 

περιγράφουν  τις  πληροφορίες  και  την  προσαρμογή  σε  εννοιολογικό  επίπεδο  (επίπεδο 

ανεξάρτητο  από  τον  τρόπο  εφαρμογής)  η  προσαρμοστική  μηχανή  προσφέρει  τον  τρόπο 

από τον οποίο εξαρτάται η υλοποίηση της προσαρμογής. 

  Χρησιμοποιώντας τα τμήματα που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, 

οποιοδήποτε  προσαρμοστικό  υπερμεσικό  σύστημα  (AHS‐Adaptive  Hypermedia  System) 

μπορεί  να  οριστεί  στο  μοντέλο AHAM  ως  ένα  τετραπλό  σταθερό  σετ  τιμών  (4‐truple)  ως 

εξής: AHS={DM, UM, AM, AE}. 

  Με  βάση  το  μοντέλο  ΑΗΑΜ  έχουν  αργότερα  δημιουργηθεί  διάφορα  συστήματα, 

όπως  το  ΑΗΑ!  το  οποίο  είναι  ένα  προσαρμοστικό  σύστημα  γενικού  σκοπού  (De Bra  and 

Calvi,  1998).  To  AHA!  είχε  αρχικά  δημιουργηθεί  και  χρησιμοποιηθεί  σε  εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ως μία προσαρμοστική υπερφυσική εφαρμογή μαθημάτων. 

3.5.4  ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ MUNICH 

Το μοντέλο αναφοράς Munich, όπως και το ΑΗΑΜ, έχει βασιστεί στο μοντέλο Dexter.  

Πρόκειται  για  ένα  τυπικό/ημι‐τυπικό  μοντέλο  αναφοράς  το  οποίο  ακολουθεί  την  ίδια 

προσέγγιση  με  το  μοντέλο  του  ΑΗΑΜ  ενσωματώνοντας    απόψεις  από  το  μοντέλο  του 

χρήστη και μηχανισμούς προσαρμοστικότητας βασισμένους σε κανόνες( Koch and Wirsing, 

2001; 2002). Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων είναι ότι ενώ το ΑΗΑΜ ορίζει μία 

γλώσσα  κανόνα  προσαρμογής,  το  μοντέλο  του Munich  κάνει  χρήση  αντικειμενοστραφών 

προδιαγραφών  γραμμένων  σε  γλώσσα  UML  (Unified  Modeling  Language),  η  οποία 

προσφέρει  ημι‐τυπική  εικονική  αναπαράσταση  από  το  μοντέλο  αναφοράς,  καθώς  και 

τυπική σαφή προδιαγραφή σε γλώσσα OCL (Object Constraint Language), Σχήμα 3.5. 
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To  μοντέλο  αναφοράς  Munich  συνιστά  τη  βάση  για  UML‐βασιζόμενες  web 

προσεγγίσεις  που  εστιάζονται  στην  εξέλιξη  προσαρμοστικών  υπερμεσικών  εφαρμογών 

(Koch and Wirsing, 2002). To σχήμα 3.5 περιγράφει μια δομή τριών επιπέδων του μοντέλου 

Munich, το επίπεδο run‐time, το επίπεδο αποθήκευσης και το ενδο‐τμηματικό επίπεδο που 

παρουσιάζονται ως υποσυστήματα του μοντέλου του χρήστη. 

  Το  επίπεδο  run‐time  περιέχει  τη  περιγραφή  της  εμφάνισης  των  κόμβων  και  των 

συνδέσμων.    Είναι  υπεύθυνο  για  την  αλληλεπίδραση  του  χρήστη,  την  απόκτηση 

χαρακτηριστικών  της  συμπεριφοράς  του  χρήστη  και  την  διαχείριση  της  συνεδρίασης  του 

χρήστη με το σύστημα. 

Το επίπεδο αποθήκευσης διαιρείται σε τρία  μοντέλα υποσυστημάτων: 

• Το μετα‐μοντέλο τιμών  (Domain meta‐model)  το οποίο διαχειρίζεται την δικτυακή 

δομή του υπερμεσικού συστήματος σχετικά με τους μηχανισμούς μέσω των οποίων 

οι σύνδεσμοι και οι κόμβοι συσχετίζονται και πλοηγούνται. 

Σχήμα 3.5: UML‐βασιζόμενο στο Μοντέλο Αναφοράς  
                    Munich 
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• Το  μετα‐μοντέλο  χρήστη  το  οποίο  διαχειρίζεται  ένα  σύνολο  χρηστών  που 

αντιπροσωπεύονται  από  τα  χαρακτηριστικά  τους,  το  οποίο  και  αποτελεί  και 

συστατικό εξατομίκευσης της εφαρμογής. 

• Το μετα‐μοντέλο της προσαρμογής, το οποίο απαρτίζεται από ένα σύνολο κανόνων 

σχετιζόμενο με τον τρόπο εφαρμογής της προσαρμοστικότητας. 

Το  ενδο‐τμηματικό  επίπεδο  απαρτίζεται  από  το  περιεχόμενο  και  τη  δομή  του 

ανάμεσα  στους  υπερμεσικούς  κόμβους.  Συναντάμε  τρεις    βασικοί  μηχανισμοί  που 

προσδιορίζουν τη λειτουργικότητα του προσαρμοστικού υπερμεσικού συστήματος: 

• Μηχανισμούς ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού  (authoring) που χρησιμοποιούνται 

για την δημιουργία συστατικών, τροποποίηση αυτών, δημιουργία  ενός συνδέσμου 

ή  ενός  σύνθετου  συστατικού,  δημιουργία,  τροποποίηση  και  διαγραφή  κανόνων, 

καθώς  και  δημιουργία  ή  διαγραφή  χαρακτηριστικών  του  χρήστη  από  το  μοντέλο 

του χρήστη. 

• Μηχανισμούς ανεύρεσης συστατικών, ικανούς μέσω της υπερμεσικής δομής τιμών 

και του μοντέλου του χρήστη να προσδιορίζουν ένα συστατικό ή να βρίσκουν τους 

κανόνες που ενεργοποιούν τη συμπεριφορά του χρήστη. 

• Μηχανισμούς  προσαρμοστικούς  που  χρησιμοποιούνται  για  τη  δυναμική 

προσαρμογή του μοντέλου του χρήστη με βάση τα χαρακτηριστικά του χρήστη. 

Το  μοντέλο  αναφοράς Munich  χρησιμοποιήθηκε  για  τη  δημιουργία  του  SmexWeb 

(Albrecht et al, 2000), ένα πλαίσιο για την προσαρμοστικότητα εφαρμογών εκμάθησης που 

βασίζονται στο Web. 

3.5.5   ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LAOS 

  To LAOS αντιπροσωπεύει ένα άλλο μοντέλο αναφοράς το οποίο επιπροσθέτως από 

το μοντέλο αναφοράς ΑΗΑΜ χρησιμοποιεί  μια δομή πέντε  επιπέδων  (σχήμα 3.6)  για  την 

δημιουργία προσαρμοστικού υπερμεσικού υλικού (Cristea and De Mooij, 2003). 
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Έχει εισάγει στο μοντέλο ΑΗΑΜ δύο ακόμη επίπεδα: 

• Μοντέλο  στόχων  και  περιορισμών  (Goal  and  Constraints Model  –GM),  το  οποίο 

βρίσκεται  μεταξύ  του  μοντέλου  τιμών(Domain  Model‐DM)  και  μοντέλου 

χρήστη(User Model‐UM). 

• Μοντέλο  παρουσίασης  (Presentation  Model‐  PM)  κάτω  από  το  μοντέλο 

προσαρμογής (Adaptation Model‐AM). 

Το  μοντέλο  στόχων  και  περιορισμών(GM)  είναι  ένα  μοντέλο  πολλαπλών  υπο‐

επιπέδων  που  επιτρέπει  στον  οργανωτή  του  υλικού  να  ορίσει  τους  στόχους,  να  κάνει 

εστιασμένη παρουσίαση και να περιορίσει τον χώρο αναζήτησης ορίζοντας περιορισμούς. 

Το  μοντέλο  παρουσίασης(DM)  προσθέτει  προσαρμοστικά  χαρακτηριστικά  σχετικά  με  τα 

μέσα παρουσίασης, όπως μεταβλητό μήκος σελίδας, σημεία συγχρονισμού, μορφοποιήσεις  

κ.ά. 

Βασιζόμενο  στο  μοντέλο  αναφοράς  του  LAOS,  έχει  δημιουργηθεί  το  σύστημα 

ΜΟΤ(Cristea and De Mooij, 2003), ένα προσαρμοστικό σύστημα δημιουργίας εκπαιδευτικού 

υλικού για προσαρμοστικά υπερμέσα. Το ΜΟΤ εφαρμόζει τις ιδέες και τους ορισμούς που 

είχαν εισαχθεί στο LAOS  και  επιδεικνύει  τη χρησιμότητα  του διαχωρισμού των πρότυπων 

Σχήμα 3.6: Μοντέλο Αναφοράς LAOS (Cristea and De Mooij, 2003). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

‐84‐ 

μοντέλων  DM  και  GM,  καθώς  και  την  δυνατότητα  δημιουργίας  εκπαιδευτικού  υλικού 

αυτόματα (automatic authoring). 

3.6  ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΗ 

  Το  κύριο  λειτουργικό  χαρακτηριστικό  των  προσαρμοστικών  υπερμεσικών 

συστημάτων,  είναι η προσαρμοστικότητα που εφαρμόζουν, τόσο στο περιεχόμενο, όσο και 

στον  τρόπο  πλοήγησης,  με  βάση  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  χρηστών.  Γίνεται  έτσι 

κατανοητό  ότι  προϋπόθεση  για  να  εφαρμοστεί  η  προσαρμοστικότητα  σε  ένα  σύστημα, 

είναι το σύστημα να συλλέξει πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη. 

  Τo  κύριο  ερώτημα  που  τίθεται  είναι,  ποια  εν  τέλει  χαρακτηριστικά  του  χρήστη  θα 

πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  κατά  την  διαδικασία  προσαρμογής.  Υπάρχουν  τρεις  βασικές 

κατηγορίες από πληροφορίες σχετιζόμενες με τον χρήστη (Kobsa et al., 2001): 

• Πληροφορίες χρήστη 

• Πληροφορίες χρήσης 

• Πληροφορίες περιβάλλοντος 

Οι  πληροφορίες  χρήστη  αναφέρονται  στις    πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα 

προσωπικά  χαρακτηριστικά  του  χρήστη,  ενώ    οι  πληροφορίες  χρήσης  αναφέρονται  σε 

πληροφορίες που αφορούν την συμπεριφορά διαδραστικότητας του χρήστη με το σύστημα. 

Τέλος οι πληροφορίες περιβάλλοντος αντανακλούν όψεις από το περιβάλλον εργασίας του 

χρήστη, οι οποίες δεν σχετίζονται με τον ίδιο τον χρήστη. 

Τα  προσαρμοστικά  υπερμεσικά  συστήματα    πριν  το  1996,  για  τη  διαδικασία  της 

προσαρμογής περιλαμβάνανε μόνο τα χαρακτηριστικά του χρήστη (πληροφορίες χρηστών). 

Μετέπειτα ένας μεγάλος αριθμός  προσαρμοστικών συστημάτων βασιζόμενα στο Web, για 

την  διαδικασία  της  προσαρμογής    λαμβάνουν  υπόψη  και  άλλα  στοιχεία  επιπροσθέτως 

αυτών που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του χρήστη. 

3.6.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ 

Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται κατηγορίες από πληροφορίες χρήστη 

βασιζόμενες  σε  υπάρχουσα  βιβλιογραφία,    οι  οποίες  επηρεάζουν  τον  μηχανισμό 

προσαρμοστικότητας  στα προσαρμοστικά υπερμεσικά συστήματα (Brusilovsky, 1996, 2001; 

Kobsa et al., 2001; ). 
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3.6.1.1 Δημογραφικές Πληροφορίες 

Οι  δημογραφικές  πληροφορίες  που  αφορούν  τον  χρήστη  περιέχουν  αντικειμενικά 

στοιχεία    και  περιέχουν  πληροφορίες  εγγραφής  (  π.χ.  όνομα,  τηλέφωνο),  πληροφορίες 

γεωγραφικές ( π.χ. διεύθυνση, πόλη, χώρα),  πληροφορίες  για χαρακτηριστικά του χρήστη ( 

π.χ.  ηλικία,  φύλο,  επίπεδο μόρφωσης),  πληροφορίες  καταναλωτικής  συμπεριφοράς  (  π.χ. 

συχνότητα χρήσης προϊόντος/υπηρεσιών)  κ.ά. 

3.6.1.2  Γνώση Χρήστη 

Η  γνώση  του  χρήστη  αποτελεί  τον  πιο  σημαντικό  παράγοντα  για  τη  διαδικασία 

προσαρμογής σε ένα προσαρμοστικό υπερμεσικό σύστημα. Όλα σχεδόν τα προσαρμοστικά 

συστήματα    χρησιμοποιούν  τις  γνώσεις  του  χρήστη  ως  κύριο  παράγοντα  του    επίπεδου 

τιμών (domain) των συστημάτων εφαρμογής, για να διεξαχθεί η προσαρμογή. Η αλλαγή του 

επιπέδου  γνώσης  του  χρήστη  είναι  επίσης  σημαντικός  παράγοντας  κατά  τη    διαδικασία 

προσαρμογής.  Το  σύστημα πρέπει  να  ενημερώνεται  συνεχώς  για  το  επίπεδο  γνώσης  του 

χρήστη και αναλόγως να προσαρμόζεται  σύμφωνα με τον νέο επίπεδο γνώσης. 

  Η  γνώση  του  χρήστη  πολλές  φορές  απεικονίζεται  ως  επικάλυψη  του  μοντέλου 

επιπέδου τιμών (domain model). Για κάθε ιδέα που ορίζεται στο μοντέλο domain, μία τιμή 

αποθηκεύεται που αντιπροσωπεύει το επίπεδο γνώσης του χρήστη για την ιδέα αυτή. 

3.6.1.3 Στόχοι του Χρήστη 

  Ο  στόχος  του  χρήστη  εξαρτάται  από  τη  τρέχουσα  δραστηριότητά  του  με  το 

προσαρμοστικό  σύστημα.  Για κάθε διαφορετικό υπερμεσικό σύστημα ο στόχος του χρήστη 

μπορεί  να  διαφέρει.  Μπορεί  για  παράδειγμα  ο  στόχος  να  είναι  μαθησιακός  σε  ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα ή  στόχος αναζήτησης σε ένα σύστημα ανάκτησης πληροφοριών κτλ. 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του στόχου του χρήστη είναι το γεγονός ότι  ο στόχος 

είναι  το  πιο  ευμετάβλητο  χαρακτηριστικό  του  χρήστη.  Ο  στόχος  του  χρήστη  μπορεί  να 

αλλάξει  από  μια  σύνοδο  πλοήγησης    σε  μια  άλλη,  ή  ακόμα  και  μέσα  στην  ίδια  σύνοδο. 

Κατά  συνέπεια,  μερικά  συστήματα  καθορίζουν    τους  τοπικούς  στόχους,    που  αλλάζουν 

συχνά,   και   τους γενικούς στόχους,   οι οποίοι είναι σταθερότεροι. Παραδείγματος χάριν 

στην    εκπαίδευση  ένας  στόχος  εκμάθησης    θα  θεωρούταν  ως  γενικός  στόχος  ενώ  ένας 

στόχος επίλυσης προβλήματος θα θεωρούταν τοπικός στόχος.  

Ο  στόχος  χρηστών  διαμορφώνεται  συνήθως  από  ένα  σύνολο  πιθανών  στόχων 

χρηστών,  που δεν σχετίζονται απαραίτητα μεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμοι 

από  το  σύστημα  (Hyperflax(Kaplan  et  al.,  1993),  PUSH(Hook  et  al.,  1996)).    Προηγμένα 
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συστήματα  βασισμένα  σε  στόχους  (goal‐based)  χρησιμοποιούν  μία  ιεραρχία  στόχων 

(Vassileva, 1996) 

  Τελευταία οι στόχοι χρηστών  αντιπροσωπεύονται από ένα σύνολο ζευγών στόχου‐

αξίας,  όπου  η  αξία  είναι  η  πιθανότητα  κάποιου  στόχου      να  είναι    ο  τρέχων  στόχος  του 

χρήστη. 

3.6.1.4 Υπόβαθρο και η Εμπειρία του Χρήστη 

  Το υπόβαθρο του χρήστη περιγράφει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την 

προηγούμενη   εμπειρία του χρήστη πέρα από το θέμα του συστήματος υπερμέσων (π.χ. 

o  χρήστης    μπορεί  να  έχει  προγραμματιστική  εμπειρία  στο  C++  για  ένα  εκπαιδευτικό 

σύστημα υπερμέσων που παρουσιάζει τη γλώσσα προγραμματισμού της Java).  Η εμπειρία 

του χρήστη απεικονίζει πόσο σχετικός είναι ο χρήστης με τη δομή του υπερχώρου και 

πόσο εύκολα ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί μέσα στον υπερχώρο 

3.6.1.5 Δυνατότητες και Ικανότητες του Χρήστη 

  Ενώ  το  χαρακτηριστικό  της  γνώσης  του  χρήστη  σχετίζεται  με  την  ερώτηση  «τι 

γνωρίζει ο  χρήστης»,    το  χαρακτηριστικό  των δυνατοτήτων/ικανοτήτων   σχετίζεται με  την 

ερώτηση «πώς το γνωρίζει ο χρήστης».   Πρέπει να παρατηρηθεί ότι υπάρχει μία διαφορά 

από τις ενέργειες που γνωρίζει ο χρήστης, με τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει (Kupper 

and  Kobsa,  1994).  Για  παράδειγμα  ένας  χρήστης  μπορεί    να  γνωρίζει  πώς  να  εκτελέσει 

κάποια  ενέργεια,  αλλά    λόγω  έλλειψης  δικαιωμάτων  ή  λόγω  φυσικής  αναπηρίας  να  μη 

μπορεί να την εκτελέσει. 

3.6.1.6 Ενδιαφέροντα του Χρήστη 

  Σε μια εφαρμογή τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά 

από  τους  υπόλοιπους  χρήστες  που  πιθανόν  χειρίζονται  τη  ίδια  εφαρμογή.  Ακόμη 

πληροφορίες  που  μπορεί  να  είναι  ενδιαφέρουσες,  όταν  προσφέρονται  σε  μία  ομάδα 

χρηστών, μπορεί να είναι μην είναι ενδιαφέρουσες, όταν προσφέρονται σε μια άλλη ομάδα 

χρηστών. Τα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών κάνουν συχνά χρήση του ενδιαφέροντος 

του  χρήστη.    Τα  συστήματα  αυτά    συνδυάζουν  τα  ενδιαφέροντα  του  χρήστη  και  τον 

ερευνητικό  στόχο  με  σκοπό  να  βελτιώσουν  το  φιλτράρισμα  των  πληροφοριών  και  τις 

υποδείξεις που προσφέρονται στους χρήστες. 
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3.6.1.7 Προτιμήσεις του Χρήστη 

  Ο  κάθε  χρήσης  μπορεί  να  έχει  και  διαφορετικές  προτιμήσεις  κατά  την 

αλληλεπίδρασή  του  με  ένα  σύστημα.  Μπορεί    ενδεχομένως  ο  χρήστης  να  προτιμά 

διαφορετικές  γραμματοσειρές,  διαφορετικό  στυλ  πλοήγησης,  διαφορετικούς  τύπους 

πληροφοριών ή και συνδέσεων.   Αυτά τα χαρακτηριστικά εκτιμώνται από τις πληροφορίες 

που  δίνει  ο  χρήστης  στο  σύστημα. Μερικά  προσαρμοστικά  συστήματα  υποθέτουν  ότι  οι 

προτιμήσεις των χρηστών δεν αλλάζουν τακτικά. 

3.6.1.8 Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά του Χρήστη 

    Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρήστη επικουρούν τα γενικά χαρακτηριστικά του ( 

π.χ.  μαθησιακοί  παράγοντες,  παράγοντες  προσωπικότητας  κ.ά.).  Τα  ιδιαίτερα  αυτά  τα 

χαρακτηριστικά δεν αλλάζουν για κάθε χρήστη και μπορούν να εντοπιστούν μέσω ειδικών 

ψυχολογικών  τεστ  (Brusilovsky,  2001).    Αν  και  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  είναι  πολύ 

σημαντικά  στην  προσαρμοστικότητα  των  συστημάτων  δεν  έχουν  χρησιμοποιηθεί  ακόμη 

εκτενώς στα συστήματα αυτά. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχει μια γενικευμένη 

συμφωνία για το ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πώς.  

Μερικά  εκπαιδευτικά  συστήματα  προσπαθούν  να  προσαρτήσουν  μαθησιακά  στυλ,  χωρίς 

να  είναι  ξεκάθαρο  ποιες  απόψεις  από  το  μαθησιακό  στυλ  πρέπει  να  μοντελοποιηθούν 

(Specht and Oppermann, 1998; Cheverst et al., 2002). 

3.6.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ   

  Ενώ  οι  πληροφορίες  χρήστη  αναφέρονται  σε  πληροφορίες  σχετικές  με  τα 

χαρακτηριστικά του χρήστη, οι πληροφορίες χρήσης αναφέρονται στην αλληλεπιδραστική 

συμπεριφορά  του  χρήστη  με  το  σύστημα.  Οι  πληροφορίες  χρήσης  μπορούν  να 

παρατηρηθούν  και  να  εγγραφούν  ή  να  αποκτηθούν  από  πληροφορίες  που  μπορούν    να 

παρατηρηθούν (Kobsa et al., 2001). 

  Υπάρχουν πολλοί τρόποι  με τους οποίους οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το σύστημα,  

και  παρατηρώντας  τον  τρόπο  αλληλεπίδρασης    μπορούν  να  δημιουργηθούν  διαδικασίες 

προσαρμοστικότητας.  Παραδείγματα από  διάφορους  τρόπους αλληλοεπίδρασης  είναι:    η  

επιλεκτική ενέργεια ( π.χ.  κάνοντας κλικ πάνω σε ένα σύνδεσμο,   μετακινώντας πάνω κάτω 

ή  μεγεθύνοντας  ένα  υπερμεσικό  αντικείμενο),  η  εκτίμηση  προσωρινής  παρατήρησης 

συμπεριφοράς (ο χρήστης απαιτείται να εκτιμήσει αντικείμενα, συνδέσμους, σελίδες Web), 

η ενέργεια επικύρωσης ή μη‐επικύρωσης διαφόρων πληροφοριών  κ.ά. 
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  Σε πολλές περιπτώσεις κάποιες αλληλοεπιδράσεις δεν πρέπει να σχετίζονται άμεσα 

με  την  προσαρμοστικότητα,  αλλά  θα  πρέπει  να  υποστούν  περεταίρω  επεξεργασία. 

Παραδείγματα  από  πληροφορίες  χρήσης  που  αποκτήθηκαν  μετά    την  επεξεργασία  της 

πληροφορίας είναι: η συχνότητα χρήσης, η σειρά ενεργειών και η συσχέτιση μεταξύ σειράς 

ενεργειών και καταστάσεων συστήματος 

3.6.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  Το  εύρος  από  διαφορετικά  συστήματα  λογισμικού  και  υλικού      web‐based 

συστημάτων,   είναι αρκετά εκτενές. Το εύρος συνεχώς διευρύνεται με την εισαγωγή νέων 

συσκευών  με  δυνατότητες  διαχείρισης  web‐based  εφαρμογών  (συσκευές  PDA,  κινητά 

τηλέφωνα    κ.ά.).  Έτσι  η  προσαρμοστικότητα  στο  περιβάλλον  του  χρήστη  αποτελεί 

σημαντικό  θέμα  για  τους  ερευνητές.  Ένας  αριθμός  από  προσαρμοστικά  υπερμεσικά 

συστήματα εφαρμόζουν προσαρμοστικές τεχνικές που λαμβάνουν υπόψη τη τοποθεσία και 

την πλατφόρμα διαχείρισης  του  χρήστη,  τόσο από άποψη λογισμικού όσο και υλικού.  Το 

σύστημα  GUIDE  (Gilbert  et  al.,  2002)  προκειμένου  να  προσφέρει  προσαρμοστικές 

υπηρεσίες  τουριστικού οδηγού,  λαβαίνει υπόψη  την  τρέχουσα περιοχή όπου βρίσκεται  ο 

χρήστης,    εκτιμώντας τις φορητές συσκευές στις οποίες είναι εγκατεστημένο ως εργαλεία 

πλοήγησης  και  εμφάνισης  πληροφοριών.  To  πληροφορικό  τουριστικό  σύστημα  INTRIGUE 

(Ardissono et al., 2002), προσφέρει στον χρήστη εξατομικευμένες συστάσεις για τουριστικά 

θέλγητρα που μπορούν να εμφανίζονται σε WAP  τηλέφωνα και  τον βοηθά να οργανώσει 

την περιήγηση του. 

  Η αύξηση της δημοτικότητας της ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης (iTV) και 

η διαθεσιμότητα πλέον εκατοντάδων καναλιών (κυρίως δορυφορικών)  έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον  της  έρευνας  των  προσαρμοστικών  υπερμέσων.  Έχουν  προταθεί  ηλεκτρονικοί 

οδηγοί  τηλεοπτικού  προγράμματος  (Electronic  Program  Guides  –EPGs)  με  σκοπό  να 

υποβοηθήσουν  τηλεθεατές να βρίσκουν προγράμματα που να  ταιριάζουν στα  τηλεοπτικά 

τους  ενδιαφέροντα  (Ardissono  et  al.,  2004;  Smyth  and  Gotter,  2000).  Αργότερα,  για 

εξατομικευμένα  προγράμματα  (Masthoff,  2004)  και  διαφημίσεις  (Lekakos  and  Giaglis, 

2002),  έχουν  προταθεί  ευφυή  «κουτιά»  που  τοποθετούμενα  κοντά  στις  τηλεοράσεις, 

τρέχουν προσαρμοστικά προγράμματα με σκοπό να παρακολουθούν την συμπεριφορά του 

τηλεθεατή  κάθε  φορά  που  βλέπει  τηλεόραση,  και  αποκτούν  μακροπρόθεσμα  μοντέλα 

χρήστη.  Η  εξατομίκευση  στην  iTV    αναφέρεται  στη  διανομή  διαφημιστικού  υλικού 

βασισμένο στο προφίλ του τηλεθεατή το οποίο βασίζεται στη γνώση που αποκτήθηκε από 

τις προτιμήσεις του.  
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3.7   ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

  Στη  παράγραφο αυτή  δίνονται  οι  ορισμοί  του μοντέλου,  του μοντέλου  χρήστη,  της 

μοντελοποίησης  και  της  μοντελοποίησης  χρήστη.  Η  διαδικασία  της μοντελοποίησης  είναι 

πολύ σημαντική στα προσαρμοστικά υπερμεσικά συστήματα. 

Ένα μοντέλο μπορεί να οριστεί ως μια αφηρημένη αντιπροσώπευση μιας οντότητας 

από τον πραγματικό  κόσμο. Περιέχει μόνο τα σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή τις 

πτυχές  της  οντότητας.  Η  οντότητα  μπορεί  να  είναι  οτιδήποτε,  από  ένα  απλό    στοιχείο  ή  

αντικείμενο      ως  ένα  πλήρες  σύστημα  οποιουδήποτε  μεγέθους  και  πολυπλοκότητας.  Ο  

στόχος  του  προτύπου  είναι  να  προσφέρει  μια  τυποποιημένη  ή  απλουστευμένη 

αντιπροσώπευση μιας κατηγορίας  φαινομένων που μπορεί να μελετηθεί εύκολα. 

Ένα  μοντέλο χρηστών  είναι μια αντιπροσώπευση ενός χρήστη και αποτελείται από 

μια συλλογή των στοιχείων   σχετική με το χρήστη. Οι πληροφορίες που φυλάσσονται στο 

μοντέλο  χρηστών  από  ένα  προσαρμοστικό  υπερμεσικό  σύστημα  είναι  πληροφορίες  από 

χαρακτηριστικά/ιδιότητες του χρήστη όπως: προτιμήσεις, στόχους, εμπειρία  κ.ά. 

Η  μοντελοποίηση  αναφέρεται  στη  διαδικασία  δημιουργίας  ενός  μοντέλου  ως 

αφηρημένης αντιπροσώπευσης κάποιας πραγματικής  οντότητας. Η μοντελοποίηση χρήστη 

στα  προσαρμοστικά  υπερμέσα  ορίζεται  ως  η  διαδικασία  απόκτησης  γνώσης  από  ένα 

χρήστη,  καθώς  και  η  δημιουργία,  τροποποίηση,  διατήρηση  και  διαχείριση  ενός μοντέλου 

χρήστη. 

Η  μοντελοποίηση  χρήστη  έχει  ένα  πολύ  σημαντικό  ρόλο  στα  προσαρμοστικά 

συστήματα υπερμέσων και  κυρίως στη διαδικασία προσαρμογής που αποτελείται από τρία 

στάδια:  

• συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών για το χρήστη  

• επεξεργασία  πληροφοριών προκειμένου να χτιστεί και να  

ενημερωθεί το μοντέλο χρηστών  

• χρήση του μοντέλου χρήστη προκειμένου να παρασχεθεί η  

προσαρμογή 

Έχουν  προταθεί  διαφορετικές  τεχνικές  για  τη  συλλογή  πληροφοριών  για  τη 

δημιουργία του μοντέλου χρήστη. Αν και  δεν υπάρχει καμία τυποποιημένη τεχνική για  τη 

μοντελοποίηση  χρηστών,  κάποιες προτεινόμενες  τεχνικές  εφαρμόστηκαν  και  εξετάστηκαν 

από  τα διαφορετικά συστήματα    πρωτοτύπων. Ο σημαντικότερος περιορισμός  τους  είναι 

ότι οι τεχνικές αυτές  δεν λαμβάνονται υπόψη σε κάποιες περιοχές (domains). 
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3.7.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

Προκειμένου  να  οργανώσει  και  να  τοποθετήσει  πληροφορίες  στο    μοντέλο 

χρηστών    το  σύστημα  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει    διαφορετικές  τεχνικές.  Οι  τεχνικές 

ταξινομούνται ως εξής (Chin, 1993): 

• Ενεργητικές ή παθητικές   

• Αυτόματες ή ενεργοποιημένες από τον χρήστη 

• Έμμεσες ή άμεσες  

• Ρητές ή υπονοούμενες  

• Λογικές ή πειστικές 

• Online ή offline 

 
Οι  ενεργητικές ή παθητικές  τεχνικές περιλαμβάνουν  τη συμμετοχή  του  χρήστη στη 

διαδικασία    αποκτήσεων  πληροφοριών.  Οι  ενεργές  τεχνικές  αλληλεπιδρούν  άμεσα  με  το 

χρήστη  μέσω  συζήτησης  μαζί  του  για      προσωπικά    χαρακτηριστικά  (π.χ.  μέσω  online‐

φόρμες, ερωτηματολόγια).   Οι παθητικές τεχνικές είναι βασισμένες  στις παρατηρήσεις των 

ενεργειών και της συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. οι επισκέψεις σε σελίδες, ενέργειες που 

γίνονται με το κλικ του ποντικιού, ο χρόνος που χρειάζεται για την ανάγνωση του εγγράφου, 

κ.λπ.). 

Αν  και  γίνονται  συζητήσεις  για  το  αν  θα  πρέπει  οι  χρήστες  να  ερωτώνται  από  ένα 

σύστημα  κατά  την  διάρκεια  πλοήγησής  τους  σε  αυτό  (κάτι  που  ενδεχομένως  μπορεί  να 

διακόψει  την φυσική  συμπεριφορά πλοήγησης),  οι  ενεργές  τεχνικές  έχουν  εφαρμοστεί  σε 

πολλά  συστήματα  γιατί  είχαν  τη  δυνατότητα  να  επιλύσουν  διάφορα  προβλήματα 

σχετιζόμενα με την μοντελοποίηση του χρήστη σε προσαρμοστικά συστήματα όπως:   

• Πρόβλημα ημιτελούς μοντελοποίησης χρήστη 

• Πρόβλημα  με  απόκτηση  στοιχείων  σχετικών  με  τον  χρήστη  (υπόβαθρο  και 

προτιμήσεις)  που  δεν  μπορούν  να  συναχθούν παρά μόνο με απευθείας  υποβολή 

από τον χρήστη. 

  Οι  αυτόματες  ή  ενεργοποιημένες  τεχνικές  από  τον  χρήστη  βασίζονται  στο  ποιος  

εκκινεί  την διαδικασία. Οι  τεχνικές που εκκινούνται από τον χρήστη,  του επιτρέπουν      να 

αλλάξει  το  μοντέλο  χρήστη,  ενώ  οι  αυτόματες  τεχνικές      δεν  του  αφήνουν  περιθώρια 

ελέγχου   και το σύστημα αποφασίζει για τη διαμόρφωση του μοντέλου χρήστη 

  Με τις τεχνικές άμεσης απόκτησης πληροφοριών το σύστημα ανανεώνει το μοντέλο 

του  χρήστη    με  πληροφορίες  που  λαμβάνει  απευθείας  από  την  ανατροφοδότηση  του 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

‐91‐ 

χρήστη. Με τις τεχνικές της έμμεσης απόκτησης πληροφοριών, οι πληροφορίες αντλούνται 

συμπερασματικά κάνοντας χρήση   τεχνικών άμεσης απόκτησης πληροφοριών. 

  Οι ρητές ή υπονοούμενες  τεχνικές  βασίζονται    στο  τύπο  της ανατροφοδότησης  του 

χρήστη. Οι πρώτες τεχνικές επιτρέπουν στον χρήστη συνειδητά να προσφέρει πληροφορίες  

ενώ οι άλλες βασίζονται στις ανεπαίσθητες παρατηρήσεις της συμπεριφοράς του χρήστη. 

  Οι  λογικές  ή  πειστικές    τεχνικές  διαφέρουν  σύμφωνα  με  τα  παραγόμενα 

αποτελέσματα. Οι πειστικές τεχνικές απαιτούν σαφή αναπαράσταση της αβεβαιότητας στο 

μοντέλο του χρήστη ( π.χ.. με χρήση των δικτύων Bayesian). 

Τα περισσότερα από τα προσαρμοστικά συστήματα αποκτούν πληροφορίες σχετικές 

με  τον  χρήστη    online,    ενώ  ο  χρήστης  αλληλεπιδρά  με  το  σύστημα.  Υπάρχουν  μερικές 

καταστάσεις  όπου    ο  χρήστης    μπορεί  να  παρατηρηθεί  offline    με  την  εξαγωγή  των 

πληροφοριών για το χρήστη από βάσεις δεδομένων. Γίνονται συζητήσεις  στον ερευνητικό 

τομέα μοντελοποίησης χρηστών σχετικά με την offline απόκτηση πληροφοριών, δεδομένου 

ότι  οι  πληροφορίες  που  παρουσιάζονται  στη  βάση  δεδομένων  μπορούν  να  μην 

αντιστοιχούν στους πραγματικούς χρήστες του προσαρμοστικού συστήματος. 

3.7.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ  

  Προκειμένου να δημιουργηθεί το μοντέλο του χρήστη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν  

διάφορες  μέθοδοι  για  να  αναλυθεί  το  προφίλ  του  χρήστη  και    να  αντληθούν  στοιχεία  

γιαυτόν. Τέτοιες μέθοδοι είναι: 

• Επικάλυψης 

• Στερεοτυπίας 

• Bayesian 

• Εκμάθησης  Μηχανής  (κανόνας  επαγωγής  αλγορίθμων  νευρωτικών  δικτύων, 

στιγμιαία εκμάθηση) 

• Νευρωτικά Δίκτυα 

  Οι πιο συχνές  χρησιμοποιούμενες μέθοδοι  είναι  της  επικάλυψης,  της στερεοτυπίας 

και η Bayesian, οι οποίες αναλύονται παρακάτω: 

  Η μέθοδος της επικάλυψης είναι απλή και ευρέως χρησιμοποιημένη. Σε ένα μοντέλο 

επικάλυψης  το  τρέχον  επίπεδο  γνώσης  ενός  χρήστη  αποτελεί  ένα  υποσύνολο  της 

γενικότερης γνώσης των ειδικών στο domain. 

  Όταν  το  μοντέλο  του  χρήστη  αντιπροσωπεύει  τη  γνώση  του  χρήστη  σε  ένα 

αντικείμενο,  για  κάθε  ιδέα/πληροφορία  που  ορίζεται  στο  domain  μοντέλο,  το  μοντέλο 

επικάλυψης  αποθηκεύει  μία  τιμή.    Αυτή  η  τιμή  είναι  μία  εκτίμηση  για  το  πόσο  καλά  ο 
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χρήστης  είναι  εξοικειωμένος  με  την  ιδέα/πληροφορία.    Η  εκτίμηση  μπορεί  να  έχει  και 

πιθανές  τιμές.  Το  μοντέλο  επικάλυψης  μπορεί  να  αντιπροσωπευτεί  ως  ένα  σετ  ζευγών 

«ιδεών‐τιμής».  Υπάρχουν  αρκετά  παραδείγματα  από  προσαρμοστικά  υπερμεσικά 

συστήματα που έχουν χρησιμοποιήσει   την μέθοδο επικάλυψης για την αναπαράσταση της 

γνώσης  του  χρήστη.  Το  σύστημα  AHA!  (De  Bra  and  Calvi,  1998)  είναι  ένα  γενικό 

προσαρμοστικό  υπερμεσικό  σύστημα  που  βασίζεται  στις  αποκτηθείσες  γνώσεις  που 

προσφέρονται μέσω υπερμεσικών σελίδων και με  την επίλυση  τεστ.  Το AHM  (Pilar et al., 

1998),  είναι  ένα  πρωτότυπο  σύστημα  για  την  ανάπτυξη  προσαρμοστικών  υπερμεσικών 

μαθημάτων,      του  οποίου  η  προσαρμοστική  διαδικασία  εξαρτάται  από  το  επίπεδο 

εμπειρίας  του  χρήστη για επιλεγμένο αντικείμενο,  το οποίο είναι υποσύνολο από όλα  τα 

εκπαιδευτικά αντικείμενα που προσφέρονται από το σύστημα. 

Άλλα  προσαρμοστικά  συστήματα  χρησιμοποιούν  το  μοντέλο  στερεοτυπίας  (Boyle, 

1994; Murphy and McTear, 1997). H αναπαράσταση της γνώσης του χρήστη γίνεται, όπως 

και στο μοντέλο επικάλυψης, με ένα σετ από ζεύγη «ιδεών‐τιμών».  Η διαφορά είναι ότι οι 

τιμές  δεν  είναι  εντελώς  ανεξάρτητες.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  καταταχτεί  σε  μια  ή 

περισσότερες  κατηγορίες  (αποκαλούμενες  στερεότυπα)  και  κάθε  κατηγορία 

προσδιορίζεται  από  ένα  σταθερό  σύνολο  ζευγαριών  «ιδέας  –  τιμής».  Ο  χρήστης    που 

διορίζεται  σε  ένα  στερεότυπο  κληρονομεί  όλες  αυτές  τις  ιδιότητες.    Η  στερεότυπη 

μοντελοποίηση  είναι  αρκετά  αξιόπιστη  και  λειτουργεί  καλά  για  ένα  σύστημα,  το  οποίο 

πρέπει  να  προσαρμοστεί  στις  διαφορετικές  κατηγορίες  χρηστών. Μερικά  προσαρμοστικά 

συστήματα  προκειμένου  να  πετύχουν  καλύτερα  αποτελέσματα  κάνουν  συνδυασμό  του 

μοντέλου  επικάλυψης  και  του  μοντέλου  στερεοτυπίας  Anatom‐Tutor  (Beaumont,  1994), 

Arcade  (Encarnacão  and  Stork,  1996),  Interbook  (Brusilovsky  et  al.,  1998)].  Η 

μοντελοποίηση στερεοτυπίας χρησιμοποιείται για να καθορίσει την κατηγορία του χρήστη 

και  για  να  ορίσει  αρχικές  τιμές  για  το  μοντέλο    επικαλύψεων.  Κατόπιν η μοντελοποίηση 

επικαλύψεων χρησιμοποιείται για να κρατήσει το πρότυπο ενημερωμένο.  

Τα  Bayesian  δίκτυα  έχουν  γίνει  δημοφιλή  στην  τελευταία  δεκαετία  για  τη 

μοντελοποίηση  της    γνώσης    και  των  στόχων  του  χρήστη.  Χρησιμοποιούντα      για  να 

προσδιοριστούν    καλύτερα  οι  ενέργειες  που  λαμβάνονται  κάτω από  την  αβεβαιότητα.  Τα 

Bayesian  δίκτυα είναι κατευθυνόμενες μη κυκλικές γραφικές παραστάσεις όπου οι κόμβοι 

αντιστοιχούν  στις  τυχαίες  μεταβλητές  (ιδιότητες    χρηστών).  Οι  κόμβοι  συνδέονται  με  τα 

κατευθυνόμενα τόξα που αντιπροσωπεύουν τις συνδέσεις από τους κόμβους γονέων  προς 

τα  παιδιά  τους  (Jameson,  1996).  Κάθε  κόμβος  συνδέεται  με  μια  υπό  όρους  διανομή 

πιθανότητας που  ορίζει μια πιθανότητα σε κάθε πιθανή αξία αυτού του κόμβου για κάθε 
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συνδυασμό των τιμών των κόμβων των γονέων της. Τα Bayesian δίκτυα είναι πιο ευέλικτα  

από  άλλα  μοντέλα,  επειδή  παρέχουν  μια  συμπαγή  αντιπροσώπευση  οποιασδήποτε 

διανομής  πιθανότητας,  καθώς  αντιπροσωπεύουν  ρητά    τις  αιτιώδεις  σχέσεις,  και 

επιτρέπουν  να  γίνονται  προβλέψεις      για  διάφορες  μεταβλητές  (Zukerman  and Albercht, 

2001).  Υπάρχουν  αρκετά  συστήματα  που  βασίζονται  στα  Bayesian  δίκτυα  όπως:  το  KBS 

Hyperbook  System (Nejdl and Wolper, 1999), ένα προσαρμοστικό σύστημα για εισαγωγικά 

μαθήματα  στην  επιστήμη  των  υπολογιστών,  το  σύστημα  ADNES  –Intelligent  Tutoring 

System  για την Νευτωνική Φυσική  (Conati et al., 1999), και το Lumiere project  (Horvitz et 

al.,  1998)  το  οποίο  προσφέρει  βοήθεια  στους  χρήστες  δημιουργίας  λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

3.8 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

3.8.1 ATUTOR 

  Το Atutor    είναι  ένα  εκπαιδευτικό   υπερμεσικό σύστημα ανοικτού κώδικα που έχει 

προσανατολισμό  την  online  σχεδίαση  και  διαχείριση  εκπαιδευτικού  υλικού  (σχήμα  3.7). 

Είναι ευρέως εγκατεστημένο, με πολλούς χρήστες σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει πολλά plug‐

ins και παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας, αξιολόγησης (tests) και  αναζήτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

Σχήμα 3.7: Το περιβάλλον του Atutor
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  Το σύστημα διαθέτει  τρία διακριτά περιβάλλοντα:  του διαχειριστή,  του εκπαιδευτή 

και  του  εκπαιδευόμενου,  με  ξεχωριστές  δυνατότητες  για    κάθε  ένα.    Ο  διαχειριστής  του 

συστήματος (βλ. σχήμα 3.8),  διαμορφώνει το περιβάλλον λειτουργίας του Atutor, ορίζει τα 

δικαιώματα των χρηστών,   ορίζει κατηγορίες μαθημάτων και το μέγεθός τους,   εγκαθιστά 

διάφορα plug‐ins, κτλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

  Στο περιβάλλον του εκπαιδευτή δίνονται οι δυνατότητες στον εκάστοτε εκπαιδευτή 

να οργανώνει το εκπαιδευτικό υλικό, να εκδίδει εργασίες, να δημιουργεί tests, να εκδίδει 

βαθμολογίες  και  να  κάνει  ενημερώσεις  σε προκαθορισμένα  χρονικά περιθώρια.  Για  κάθε 

group ο εκπαιδευτής μπορεί να εκχωρήσει διαφορετική πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 

ενός μαθήματος, να δημοσιεύσει εκπαιδευτικό υλικό σε ορισμένους χρήστες, να οργανώσει 

συζητήσεις  σε  καθορισμένες  ημερομηνίες  και  συγκεκριμένα  θέματα  και  πολλά  άλλα. 

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  δημιουργία  tests,  όπου  στον  εκπαιδευτή  υπάρχουν 

αρκετές  επιλογές  διαμόρφωσης  των  ερωτήσεων  και  κατά  συνέπεια  του  τρόπου 

αξιολόγησης ενός εκπαιδευόμενου.  Τα tests  μπορεί να έχουν τις παρακάτω μορφές: 

• Πολλαπλών επιλογών. 

• Ερωτήσεων με δυνατότητα αποδοχής πολλών απαντήσεων. 

• Συμπλήρωσης κενού. 

• Σύντομης απάντηση. 

• Ερωτήσεων ανασκόπησης. 

 

Σχήμα 3.8: Atutor, το περιβάλλον του διαχειριστή
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• Δοκίμιο. 

  Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα δημιουργίας πολυμεσικής μορφής tests. Στη διαχείρισή 

τους τα tests έχουν πολλές επιλογές όπως: 

• Δυνατότητα  δημιουργίας  τυχαίων  τεστ,  με  αυτόματη  επιλογή  ερωτήσεων  από 

υπάρχον σύνολο. 

• Δημιουργία τεστ αυτοαξιολόγησης. 

• Επιβολή χρονικών ορίων. 

• Δυνατότητα  για  περισσότερες  από  μία  προσπάθειες  ανά  ερώτηση  στον 

εκπαιδευόμενο. 

• Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τις απαντήσεις σε προηγούμενα τεστ. 

  Το  περιβάλλον  των  εκπαιδευόμενων  είναι  δομημένο  με  τρόπο  φιλικό  προς  τον 

χρήστη και προβάλλει με δενδροειδή μορφή το εκπαιδευτικό υλικό (σχήμα 3.9 & 3.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δυνατότητες που παρέχονται στους εκπαιδευόμενους ρυθμίζονται. τόσο από τον 

διαχειριστή,  όσο  και  από  τους  εκπαιδευτές,  τόσο  σε  γενικό  επίπεδο,  όσο  και  ειδικά  για 

κάθε παρουσιαζόμενο εκπαιδευτικό υλικό.  

 

 

Σχήμα 3.9: Atutor, το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου
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Το Atutor μπορεί να εισάγει και να εξάγει εκπαιδευτικό υλικό από και προς γνωστά 

πρότυπα εκπαιδευτικών περιβαλλόντων όπως το SCORM 1.2 και το IMS Content Packaging 

1.1.3. 

3.8.2 MOODLE 

  Το Moodle  είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (course management system‐ 

CMS), σχεδιασμένο να βοηθά τους εκπαιδευτές να δημιουργούν online εκπαιδευτικό υλικό. 

Το  εκπαιδευτικό  περιβάλλον  του Moodle  βασίστηκε  στη    κοινωνική  εποικοδομητιστική 

παιδαγωγία (social constructionist pedagogy). To Moodle αποτελεί ακρώνυμο του Modular 

Object‐Oriented Dynamic  Learning Environment,  και  είναι  ένα  σύστημα ανοικτού  κώδικα, 

που  μπορεί  να  λειτουργήσει  χωρίς  ιδιαίτερες  τροποποιήσεις  σε  διάφορα  λειτουργικά 

περιβάλλοντα όπως Linux, Unix, Mac, Netware και άλλα που υποστηρίζουν  PHP. Η αρχική 

του  δημιουργία  ξεκίνησε  από  τον  Μartin  Dougiamas,  και  από  το  2002  συνεχώς 

ανανεώνεται.  Εγκαταστάσεις  του  Moodle  υπάρχουν  σε  πανεπιστήμια,  οργανισμούς  και 

επιχειρήσεις.  

  Αποτελείται  από  τρία  διακριτά  περιβάλλοντα:  του  διαχειριστή,  του  εκπαιδευτή  και 

εκπαιδευόμενου.  

Σχήμα 3.10: Atutor, το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου –  
                   προβολή εκπαιδευτικού περιεχομένου 
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Ο  διαχειριστής  του  site  ορίζεται  κατά  την  εγκατάσταση  του  συστήματος.  Στο 

περιβάλλον του ο διαχειριστής (σχήμα 3.11) δημιουργεί   τους λογαριασμούς και ορίζει τα 

δικαιώματα  των  χρηστών  του  συστήματος.  Επιπροσθέτως  ελέγχει  τη  δημιουργία 

μαθημάτων,  προσθέτει  τους  εκπαιδευτές,  κάνει  εγγραφές  εκπαιδευόμενων  σε  κάθε 

μάθημα,      ρυθμίζει  τη  γλώσσα  χρήσης,  προσθέτει  διάφορα modules,  ρυθμίζει  πολιτικές 

ασφάλειας  κ.ά. 

  Στο  περιβάλλον  του  εκπαιδευτή  δημιουργείται  το  εκπαιδευτικό  υλικό.  Το 

δημιουργημένο  εκπαιδευτικό  υλικό,  επιλογή  του  εκπαιδευτή,  μπορεί  να  έχει 

χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας. Σε κάθε δημιουργημένη εκπαιδευτική ενότητα, πριν 

από  τη  δημιουργία  της  επόμενης,  ορίζεται  ένα  μικρό  quiz  στο  οποίο  θα  κληθεί  ο 

εκπαιδευόμενος να απαντήσει. Σύμφωνα με την απάντηση που θα δώσει στον εκπαιδευτή, 

δίνεται η δυνατότητα να μην του επιτρέψει να δει την επόμενη ενότητα, να επαναλάβει το 

quiz,  να  κάνει  επανάληψη όλου  του εκπαιδευτικού υλικού από  την πρώτη ενότητα.  Είναι 

στην  ευχέρεια  του  εκπαιδευτή  να  παρουσιάζει  το  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  με    quiz 

ανάμεσα  στις  ενότητες  ή  να  επιτρέπει  στον  εκπαιδευόμενο  να  προχωρά  ελεύθερα  στην 

επόμενη ενότητα (σχήμα 3.12).  Βεβαίως το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να μη σχεδιαστεί με 

την παραπάνω γραμμική μορφή, αλλά με δενδροειδή μορφή ή ακόμα και με συνδυασμό 

των δύο. 

 

Σχήμα 3.11: Moodle, το περιβάλλον του διαχειριστή
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Ο  εκπαιδευτής  μπορεί  επίσης  να  ρυθμίσει  το  περιβάλλον  του  μαθήματος  που  θα 

δημιουργήσει(Σχήμα 3.13), και να σχεδιάσει τεστ σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

του μαθήματος. Τα τεστ μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές όπως:  

• πολλαπλών επιλογών 

• σύντομης απάντησης 

• ερωτήσεις ταιριάσματος(matching) 

• ενσωματωμένων απαντήσεων 

• ενσωματωμένων περιγραφικών κειμένων και γραφημάτων 

• αριθμητικές  (με επιτρεπόμενα όρια) 

• αληθής – ψευδής 

 

 

 

 

Σχήμα 3.12: Moodle, περιβάλλον παρουσίασης  
                    εκπαιδευτικού υλικού με quiz 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία ανατροφοδότησης εκπαιδευτικού  

περιεχομένου κατά  την διάρκεια απαντήσεων σε ένα  τεστ, αφού στους εκπαιδευόμενους 

δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν για ποιο λόγο οι απαντήσεις που δώσανε είναι πιθανώς 

λαθεμένες.  

Τα τεστ μπορούν να ρυθμιστούν ως προς τη δυνατότητα επαναλήψεων, διαθεσίμου 

χρόνου ολοκλήρωσης, πρόσβασης μέσω κωδικού  κ.ά. 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ρυθμίσουν το περιβάλλον εργασίας σύμφωνα με τις 

δικές    τους  προτιμήσεις.  Κατά  τη  διαδικασία  παρουσίασης  του  εκπαιδευτικού  υλικού  οι 

εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να  δουν  ράβδους  προόδου  (progress  bars)  στο  συγκεκριμένο 

μάθημα,  την  τρέχουσα βαθμολογία και  να υποβοηθούνται σε υποβαλλόμενες  ερωτήσεις.  

Μπορούν  επίσης  να  έχουν  πρόσβαση  σε  διάφορες  δραστηριότητες  (σχήμα  3.14),  όπως 

forums, wikis, έρευνες, εργασίες, εργαστήρια,  κ.ά. 

 

 

 

Σχήμα 3.13: Moodle, περιβάλλον διαχείρισης μαθήματος  
                      από τον  εκπαιδευτή 
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Το  Moodle  υποστηρίζει  την  εισαγωγή/εξαγωγή  από  επαναχρησιμοποιούμενα 

αντικείμενα  μάθησης  (reusable  learning  objects)  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  SCORM  /  IMS 

Content Package.    

3.8.3 ILIAS 

  Το  ILIAS    είναι  LCMS  (Learning  Content Management  System)  ανοικτού  κώδικα  το 

οποίο  δημιουργήθηκε  για  την web‐based  εκπαίδευση  από  απόσταση.  Η  διαχείριση  του 

ILIAS  και  το περισσότερο μέρος  της ανάπτυξής  του  έγινε στο Πανεπιστήμιο  της Κολωνίας 

στη Γερμανία. H  διαχείριση  του συστήματος  (σχήμα 3.15) ορίζεται μετά  την εγκατάστασή 

του,  και  περιλαμβάνει:  ρυθμίσεις  συστήματος,  ρυθμίσεις  γλώσσας,  την  ενεργοποίηση 

εργαλείων  και  plug‐ins,  διαχείριση  κατηγοριών,  διαχείριση  χρηστών  κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.14: Moodle, περιβάλλον διαχείρισης 
                    μαθήματος  από τον  εκπαιδευτή 
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  Στο περιβάλλον των εκπαιδευόμενων (σχήμα 3.16) υπάρχουν οι δυνατότητες: 

• Διαμόρφωσης του προσωπικού προφίλ (π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας) 

• Εγγραφή σε εκπαιδευτικό υλικό 

• Εγγραφή σε forums και ομάδες 

• Διαχείριση προσωπικών σελιδοδεικτών(bookmarks)  

• Προγραμματισμός Ημερολογίου 

• Παρακολούθηση προσωπικής εκπαιδευτικής προόδου 

•  κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 3.15: ΙLIAS, το περιβάλλον του διαχειριστή
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Υπάρχει  η  δυνατότητα  διαχείρισης  μαθημάτων  από  την  αποθήκη  (repository)  

εκπαιδευτικού υλικού. Εκπαιδευτικά modules από την αποθήκη μπορούν να οργανωθούν 

για forums, ομάδες, συζητήσεις και άλλα αντικείμενα (σχήμα 3.17). 

 Οι  εκπαιδευτές  μπορούν  να  προσθέσουν  εκπαιδευτικό  υλικό  και  να  ορίσουν  την 

πρόσβαση  σε  αυτό  σε  ομάδες  και  εκπαιδευόμενους.  Με  το  εργαλείο  «παρακολούθηση 

εκπαιδευτικής  προόδου‐tracking  of  learning  progress»    o  εκπαιδευτής  μπορεί  να 

παρακολουθήσει  την  προσβασιμότητα  εκπαιδευόμενων  σε  ένα  μάθημα  καθώς  και  τις 

επιδόσεις  τους  σε  αυτό.    Οι  εκπαιδευτές  επίσης  μπορούν  να  δημιουργήσουν  διαφόρων 

ειδών τεστ όπως: 

• Πολλαπλών επιλογών 

• Απλής επιλογής 

• Ερωτήσεων προσδιορισμού 

• Κλειστών ερωτήσεων  

• Hot spot (έρευνα εικόνας και κλικ πάνω της) 

• Διαμοιρασμό αρμοδιοτήτων 

•  κ.ά. 

Οι  ερωτήσεις  τοποθετούνται  σε  μία  αποθήκη  ερωτήσεων  και  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  και  συνδυαστικά.  Οι  ερωτήσεις  μπορούν  να  εξαχθούν  σε  διάφορες 

μορφές,  π.χ.  σε excel,   για περαιτέρω αξιολόγηση, εάν χρειαστεί. 

Σχήμα 3.16: ΙLIAS, το περιβάλλον του   εκπαιδευόμενου
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Το ILIAS συνεργάζεται με τα πρότυπα SCORM 1.2, AICC και LOM  και βρίσκεται υπό 

σχεδιασμό η συνεργασία του με το πρότυπο IMS. 

3.8.4 DOKEOS 

    Το Dokeos είναι ένα web‐based  σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course 

Management System) ανοικτού κώδικα που δημιουργήθηκε με σκοπό την διαχείριση 

εκπαιδευτικού υλικού μέσω ιντερνέτ. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του Dokeos είναι: 

• Η διαχείριση forums ιδιωτικών ή δημοσίων 

• Η δημοσίευση εγγράφων σε διάφορες μορφές (word, PDF, HTML, video…) 

• H δημιουργία ομάδων εκπαιδευόμενων 

• Η δημιουργία εργασιών και ασκήσεων 

• Η δόμηση ατζέντας με εργασίες και χρονικά όρια 

• Η δημιουργία ανακοινώσεων 

• Η διαδικασία υποβολής εργασιών από τους εκπαιδευμένους 

Στο Dokeos  υπάρχουν  τρία  διαφορετικά  περιβάλλοντα  διαχείρισης  και  χρήσης  του 

συστήματος:  του  διαχειριστή  (σχήμα 3.18),  του  εκπαιδευτή  και  του  εκπαιδευόμενου.  Στο 

περιβάλλον του διαχειριστή ορίζονται με μορφή ιεραρχίας οι κατηγορίες, τα μαθήματα, οι 

Σχήμα 3.17: ΙLIAS, repository εκπαιδευτικού υλικού
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ομάδες,  οι  τάξεις  και  οι  χρήστες.  Στις  κατηγορίες  ορίζονται  τα  τμήματα,  διδακτικό 

προσωπικό  κτλ.  Τα  μαθήματα  μπορούν  να  διαιρεθούν  σε  ομάδες  με  μικρότερα  σύνολα 

εκπαιδευόμενων/εκπαιδευτών. Ένα μάθημα μπορεί να  ορίζεται για περισσότερες από  μία 

τάξεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Το μάθημα επίσης ορίζει ένα γενικότερα πλαίσιο εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που 

μπορεί  να  περιλαμβάνει  πέρα  από  το  εκπαιδευτικό  υλικό,  forums,  ομάδες,  τεστ, 

επικοινωνία  κ.ά.   Στο περιβάλλον του εκπαιδευτή (σχήμα 3.19) ο χρήστης μπορεί  να κάνει 

τα παρακάτω: 

• Να δημοσιεύσει εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες μορφές (word, PDF, HTML, 

video…) 

• Να διαχειριστεί δημόσια και ιδιωτικά forums 

• Να δημιουργήσει ομάδες χρηστών 

• Να δημιουργήσει τεστ 

• Να δομήσει ατζέντα και να ορίσει χρόνους 

• Να κάνει ανακοινώσεις 

• Να δέχεται υποβαλλόμενες εργασίες εκπαιδευόμενων 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.18: Dokeos, το περιβάλλον του διαχειριστή
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H  δημιουργία  εκπαιδευτικού  υλικού  γίνεται  μέσω  «εκπαιδευτικών  διαδρομών  – 

learning  paths»  (σχήμα  3.20),  όπου  δομείται  η  εμφάνισή  του  σε  μορφή  πίνακα 

περιεχομένου. Μια επιπλέον λειτουργία των εκπαιδευτικών διαδρομών είναι η μεταφορά 

σε web  server,  εκπαιδευτικού  υλικού  σε  μορφοποίηση  SCORM  και  IMS.  Η  δόμηση  των 

εκπαιδευτικών διαδρομών μπορεί να έχει και σειριακή μορφή, με την έννοια ότι αποτελεί 

προαπαιτούμενο η μετάβαση στο βήμα 1 πριν μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να μεταβεί στο 

βήμα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.19: Dokeos, το περιβάλλον του εκπαιδευτή
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  Ο εκπαιδευτής  μπορεί να δημιουργήσει τεστ (σχήμα 3.21) τα οποία μπορεί να έχουν 

τις παρακάτω μορφές: 

• Πολλαπλών επιλογών 

• Απλής επιλογής 

• Ταιριάσματος (matching) 

• Συμπλήρωσης κενού 

Στα τεστ μπορούν να προστεθούν αρχεία  ηχητικά και βίντεο, να δοθεί βαρύτητα σε 

κάθε ερώτηση, και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του τεστ οι ερωτήσεις να επιλέγονται 

τυχαία από τη «δεξαμενή» των ερωτήσεων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.20: Dokeos, δημιουργία learning path
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Στο  περιβάλλον  του  εκπαιδευόμενου  ο  χρήστης  μπορεί  να  εγγραφεί  σε  κάποιο 

μάθημα, να παρακολουθήσει την πρόοδο των εργασιών του, να κάνει τεστ, να συμμετέχει 

σε forum και εικονική τάξη (σχήμα 3.22),  κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.21: Dokeos, δημιουργία τεστ

Σχήμα 3.22: Dokeos, εικονική αίθουσα
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3.8.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

  Στις  επόμενες  παραγράφους  γίνεται  μία  συγκριτική  αξιολόγηση  των  e‐learning 

εφαρμογών που παρουσιαστήκανε στις παραγράφους 3.8.1 – 3.8.4, εστιαζόμενη κυρίως σε 

θέματα  προσαρμοστικότητας.  Αρχικά  θα  γίνει  μια  εξατομικευμένη  αξιολόγηση  των 

εφαρμογών  και  κατόπιν  θα  ακολουθήσει  μία  συγκριτική  αξιολόγηση  που  βασίζεται  στην 

έρευνα των Graf και List που δημοσιεύτηκε στο 5ο διεθνές συνέδριο της ΙΕΕΕ (Graf and List, 

2005), επικουρούμενη από την πρόσφατη έρευνα της παρούσης διατριβής. 

  Η  εκπαιδευτική  πλατφόρμα  e‐learning  του Atutor  διαθέτει  ευχάριστη  διεπαφή  και 

πλοήγηση. Οι δυνατότητες προσαρμοστικότητας του Αtutor περιορίζονται στο περιβάλλον 

εργασίας  των  χρηστών  και όχι  στο  εκπαιδευτικό υλικό. Οι  χρήστες μπορούν  να αλλάζουν 

διάφορα θέματα εργασίας σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Οι διαχειριστές ορίζουν ένα 

default  θέμα  το  οποίο  οι  χρήστες  μπορούν  να  αλλάξουν  επιλέγοντας  από  διάφορα 

εγκατεστημένα  στο  σύστημα.  Οι  διαχειριστές  επίσης  μπορούν  να  ορίσουν  θέματα  σε 

κατηγορίες μαθημάτων, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα αλλαγής των από τους χρήστες. 

Η  δημιουργία  των  μαθημάτων  είναι  σχετικά  εύκολη,  χωρίς  όμως  να  διαθέτει 

χαρακτηριστικά  προσαρμοστικότητας.  Για  τη  δημιουργία  του  εκπαιδευτικού  υλικού 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικά είδη περιεχομένου: «εσωτερικές» σελίδες 

οι οποίες δημιουργούνται απευθείας στο Αtutor  και από αρχεία γίνονται upload από  τον 

File Manager. Τo upload των αρχείων είναι εφικτό μόνο μέσω «εσωτερικών» σελίδων, και 

αυτό πιθανώς να δημιουργεί σύγχυση στους εκπαιδευτές κατά τη διαδικασία δημιουργίας 

εκπαιδευτικού υλικού. Οι αξιολογήσεις  των μαθησιακών επιδόσεων των εκπαιδευόμενων 

γίνεται  μέσω διαθέσιμων  τεστ  τα οποία  έχουν πολλές μορφές  και  δυνατότητες,  και  είναι 

εύκολα  στη  διαχείριση.  Οι  αξιολογήσεις  διαθέτουν  λίγα  χαρακτηριστικά 

προσαρμοστικότητας  προβάλλοντας  ανάλογα  feedbacks  στις  απαντήσεις  των 

αξιολογήσεων.  Το  περιβάλλον  επικοινωνίας  του  Atutor  πλαισιώνεται  από  ένα 

ικανοποιητικό αριθμό εργαλείων επικοινωνίας και plug‐ins. 

  Το Μoodle  διαθέτει  ένα  εύκολο περιβάλλον πλοήγησης  και μία φιλική διεπαφή με 

τον  εκάστοτε  χρήστη.  Η  εκπαιδευτική  του  πλατφόρμα  διαθέτει  δυνατότητες 

προσαρμοστικότητας,  τόσο μέσω θεμάτων  στο περιβάλλον  εργασίας όσο  και μερικές στο 

εκπαιδευτικό  υλικό  και  τις  αξιολογήσεις.  Η  προσαρμοστικότητα  του  περιβάλλοντος 

εργασίας μέσω θεμάτων   μπορεί να επεκταθεί και σε επίπεδο μαθημάτων.   Η δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως κάρτες flash και σελίδες.  Αν 

το μάθημα δομηθεί με τη μορφή σελίδων, στο τέλος κάθε σελίδας που εμφανίζεται στην 

οθόνη  παρουσιάζεται  ένα  quiz  με  τη  μορφή  πολλαπλών  επιλογών  ή  επιλογής  σωστής 

απάντησης  κτλ,  με  σκοπό  την  διασφάλιση  της  αποτελεσματικής  μεταφοράς  γνώσης  στον 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

‐109‐ 

εκπαιδευόμενο.  Οι  σελίδες  παρουσιάζονται  με  λογική  σειρά,  μετά  από  κάθε  σωστή 

απάντηση από τον εκπαιδευόμενο. Τόσο οι σωστές, όσο και οι λάθος απαντήσεις μπορούν 

να  υποδείξουν  τον  λόγο  για  τον  οποίο  είναι  σωστές  ή  είναι  λάθος.  Η  διαδικασία  αυτή 

αποτελεί  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  προσαρμοστικότητας  για  το  Moodle.  Η  πλατφόρμα 

αυτή επίσης προσφέρει πολλά είδη τεστ αξιολόγησης εκμάθησης εκπαιδευτικού υλικού, με 

δυνατότητα  υπόδειξης/αιτιολόγησης  στις  απαντήσεις  των  εκπαιδευόμενων.    Το  Μoodle 

διαθέτει forums διαφόρων μορφών και πολλά plug‐ins. 

  Η  εκπαιδευτική  πλατφόρμα  e‐learning  του  ILIAS  διαθέτει  χαρακτηριστικά 

προσαρμοστικότητας  στο  περιβάλλον  εργασίας  των  εκπαιδευόμενων  και  εκπαιδευτών, 

μέσω  διαφορετικών θεμάτων.    Δεν  παρουσιάζεται  προσαρμοστικότητα  στο  εκπαιδευτικό 

υλικό ή στον  τρόπο σχεδίασης και εμφάνισης αξιολογήσεων. Ο  τρόπος χρήσης διαφόρων 

λειτουργιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας παρουσιάζει δυσκολίες, τόσο στην εύρεσή του, 

όσο και την διαχείρισή του, και αυτό καθιστά την πλοήγηση  σχετικά δύσκολη. Ο συντάκτης 

εκπαιδευτικού υλικού βασιζόμενος στις φόρμες (form‐based editor) δεν είναι εύκολος στην 

χρήση του. Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται μέσω διαφόρων ασκήσεων και τεστ, 

που  δεν  παρουσιάζουν  όμως  χαρακτηριστικά  προσαρμοστικότητας.    Το  ILIAS  διαθέτει 

διάφορα plug‐ins  επικοινωνίας των χρηστών.   

  Το  Dokeos    διαθέτει  μια  εύχρηστη  εκπαιδευτική  πλατφόρμα  e‐learning.  Διαθέτει  

απλά και εύκολα στη χρήση εργαλεία authoring για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.   

Διαθέτει  δυνατότητες  προσαρμοστικότητας    στο  παρουσιαζόμενο  εκπαιδευτικό  υλικό 

καθώς  η  παρουσιαζόμενη  ύλη,  αφού  διαχωριστεί  σε  σειριακή  μορφή  (learning  pathς), 

εμφανίζεται κατόπιν επιτυχούς αποτελέσματος από την τρέχουσα σειρά στην επόμενη. Δεν 

διαθέτει  όμως    προσαρμοστικά  χαρακτηριστικά  στις  διάφορες  μορφές  αξιολόγησης  που 

προσφέρει.  Τα  εργαλεία  επικοινωνίας  του  (plug‐ins)    είναι  ικανοποιητικά  με  αξιόλογα 

εκείνα  του live conferencing και της virtual class.  Η πλοήγηση στο περιβάλλον του Dokeos 

είναι εύκολη και δε προκαλεί αποπροσανατολισμό στους χρήστες του. 

  Σύμφωνα με  την  έρευνα  των Craft  και List,  οι  περισσότερες πλατφόρμες e‐learning  

διαθέτουν  πολύ  λίγα  χαρακτηριστικά  προσαρμοστικότητας  (Craft  and  List,  2005).  Στην 

έρευνα  τους  είχανε  αρχικά  επιλέξει  τριάντα  έξι  πλατφόρμες  εκπαιδευτικών  συστημάτων 

από  τις  οποίες  μόνο  εννέα  εν  τέλη  αξιολογηθήκανε  βάση      ελαχίστων  κριτηρίων 

επιλεξιμότητας.  Οι παραπάνω τέσσερες πλατφόρμες e‐learning συστημάτων εμπεριέχονται 

στη  μελέτη  των  Craft  και  List  και  παρουσιάζονται  στις  επόμενες  παραγράφους 

επικουρούμενες  από  την  έρευνα  της  παρούσης  διατριβής.    Η  αξιολόγηση  βασίζεται  στην 

πλήρη ποιοτικού βάρους και αθροίσματος προσέγγιση  (Comprehensive Qualitative Weight 
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and  Sum  approach‐QWS),  του  Μ.  Scriven,  1991.  Η  εν  λόγω  προσέγγιση  είναι    ευρέως 

αποδεκτή  στην  αξιολόγηση  προϊόντων  λογισμικού.  Σύμφωνα  με  την  QWS  προσέγγιση,  

επιλέγονται  κριτήρια    στα  οποία  κατόπιν    προσδίδεται  βαρύτητα  προκειμένου  να 

επιτευχθεί η σύγκριση και η αξιολόγηση.  Υπάρχουν έξι ποιοτικού ενδιαφέροντος  επίπεδα 

για ένδειξη των οποίων υπάρχουν τα εξής σύμβολα: Ε = σημαντικό, * = άκρως βαρύτιμο, # = 

πολύ βαρύτιμο, + = βαρύτιμο, | = οριακά βαρύτιμο, 0 = καθόλου βαρύτιμο.  Το βάρος κάθε 

κριτηρίου προσδιορίζει  και  το  διάστημα  τιμών που μπορεί  να  πάρει  για  να μετρήσει  την 

απόδοση  κάθε  πλατφόρμας  .  Για  παράδειγμα  για  ένα  κριτήριο  με  βαρύτητα  #,  η 

αξιολόγηση  της  κάθε  πλατφόρμας  μπορεί  να  πάρει  τιμές  #,  +,  |,  0  αλλά  όχι  *.  Για  την  

συγκριτική αξιολόγηση προσμετράται το σύνολο των συμβόλων κάθε πλατφόρμας. Έτσι μία 

πλατφόρμα  μπορεί  να  έχει  2*,  3#,  3|  ή  2*,  5#,  1|,  και  η  αξιολόγησή  της  να  γίνει  βάσει 

αυτών των ενδείξεων. Μερικές φορές όμως, η συγκριτική αξιολόγηση πλατφόρμων με αυτό 

τον τρόπο δεν εμφανίζει ξεκάθαρα αποτελέσματα.  Για παράδειγμα ενώ είναι ξεκάθαρο ότι 

το 3*, 4#, 2| είναι καλύτερο από το 2*, 4#, 2|, δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι καλύτερο από 

το 2*, 6#, 1+.  Για την τελευταία περίπτωση εμφανώς θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση.  

Οι  αξιολογήσεις  μπορούν  να  γίνουν  σε  διάφορες  κατηγορίες  όπως:  εργαλεία 

επικοινωνίας,  προσαρμοστικότητα,  διαχείριση  πληροφοριών  χρηστών,  

ευχρηστία(usability),    διαχείριση  περιβάλλοντος,  διαχείριση  μαθημάτων    κ.ά.      Για  την 

αξιολόγηση της κατηγορίας που σχετίζεται με την  προσαρμοστικότητα  των  πλατφόρμων, 

επιλέχθηκαν τέσσαρες υποκατηγορίες:  

• Ευαρμοστία (adaptability) 

•  Προσωπικά χαρακτηριστικά (personalization) 

• Εκτατό (extensibility) 

• Προσαρμογή (adaptivity) 

H  ευαρμοστία  περιέχει  όλες  εκείνες  τις  διευκολύνσεις  για  την  προσαρμογή  του 

περιβάλλοντος της πλατφόρμας στις ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος που αφορά για 

παράδειγμα  την  γλώσσα  επικοινωνίας.  Τα  προσωπικά  χαρακτηριστικά  υποδεικνύουν  τις 

προσωπικές διευκολύνσεις που μπορεί να έχει ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας, με βάση 

τις προσωπικές του προτιμήσεις, για παράδειγμα . Το εκτατό αναφέρεται στην δυνατότητα 

επεκτασιμότητας  που  καθίσταται  εφικτό  είτε  μέσω  καλού  προγραμματισμού  είτε  μέσω 

διαθέσιμων  διεπαφών  προγραμματιστικής  τεκμηρίωσης  (document  applicationς 

programming  interface  –API).    Η  προσαρμογή  υποδεικνύει  όλα  τα  είδη  αυτόματης 

προσαρμογής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών όπως, προσωπικούς σχολιασμούς 

για  εκπαιδευτικά  αντικείμενα,  αυτόματα  προσαρμοσμένο  εκπαιδευτικό  υλικό,    κ.ά.    O 
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πίνακας 3.4 δείχνει συγκριτικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης της προσαρμοστικότητας των 

εκπαιδευτικών  πλατφόρμων  σύμφωνα  με  την  προσέγγιση  QWS  τωv  Craft  και  List.    

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του πίνακα 3.4 οι επιδόσεις μερικών από τις πλατφόρμες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θα μπορούσαν να είναι καλύτερες, σύμφωνα με τα σχόλια των παραπάνω παραγράφων.  

Για παράδειγμα στην υποκατηγορία εκτατό το Atutor μπορεί να βαθμολογηθεί με *, 

και  στην  υποκατηγορία  των  προσωπικών  χαρακτηριστικών  το  Dokeos  μπορεί  να 

βαθμολογηθεί  με  +.  Στην  υποκατηγορία  της  προσαρμογής,  τόσο  το  Μοοdle  όσο  και  το 

Dokeos    μπορούν  να  βαθμολογηθούν  με  #.    Μια  ολοκληρωμένη  αξιολόγηση  σε  οκτώ 

κατηγορίες αξιολόγησης βασισμένη στην αξιολόγηση των Craft και List  παρουσιάζεται στον 

πίνακα 3.5. 
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           Πίνακας 3.4: Αξιολόγηση Προσαρμοστικότητας (Craft &List, 2005) 
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Management 
Usability aspectsAdaptationof user data

Technical Course
Managementstration

Admini-
Communication Tools Learning Objects

Πίνακας 3.5:  Αξιολόγηση e‐learning πλατφόρμων σε 8 κατηγορίες και  
                         αντίστοιχες υποκατηγορίες  (Craft &List, 2005)  
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3.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάστηκε  η  ιστορική  αναδρομή  και  η  εξέλιξη  των 

προσαρμοστικών  συστημάτων.  Παρουσιάστηκαν  επίσης  μοντέλα  αναφοράς,  αλλά  και 

εφαρμογές προσαρμοστικών συστημάτων. Διαπιστώθηκε ότι στα τρέχοντα συστήματα αλλά 

και τις εφαρμογές αυτών των συστημάτων, η προσαρμοστικότητα έχει αρκετό δρόμο ακόμα 

να  διανύσει  για  να  αποτελέσει  ένα  αποτελεσματικό  εργαλείο      εκπαίδευσης.  Αν  και  

υπάρχουν  εκπαιδευτικές  πλατφόρμες  πάνω  στις  οποίες  αναπτύσσονται  παιδαγωγικά 

βασιζόμενα  προσαρμοστικά χαρακτηριστικά, οι δυνατότητές τους απέχουν από αυτές  που 

θα  μπορούσαν  να  προσφέρουν  ένα  ολοκληρωμένο  προσαρμοστικό  σύστημα  e‐learning. 

Σήμερα, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, θα πρέπει και τα συστήματα e‐learning  

που  θέλουν  να  έχουν  χαρακτηριστικά  προσαρμοστικότητας  να  ακολουθούν  τις  εξελίξεις 

αυτές.  O  σημασιολογικός  ιστός  αποτελεί  αναμφισβήτητα  το  μέσο  πάνω  στο  οποίο  τα 

διάφορα συστήματα εξελίσσονται, και οι δυνατότητές του μπορούν να συμβάλλουν θετικά 

προς  την  ανάδειξη  των  προσαρμοστικών  χαρακτηριστικών  των  διαφόρων  συστημάτων.  

Έτσι η νέα μορφή  των προσαρμοστικών συστημάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τις 

παιδαγωγικές  απόψεις  όσο  και  τις  τεχνολογικές  εξελίξεις,  για  να  ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στα κελεύσματα της γενικότερης εκπαιδευτικής κοινότητας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  αναφέρονται  οι  περιορισμοί  και  οι  προβληματισμοί  στην 

ανάπτυξη  Προσαρμοστικών  Διαδικτυακών  Εκπαιδευτικών  Συστημάτων  (ΠΔΕΣ).  

Σχολιάζονται  και  αξιολογούνται  τόσο  οι  μέθοδοι  ανάπτυξης  των  συστημάτων  όσο  και  οι 

εμπλεκόμενες τεχνολογίες και πρότυπα, με σκοπό την ανάδειξη μίας αποτελεσματικής και 

πρωτότυπης  προσέγγισης,  σχετικά  με  την  μεθοδολογία    σχεδιασμού  ενός  νέου 

προσαρμοστικού  διαδικτυακού  συστήματος.    Παρουσιάζεται  επίσης  η    μεθοδολογική 

προσέγγιση που ακολουθείται κατά την ανάπτυξη του προτεινόμενου ΠΔΕΣ. 

 4.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ  ΠΔΕΣ 

Σύμφωνα με τους Cristea (Cristea and Garzotto, 2004; Cristea and Okamamoto, 2000; 

Cristea and Aroyo, 2002);   Devedzic, 2003;   Brusilovsky, 2001; Karampiperis and Sampson, 

2004;  Fink  et  al.1997;  Okamoto  et  al.  2001,  o  προβληματισμός  δεν  έγκειται  στο  αν  η 

προσαρμοστικότητα είναι αναγκαία στα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά στο ποια μορφή θα 

πρέπει να έχει.  Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό έχουν γίνει διάφορες έρευνες.  Μια εκ 

των  ερευνών    που  έχουν  διεξαχθεί,  χρηματοδοτούμενη  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  

πρόσφατα,  είναι    η Minerva/ADAPT  (Cristea  et  al.,  2005).    Στα  πλαίσια  της  ερευνητικής 

αυτής  προσπάθειας  έχουν  δημιουργηθεί  διάφορα  συστήματα  όπως  το  ΜΟΤ,  για  να 

δοκιμάσουν  νέα  προσαρμοσμένα  εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα  σε  πραγματικές  συνθήκες 

λειτουργίας.  Σύμφωνα  με  τον  Devedzic  (Devedzic,  2003)  η  πρόκληση  για  τα  ΠΔΕΣ  της 

επόμενης γενιάς εστιάζεται στα εξής θέματα:  στο διαμοιρασμό του εκπαιδευτικού υλικού, 

στην επαναχρησιμοποίησή του,  η πληθώρα των προτύπων επικοινωνίας, και την ικανότητα 

των  τελικών  χρηστών  (εκπαιδευτικών)  να  κάνουν  αποτελεσματική  χρήση  των  ΤΠΕ.  Άλλοι, 

όπως οι Cristea και Garzotto, 2004,     υποστηρίζουν ότι ο σωστός σχεδιασμός   αποτελεί το  

πιο σημαντικό στοιχείο στη γενικότερη ανάπτυξη ΠΔΕΣ.  

Επιπροσθέτως   πολλά εκπαιδευτικά   συστήματα   δημιουργούν σύγχυση τόσο στους 

εκπαιδευόμενους  όσο  και  στους  εκπαιδευτές,  λόγω  της  έλλειψης  αποτελεσματικής 

διαδραστικότητας.    Στους  εκπαιδευόμενους,    σύμφωνα με  τον Brusilovsky,    το πρόβλημα 

έγκειται  στο    γεγονός  ότι  τους  δημιουργείται  μία  σύγχυση  και  ένας  υπερμεσικός  

αποπροσανατολισμός  από  την  νοητική  υπερφόρτιση  που  υφίστανται  από  το  υπερμεσικό 
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εκπαιδευτικό  περιβάλλον  (Brusilovsky,  1996).  Έτσι  τα    υπερμεσικά  εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα   θα πρέπει  να προσφέρουν υποστήριξη στους  εκπαιδευόμενους  τόσο στην 

εξεύρεση  της  επιθυμητής  πληροφορίας  όσο  και    για  την  αξιολόγηση  του  διαδραστικού 

περιβάλλοντος  στο  οποίο  λαμβάνουν  μέρος.  Στους    εκπαιδευτές    και  γενικότερα  στους 

συγγραφείς  εκπαιδευτικού υλικού υπάρχει  το  πρόβλημα  έλλειψης  λογισμικών  εργαλείων 

ικανών να υποβοηθήσουν στην κατάλληλη μορφοποίηση της ύλης και  την ένταξή της στο 

υπερμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Η αποτίμηση των υπαρχόντων ΠΔΕΣ είναι δύσκολη σύμφωνα με τους A. Mitrovic, B. 

Martin,  and M. Mayo,  2002,  είτε  λόγω  της  έλλειψης  ενός  ευρέως  αποδεκτού  πλαισίου 

αξιολόγησης  σε  βασικά  τομεακά  και  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  ΠΔΕΣ,  όπως:  η 

μοντελοποίηση  του  περιβάλλοντος  του  εκπαιδευόμενου,  η  προσαρμοστικότητα  του 

παιδαγωγικού μοντέλου, η δημιουργία εκπαιδευτικών διαλόγων κ.ά., είτε λόγω του ότι οι 

σχετικές θεωρίες είναι σχετικά νέες ή υπό ανάπτυξη. 

4.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται για την ανάπτυξη ενός προσαρμοστικού  

διαδικτυακού    εκπαιδευτικού  συστήματος,  απορρέει  τόσο  από  την    αναφερόμενη 

βιβλιογραφική έρευνα  του Κεφαλαίου 2, όσο και από τη διαθέσιμη σχετική τεχνολογία  η 

οποία  παρουσιάστηκε  λεπτομερώς  στο  Κεφάλαιο  3.    Έγινε  αποτίμηση  των  συγγενών 

μεθόδων  σχεδιασμού,    τεχνολογικών  περιορισμών,  παιδαγωγικών  μεθόδων  και 

περιθωρίων βελτίωσης υφιστάμενων ΠΔΕΣ.  

Τα  βασικά  τμήματα  που  αποτελούν  ένα    ΠΔΕΣ  είναι:    το  μοντέλο  του 

εκπαιδευόμενου,  το  μοντέλο  του  εκπαιδευτή,  το  παιδαγωγικό  μοντέλο,    το  μοντέλο 

γνώσης, και η μηχανή προσαρμογής.  Στη προτεινόμενη προσέγγιση έχει επίσης  προστεθεί 

το  μοντέλο  αξιολόγησης  ως  μηχανισμός  βελτίωσης  της  προσαρμοστικότητας  και  της 

απόδοσης  του  προς  ανάπτυξη  ΠΔΕΣ.  Ο  τρόπος  διασύνδεσης  των  παραπάνω  μοντέλων 

αναπαρίσταται στο παρακάτω σχήμα 4.1 . 
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 Οι αρχές  βάσει των οποίων  το σύστημα παροχής προσαρμοστικής εκπαίδευσης με 

αξιολόγηση λειτουργεί, εκθέτονται στις επόμενες ενότητες.   Περιγράφεται  η σύσταση του 

μοντέλου του εκπαιδευόμενου και ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος  προσαρμόζει 

τις εκπαιδευτικές του ανάγκες σε επιλεγόμενο γνωστικό αντικείμενο. Δίνεται  έμφαση στον 

τρόπο    χρήσης  του  συστήματος προσαρμογής‐αξιολόγησης προκειμένου  να προσαρμόσει 

το  εκπαιδευτικό  υπόβαθρο  του  εκπαιδευόμενου  σε  κάθε  επιλεγόμενο  γνωστικό 

αντικείμενο.  Το  μοντέλο  του  εκπαιδευτή  περιγράφει  τη    μέθοδο  εισαγωγής  της 

επαναχρησιμοποιούμενης  ύλης  τον  τρόπο  δόμησής  της  και  τον  τρόπο  διαχείρισής  της. 

Περιγράφεται  επίσης το πρότυπο του παιδαγωγικού μοντέλου όπου εμπεριέχονται όλοι οι 

απαραίτητοι  κανόνες  βάσει  των  οποίων  το  εκπαιδευτικό  υλικό  παρουσιάζεται  στον 

εκπαιδευόμενο.  Τελευταία περιγράφεται ο τρόπος δόμησης του εκπαιδευτικού υλικού στο 

τόπο  εναπόθεσής  του.    Η  μηχανή  προσαρμογής‐αξιολόγησης    αναλύεται  στο  ρόλο  που 

διαδραματίζει,  τόσο  στην  προσαρμοστικότητα  του  εκπαιδευτικού  μοντέλου  όσο  και  στην 

αξιολόγηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού από τον εκπαιδευόμενο. 

4.3.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Απαραίτητο  μοντέλο  σε  κάθε  προσαρμοστικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  αποτελεί  το 

μοντέλο  του  εκπαιδευόμενου. Μέσω  του  εν  λόγω μοντέλου  θα  γίνει  και  εξατομικευμένη 

παροχή  γνώσης  προς  κάθε  εκπαιδευόμενο,  μιας  και  κάθε  ένας  από  αυτούς  διαθέτει 

Σχήμα 4.1: Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική

Εκπαιδευόμενοι

Συσχέτιση 
Εκπαιδ. 
Υλικού με 
επίπεδο 
δυσκολίας 

∆όμηση & 
Συσχέτιση 
Εκπαιδ. 
Υλικού

Μοντέλο 
Εκπαιδευτή

Παιδαγωγικό 
Μοντέλο

∆εξαμενή Υλικού 
Εκπαίδευσης και 
Αξιολόγησης

Αξιολόγηση

Εκπαιδευτές

Μοντέλο 
Γνώσης

Μηχανή 
Προσαρμογής

∆ιεπαφή 
Εκπαιδευομένου

Μοντέλο 
Εκπαιδευό
μενου -
Επίπεδο 

Κατάρτισης
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διαφορετικό επίπεδο γνώσης, έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετικές ανάγκες. Η 

ιδέα του μοντέλου του μαθητή (student  model) προέρχεται από την κοινότητα των ευφυών 

εκπαιδευτικών  συστημάτων  (ITS  –  Intelligent  Tutoring  Systems),  όπου  το  μοντέλο  του 

μαθητή αποτελούσε τη βάση σχεδιασμού  τους για την παροχή λειτουργιών, όπως, ευφυή 

ανάλυση  επίλυσης  (intelligent  solution  analysis),  υποστήριξη  στην  επίλυση  προβλημάτων 

(problem  solving  support),  και  ενεργή  σειριακή  εξέλιξη  (curriculum  sequencing).    Έτσι  τα 

σημαντικότερα  στοιχεία  των  μοντέλων  μαθητών  αντιπροσωπεύουν  το  πεδίο  γνώσης  των 

μαθητών  (domain knowledge)  και  τη  διαδικασία  εκμάθησης  (Sission & Shimura, 1998). O 

όρος  «μοντέλο  εκπαιδευόμενου»  (learner  model),  αναφέρεται  στα  εκπαιδευτικά 

προσαρμοστικά υπερμέσα. Το μοντέλο του εκπαιδευόμενου δίνει έμφαση στις διαδικασίες 

που  στοχεύουν  στον  έλεγχο  και  στην  υπευθυνότητα  του  καθενός  κατά  τη  διαδικασία  

απόκτηση γνώσης μέσω ενός προσαρμοστικού συστήματος (Kay, 2001; Kobsa et al, 2001). 

  Το  μοντέλο  του  εκπαιδευόμενου  απαρτίζεται  από  πληροφορίες  που  σχετίζονται 

άμεσα,  τόσο  με  τους  επιδιωκόμενους  στόχους  όσο  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  του 

εκπαιδευτικού  συστήματος.    Αποτελείται  από  τις    εξατομικευμένες  αναπαραστάσεις 

ορισμένων  χαρακτηριστικών  και  μαθησιακών  αναγκών  του,  ώστε  να  επιτευχθεί  μια 

ανεξάρτητη και αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και 

το εκπαιδευτικό σύστημα. Επειδή βεβαίως το μοντέλο του εκπαιδευόμενου δεν μπορεί να 

αναπαραστήσει επακριβώς τις μαθησιακές    ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου,  οι σχεδιαστές 

αυτών  των  εκπαιδευτικών  συστημάτων  διαμορφώνουν/προσαρμόζουν  το  εκπαιδευτικό 

περιβάλλον  βασιζόμενοι  στην  πρόοδο  των  εκπαιδευόμενων  που  απορρέει  από  την 

κατανόηση του παρουσιαζόμενου πεδίου γνώσης.   

  Ένα μοντέλο εκπαιδευόμενου μπορεί να αποτελείται από τέσσερα συστατικά (σχήμα 

4.2):  την  απόκτηση,  την  αναπαράσταση,  την  εξαγωγή  συμπερασμάτων    και  την  απόφαση 

(Pohl & Nick, 1999).   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Σχήμα 4.2: Λειτουργικά συστατικά μοντέλου εκπαιδευόμενου

Συμπεριφορά 
Εκπαιδευομένου

Απόκτηση Μοντέλο 
Εκπαιδευομένου

Αναπαράσταση

Προσαρμοστική Λήψη 
Απόφασης

Απόφαση

Εξαγωγή 
Συμπερασμάτων /

reasoning

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ                                               

‐117‐ 

Πληροφορίες  σχετικές  με  τον  εκπαιδευόμενο  αποκτώνται  από  ένα  μηχανισμό 

παρακολούθησης  για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πληροφορίες που αποθηκεύονται στο 

μοντέλο του εκπαιδευόμενου αναπαριστούν χαρακτηριστικά του χρήστη (Brusilovsky, 1996) 

όπως: υφιστάμενες εμπειρίες και γνώσεις, προτιμήσεις και στόχους. Τόσο οι αποκτηθείσες  

πληροφορίες  όσο  και  τα  εξαγόμενα  συμπεράσματα  αποθηκεύονται  στο  μοντέλο  του 

εκπαιδευόμενου  όπου  γίνεται  και  η  αναπαράσταση.  Το  μοντέλο  του  εκπαιδευόμενου 

τελικά διαμορφώνει τη βάση για την προσαρμοστική λήψη απόφασης που καταλήγει στον 

προσαρμοστικό  μηχανισμό.    Σε  παρόμοια  έρευνα  των  Brusilovsky,  Karagiannidis  και 

Sampson  το  2004,  υποστηρίζεται  το  διαβαθμισμένο  πλαίσιο  αξιολόγησης  (layered 

evaluation  framework),  όπου  η  επιτυχία  της  προσαρμοστικότητας  στο  μοντέλο  του 

εκπαιδευόμενου,  διασπάται  και  αξιολογείται  σε  δύο  φάσεις,  αντανακλώντας  τις  κύριες 

διαδικασίες προσαρμογής (σχήμα 4.3):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Φάση εκτίμησης αλληλεπίδρασης,   όπου σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά  με  την  αλληλεπίδραση  εκπαιδευόμενου‐μηχανής  για  το  συγκεκριμένο 

Σχήμα 4.3: Διαβαθμισμένο πλαίσιο αξιολόγησης μοντέλου εκπαιδευόμενου δύο    
                   φάσεων: Εκτίμησης Αλληλεπίδρασης & Προσαρμοστικής Λήψης Απόφασης 
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εκπαιδευτικό σύστημα.  Για παράδειγμα μπορεί   σε αυτή τη φάση να εντοπιστούν 

προβλήματα, όπως, αδυναμία του εκπαιδευόμενου να εκκινήσει ή να ολοκληρώσει 

μια διαδικασία,  αποπροσανατολισμός,    μη ορθή κατανόηση  ενός θέματος    κ.ά. Η 

εκτίμηση βασίζεται συνήθως σε χαμηλό επίπεδο πληροφοριών που προσφέρονται 

από  τον  μηχανισμό  παρακολούθησης,  και  περιλαμβάνει  για  παράδειγμα: 

απαντήσεις σε τεστ, έναρξη και ολοκλήρωση κάποιας διαδικασίας,  κ.ά. 

• Φάση προσαρμοστικής λήψης αποφάσεως, όπου με βάση τα αποτελέσματα από τη 

φάση  εκτίμησης  επιλέγεται  ανάλογη  προσαρμογή,  με  σκοπό  την  βελτίωση  της 

αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα μπορεί να επιλεγεί ανάλογη προσαρμογή για να 

δώσει  επεξηγήσεις  σε  κάποιο  τεστ,  να  παρουσιάσει  ένα  pop‐up  μήνυμα  για  να 

υποβοηθήσει τον εκπαιδευόμενο  κ.ά. 

Το μοντέλο του εκπαιδευόμενου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο  στην σχεδίαση ενός 

προσαρμοστικού υπερμεσικού συστήματος, διότι μεταξύ άλλων προσφέρει τα εξής:  

• προσαρμόσιμη (adaptable) διεπαφή  με το εκπαιδευτικό σύστημα,  

• προσαρμογή    των  εκπαιδευτικών  του  αναγκών    σε  αντίστοιχο  επίπεδο  του 

προσφερόμενου μαθησιακού υλικού χωρίς τη μεσολάβησή του, 

• υποστήριξη και παροχή εξατομικευμένης βοηθείας, 

• διαμαθησιακή αναζήτηση, 

• συνεργασιακή εκμάθηση (collaborative learning). 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το μοντέλο του εκπαιδευόμενου είναι αυτό που 

στην  ουσία  εκκινεί  τις  διαδικασίες  εξατομικευμένης  παρουσίασης  και  πλοήγησης  σε  ένα 

προσαρμοστικό υπερμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

4.3.2 ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

  Σημαντικό  ρόλο  στον  σχεδιασμό  εκπαιδευτικών  συστημάτων  διαδραματίζει  το 

παιδαγωγικό μοντέλο,  αφού διαμορφώνει τον τρόπο παρουσίασης του μαθησιακού υλικού 

στον  εκπαιδευόμενο.    Πιο  συγκεκριμένα  το  παιδαγωγικό  μοντέλο  σε  συνεργασία  με  τα 

μοντέλα  του  εκπαιδευόμενου  και  της  γνώσης,  διαμορφώνει    τους  κανόνες  παρουσίασης,  

πλοήγησης,  αξιολόγησης  και    προσαρμογής  του  μαθησιακού  υλικού,    έτσι,  ώστε  να 

επιτευχθεί ο   στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

 Οι μαθησιακές δυνατότητες των εκπαιδευόμενων, η προηγούμενη γνώση τους και οι 

μαθησιακές  τους  προτιμήσεις    λαμβάνονται  υπόψη  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η 

εξατομικευμένη δημιουργία και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.  Τυχόν περιορισμοί 

αλλά  και  ευκαιρίες,  τόσο  στον  διαθέσιμο  τεχνολογικό  εξοπλισμό,  όσο  και  στα  διαθέσιμα 
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εργαλεία  ανάπτυξης    λογισμικού,  θα  μπορούσαν  να  αποκλείσουν  ή  να  αποδεχθούν  την 

υιοθέτηση μερικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων 

  Με  βάση  το  παιδαγωγικό  μοντέλο  διαμορφώνεται  και  το  γενικότερο  περιβάλλον 

διεπαφής  του  εκπαιδευόμενου  με  το  εκπαιδευτικό  σύστημα,  όπου  με  τη  σχεδίαση 

εργαλείων  διαχείρισης  και  επέκτασης  του προσαρμοστικά παρουσιαζόμενου μαθησιακού 

υλικού,  διευρύνεται  και  αξιοποιείται  το  μαθησιακό  αποτέλεσμα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο 

σχεδιάζονται  οι  εκπαιδευτικές  διαδικασίες  που  ο    εκπαιδευτής/εκπαιδευτικό  σύστημα 

χρησιμοποιεί, για να μεταφέρει το μαθησιακό υλικό στον εκπαιδευόμενο. Πριν το 1990, οι 

σχετικές  με  το  παιδαγωγικό  μοντέλο  θεωρίες,    εστιαζόταν  στην  αλληλεπίδραση  και 

επικοινωνία    μεταξύ      εκπαιδευτή/εκπαιδευτικού  συστήματος  και  εκπαιδευόμενων,  ενώ 

μετέπειτα  και  ιδιαιτέρως  τα  τελευταία  χρόνια,  οι  σχετικές  παιδαγωγικές  θεωρίες 

εστιάζονται  στην  συνεργασιακή  μάθηση,  στην  αλληλεπίδραση  των  μελών  της 

εκπαιδευόμενης ομάδας και στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό.  

  Σε    ένα ΠΔΕΣ δύνανται  να  εφαρμοστούν    διαφορετικές μορφές  εκπαίδευσης όπως, 

συμπεριφοριστικών,  γνωστικών,  εποικοδομητιστών    κ.ά.    Το  συναίσθημα  συμμετοχής  σε 

ένα  εκπαιδευτικό  σύστημα  προωθεί  τη  διάθεση  των  εκπαιδευόμενων  για    μάθηση  και 

επηρεάζει  την  εκμάθηση  ευνοϊκά.    Αυτά  τα  συναισθήματα  με  την    παρουσίαση  μέσω 

συζητήσεων  διαφόρων  θεμάτων  ενδιαφέροντος,  με  την  υποβολή  συμπληρωματικής 

εκπαιδευτικής  ύλης,  με  την  φιλική  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  εκπαιδευόμενων‐

εκπαιδευτών‐βοηθών  εκπαιδευτών  (tutors)  και  άλλων  συμμετεχόντων  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία  ευνοούν  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  μεγιστοποιούν  το  μαθησιακό 

αποτέλεσμα. 

  Σε  πραγματικές  καταστάσεις  εκμάθησης  δεν  υπάρχει  κάποια  προτεινόμενη 

παιδαγωγική  θεωρία  ως  πρότυπο.  Η  επιλογή  του  κατάλληλου  εκπαιδευτικού  μοντέλου 

εξαρτάται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς στόχους του εκπαιδευόμενου, από τις βασικές 

του  γνώσεις  και  το  διαθέσιμο  μαθησιακό  υλικό.  Με  την  πρόοδο  της  τεχνολογίας  και  τη 

διεξαγωγή νέων εκπαιδευτικών ερευνών, παρατηρείται ότι η απόκτηση γνώσης   από τους  

εκπαιδευόμενους  είναι  πιο  αποτελεσματική  μέσω  μαθητο‐κεντρικών  μεθόδων  αλλά  και 

συνεργασιακής εκμάθησης.  Για  τον McConnell(2000), αν  και η συνεργασιακή μάθηση δεν 

είναι  καινούργια  εκπαιδευτική  διαδικασία,    στα  νέα  ΠΔΕΣ  αρχίζει  δειλά  να  εμφανίζεται. 

Σύμφωνα με τον Argyle (1991) υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι συνεργασιακής εκπαίδευσης: 

εκπαιδευτικές αμοιβές,  π.χ. καλύτεροι βαθμοί επίδοσης, ταχύτερη επίλυση προβλημάτων 

διαμοιρασμός δραστηριοτήτων και τέλος διαμόρφωση και ενδυνάμωση σχέσεων. 
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  Στα  πλαίσια  της  δημιουργικής  και  αποτελεσματικής  εκμάθησης  το  παιδαγωγικό 

μοντέλο  λαμβάνει  υπόψη  του  και  άλλες  παραμέτρους  προκειμένου  να  βοηθήσει  στη 

διαμόρφωση  του  εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος.    Στην  online  εκπαίδευση  μερικές  φορές 

δημιουργείται  σύγκρουση  μεταξύ  της  ατομικής  ελευθερίας  των  εκπαιδευόμενων  για  τον 

επιλεχθέντα  χρόνο,  τόπο,    εκπαιδευτικό  περιεχόμενο    κ.ά.,  και  των  εκπαιδευτών  που 

επιδιώκουν  συνεργασιακή  εκμάθηση.    Έτσι  υπάρχει  μία  πρόκληση  για  εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς να αναπτύξουν online εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία να συνυπάρχει η 

ατομική  εκπαιδευτική  προτίμηση  και  η  συνεργασιακή  εκμάθηση.  Έρευνες  του  Paulsen 

(1993,  2003)  έχουν  αναδείξει  την  ύπαρξη  έξι  παραγόντων  προσαρμοστικότητας  που  οι 

εκπαιδευόμενοι  επιθυμούν  ένα  εκπαιδευτικό      σύστημα  να  διαθέτει  (Σχήμα  4.4)  σε 

συνδυασμό με την συνεργασιακή μάθηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Το  μαθησιακό  στυλ  (cognitive/learning  style)  λαμβάνεται  υπόψη  στη  δημιουργία 

προσαρμοστικών  περιβαλλόντων  εκπαίδευσης,      αφού  περιλαμβάνει  εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες  που  αναλαμβάνουν  οι  εκπαιδευόμενοι,        τον  εκπαιδευτικό  τους 

προσανατολισμό  και  το  διανοητικό  τους  μοντέλο  εκμάθησης  (Vermunt,  1996).  Το 

μαθησιακό  στυλ  επηρεάζει  τις  στρατηγικές  εκμάθησης  και  προσδιορίζει  το  πώς 

πραγματοποιείται η προσαρμοστικότητα σε ένα ΠΔΕΣ (Stash, 2007): 

• Επιλογή εκπαιδευτικών αντικειμένων – αυτός ο τύπος στρατηγικής εφαρμόζεται σε 

χαμηλού  επιπέδου  προσαρμοστικότητα,  όπως  αυτή  ορίζεται  στην  ταξινομία  του 

Brusilovsky  (Κεφ  3,  Σχήμα  3.2),  όπως    για  παράδειγμα  στη  προσαρμοστική 

πολυμεσική παρουσίαση, στη προσαρμοστικότητα μορφής  κ.ά. 

Σχήμα 4.4: Το Εξάγωνο της Συνεργασιακής   
                     Ελευθερίας του Paulsen 

 Περιεχόμενο

Ρυθμός 

Εκμάθησης
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• Ταξινόμηση πληροφοριών ή διάθεση διαφορετικών οδών προσαρμογής – μπορεί να 

εφαρμοστεί  μέσω  απευθείας  καθοδήγησης,  προσαρμοστικής  ταξινόμησης 

συνδέσμων, προσαρμοστικής απόκρυψης συνδέσμων. 

• Παροχή  υποστηρικτικών  εργαλείων  πλοήγησης  –  μπορεί  να  εφαρμοστεί  μέσω 

προσαρμογής του σχεδιαγράμματος  (δεν ορίζεται στην ταξινομία του Brusilovsky),  

και προσαρμογής χάρτη. 

Μέσω  του  παιδαγωγικού  μοντέλου  αναδεικνύεται  και  η  παιδαγωγική  δομή  του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η οποία θα αποτελέσει και τον σκελετό του σχεδιασμού του 

εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος.    Η  οργάνωση  και  εμφάνιση  του  μαθησιακού  υλικού  με 

προσαρμοστικές  δυνατότητες,    η  διαδικασία  αξιολόγησης,  η  παροχή  εξατομικευμένης 

υποστήριξης και επεξήγησης μαθησιακών εννοιών, η δυνατότητα συνεργασιακής μάθησης, 

και  άλλα  σχετικά  εκπαιδευτικά  θέματα  εμπεριέχονται  στην  παιδαγωγική  δομή  του 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

4.3.3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Το μοντέλο του εκπαιδευτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε κάθε προσαρμοστικό 

εκπαιδευτικό σύστημα.  Η  διαβαθμισμένη οργάνωση  του  εκπαιδευτικού υλικού,  ο  τρόπος 

δόμησής  του  καθώς  και  ο  τρόπος  αξιολόγησης  των  εκπαιδευομένων  ορίζεται  από  το 

μοντέλο  του  εκπαιδευτή.  Πιο  συγκεκριμένα,  στο  μοντέλο  του  εκπαιδευτή  ορίζεται  ο 

αριθμός  διαβαθμίσεων  του  περιεχομένου  του  εκπαιδευτικού  αντικειμένου,  με  βάση  το 

επίπεδο δυσκολίας του. Με την διαβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, παρέχεται η 

εξατομικευμένη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού κάθε εκπαιδευτικού αντικειμένου 

στους εκπαιδευόμενους, με βάση το επίπεδο γνώσεών τους και εμπειρίας τους. 

Ο  τρόπος  αξιολόγησης  της  μαθησιακής  προόδου  των  εκπαιδευομένων  

διαμορφώνεται στο μοντέλο του εκπαιδευτή που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 

• Τον  αριθμό  και  το  είδος  των  ερωτήσεων  (πολλαπλών  επιλογών, 

συμπλήρωση κενών κ.ά.) 

• Την  ελάχιστη  βαθμολογία  επίδοσης  που  πρέπει  να  πετύχουν  οι 

εκπαιδευόμενοι για να κριθεί η αξιολόγησή τους επιτυχής  

• Την επιλογή διεξαγωγής τεστ για κάθε διαβαθμισμένο επίπεδο ή για όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό 

• Τη θέσπιση χρονικών ορίων  για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

• Την  δυνατότητα  υποστήριξης  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευόμενων, 

παρέχοντας  την  δυνατότητα  υπόδειξης  του  εκπαιδευτικού  περιεχομένου 

από όπου προέρχεται η ερώτηση 
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• Την  συλλογή  πληροφοριών  σχετικά  με  τις  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες 

των εκπαιδευομένων στο σύστημα σχετιζόμενες με: 

o  Τα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  επιτυχιών/αποτυχιών  των 

εκπαιδευομένων  με  βάση  τα  τεστ  αξιολόγησής  τους  σε 

εκπαιδευτικά αντικείμενα.  

o Τον αριθμό προσπαθειών  των  εκπαιδευομένων  για  την προαγωγή 

τους  σε  ανώτερο  επίπεδο  κατάταξης,  μέσω  συνεχιζόμενης 

αξιολόγησης 

o Την  Βαθμονόμηση  του  μαθησιακού  περιεχόμενου  εκπαιδευτικών 

αντικειμένων από τους εκπαιδευόμενους.  

Στο  μοντέλο  του  εκπαιδευτή  ορίζονται  και  τα    tags  σε  κάθε  διαβαθμισμένο 

επίπεδο  των    εκπαιδευτικών  αντικείμενων,  τα  οποία    είναι  απαραίτητα  για  την 

εύρυθμη λειτουργία της διαμαθησιακής μηχανής αναζήτησης. 

    

4.3.4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΝΩΣΗΣ  

  Είναι  γεγονός  ότι  τα    περισσότερα  ΠΔΕΣ  δίνουν  έμφαση  στον  τρόπο  παράδοσης 

εκπαιδευτικού  υλικού  και  το  μοντέλο  γνώσης  δημιουργεί  την  αναπαράσταση  του 

μαθησιακού υλικού που παραδίδεται.   Η δόμηση του εκπαιδευτικού υλικού   και η σωστή 

αναπαράστασή  του  πρέπει  να  γίνει  με  τον  πλέον  αξιόπιστο  και  αποτελεσματικό  τρόπο, 

αφού τυχόν  λάθη είτε στη δόμηση είτε στην αναπαράστασή του, θα επηρεάσουν αρνητικά  

τη  λειτουργία   προσαρμοστικότητας  του  εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  Το πιο σημαντικό 

τμήμα των προσαρμοστικών εκπαιδευτικών συστημάτων είναι ότι συνήθως βασίζονται στις 

σχέσεις  μεταξύ  των  μαθησιακών  στοιχείων,  τα  οποία  στη  συνέχεια  αποφασίζουν  για  την 

προσαρμοστικότητα (Brusilovsky, 2003).  

  Τo  μοντέλο  γνώσης  κυρίως  απαντά  στην  ερώτηση  «τι  θέλουμε  οι  μαθητές  να 

μάθουν».    Η  μοντελοποίηση  της  γνώσης  και  η  αναπαράστασή  της  αποτελεί  ένα  πολύ 

σημαντικό  ζήτημα  για  τα ΠΔΕΣ.  Πρέπει  να παρατηρηθεί  ότι  υπάρχει  διαφορά μεταξύ  της 

δηλωτικής (declarative) και της διαδικαστικής (procedural) γνώσης και σύμφωνα με την ACT 

θεωρία, πρέπει η μοντελοποίηση να γίνει ανάλογα  (ACT Tutorial, 2000). O Jonassen 1994, 

αναφέρει:  η  δηλωτική  γνώση  δεν  είναι  ένα  ικανοποιητικό  προαπαιτούμενο  για  τη 

διαδικαστική γνώση.  Για  να αποκτηθεί η διαδικαστική γνώση είναι απαραίτητο να γίνουν 

κατανοητές οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων που εμπλέκονται τόσο στη δηλωτική όσο και 

στη  διαδικαστική  γνώση.  Η  δομική  (structural)  γνώση  παρέχει  τον  σύνδεσμο  μεταξύ  της 

δηλωτικής  και  διαδικαστικής  γνώσης  και  οι  παρεχόμενες  περιγραφές  σχετίζονται  με  το 
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πρότυπο των σχέσεων που απορρέει με άλλες έννοιες και δημιουργήματα. Υπάρχουν τρεις 

βασικοί λόγοι για την μοντελοποίηση της γνώσης  στα ΠΔΕΣ: 

• Πρόσβαση  στη  γνώση  και  τους  στόχους  των  εκπαιδευόμενων  σε  σχέση  με  το 

domain,  έτσι  ώστε  οι  οδηγίες  να  διαμορφωθούν  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  και 

ικανότητες των εκπαιδευόμενων. 

• Εφαρμογή  κανόνων  με  τρόπο  κατά  τον  οποίο  οι  εκπαιδευόμενοι  να  μπορούν  να 

έχουν πρόσβαση στις μοντελοποιημένες γνώσεις/πληροφορίες. 

• Μετατροπή  των  συσχετίσεων  των  εννοιών  σε  σημασιολογικά  εμπλουτισμένους 

συνδέσμους πλοήγησης, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου 

σε διαφορετικά σενάρια πλοήγησης. 

Η  τυποποίηση  της  γνώσης  προκειμένου  αυτή  να  χρησιμοποιηθεί  σε  τεχνολογικό 

επίπεδο  απαιτεί  τον    καθορισμό  διαδικασιών  και    προτύπων  για  την  αναπαράσταση  της 

δομής  της,  τις  μεθόδους  για  τη  χρήση  της,  την προσαρμοστική  εμφάνιση  και  υποστήριξη 

της, καθώς και  την επέκταση και διαχείρισή της. 

4.3.5  ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

  Το προσαρμοστικό μοντέλο ορίζει τι μπορεί να προσαρμοστεί, καθώς και το πώς και 

πότε  θα  γίνει  η  προσαρμογή.  Συνδυάζοντας  τα  προαναφερθέντα  μοντέλα,  μέσω  της 

διαδικασίας  της  προσαρμογής  επιτυγχάνεται  η  εξατομικευμένη  παρουσίαση  του 

μαθησιακού  υλικού  (Σχήμα 4.5).  Η  διαδικασία αξιολόγησης  διαδραματίζει  ένα  σημαντικό 

ρόλο  καθόλη  τη  διάρκεια  της  μάθησης.  Κατά  την  εισαγωγή  του  εκπαιδευόμενου  στο 

σύστημα  αξιολογείται  το  επίπεδο  κατάρτισής  του  στο  γνωστικό  αντικείμενο  και    η 

αντίστοιχη  του επιπέδου μαθησιακή ύλη τού παρουσιάζεται στα πλαίσια  της μαθησιακής 

διαδικασίας.    Η  αξιολόγηση  συνεχίζει  να  υπάρχει  καθώς  και  όλα  τα  διαβαθμισμένα 

μαθησιακά    επίπεδα  δυσκολίας  που  δημιουργηθήκανε  υποστηριζόμενα  από  το 

παιδαγωγικό μοντέλο και το μοντέλο του εκπαιδευόμενου. Πάντως υπάρχει λίγη διαφωνία 

για  την  απαρίθμηση  των  μοντέλων  που  παρατηρούνται  στα  ΠΔΕΣ,  και    η  βιβλιογραφία 

αναφέρει  πολυάριθμες  προσεγγίσεις  για  την  αναπαράσταση  και  τη  χρήση  μαθησιακού 

υλικού μεταξύ διαφόρων συστημάτων (Brusilovsky, 2003). 

 

 

 

   

                 Σχήμα 4.5: Το Μοντέλο Προσαρμογής
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Τα τρέχοντα πρότυπα και οι έννοιες για τα εκπαιδευτικά μεταδεδομένα εστιάζονται  

σε προσεγγίσεις εστιαζόμενες στο περιεχόμενο  (content‐centered)    και σε μοντέλα δομής 

οδηγιών.  Σενάρια,  που  επικεντρώνονται  στο  πώς  να  δομήσουν  και  να  οργανώσουν 

πρόσβαση  στα  εκπαιδευτικά  αντικείμενα,  αντανακλώνται  σε  έννοιες  όπως  πακέτα 

περιεχομένων (content packaging).  Πολλά πρότυπα δίνουν βαρύτητα στην αναζήτηση, στην 

ανταλλαγή  και  στην  επαναχρησιμοποίηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  και  συχνά 

αποκαλούνται  στοιχεία  περιεχομένου  (content  items),  αντικείμενα  εκμάθησης  (learning 

objects) ή συστατικά εκπαίδευσης (training components). Το πρότυπο LOM (Learning Object 

Metadata)  για  παράδειγμα  στοχεύει  στα  μεταδεδομένα  για  να  προάγει  τη  δημιουργία 

λογικά  δομημένων  μαθημάτων(consistent  lessons)  βασιζόμενο  σε  διαμοιραζόμενα 

αντικείμενα  εκμάθησης  (  π.χ.  λογικά  δομημένων  μαθημάτων  σε  σχέση  με  το  επίπεδο 

δυσκολίας). Το LOM στοχεύει στο να επιτρέπει στους σχεδιαστές συστημάτων εκπαίδευσης 

να  δημιουργούν  αυτοματοποιημένα  και  δυναμικά  εξατομικευμένα  μαθήματα  για 

εκπαιδευόμενους  (Pyramythis  et  al, 2003).  Κάποια  άλλα  πρότυπα  προχωρούν  πιο  πέρα  , 

όπως το  ΙΜS Σχέδιο Εκμάθησης  (IMS Learning Design), προσφέροντας ένα λογικό μοντέλο 

που  επιτρέπει  στους  σχεδιαστές  να  δημιουργήσουν  διαδικασίες  και  δραστηριότητες 

συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

4.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΔΕΣ 

  Για την ανάπτυξη ενός ΠΔΕΣ απαιτείται η σύμπραξη τριών βασικών παραγόντων: της 

τεχνολογίας,  των  εκπαιδευτικών  θεωριών  και  των  αναγκών  των  εκπαιδευόμενων(Primus, 

2005).  Αν  και  σε  όλα  τα  περιβάλλοντα  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  το  πρότυπο 

ανάπτυξής  τους  αξιολογείται  κυρίως  από  τον  τελικό  χρήστη  (end‐user),  οι  ερευνητές  και 

σχεδιαστές  εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων  δίνουν  έμφαση  στην  εξεύρεση  της  καλύτερης 

μεθοδολογίας βάση της οποίας το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα να είναι και το προσδοκώμενο 

για τον εκπαιδευόμενο.   Ο πρώτος παράγοντας που αναφέρεται στην τεχνολογία σχετίζεται 

σε  θέματα  που  αφορούν  τις  γλώσσες  όπως  HTML3  και  XML4/RDF5(Bray  et  al,  2000; 

RDF,1999),  καθώς  την  διαλειτουργικότητα  μεταξύ  συστημάτων.    Ο  δεύτερος  παράγοντας 

που  αφορά  τις  εκπαιδευτικές  θεωρίες  είναι  αρκετά  εκτενής  και  εμπεριέχει    θέματα  που 

αφορούν ιδεατές δομές έως και πρότυπα γλωσσών μεταδεδομένων. Ο τρίτος παράγοντας 

που σχετίζεται με    τον τελικό χρήστη και  τα εργαλεία χρήσης αναφέρεται σε θέματα που 

αφορούν τις διαδικασίες authoring και τις δυνατότητες που προσφέρονται στον εκπαιδευτή 

                                                            
3 http://www.w3.org/TR/html4/ 
4 http://www.xml.com/ 
5 http://www.w3.org/RDF/ 
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για  να  εξασκήσει  προσαρμοστικότητα  σε ΠΔΕΣ.  Διαδικασίες  προσαρμοσμένης  πλοήγησης 

και  προσαρμοσμένης  παρουσίασης  γίνεται  αντιληπτές  από  τους  εκπαιδευόμενους  και 

αφορούν ενέργειες/λειτουργίες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

  Στην παρούσα διατριβή οι παράγοντες, μεταξύ άλλων, που επηρεάζουν την ανάπτυξη 

ενός  πρωτοποριακού  περιβάλλοντος  προσαρμοστικής  εκπαίδευσης,  βασίζονται      στις 

εκπαιδευτικές  θεωρίες,  τη  διαθέσιμη  τεχνολογία  και  τη  διαθέσιμη  βιβλιογραφία. 

Αναγνωρίστηκαν  και  καταγράφηκαν  αδυναμίες  υφιστάμενων  ΠΔΕΣ  προκειμένου  να 

προταθούν λύσεις και βελτιώσεις για αποτελεσματικότερη μάθηση. 

   Η  μεθοδολογία  ανάπτυξης  προσαρμοστικών  συστημάτων  εκπαίδευσης  στην 

παρούσα διατριβή βασίζεται στην προσαρμοσμένη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού 

ανάλογα  με  το  μαθησιακό  επίπεδο  του  εκπαιδευόμενου  υποστηριζόμενο  από  την 

εκπαιδευτική θεωρία των συμπεριφοριστικών και γνωστικών  (Κεφ 2, Παρ 2.5.1& 2.5.2). Ο 

εκπαιδευόμενος κατατάσσεται σε μαθησιακό επίπεδο μετά από αξιολόγηση των γνώσεών 

του  μέσω  τεστ  κατάταξης  στο  οποίο  καλείται  να  απαντήσει  σε  θέματα  του  επιλεγμένου 

μαθησιακού  αντικειμένου,  τα  οποία  επιλέχθηκαν    από  μία  δεξαμενή  θεμάτων  που  έχει 

δημιουργήσει  για αυτόν το σκοπό ο εκπαιδευτής.  

Η  παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  μετά  το  αρχικό  τεστ  κατάταξης 

παρουσιάζεται τμηματικά, με τρόπο που να επιτρέπεται τόσο η αποτελεσματική εκμάθηση, 

όσο  και  η  εύκολη  πλοήγηση,  υποβοηθούμενη  από  την  εκπαιδευτική  θεωρία  των 

γνωστικών.  Με  την  αξιολόγηση  των  επιδόσεων  των  εκπαιδευόμενων  σε  κάθε  επίπεδο 

κρίνεται είτε η «μετακίνησή»  τους σε ένα υψηλότερου επιπέδου πεδίο κατάρτισης είτε η 

παραμονή τους στο τρέχον επίπεδο  έως ότου εμπεδώσουν επαρκώς το μαθησιακό υλικό. 

 Για  την επέκταση  των γνώσεων  των εκπαιδευόμενων και  την καλύτερη    εμπέδωση 

του  μαθησιακού  αντικειμένου  διατίθενται  ειδικά  μαθησιακά modules.    Σύμφωνα  με  τη 

θεωρία  των  εποικοδομητιστών  και  ιδιαιτέρως  των  κοινωνικών  εποικοδομητιστών,  Κεφ 2, 

Παρ 2.5.3 & @.2.5.4,  κάνοντας    χρήση αυτών  των modules      ενθαρρύνεται η συνεργασία 

μεταξύ  των  εκπαιδευόμενων,  ειδικά    εκπαιδευόμενων  του  ιδίου  επιπέδου  κατάταξης  σε  

ένα  μαθησιακό  αντικείμενο    έτσι,  ώστε    η  γνώση  τους  να  διευρύνεται  πέρα  του 

προσφερόμενου  από  τον  εκπαιδευτή  μαθησιακού  υλικού,  σε  σημείο  που  το  μαθησιακό 

υλικό να «ελέγχεται» πλέον από την ομάδα των εκπαιδευόμενων.    

Ο  συνδυασμός  των,  της  προτεινόμενης  δηλαδή  μεθοδολογίας  ανάπτυξης  με  τους  

προαναφερθέντες  παράγοντες  ανάπτυξης  ΠΔΕΣ,  αποτελεί  σημαντική  συνιστώσα  

ανάπτυξης του ASALES. Στις επόμενες παραγράφους γίνεται  αναφορά στο περιεχόμενο των 
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τριών προαναφερθέντων  παραγόντων  οι  οποίοι  συμβάλουν  στην ανάπτυξη  του ΠΔΕΣ  και 

κατά επέκταση στο ASALES. 

4.4.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  Οι  τεχνολογικοί  παράγοντες  υποβοηθούν  σημαντικά  στην  ανάπτυξη  ενός  πλήρους 

και  αποτελεσματικού  περιβάλλοντος  ΠΔΕΣ,  μιας  και  με  ελλιπείς  ή  μη  υπάρχουσες  

τεχνολογικές    δυνατότητες,  η  ανάπτυξη  ενός  ΠΔΕΣ  θα  ήταν  προβληματική.  Αυτοί  οι 

τεχνολογικοί παράγοντες είναι: 

• Ανεξαρτησία  Πληροφοριών  (Data‐Independence):  Το  μαθησιακό  υλικό  γράφεται 

σε  γλώσσα,      π.χ.      XML  ή  σε  άλλη  ανεξάρτητη  πληροφοριών  γλώσσα,  η  οποία 

διαχωρίζει  το  περιεχόμενο  από  την  παρουσίαση  και  προσφέρει  δυνατότητες 

διαμοίρασης  μαθησιακού  υλικού  μεταξύ  διαφόρων  συστημάτων,  τα  οποία 

χρησιμοποιούν δικές τους δομές παρουσίασης.  

• Διαλειτουργικότητα  Μεταξύ  Διαφορετικών  Συστημάτων  (Interoperability):  Η 

διαλειτουργικότητα  είναι  διαθέσιμη  όταν  δύο  ή  περισσότερα  συστήματα 

χρησιμοποιούν παρόμοιες δομές πληροφοριών (data formats) ή διαμοιράζονται τα 

ίδια πρότυπα επικοινωνίας. Έτσι τα συστήματα διαμοιράζουν μαθησιακό υλικό πιο 

εύκολα. 

• Συνθετικότητα  συνιστωσών  (Modular  composability):  O  προγραμματισμός 

αποτελούμενος  από  συνιστώντα  μέρη  δημιουργεί  λογισμικό  διαμοιραζόμενο  και 

επαναχρησιμοποιήσιμο,  γεγονός    πολύ  σημαντικό  σε  εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα 

διαδικτύου. 

• Αξιοπιστία  (reliability):  Ο  βαθμός  με  τον  οποίο  το  περιβάλλον  του  συστήματος 

αναμένεται να εκτελέσει με ακρίβεια τις λειτουργίες για τις οποίες σχεδιάστηκε. 

Σύμφωνα με τους Aksit and Tekinerdogan, 2004,   ένα προϊόν λογισμικού για να είναι 

προσαρμόσιμο θα πρέπει να διαχειρίζεται καταστάσεις αβεβαιότητας. Ως ένα σημείο, ένα 

λογισμικό  μπορεί  να  προγραμματιστεί  για  να  αναγνωρίζει  και  να  διαχειρίζεται  διάφορες 

καταστάσεις.  Εντούτοις  επιλογές  πρέπει  να  γίνουν  για  τις  καταστάσεις  που  πρέπει  να 

αναγνωρίσει και να διαχειριστεί. Το ίδιο ισχύει  για τον προγραμματισμό που βασίζεται σε 

«συστατικά»  (component  based  programming),  η  φύση  των  οποίων  προσδιορίζει  την 

προσαρμοστική  συμπεριφορά  του  συστήματος.    Σε  ένα  ΠΔΕΣ  η  προσαρμοστικότητα 

εφαρμόζεται στο μοντέλο των χρηστών. Οι έννοιες για τον σχηματισμό μοντέλων χρηστών 

δημιουργούνται    από  τους  σχεδιαστές  του  εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος  και 

ενημερώνονται κατά την διάρκεια χρήσης του. 
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Για την ανεξαρτησία πληροφοριών στα ΠΔΕΣ έχουν γίνει διάφορες μελέτες (Devedzic, 

2003; Cristea and Calvi, 2003; McCall et al, 1977).  Ο Devedzic    δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο 

ζήτημα  της διαλειτουργικότητας και της ανεξαρτησίας των πληροφοριών,  για παράδειγμα, 

υποστηρίζει ότι η HTML    γλώσσα    είναι μία πρότυπος markup  γλώσσα και δεν μπορεί να 

είναι εφαρμόσιμη στη περίπτωση που επιδιώκεται ο διαχωρισμός μεταξύ περιεχομένου και 

του τρόπου παρουσίασής του. 

Ένα  σύστημα  που  χρησιμοποιεί  γλώσσες  βασιζόμενες  στην  ανεξαρτησία  των 

πληροφοριών,  αναμένεται  να  είναι  καλύτερο στην υποστήριξη  της  επαναχρησιμοποίησης 

και διαμοίρασης του μαθησιακού υλικού,  ζήτημα πολύ σημαντικό στα ΠΔΕΣ.  

4.4.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
  Εκπαιδευτικοί  παράγοντες  και  εννοιολογικά  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την 

προσαρμοστικότητα  αναφέρονται  παρακάτω.  Φυσικά,  τα  εννοιολογικά  ζητήματα  είναι 

ανεξάρτητα από την τεχνολογία (Cristea and Garzotto, 2004). Oι εκπαιδευτικοί παράγοντες 

είναι: 

• Επαναχρησιμοποίηση περιεχόμενου  υλικού  (reusability of  content material):  Για 

να δημιουργηθεί ένα μεγάλο δίκτυο ή μια βάση δεδομένων (από συνδέσεις ‐ links) 

του  διαθέσιμου    υλικού  εκμάθησης,  το  περιεχόμενο  πρέπει  να  σχεδιαστεί  με  

σκοπό  την  επαναχρησιμοποίησή  του.  To  περιεχόμενο  μπορεί  να  έχει  τη  μορφή 

απλού HTML, ήχου, βίντεο ή ακόμα και applet. 

• Δυνατότητα  διαμοιρασμού  περιεχομένου  υλικού:  Ο  διαμοιρασμός  του  υλικού 

θέτει τη βάση για ένα μεγάλο δίκτυο πόρων   υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από ΠΔΕΣ 

• Στατική  και  δυναμική  προσαρμογή:    Η  στατική  προσαρμογή  αναφέρεται  στον 

προσδιορισμό    των  προσαρμοστικών  αναγκών  των  εκπαιδευόμενων  κατά  την 

εισαγωγή  τους  στο  εκπαιδευτικό  περιβάλλον.  Κατά  την  διάρκεια  λειτουργίας  του 

εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος    το  μοντέλο  του  εκπαιδευόμενου  δεν  αλλάζει. 

Αντίθετα  η  δυναμική  προσαρμογή  αναφέρεται  σε  μια  συνεχή  ενημέρωση  του 

μοντέλου  του  εκπαιδευόμενου,  σε  συνδυασμό  την  ανάληψη    ενεργειών  από  τον 

χρήστη. 

• Απόκτηση δεδομένων:  Η απόκτηση δεδομένων αναφέρεται στα παρακάτω: 

o Αξιοπιστία:  Ο  βαθμός  που  το  σύστημα  παράγει  τα  ίδια  αποτελέσματα 

λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες περιστάσεις. 
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o Ορθότητα: H  ποιότητα που  καθορίζει  το πόσο  κοντά βρίσκεται  η αλήθεια 

για τα δεδομένα  ή η αλήθεια για την τιμή 

o Ακρίβεια: Η σαφήνεια των λαμβανομένων πληροφοριών 

o Καθυστέρηση:  Η  χρονική  διαφορά  μεταξύ  αναζήτησης  δεδομένων  και 

λήψης αυτών 

o Εγκυρότητα: Η λογική εγκυρότητα των λαμβανομένων πληροφοριών 

• Εξαγωγή Συμπερασμάτων: Η έννοια και η σημασιολογία των συμπερασμάτων, που 

εξάγει το σύστημα με βάση τα δεδομένα εισαγωγής, αναλύονται και αξιολογούνται 

ως προς το πόσο σωστά είναι. 

• Απόφαση Προσαρμογής:   Με δεδομένες  τις  ιδιότητες  του  εκπαιδευόμενου όπως 

αυτές  είναι  καταγεγραμμένες  στο  μοντέλο  του  χρήστη,  και  την  εξαγωγή 

συμπερασμάτων, η απόφαση προσαρμογής του συστήματος μπορεί να είναι: 

o Απαραίτητη: Αναφέρεται στην αναγκαιότητα της προσαρμογής              

στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης με το σύστημα. 

o Κατάλληλη:  Στο κατά πόσο η προσαρμογή συνεισφέρει στις απαιτήσεις που 

διαπιστωθήκανε κατά την αλληλεπίδραση   του  εκπαιδευόμενου  με  το 

περιεχόμενο.  Μερικές  φορές  η  μη  προσαρμογή  δύναται  να  είναι  και  η 

καλύτερη επιλογή. 

o Χρήσιμη:  Το  σύστημα  πρέπει  να  παραμένει  χρήσιμο  μετά  τη  διαδικασία 

προσαρμογής.   

• Μοντέλα Προσαρμογής & Εκπαιδευόμενου: Όλες οι πληροφορίες του συστήματος 

σχετικά  με  τους  εκπαιδευόμενους,  και  το  domain  της  προσαρμοστικότητας 

αποθηκεύονται  σε  μοντέλα.  Τα  μοντέλα  αυτά  ενημερώνονται      μέσω  εξαγωγής 

συμπερασμάτων,  και για  την σωστή τους λειτουργία οι παρακάτω παράγοντες θα 

πρέπει να τηρούνται: 

o Αντιπροσώπευση: Η απεικόνιση του μοντέλου θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη 

και σωστή. 

o Περιεκτικότητα:  Το  μοντέλο  θα  πρέπει  εξολοκλήρου  να  αναπαριστά    τις 

προκύπτουσες/συμπερασματικές  πληροφορίες  για  την  οντότητα  που 

μοντελοποιούν. 

Για  την  επαναχρησιμοποίηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  έχουν  εκτενώς  αναφερθεί 

διάφοροι  μελετητές  όπως Devedzic, 2003; Cristea and Calvi, 2003; McCall et  al, 1977.    Η 

επαναχρησιμοποίηση  είναι,  σύμφωνα  με  μελετητές,    αλληλένδετη  με  την  δυνατότητα 

διαμοιρασμού  του  εκπαιδευτικού  υλικού  (Devedzic,  2003;  Cristea  and  Calvi,  2003),    και 
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συνεισφέρει  στη  δημιουργία  ευρέως  δικτύου  με  εκπαιδευτικό  υλικό.    Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει μια συνεχιζόμενη ερευνητική προσπάθεια στον χώρο των ΠΔΕΣ σχετικά με τη 

στατική  και  την  δυναμική  προσαρμογή.  Η  στατική  ή  προσαρμοσμένη  (adaptive)  

δυνατότητα δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να ορίσει κάποιες μεταβλητές κατά 

την  εισαγωγή  του  συνήθως  στο  εκπαιδευτικό  περιβάλλον.  Η  δυναμική  ή  προσαρμοστική 

(adaptable)    δυνατότητα  είναι η πραγματική προσαρμογή που  λαμβάνει  χώρα καθόλη  τη 

διάρκεια της παραμονής του εκπαιδευόμενου στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.   Η απόκτηση 

δεδομένων  από  τον  εκπαιδευόμενο  είναι  η  αρχική  διαδικασία  προσαρμογής  σε  ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και γιαυτό η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική  (Gupta and 

Grover, 2004 ; Weibelzahl, 2001, 2003; Karagiannidis et al,  2001).  

 Η  έκβαση  των  ευρημάτων  της  προσαρμοστικής  διαδικασίας  αντικατοπτρίζει  τις 

τεχνικές  προσαρμοστικότητας  που  λάβανε  χώρα  κατά  την  διάρκεια  της  λειτουργίας  του 

ΠΔΕΣ.    Η  πτυχή  καταλληλότητας  αξιολογεί  εάν  η  μέθοδος  ή  η  τεχνική  προσαρμογής  που 

χρησιμοποιήθηκε συμβάλλει στις απαιτήσεις που τεθήκανε  κατά τον σχεδιασμό του ΠΔΕΣ. 

Σε  όλα  τα  ΠΔΕΣ  η  διαδικασία  προσαρμογής  βασίζεται  στις  πληροφορίες  που 

αποθηκεύονται ή απορρέουν από το μοντέλο του χρήστη. Το επίπεδο γνώσης του χρήστη, 

οι  ανάγκες  και  οι  απαιτήσεις  του  στην  εκπαίδευση  λαμβάνονται  υπόψη  για  τη  σωστή 

λειτουργία της προσαρμογής. 

4.4.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

  Οι  παράγοντες  αυτοί  αναφέρονται  στον  τρόπο  που  οι  εκπαιδευόμενοι 

αντιλαμβάνονται  τις παρουσιαζόμενες πληροφορίες  κατά  την διάρκεια  της  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.    Οι  παράγοντες  αυτοί  επηρεάζουν  επίσης  την  διαδικασία  authoring  του 

εκπαιδευτή: 

• Παρουσίαση:  Αναφέρεται  σε  συστάσεις  για  τον  τρόπο  παρουσίασης  του 

εκπαιδευτικού υλικού έτσι, ώστε οι εκπαιδευόμενοι  εύκολα να εκτελούν διάφορες 

εργασίες  (  π.χ. αναζήτηση πληροφοριών στην οθόνη). Οι  συστάσεις  (International 

Organization for Standardization, ISO 9241 τμήμα 12) είναι οι ακόλουθες: 

o Σαφήνεια (clarity): Οι πληροφορίες πρέπει να μεταβιβάζονται   γρήγορα 

και με ακρίβεια. 

o Διαχωριστικότητα(discriminability): Οι πληροφορίες πρέπει   να είναι  

δε θέση να διαχωριστούν σωστά. 

o Περιεκτικότητα(conciseness):  Παρουσιάζονται μόνο οι   πληροφορίες 

που   είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση   κάποιας διαδικασίας. 
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o Συνέπεια (consistency): Οι πληροφορίες πρέπει να   παρουσιάζονται με 

τον ίδιο τρόπο όπου και αν ζητηθούν στο   εκπαιδευτικό περιβάλλον 

o Εντοπισμός (detectability): Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να   υποβοηθούνται 

για να εντοπίζουν εύκολα τις πληροφορίες. 

o Ευαναγνωσιμότητα (legibility): Οι πληροφορίες πρέπει να   είναι  εύκολα 

αναγνώσιμες. 

o Ικανότητα Αντίληψης (comprehensibility):  Οι έννοιες πρέπει να   είναι 

αντιληπτές. 

•     Χρησιμότητα:   Αναφέρεται στη διαμόρφωση «διαλόγων» ή αρχές διαλόγου όπως 

καθορίζονται  από  την  International  Organization  for  Standardization,  ISO  9241 

τμήμα 10: 

o  Καταλληλότητα εκτέλεσης διαδικασίας: O διάλογος μεταξύ    

εκπαιδευόμενου  και  συστήματος  πρέπει  να  είναι  κατάλληλος  για  την 

προκύπτουσα διαδικασία και το επίπεδο του εκπαιδευόμενου 

o  Αυτο‐περιγραφή (self‐descriptiveness):  O διάλογος πρέπει  να    εμφανίζει 

ευκρινώς τι μπορεί να κάνει μετέπειτα ο εκπαιδευόμενος 

o Έλεγχος:  O εκπαιδευόμενος πρέπει να μπορεί να ελέγχει τον  ρυθμό και την 

σειρά της αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

o  Συμμόρφωση με τις προσδοκίες του εκπαιδευόμενου 

o Ανοχή  λάθους:    Ο  διάλογος  πρέπει  να  υποδεικνύει  γιατί  έγινε  λάθος  και 

πως μπορεί να διορθωθεί 

o  Διάθεση εξατομίκευσης:  Ο διάλογος θα πρέπει να έχει τη  δυνατότητα  να 

προσαρμοστεί    για  κάθε  εκπαιδευόμενο  προκειμένου  να  επιτευχθεί 

καλύτερη  επικοινωνία  μεταξύ  του  εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος  και  του 

κάθε χρήστη.  

o Καταλληλότητα  για  εκμάθηση:    Ο  διάλογος  πρέπει  να  προσφέρει 

υποστήριξη σε επίπεδο αρχαρίων 

o Ευκολία στην εγκατάσταση 

o Αποδοχή  προσαρμογής:  Αναφέρεται  στον  τρόπο  αντίδρασης  του 

εκπαιδευόμενου κατά την διαδικασία της προσαρμογής: 

o Επικαιρότητα  προσαρμογής:  Μετά  από  την  λήψη  απόφασης  για 

προσαρμογή, η διαδικασία προσαρμογής ολοκληρώνεται εντός επιτρεπτών 

χρονικών ορίων π.χ. όχι καθυστερημένα 
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o Ενόχληση(obtrusiveness)  προσαρμογής: Αναφέρεται στο πόσο ενοχλητική η 

αποτρεπτική  είναι  η  αλληλεπίδραση  του  εκπαιδευόμενου  με  βασικές 

λειτουργίες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

o Έλεγχος  κατά  την  προσαρμογή:  Δυνατότητα  απόρριψης,  ανάκλησης  ή 

αγνόησης της προσαρμοστικής διαδικασίας. 

•     Υποστήριξη:  Αναφέρεται  στην  διάθεση  υποστηρικτών  μηχανισμών  για  τον 

εκπαιδευόμενο  και  τον  εκπαιδευτή  που  αλληλεπιδρά  με  το  εκπαιδευτικό 

περιβάλλον.  Οι  υποστηρικτικοί    μηχανισμοί    περιλαμβάνουν  την  προσαρμοστική 

ταξινόμηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού,  την  αυτό‐αξιολόγηση  ερωτήσεων  και    την 

πλοήγηση  βασισμένη  στη  γνώση  (Knowledge‐based)  για  παραδείγματα  και 

αναλύσεις στις επιλύσεις προβλημάτων. 

    Για την  χρησιμότητα και την παρουσίαση υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία     (Kravcik et 

al,  2004;  McCall  et  al,  1977;  Paramythis  et  al,  2001).    Ένα  εύχρηστο  εκπαιδευτικό 

περιβάλλον με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά παρουσίασης αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον 

εργασίας  ΠΔΕΣ  τόσο  για  εκπαιδευόμενο  όσο  και  εκπαιδευτή  Για  τον  τελικό  χρήστη 

(εκπαιδευόμενο ή εκπαιδευτή),   η δυνατότητα να μπορεί να  αντιλαμβάνεται επαρκώς και 

γρήγορα  το  προσαρμοσμένο  περιβάλλον  και  το  εκπαιδευτικό  υλικό  θα  αποτελέσει  ένα 

ευχάριστο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

4.5 ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Με  βάση  την  εξαγωγή  των  επιθυμητών  αποτελεσμάτων,  υπάρχουν    διάφοροι 

δυνητικοί  τρόποι  υλοποίησης  ενός  προσαρμοστικού  εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος 

βασιζόμενου στο διαδίκτυο.  

Με  τη  χρήση  ειδικά  σχεδιασμένων  γλωσσών  που  σκοπό  έχουν  την  επίτευξη  της 

διαλειτουργικότητας  μεταξύ  διαφόρων περιβαλλόντων  (  π.χ. XML)  ,  την  χρήση διαφόρων 

προτύπων  για  την  υποστήριξη  και  τον  σχεδιασμό  μεταδεδομένων  [  π.χ.  το  πρότυπο DC6 

(Dublin  Core),    LOM7  (Learning  Object Metadata)  SCORM8,    κ.ά.],  καθώς  και  την  χρήση 

μοντέλων  μεταδεδομένων  [RDF,  Θεματικών  Χαρτών  (Biezunsky  et  al,  1999)    κ.ά.]  που 

στοχεύουν στη βελτίωση και την καλύτερη περιγραφή μιας πληροφορικής πηγής,  θέτονται 

τα θεμέλια υλοποίησης ενός ΠΔΕΣ. 

                                                            
6 http://dublincore.org/ 
7 LOM: Draft Standard for Learning Object Metadata. Available from: 
http://ltsc.ieee.org/wg12/doc.html. 
8 http://www.adlnet.gov/scorm/index.aspx 
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  Η χρήση οντολογιών με ειδικά εργαλεία λογισμικού  έχουν εφαρμοστεί σε διάφορα 

θεματικά  πεδία        (συστήματα  στήριξης  αποφάσεων,  έξυπνες  βάσεις  δεδομένων, 

συστήματα  κατανόησης  λόγου,  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  εκπαίδευση    κ.ά.).  Αν  και  οι 

οντολογίες  παρέχουν  τόσο  υποστήριξη  πλοήγησης,  όσο  και  ισχυρές  δυνατότητες 

μοντελοποίησης  της  γνώσης  (Maier  et  al,  2003),  οι  ορισμοί  των  βασικών  εννοιών  του 

γνωστικού  αντικειμένου  κατανοητών  από  τους  υπολογιστές  καθώς  και  οι  σχέσεις  μεταξύ 

των  εννοιών  αυτών  είναι  δύσκολο  να  συνταχθούν  (Heflin,  2001).  Στη  σημερινή 

βιβλιογραφία  δεν  αναφέρονται  ολοκληρωμένα  εκπαιδευτικά  συστήματα  βασιζόμενα  στις 

οντολογίες. 

Οι έξυπνοι πράκτορες(smart agents) είναι άλλη μια δυνητική τεχνολογία υλοποίησης 

ενός  προσαρμοστικού  εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος,  και  κάποιες  προσπάθειες  σχετικές 

αναφέρονται   και στη βιβλιογραφία  (Solomos, 2004).   Βεβαίως έχουν διατυπωθεί κάποιες 

επιφυλάξεις9 για τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι έξυπνοι πράκτορες στην 

ανάπτυξη ΠΔΕΣ όπως ότι η δυνατότητές τους  μειώνονται καθώς το δίκτυο διευρύνεται  κ.ά. 

Πολλές  ερευνητικές  προσπάθειες  έχουν  υλοποιηθεί  σε  ένα  σταθερό,  δοκιμασμένο 

περιβάλλον  αντικειμενοστραφούς  προγραμματισμού  που  για  την  διαχείριση  των 

πληροφοριών βασίζεται στο σχεσιακό μοντέλο διαχείρισης βάσεων δεδομένων.  

Για  να  υλοποιηθούν  οι  πρωτοτυπίες  σε  ένα  καινοτόμο  προσαρμοστικό  υπερμεσικό 

εκπαιδευτικό    σύστημα  (AS.A.L.E.S.)  όπως  αυτές  έχουν  περιγραφεί  σε  προηγούμενα 

κεφάλαια έχει επιλεγεί ο συνδυασμός του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και της 

σχεσιακής  βάσης  δεδομένων  εμπλουτισμένη  με    στοιχεία  μεταδεδομένων.    Το    ASALES 

πλαισιωμένο  από  σχετικές    εκπαιδευτικές  θεωρίες  κάνει  χρήση  των  πλέον  σύγχρονων 

αρχών  του  εκπαιδευτικού  σχεδιασμού,  με  κυρίαρχη  αυτή  των  βασικών  διδακτικών 

μονάδων  γνωστών  ως  Learning  Objects10  (LO)  ή  Shareable  Content  Objects  (SCO).  Ως 

διδακτική  μονάδα  ορίζεται  κάθε  οντότητα,  ψηφιακή  ή  μη  ψηφιακή  η  οποία  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  για  εκμάθηση,  επιμόρφωση  ή  εκπαίδευση11.  Σύμφωνα  με  τον  Wiley  η 

διδακτική μονάδα είναι οποιαδήποτε ψηφιακή πηγή που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 

για  να  υποστηρίξει  εκπαιδευτική  διαδικασία  (Wiley, 2000).  Η  δόμηση  του  εκπαιδευτικού 

υλικού  γίνεται  με  βάση  τις  διδακτικές  μονάδες  οι  οποίες  εμπεριέχουν  κείμενο,  γραφικά, 

φωτογραφίες, video, ήχο, ηχογραφημένα μηνύματα, animations.  

                                                            
9 http://www.shirky.com/writings/bots.html 
10 Learning Technology Standards Committee.IEEE Standard for Learning Object Metadata. IEEE 
Standard 1484.12.1, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, 2002 
11 Learning Technology Standards Committee.IEEE Standard for Learning Object Metadata. IEEE 
Standard 1484.12.1, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, 2002 
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4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

    Στο  κεφάλαιο  παρουσιάστηκε  η  προτεινόμενη  αρχιτεκτονική  καθώς  και  η 

μεθοδολογική  προσέγγιση  ανάπτυξης  Προσαρμοστικών  Υπερμεσικών  Εκπαιδευτικών 

Συστημάτων  στο  Διαδίκτυο.  Αφού  παρατέθηκαν  οι  γενικότεροι  προβληματισμοί  για  τον 

σχεδιασμό  ΠΔΕΣ,  αναλύθηκαν  τα  μοντέλα  με  τα  οποία    πλαισιώνεται  ένα  ΠΔΕΣ.  Στη 

συνέχεια,  αναλύθηκαν  οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  ανάπτυξη  ενός  ΠΔΕΣ  όπως  οι 

τεχνολογικοί,  οι  εκπαιδευτικοί  και  οι  παράγοντες  που  αναφέρονται  στις  ανάγκες  των 

εκπαιδευόμενων.  Τέλος,  παρουσιάστηκαν  οι  δυνητικοί  τρόποι  υλοποίησης  ΠΔΕΣ  με 

αξιοποίηση των τρεχουσών τεχνολογικών εξελίξεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AS.A.L.E.S.  

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με  βάση  την  προηγηθείσα  έρευνα  και  την  μεθοδολογική  προσέγγιση  ανάπτυξης 

προσαρμοστικών  υπερμεσικών  πληροφοριακών  συστημάτων  εκπαίδευσης,  στο  κεφάλαιο 

αυτό  γίνεται  αναφορά  στον  τρόπο  ανάλυσης  και  σχεδίασης  του  προσαρμoστικού 

υπερμεσικού συστήματος. 

Για την επίτευξη της ανάλυσης γίνεται η καταγραφή των απαιτήσεων του συστήματος 

(system  requirements)  που  απορρέουν  τόσο  από  τις  παιδαγωγικές  απαιτήσεις  που 

καταγράφονται στη βιβλιογραφία, όσο και από τις εμπειρικές γνώσεις του συγγραφέα της 

παρούσας  διατριβής.  Οι  αδυναμίες  συναφών  εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων  να 

ικανοποιήσουν απαραίτητα παιδαγωγικά  κριτήρια  λαμβάνονται  υπόψη  για  να  επιτευχθεί 

μία  ολοκληρωμένη  και  ενδελεχής  ανάλυση.  Κατόπιν  ακολουθεί  ο  σχεδιασμός  του 

συστήματος με βάση την προηγηθείσα ανάλυση και τις υποδείξεις της βιβλιογραφίας για το 

σχεδιασμό  αποτελεσματικών  εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων  που  βασίζονται  στο  

διαδίκτυο. 

5.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΔΕΣ 

Για  την  ανάπτυξη  προσαρμοστικών  υπερμεσικών  πληροφοριακών  συστημάτων 

εκπαίδευσης  με  βάση  το  διαδίκτυο  στη  παρούσα  διατριβή,    έγινε  ενδελεχής  έρευνα  σε 

ανάλογα  εκπαιδευτικά  συστήματα,  εντοπιστήκαν  δυνητικές  παιδαγωγικές,  εκπαιδευτικές  

και  τεχνολογικές  βελτιώσεις,  και  προτάθηκαν  τρόποι  δημιουργίας  ενός  καινοτόμου 

εκπαιδευτικού  περιβάλλοντος,  που  κάνοντας  χρήση  των  υπαρχόντων  τεχνολογιών, 

μεγιστοποιεί  το  μαθησιακό  αποτέλεσμα  με  παιδαγωγικές  και  εκπαιδευτικές  καινοτομίες.  

Ένα  ΠΔΕΣ      αποτελείται  από  τα  υποσυστήματα:  του  διαχειριστή,  του  εκπαιδευτή,      του 

εκπαιδευόμενου  και    της  βάσης  του  εκπαιδευτικού  υλικού.  Πρέπει  να  παρατηρηθεί  ότι 

υπάρχει  σαφής  διαχωρισμός  μεταξύ  της  οργάνωσης  και  συσχέτισης  του  εκπαιδευτικού 

υλικού  στη βάση, με τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δύο 

προαναφερθείσες  παράμετροι  αν  και  συσχετίζονται  μεταξύ  τους  αποτελούν  διαφορετικά  

μοντέλα (Κεφ. 4, Σχήμα 4.1).     

Προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  προσαρμοστικότητα  και  η  εξατομικευμένη 

παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  στους  εκπαιδευόμενους,  ένα  ΠΔΕΣ  χρησιμοποιεί 
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δύο μηχανές προσαρμογής. Η πρώτη χρησιμοποιείται για κατάταξη του εκπαιδευόμενου σε 

επίπεδο αντίστοιχο με το επίπεδο κατάρτισής του σε συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο 

(επίπεδα  1  έως  5).  Η  δεύτερη  μηχανή  προσαρμογής  λαμβάνοντας  υπόψη  παιδαγωγικές 

αρχές,  παρουσιάζει  το  μαθησιακό  υλικό  του  αντίστοιχου  επιπέδου  κατάταξης  του 

εκπαιδευόμενου  και  διαχειρίζεται  τον  προσαρμοσμένο  τρόπο  παρουσίασης  αλλά  και 

αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευόμενων.  Για την επίτευξη των 

διαδικασιών προσαρμογής πρέπει τα υποσυστήματα να συνεργάζονται κατάλληλα για τον 

σκοπό  αυτό.    Η  δυνατότητα  επαναχρησιμοποίησης  της  ύλης  σε  συνδυασμό  με  την  

προσαρμοστικότητα  ενός  συστήματος  επιτρέπει  τη  δημιουργία  εξατομικευμένων 

συνεδρίων (sessions) για τους εκπαιδευόμενους.  

Τo  υποσύστημα  του  εκπαιδευτή  παρέχει  στον  εκπαιδευτή  τη    δυνατότητα 

δημιουργίας  εκπαιδευτικού  υλικού  μέσω  ενός  φιλικού  και  εύχρηστου  περιβάλλοντος.  Η 

δόμηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού,  η  διαβάθμιση  σε  επίπεδο  δυσκολίας  (1  έως  5)  και  η 

δημιουργία των τεστ αξιολόγησης δημιουργούνται σ’ αυτό το υποσύστημα.  

Το  υποσύστημα  του  εκπαιδευόμενου  δίνει  τη  δυνατότητα  στον  χρήστη  μέσω  ενός 

προσαρμοσμένου,  στο  επίπεδο  κατάρτισής  του,    περιβάλλον      να  λάβει  μέρος  στην 

εκπαιδευτική  διαδικασία.  Ο  εκπαιδευόμενος  πλοηγείται    εύκολα  στο  περιβάλλον 

εκπαίδευσής του, προκειμένου να μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό, να υποβληθεί σε τεστ 

αξιολόγησης, να λάβει μέρος σε συνεργασιακή μάθηση με άλλους εκπαιδευόμενους και να 

κάνει χρήση σχετικών εκπαιδευτικών εργαλείων.  

Το  υποσύστημα  βάσης  εκπαιδευτικού  υλικού  συγκροτεί  τη  βάση  του  συστήματος. 

Στο εν λόγω υποσύστημα αποθηκεύεται το μαθησιακό υλικό και οργανώνεται   κατάλληλα 

προκειμένου  τα  άλλα  υποσυστήματα  να  μπορέσουν  να  το  διαχειριστούν.  Επίσης  στο 

υποσύστημα  αυτό  αποθηκεύονται  πληροφορίες  για  τους  εκπαιδευτές  και 

εκπαιδευόμενους, αποτελέσματα αξιολόγησης και άλλες σχετικές πληροφορίες.  

Το υποσύστημα  του διαχειριστή επιτρέπει στον διαχειριστή  του συστήματος πλήρη 

προσβασιμότητα σε όλο το σύστημα. Η διαχείριση των λογαριασμών των εκπαιδευόμενων 

και  των  εκπαιδευτών  του  συστήματος,  η  προσθαφαίρεση  τμημάτων  (modules),    και  η 

γενικότερη παραμετροποίηση  του περιβάλλοντος εκπαίδευσης αποτελούν διεργασίες  του 

υποσυστήματος του διαχειριστή.  

Ένα  εκπαιδευτικό  σύστημα  με  προσαρμοστικές  δυνατότητες,  πρέπει  να  σχεδιαστεί   

με  παιδαγωγικό  προσανατολισμό,  παρέχοντας  ένα  εύχρηστο  και  ευέλικτο  εκπαιδευτικό 

περιβάλλον.   Η λειτουργικότητά του θα πρέπει να απευθύνεται σε     χρήστες  (εκπαιδευτές 

και  εκπαιδευόμενους)  που  δεν  χρειάζονται  να  διαθέτουν  ειδικές  γνώσεις  στη  διαχείριση 
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web  based  πληροφοριακών  ‐  εκπαιδευτικών    συστημάτων.  Έτσι  ο  κάθε  εκπαιδευτής  και 

εκπαιδευόμενος  θα  μπορεί  εύκολα  να  συμμετέχει  διαδικτυακά  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Συμπερασματικά τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΠΔΕΣ θα πρέπει να είναι: 

• Η  παροχή    δυνατότητας  επεκτασιμότητας  με  βάση  το modular  based  σχεδιασμό 

του. 

• Η πρόσβαση στο σύστημα θα πρέπει  να είναι μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, 

εγγραφής και επαλήθευσης στοιχείων, πριν από την αποστολή κωδικού χρήστη και 

password. 

• Η  πλοήγηση  στο  web  based  περιβάλλον  του  συστήματος  χρειάζεται  να  είναι 

εύκολη,  και  οι  «διάλογοι»  μεταξύ  εκπαιδευτών‐εκπαιδευόμενων  και  του 

συστήματος να είναι αποτελεσματικοί. 

• Το  περιβάλλον  διαχείρισης  του  εκπαιδευτικού  υλικού  και  αξιολόγησης  αυτού  θα 

πρέπει να είναι φιλικό για τους εκπαιδευτές 

• To  δημιουργημένο  εκπαιδευτικό  υλικό  χρειάζεται  να  έχει  πολυμεσικές 

δυνατότητες,  να  είναι  επαναχρησιμοποιήσιμο,  εύκολα  προσπελάσιμο  και 

διαλειτουργικό 

• Να δίνεται   ειδικό εργαλείο λογισμικού συγγραφής και διαχείρισης εκπαιδευτικού 

υλικού από τους εκπαιδευτές με δυνατότητες μορφοποίηση κειμένου, εικόνας κτλ. 

• Να διαθέτει προσαρμοστικότητα στη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού στον 

εκπαιδευόμενο, με βάση το επίπεδο κατάρτισής του. 

•    Να  διαθέτει  τη  δυνατότητα  υπόδειξης  στον  εκπαιδευόμενο,  του  εκπαιδευτικού 

υλικού, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε κάποια ερώτηση αξιολόγησης (Back trace 

assessment)  

•   Να  παρέχεται  η  δυνατότητα  καταγραφής  και  αξιολόγησης  των  κινήσεων  του 

εκπαιδευόμενου τόσο κατά τη διαδικασία της μελέτης όσο και κατά τη διαδικασία  

αυτοαξιολόγησής του στο εκπαιδευτικό υλικό. 

•    Να είναι δυνατή η εύκολη  προσάρτηση νέων τεχνολογιών ( π.χ. wiki) 

•    Να παρέχεται διαμαθησιακή μηχανή αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού   

•    Να  διαθέτει  συνεργασιακό  περιβάλλον  εκπαιδευτών  για  τη  δημιουργία  σχετικών 

συνδέσμων στο μαθησιακό υλικό 

•    Η  εναρμόνιση  με  τα  χαρακτηριστικά  του  Web  2.0  να  είναι  εφικτή  (  π.χ.  social 

networking‐κοινωνική δικτύωση, συνεργασίες μεταξύ χρηστών  κ.ά.) 
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5.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Οι  λειτουργικές  απαιτήσεις  (functional  requirements)  ενός  ΠΔΕΣ  δημιουργούνται 

κυρίως  από  την  καταγραφή  των  αναγκών  των  τελικών  χρηστών  του  συστήματος.    Ο 

καθορισμός  των  λειτουργικών  απαιτήσεων  αναδεικνύει    όχι  μόνο  τον  τρόπο  λειτουργίας 

του συστήματος, αλλά προσδιορίζει και τυχόν προβλήματα που   επιζητούν  την λύση τους 

μέσω αυτού.  Η  ενσωμάτωση  λειτουργιών  που  βασίζονται  σε  παιδαγωγικούς  κανόνες  και 

καινοτόμες    διδακτικές  εξ  αποστάσεως  μεθόδους,  αποτελεί  μέρος  των  λειτουργικών 

απαιτήσεων.   Από  τη   δομημένη αποτύπωση  των λειτουργικών απαιτήσεων  των  χρηστών   

προτείνονται και τα αντίστοιχα υποσυστήματα. 

Οι τελικοί χρήστες ενός ΠΔΕΣ είναι: 

• Ο  διαχειριστής  (administrator):  Στον  διαχειριστή  θα  παρέχονται  δυνατότητες 

πλήρους  πρόσβασης  σε  όλες  της  λειτουργίες  του  συστήματος.    Επίσης  ο 

διαχειριστής  θα  αναλαμβάνει  την  διαχείριση  λογαριασμών  εκπαιδευόμενων‐

εκπαιδευτών  και  χειρίζεται  αποκλειστικά  και  όλες  τις  υποστηρικτικές  αλλά  και 

ασφάλειας, λειτουργίες του συστήματος 

• Ο  εκπαιδευόμενος:  Θα  συμμετέχει  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  μετά  την 

επιτυχημένη  εγγραφή  του  στο  σύστημα,    μέσω  ενός  προσαρμοστικού 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

• Ο  εκπαιδευτής:  Θα  συμμετέχει  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  μετά  την 

επιτυχημένη  εγγραφή  του  στο  σύστημα,    μέσω  ενός  εύχρηστου  και    καλά 

δομημένου περιβάλλοντος. 

Οι  τελικοί  γνώστες  χρήστες  (knowledge  workers)  του  συστήματος  δεν  είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουν ή να έχουν πρότερη εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα και 

μάλιστα σε πληροφοριακά συστήματα εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτόν η αλληλεπίδραση 

του  συστήματος  με  τους  χρήστες  θα  πρέπει  να  σχεδιάζεται  με  διεπαφές  εύχρηστες, 

λειτουργικές  και  αποτελεσματικές.    Η  οργάνωση,  η  αποθήκευση  και  η  διαχείριση  του 

εκπαιδευτικού  υλικού  και  άλλων  πληροφοριών,  διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο    στην 

εύρυθμη  λειτουργία  του  συστήματος.  Ο  σχεδιασμός  του  υποσυστήματος  των  δεδομένων 

είναι  σημαντικός  αφού  επηρεάζει  άμεσα    τα  άλλα  υποσυστήματα.  Επιπροσθέτως  η    

διαχείριση  με  το  εκπαιδευτικό  υλικό  θα  πρέπει  να  είναι  γρήγορη,  έγκυρη  και 

διαλειτουργική.  Ένα  ΠΔΕΣ,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τέσσερα 

υποσυστήματα:  το  υποσύστημα  του  διαχειριστή,  το  υποσύστημα  του  εκπαιδευτή,  το 

υποσύστημα δεδομένων και το υποσύστημα του εκπαιδευόμενου (Σχήμα 5.1). 
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Για  την  δημιουργία  αποτελεσματικών  διαλόγων  μεταξύ  χρηστών  και  συστήματος 

απαιτούνται  αποτελεσματικές πρακτικές σχεδιασμού όπως: 

• Για την   περιήγηση των χρηστών στις web based εκπαιδευτικές σελίδες πρέπει να 

είναι επαρκείς οι υποδείξεις προσανατολισμού και πλοήγησης.12 

• H αποτελεσματική σχεδίαση οθόνης πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη χρήση του 

χρώματος  και  τοπικές  διατάξεις  και  πρότυπα  (local  settings  and  standards), 

διασφάλιση  επαρκούς  ανταπόκρισης,  διαχείριση  πολυπλοκότητας  και  διατήρηση 

συνέπειας.13 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις του υποσυστήματος του διαχειριστή πρέπει να είναι: 

• Με την εγκατάσταση του συστήματος θα πρέπει να δημιουργείται ο λογαριασμός 

του διαχειριστή όπου θα δίνεται ο κωδικός και το password 

• Θα  μπορεί  να  παραμετροποιεί  με  τα  διαθέσιμα  modules14  το  σύστημα  και  θα 

μπορεί να ορίζει τυχόν περιορισμούς χρήσης 

• Θα μπορεί  να δημιουργεί  και  διαχειρίζεται  λογαριασμούς όλων  των  χρηστών  του 

συστήματος 

                                                            
12 http://users.ipfw.edu/blythes/teach/writeforweb/design.htm 
13 http://www‐bd.fnal.gov/icalepcs/abstracts/PDF/wpo55.pdf 
14 Software module: Αυτοτελής λογισμική μονάδα 

 
 

Σχήμα 5.1: Τα υποσυστήματα ενός ΠΔΕΣ
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• Θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  δημιουργίας  αντιγράφων  (backup)  του  συστήματος, 

όπως και διαδικασίες ασφάλειας 

• Θα  δύναται  να  επιτρέπει  ή  να  αφαιρεί  την  δυνατότητα  πρόσβασης  επιλεγμένων 

χρηστών σε περιοχές εκπαιδευτικού υλικού. 

Το  υποσύστημα  του  εκπαιδευτή  διαχειρίζεται  κυρίως  την  συγγραφή    του 

εκπαιδευτικού  υλικού,  την  δημιουργία  των  τεστ  αξιολόγησης  και  αξιολόγηση  των 

πληροφοριών  που  προέρχονται  από  την  χρήση  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  από  τους 

εκπαιδευόμενους.  Συγκεκριμένα  οι  λειτουργικές  απαιτήσεις  του  υποσυστήματος  του 

εκπαιδευτή θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Τη  δυνατότητα  δημιουργίας  πολυμεσικού  εκπαιδευτικού  υλικού  μέσω  ενός 

λειτουργικού και εύχρηστου περιβάλλοντος  

•  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  θα  πρέπει  να  βαθμονομείται  έως  και    πέντε  επίπεδα 

δυσκολίας, τα οποία αποτελούν και τον πυρήνα της προσαρμοστικότητας  

• Το  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  κάθε  μαθήματος  συνίσταται  να  αποτελείται  από 

κεφάλαια, ενότητες και παραγράφους, τα οποία θα παρουσιάζονται με δενδροειδή 

μορφή. 

• Στο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσάρτησης tags που 

θα χρησιμοποιούνται στην διαμαθησιακή μηχανή αναζήτησης 

• Θα  μπορεί  να  αίρει  ή  επιτρέπει  την  δυνατότητα  συνεργασιακής  μάθησης  μέσω 

νέων εργαλείων εξατομικευμένων σε κάθε επίπεδο 

• Θα  μπορεί  να  δημιουργεί  τα  τεστ  αξιολόγησης  τα  οποία  θα  παίρνουν  διάφορες 

μορφές  (π.χ..  Πολλαπλές  απαντήσεις‐μία  σωστή,  πολλαπλές  απαντήσεις‐πολλές 

σωστές, πληκτρολόγηση σωστής απάντησης,  κ.ά.) 

• Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας υπόδειξης από τον εκπαιδευτή, 

του εκπαιδευτικού υλικού απ’ όπου προέρχεται η εκάστοτε ερώτηση αξιολόγησης, 

με τρόπο εύκολο και αποτελεσματικό 

• Θα  πρέπει  να  παρέχεται  στον  εκπαιδευτή  ένα  εργαλείο  λογισμικού  για  την 

συγγραφή και διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού 

• Η διάδραση  (interface)  του  εκπαιδευτή με  το σύστημα θα πρέπει  να  είναι φιλική 

μέσω ενός GUI‐Graphic User Interface και   η πρόσβαση αλλά και η διαχείριση των 

πληροφοριών  να  επιτυγχάνεται  γρήγορα  μέσω  της  άμεσης  ανταπόκρισης  από  το 

σύστημα. 

• Θα  λαμβάνει  πληροφορίες  σχετικές  με  τις  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  και 

επιδόσεις των εκπαιδευομένων 
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Τo  υποσύστημα  δεδομένων  θα  πρέπει  να  αποτελείται  από  κανόνες  οργάνωσης, 

αποθήκευσης  και  διαχείρισης  του  εκπαιδευτικού  υλικού  και  πληροφοριών,  σχετικών  με 

τους  χρήστες  του  συστήματος.    Οι  λειτουργικές  απαιτήσεις  του  υποσυστήματος  των 

δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Την  οργάνωση  του  εκπαιδευτικού  υλικού    με  τρόπο  που  θα  συμβάλλει  στην 

αποτελεσματική λειτουργία της προσαρμοστικότητας του συστήματος, τόσο για την 

διαβαθμισμένη  κατάταξη  του  εκπαιδευόμενου,  όσο  και  για  την    προσαρμοστική 

εκπαιδευτική διαδικασία 

• Την οργάνωση του υλικού αξιολόγησης με τρόπο που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη 

και αποτελεσματική διαδικασία αξιολόγησης 

• Παιδαγωγικούς  κανόνες  οι  οποίοι  θα  λαμβάνονται  υπόψη  στη  οργάνωση  του 

εκπαιδευτικού υλικού για τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος 

• Την  συλλογή  και  οργάνωση  πληροφοριών  σχετικών  με  τις  λειτουργίες  του 

συστήματος  που  θα  συνεισφέρουν  στην  έκδοση  στατιστικών  και  άλλων 

αποτελεσμάτων. 

Τo  υποσύστημα  του  εκπαιδευόμενου  θα  πρέπει  να  διαχειρίζεται  την  εκπαιδευτική 

διαδικασία  στην  οποία  οι  εκπαιδευόμενοι  παίρνουν  μέρος.  Θα  διαχειρίζεται  επίσης  την 

διαδικασία  αξιολόγησης.    Οι  λειτουργικές  απαιτήσεις    του  υποσυστήματος  των 

εκπαιδευόμενων πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Ένα φιλικό GUI που θα δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να προσαρμόσει 

το περιβάλλον λειτουργίας του στις προτιμήσεις του 

• Η πλοήγηση  στο περιβάλλον θα πρέπει να είναι εύκολη και αποτελεσματική 

• Μετά την εγγραφή του στο σύστημα, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να καταταγεί σε 

μαθησιακό  επίπεδο  ανάλογο  με  το  επίπεδο  κατάρτισής  του  σε  επιλεγμένο 

αντικείμενο  μάθησης.  Τα  επίπεδα  μάθησης  θα  πρέπει  να  είναι  έως  πέντε  με  την  

προϋπόθεση ότι  και  ο  εκπαιδευτής  να  έχει  οργανώσει  την  ύλη  στο  συγκεκριμένο 

μαθησιακό αντικείμενο, έως πέντε μαθησιακές διαβαθμίσεις δυσκολίας. 

• Μετά  την  κατάταξή  του  σε  μαθησιακό  επίπεδο,  ο  εκπαιδευόμενος  θα  μπορεί  να 

περιηγηθεί σε ανώτερο επίπεδο δυσκολίας, εφόσον θα έχει επιτυχώς αξιολογηθεί 

στο τρέχον μαθησιακό επίπεδο. 

• Το τεστ αξιολόγησης θα μπορεί να έχει πολλές μορφές 

• Θα  παρέχονται  σχετικά  εργαλεία  για  την  χρήση  πολυμεσικής  μορφής 

εκπαιδευτικού υλικού  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AS.A.L.E.S.                                

‐141‐ 

• Θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  συνεργασιακής  μάθησης  κατά  την  οποία  ο 

εκπαιδευόμενος θα μπορεί να διευρύνει τις μαθησιακές του δυνατότητες  (wikies,  

forums,  ερωτοαπαντήσεις κτλ) 

5.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A.S.A.L.E.S. 

Μετά  την  καταγραφή  των  λειτουργικών  απαιτήσεων  και  προδιαγραφών  ενός ΠΔΕΣ 

όπως  αυτές  περιγράφηκαν  στην  προηγούμενη  ενότητα,  ακολουθεί  το  στάδιο  του 

σχεδιασμού,  όπου  σχεδιάζονται  οι  διάλογοι  συστήματος  και  χρηστών,    η  βάση 

πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και διάφορες λειτουργίες του συστήματος.  

5.4.1 ΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση, το υποσύστημα του διαχειριστή πρέπει να 

υποστηρίζει  τα τμήματα που εμφανίζονται στο σχήμα 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το module της δημιουργίας και διαχείρισης λογαριασμών χρηστών περιλαμβάνει τη 

δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών  των εκπαιδευόμενων. Με  την υποβολή έγκυρων 

στοιχείων  τους,  οι  εκπαιδευόμενοι  λαμβάνουν  αυτοματοποιημένο  e‐mail  επικύρωσης. 

Προϋπόθεση είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των εκπαιδευμένων να είναι επικυρωμένο 

από  το  σύστημα.  Κατά  επιλογή  του  διαχειριστή  η  διαδικασία  αυτή  μπορεί  να  γίνει  και 

χειροκίνητα.  Στο module  αυτό  γίνεται  και  η    διαχείριση  των  λογαριασμών  των  χρηστών 

όπου  επιτρέπονται  ή  αποτρέπονται  οι    προσβάσεις  των  χρηστών  σε  συγκεκριμένα 

αντικείμενα  μάθησης,  τίθενται  χρονικοί  περιορισμοί  πρόσβασης  στο  σύστημα, 

 

Σχήμα 5.2:  Λειτουργίες του Υποσυστήματος  Διαχειριστή
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διαγράφονται  λογαριασμοί,    κ.ά.  Για  τους  εκπαιδευτές  η  διαδικασία  είναι  ημι‐

αυτοματοποιημένη  μέσω  του  module  εξουσιοδότησης  εκπαιδευτών,  όπου,      μετά  την 

υποβολή των έγκυρων στοιχείων των εκπαιδευτών στο σύστημα, ο διαχειριστής επικυρώνει 

τα υποβληθέντα στοιχεία και κατόπιν αποστέλλει στο δηλωμένο ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο, 

τους αντίστοιχους κωδικούς  χρήσης  και password.  Το  τμήμα δημιουργίας  και διαχείρισης 

κατηγοριών  μαθημάτων  δημιουργεί  διάφορες  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  μαθημάτων 

(π.χ.  κατηγορία  μαθημάτων  πληροφορικής,  με  υποκατηγορίες  πολύμεσα,  βάσεις 

δεδομένων, προγραμματισμός κ.α) 

  Το τμήμα παραμετροποίησης του συστήματος προσθαφαιρεί   διάφορα λειτουργικά 

τμήματα  όπως  forums, wikies,  polls, web  search,  blogs    κ.ά.,  σύμφωνα  με  τα  διαθέσιμα 

τμήματα του συστήματος 

  Το  τμήμα  λειτουργιών  και  συντήρησης  του  συστήματος  προβαίνει  σε  διαδικασίες 

backup, καταγραφής login‐logout χρηστών και περιορισμούς προσβασιμότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η βασική οθόνη της διεπιφάνειας του διαχειριστή χωρίζεται σε τρεις περιοχές (Σχήμα 

5.3): 

Η περιοχή 1  περιέχει  τον  τίτλο  του παραθύρου και βασικές  επιλογές υποβοήθησης 

του  χρήστη  στην  επιλεγμένη  διεπιφάνεια,  όπως  ρυθμίσεις  συστήματος  και  διαδικασίες 

συντήρησης. Η περιοχή αυτή είναι σταθερή και εμφανίζεται σε όλες τις  διεπιφάνειες  του 

συστήματος για την καλύτερη πλοήγηση του χρήστη. 

Σχήμα 5.3: Οθόνη Διεπιφάνειας Διαχειριστή
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Η  περιοχή  2  περιλαμβάνει  πληροφορίες  σχετικές  με  τα  στοιχεία  του  διαχειριστή, 

καθώς και χρήσιμες ενημερώσεις, όπως πότε έγινε το τελευταίο backup, πόσοι εκπαιδευτές 

αναμένουν  για  ενεργοποίηση  των  λογαριασμών  τους,  βοήθεια  για  τη  διαχείριση  του 

συστήματος  κ.ά. 

Η περιοχή 3   εμπεριέχει βασικές επιλογές διαχείρισης με τις οποίες ο   διαχειριστής 

τους συστήματος ελέγχει και παραμετροποιεί το εκπαιδευτικό σύστημα.  

Η  δυνατότητα    πλοήγησης  του  χρήστη  στις  εν  λόγω  περιοχές  είναι  εύκολη  και  ο 

σχεδιασμός της διεπιφάνειας έχει γίνει με γνώμονα τη  φιλικότητα και την ευχρηστία.  

Με  την  επιλογή  «Αρχική»  στην  περιοχή  1,  ο  διαχειριστής  μπορεί  να  τροποποιήσει 

στοιχεία  σχετικά  με  τον  λογαριασμό  του,  καθώς  και  το  συνθηματικό  του  για  λόγους 

ασφαλείας. Στην επιλογή «Χρήστες» ο διαχειριστής επιβλέπει τους συνδεδεμένους χρήστες 

που  υπάρχουν  στο  σύστημα.  Με  την  επιλογή  «Ρυθμίσεις  Συστήματος»  ο  διαχειριστής  

προβαίνει    στη  προσαρμογή  του  συστήματος  στην  επιθυμητή  γλώσσα,  επιλέγει  τρόπο 

εμφάνισης  του  συστήματος  μέσω  θεμάτων  και  επιλέγει  την  ενεργοποίηση  ή  όχι  από 

syndicated feeds15.  Με την επιλογή «Συντήρηση»  μπορεί να ενεργοποιήσει την καταγραφή 

διαφόρων γεγονότων (logs),  και να διενεργήσει backup όλου του συστήματος.  

Στην περιοχή 2 εμφανίζονται πληροφορίες σχετικές με τον τρέχοντα διαχειριστή του 

συστήματος  καθώς  και  χρήσιμες  ενημερώσεις  όπως  για  παράδειγμα,  πόσοι  εκπαιδευτές 

αναμένουν ενεργοποίηση λογαριασμού, πότε έγινε το τελευταίο back up  κ.ά. Στην περιοχή 

3  ο  διαχειριστής μπορεί  να  ενεργοποιήσει  τους  λογαριασμούς  των  εκπαιδευτών που  του 

έχουν υποβληθεί και να διαχειριστεί τους λογαριασμούς όλων των μελών του συστήματος. 

Η  διαχείριση  των  μελών  περιλαμβάνει  την  δυνατότητα  τροποποίησης  στοιχείων  τους,  τη 

διαγραφή  τους  από  το  σύστημα,  και  δημιουργία  μελών  με  δικαιώματα  διαχειριστή.  Στις 

γενικές  ρυθμίσεις  ο  διαχειριστής  μπορεί  να  διαθέσει  διάφορα  modules    σε  επίπεδο 

συστήματος προς όλους  τους χρήστες και  να δημιουργήσει νέες κατηγορίες μαθημάτων  ( 

π.χ., πληροφορικής, οικονομίας‐διοίκησης, μαθηματικών κτλ). 

5.4.2   ΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ο  σχεδιασμός  του  υποσυστήματος  του  εκπαιδευτή  βασίζεται  στην  προηγηθείσα 

ανάλυση.  Οι  λειτουργίες  που θα πρέπει  να  υποστηρίζει    το  υποσύστημα  του  εκπαιδευτή 

εμφανίζονται  στο  σχήμα  5.4.  Τα  εργαλεία  συγγραφής  θα  πρέπει  να  είναι  και 

                                                            
15 Web syndication feed ‐ αναφέρεται στην εκχώρηση των τελευταίων πληροφοριών ενός site σε 
άλλους χρήστες, όπως πχ τελευταίων νέων ή αναγραφών από forums 
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οπτικοποιημένα  και  να  δίνουν  την  δυνατότητα  μορφοποίησης  και  διαχείρισης  του 

μαθησιακού υλικού με απλουστευμένο και εύχρηστο τρόπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τo module  οργάνωσης  και  δόμησης  εκπαιδευτικού  υλικού  χρησιμοποιείται  για  τη 

δόμηση του υλικού εκπαίδευσης σε κεφάλαια και ενότητες και σε διαβαθμίσεις δυσκολίας. 

Διαχειρίζεται   επίσης τον τρόπο προσθήκης και επεξεργασίας εκπαιδευτικού υλικού.   Εδώ 

παρέχονται εύχρηστα εργαλεία  διαχείρισης του υλικού τόσο σε επίπεδο κειμένου όσο και 

σε πολυμεσικό επίπεδο. 

  Για  τη  δημιουργία  το  υλικού  αξιολόγησης  χρησιμοποιείται  το  αντίστοιχο   module, 

όπου  με  βάση  τη  διαβάθμιση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  από  όπου  επιλέγεται  το  υλικό 

αξιολόγησης,  διαβαθμίζεται  σε  επίπεδο  δυσκολίας    και  το  δημιουργημένο  υλικό 

αξιολόγησης. 

  Το  module  εξουσιοδότησης  πρόσβασης  εκπαιδευόμενου  σε  εκπαιδευτικό  υλικό,  

επιτρέπει ή αποτρέπει την       πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στο εκπαιδευτικό υλικό που 

έχει  δημιουργήσει.      Αν  και  η    πρόσβαση  του  εκπαιδευόμενου  στο  σύστημα   AS.A.L.E.S. 

γίνεται  μέσω αυτοματοποιημένης  διαδικασίας  (περιγράφεται  στην  επόμενη  παράγραφο), 

και  διατίθεται  χωρίς  περιορισμούς  σε  όσους  ακολουθούν  την  διαδικασία  εγγραφής,  ο 

εκπαιδευτής  μπορεί  να  αποτρέψει  την  ελεύθερη  πρόσβαση  των  εκπαιδευόμενων  στο 

εκπαιδευτικό υλικό. 

  Το  module  ημερολογίου  δραστηριοτήτων  παρακολουθεί  τις  εκπαιδευτικές 

υποχρεώσεις  των  εκπαιδευτών  και  τις  εργασίες  των  εκπαιδευόμενων,  ενώ  το  module 

 

Σχήμα 5.4: Λειτουργίες Υποσυστήματος Εκπαιδευτή
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επικοινωνίας  διαχειρίζεται  την  αποστολή  μηνυμάτων  μεταξύ  εκπαιδευτών  και 

εκπαιδευόμενων. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το  module  ανακοινώσεων  διαχειρίζεται  διάφορες  ανακοινώσεις  σχετικές  με  τα 

εκπαιδευτικά  αντικείμενα,  μαθησιακές  δραστηριότητες,  κτλ  που  θέλει  ο  εκπαιδευτής  να 

μεταφέρει στους εκπαιδευόμενους. 

Το module  συνεργασιών  σχετίζεται  με  τη  δημιουργία  διαμαθησιακών  σχέσεων  με 

άλλους  εκπαιδευτές  και  τον  συσχετισμό  επιλεγμένου  μαθησιακού  υλικού  ενός 

εκπαιδευτικού αντικειμένου με μαθησιακό υλικό άλλου εκπαιδευτικού αντικειμένου. 

Η βασική οθόνη της διεπιφάνειας του εκπαιδευτή χωρίζεται σε τρεις περιοχές (Σχήμα 

5.5). Η περιοχή 1 περιέχει τον τίτλο του παραθύρου και βασικές επιλογές υποβοήθησης του 

εκπαιδευτή στην επιλεγμένη διεπιφάνεια. Η περιοχή αυτή διατηρείται σε κάθε διεπιφάνεια 

που  παρουσιάζεται  στον  εκπαιδευόμενο  κατά  την  διάρκεια  ενασχόλησής  του  με  το 

σύστημα για την υποβοήθηση του προσανατολισμού του σε αυτό. 

Η  περιοχή  2  περιλαμβάνει  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  στοιχεία  του  τρέχοντος 

εκπαιδευτή  καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τον ίδιο, όπως ένδειξη για νέα μηνύματα,  

ένδειξη  για  το  πλήθος  των  συνδεδεμένων  εκπαιδευόμενων    στα  μαθήματά  του,  αριθμός 

μαθητών που ολοκλήρωσαν τα μαθήματα  κ.ά. 

 

Σχήμα 5.5: Οθόνη Διεπιφάνειας Εκπαιδευτή
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Η περιοχή 3    εμπεριέχει  τα εργαλεία διαχείρισης  του εκπαιδευτικού περιεχομένου, 

όπως δημιουργία και διαχείριση μαθημάτων, καθώς και εργαλεία διαχείρισης μηνυμάτων,  

ημερολογίου δραστηριοτήτων κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με  την  επιλογή αρχική, δίνεται  η  δυνατότητα στον  εκπαιδευτή  να διαχειριστεί  τον 

λογαριασμό του και να κάνει αλλαγή στο password του.    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η 

επιλογή δημιουργία μαθημάτων, όπου ο σχεδιασμός που προτείνεται  για  την δημιουργία 

εκπαιδευτικού  υλικού  είναι  εμπλουτισμένος  με    οπτικοποιημένα  εργαλεία  σύνταξης  και 

μορφοποίησης.  Επίσης  το  σύστημα  καθοδηγεί  τον  εκπαιδευτή  βήμα‐βήμα  μέσω  ενός 

οδηγού  (wizard)  στην  δημιουργία  του  εκπαιδευτικού  υλικού,    συμβάλλοντας  έτσι  στην 

ευχρηστία του.  (Σχήμα 5.6). 

Με  την  επιλογή  διαχείριση  μαθημάτων  ο  εκπαιδευτής  έχει  διάφορες  επιλογές 

διαχείρισης  του  ήδη  δημιουργημένου  εκπαιδευτικού  υλικού  (Σχήμα  5.7).  Μπορεί  να 

δημοσιεύσει το εκπαιδευτικό υλικό μαρκάροντας απλά το αντίστοιχο πλαίσιο μαθήματος. Η 

έννοια  της  δημοσίευσης  του  εκπαιδευτικού  υλικού  είναι  ότι  μετά  την  ολοκλήρωση  της  

οργάνωσης  του εκπαιδευτικού υλικού στο σύστημα, ο εκπαιδευτής αποφασίζει πότε τούτο 

είναι  διαθέσιμο  στους  εκπαιδευόμενου,  κάνοντας  χρήση  αυτής  της  επιλογής.    Όταν  το 

εκπαιδευτικό υλικό είναι δημοσιευμένο, το αντίστοιχο πλαίσιο της στήλης «δημοσιευμένο» 

μαρκάρεται αυτόματα. Επιλέγοντας το  πλαίσιο των ρυθμίσεων ο εκπαιδευτής επιτρέπει ή 

αποτρέπει  την  ελεύθερη  πρόσβαση  των  εκπαιδευόμενων  στο  εκπαιδευτικό  υλικό.  Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ                           Αρχική   Μαθήματα         Μηνύματα       Ημερολόγιο     

ΠΕΡΙΟΧΗ 1

ΠΕΡΙΟΧΗ 2

∆ημιουργία Νέου Μαθήματος

Βήμα 1/χ

Οπτικοποιημένος Οδηγός (wisard) 
Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού

Βήμα 2/Χ

 

      Σχήμα 5.6: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
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διαγραφή  επιτυγχάνεται  με  το  μαρκάρισμα  του  ανάλογου  πλαισίου  του  αντίστοιχου 

μαθήματος  προς  διαγραφή,  ενώ  για  τη    δημιουργία  υλικού  αξιολόγησης  ακολουθούνται,  

όπως  και  για  τη    δημιουργία  εκπαιδευτικού  υλικού,  προσχεδιασμένα  βήματα  μετά  το 

μαρκάρισμα του ανάλογου πλαισίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  επιλογή αλληλογραφία  και  μηνύματα   δίνει  την  δυνατότητα  στον  εκπαιδευτή  να 

ανταλλάξει μηνύματα με άλλους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και να διαχειριστεί το 

αρχείο μηνυμάτων, μέσω του οποίου καταγράφεται η κίνηση της αλληλογραφίας. 

Η  επιλογή  ημερολόγιο  δίνει  τη  δυνατότητα  στον  εκπαιδευτή  να  οργανώνει  τις 

εκπαιδευτικές  του  δραστηριότητες,  παρέχοντας  τα  κατάλληλα  εργαλεία  καταγραφής  και 

οπτικοποίησης  των  δραστηριοτήτων  του.  Παρομοίως  ο  εκπαιδευτής  μπορεί  να 

παρακολουθεί την πορεία των εργασιών των εκπαιδευόμενων.  

Με την επιλογή των ανακοινώσεων ο εκπαιδευτής προβαίνει σε ανακοινώσεις, τόσο 

σε  επίπεδο  μαθημάτων,  όσο  και  σε  επίπεδο  συστήματος,  σχετιζόμενες  με  διάφορες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Με την επιλογή συνεργασίες ο εκπαιδευτής δημιουργεί περιβάλλον συνεργασιών για 

επιλεγμένο  εκπαιδευτικό  αντικείμενο,  με  άλλον  εκπαιδευτή  που  ειδικεύεται  σε  άλλο 

εκπαιδευτικό αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται διαμαθησιακές σχέσεις και 

εμπλουτίζεται  πληρέστερα  το  εκπαιδευτικό  υλικό.  Μπορεί  επίσης  να  δημιουργηθούν 

Σχήμα 5.7: Διαχείριση μαθημάτων 

Τίτλος Μαθήματος  Δημοσιευμένο Πλήθος Ερωτήσεων  Επιλογές 
     ΧΧ               
     ΧΧ                

..  ..  ..  .. 

..  ..  ..  .. 

..     ΧΧ                
 

 Edit 
 Ερωτήσεις Αξιολόγησης 
 Ρυθμίσεις 
 Δημοσίευση 
  Διαγραφή 
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συσχετίσεις ενός εκπαιδευτικού υλικού σε επίπεδο ενοτήτων ή παραγράφων με ενότητες ή 

παραγράφους ενός άλλου εκπαιδευτικού υλικού. 

5.4.3  ΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ο  σχεδιασμός  του  περιβάλλοντος  του  εκπαιδευόμενου  έγινε  με  βάση  την 

λειτουργικότητα,  την  απλότητα  στη  χρήση  και  την  μεγιστοποίηση  του  μαθησιακού 

αποτελέσματος  του  εκπαιδευόμενου.  Επιπροσθέτως  δίνει  την  δυνατότητα  στον  χρήστη 

εύκολης πλοήγησης και προσβασιμότητας σε όλες τις διαθέσιμες σε αυτόν λειτουργίες του 

συστήματος.   

Σύμφωνα  με  την  προηγηθείσα  ανάλυση,  αλλά  και  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις, 

σχεδιάστηκε  το  υποσύστημα  του  εκπαιδευόμενου.    Οι  βασικές  ενότητες  του  εν    λόγω 

υποσυστήματος παρουσιάζονται στο σχήμα 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το module της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης διαχειρίζεται την αρχική κατάταξη 

του  εκπαιδευόμενου  σε  ένα  αντικείμενο  εκπαίδευσης.  Με  βάση  τις  επιδόσεις  του  στο 

αρχικό  τεστ  αξιολόγησης,  κατατάσσεται  σε  επίπεδο  από  1  (αρχάριος)  έως  5  (έμπειρος). 

Προϋπόθεση είναι  το εκπαιδευτικό αντικείμενο να έχει διαβαθμιστεί από τον εκπαιδευτή 

σε αντίστοιχα επίπεδα. Το module συνεχιζόμενης αξιολόγησης διαχειρίζεται την αξιολόγηση 

των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων μεταξύ των διαβαθμισμένων επιπέδων εκπαιδευτικού 

Module Συνεχιζόμενης 
Αξιολόγησης

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ

Module  Αρχικής  Αξιολόγησης & 
Κατάταξης  

Module Μηχανής Αναζήτησης

Module Συνεργασιών

Module Ημερολόγιο

Module Αλληλογραφίας

Module Forum

Module Παρουσίασης 
Εκπαιδευτικού Υλικού

Module Ανακοινώσεων

Module προβολής διαθέσιμων 
εκπαιδευτικών αντικειμένων & 

εγγραφής σε αυτά

Module ∆ιαχείρισης 
Εκπαιδευτικών Αντικειμένων στα 
οποία είναι εγγεγραμμενος ο 

εκπαιδευόμενος

 

Σχήμα 5.8: Λειτουργίες Υποσυστήματος  Εκπαιδευόμενου



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AS.A.L.E.S.                                

‐149‐ 

περιεχομένου του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Τα παραπάνω δύο modules στοιχειοθετούν 

μέρος της προσαρμοστικότητας που διαθέτει το σύστημα και περιγράφονται με διάγραμμα 

ροής δεδομένων στα σχήματα 5.9 και 510.  Με βάση τα παραπάνω modules διενεργείται η 

εξατομικευμένη  παρουσίαση  αλλά  και  η  αξιολόγηση  της  εκπαιδευτικής  προόδου  του 

εκπαιδευόμενου.   Για τον τρόπο παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού ο σχεδιασμός της 

διεπιφάνειας  και  οι  διάλογοι  εκπαιδευόμενου‐συστήματος  βασίζονται  στο  παιδαγωγικό 

μοντέλο το οποίο παρουσιάζεται στην ενότητα 5.7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                     Σχήμα 5.9: Διαγράμματα ροής αρχικής αξιολόγησης εκπαιδευομένου 
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Στο  σχήμα  5.10εμφανίζεται    το  βασικό  διάγραμμα  ροής  αρχικής  αξιολόγησης  του 

εκπαιδευομένου  κατά  την  εισαγωγή  του    στο  εκπαιδευτικό  αντικείμενο.  Η  αρχική 

αξιολόγηση  κατατάσει  τον  εκπαιδευόμενο  στο  εκπαιδευτικό  αντικείμενο  σε  επίπεδο 

αντίστοιχο  των  γνώσεων  του  και  της  εμπειρίας  του.  Η  διαδικασία  της  συνεχιζόμενης 

αξιολόγησης του εκπαιδευομένου εμφανίζεται στο διάγραμμα ροής του σχήματος 5.12. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τo module παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού διαχειρίζεται τον τρόπο παρουσίασης 

του εκπαιδευτικού υλικού στον εκπαιδευόμενο και προσφέρει τα εργαλεία πλοήγησης στο 

περιεχόμενο με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. 

Το module προβολής διαθεσίμων εκπαιδευτικών αντικειμένων και εγγραφής σε αυτά 

διαχειρίζεται  την  εγγραφή  του  εκπαιδευόμενου σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα  τα 

οποία έχουν δημιουργηθεί από τους εκπαιδευτές του συστήματος. 

Μέσω  του  module  διαχείρισης  εκπαιδευτικών  αντικειμένων  στα  οποία  είναι 

εγγεγραμμένος  ο  εκπαιδευόμενος,  του  δίνεται  η  δυνατότητα  να  παρακολουθήσει  την 

πρόοδό  του  σε  διάφορα  εκπαιδευτικά  αντικείμενα,  να  πλοηγηθεί  μεταξύ  διαφορετικών 

εκπαιδευτικών αντικειμένων, να δει προηγούμενα τεστ αξιολόγησης  κ.ά. 

                    Σχήμα 5.10: Διαγράμματα ροής συνεχιζόμενης αξιολόγησης εκπαιδευομένου  
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Το module  της  μηχανής  αναζήτησης  υποβοηθά  τον  εκπαιδευόμενο  στην  ανεύρεση 

εκπαιδευτικού υλικού για το οποίο εκδηλώνει ενδιαφέρον. Σημαντικό ρόλο στην ανεύρεση 

σχετικού  υλικού  διαδραματίζουν  τα  επισυναπτόμενα    tags,  τα  οποία  ο  εκπαιδευτής 

προσαρτίζει στο δημιουργημένο εκπαιδευτικό υλικό σε επίπεδο ενοτήτων. 

Το  module  αλληλογραφίας  διαχειρίζεται  την  διαδικασία  αλληλογραφίας  του 

εκπαιδευόμενου μεταξύ άλλων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών. 

Σημαντικό για το συνεργασιακό περιβάλλον του AS.A.L.E.S. αποτελεί το module των 

συνεργασιών,  γιατί  μέσω  αυτού  δημιουργείται  το  περιβάλλον  συνεργασιών  μεταξύ  των 

εκπαιδευόμενων σε επίπεδα ενοτήτων των εκπαιδευτικών αντικειμένων όπως wikies, blogs 

κτλ. 

Το  module  του  forum  διαχειρίζεται      τη  διαδικασία  του  forum  μεταξύ  των 

εκπαιδευόμενων σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Το  module    ημερολογίου  οργανώνει  τις  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  του 

εκπαιδευόμενου  και  το  module  των  ανακοινώσεων  διαχειρίζεται  τις  ανακοινώσεις  που 

θέλει  να  προβάλει  ο  εκπαιδευόμενος  σε  εκπαιδευτικά  αντικείμενα.  Η  βασική  οθόνη  της 

διεπιφάνειας του εκπαιδευόμενου   χωρίζεται σε τρις περιοχές  (σχήμα 5.11), οι οποίες ως 

λειτουργικότητα,  εμφανίζουν  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  με  την  οθόνη  διεπαφής  του 

εκπαιδευτή. 
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Μαθημάτων
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Σχήμα 5.11: Οθόνη Διεπιφάνειας Εκπαιδευόμενου
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O  εκπαιδευόμενος  μετά  την  αρχική  εγγραφή  του  στο  σύστημα  μέσω  μιας 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας  (μετά  την  εισαγωγή εγκύρων στοιχείων  του  λαμβάνει e‐

mail επικύρωσης), το σύστημα του εμφανίζει τις σχετικές του επιλογές.  

Η  επιλογή αρχική στην  διεπιφάνεια  του  εκπαιδευόμενου,  του  δίνει  τη  δυνατότητα 

στον  εκπαιδευόμενο  να  διαχειριστεί  προσωπικά  στοιχεία,  και  να  κάνει  αλλαγή  του 

password.   

Με  την  επιλογή  μαθήματα  δίνεται  η  δυνατότητα  πρόσβασης  του  εκπαιδευόμενου 

στη διαχείριση μαθημάτων.  Επιλέγοντας διαχείριση μαθημάτων  ο εκπαιδευόμενος μπορεί 

να  κάνει  την  εγγραφή  του  σε  ένα  νέο  εκπαιδευτικό  αντικείμενο,  είτε  να  συνεχίσει  την 

εκπαίδευσή  του  σε  ένα  που  έχει  ήδη  εγγραφεί  (σχήμα 5.12).  Ο    εκπαιδευόμενος,  για  να 

κάνει  την  εγγραφή  του  σε  ένα  εκπαιδευτικό  αντικείμενο,  θα  προβεί  στο  αρχικό  τεστ 

κατάταξης βάσει του οποίου θα καταταγεί σε ένα επίπεδο κατάταξης (1 έως 5) ανάλογα με 

τις γνώσεις του και την εμπειρία του. Κατόπιν τούτου παρουσιάζεται στον εκπαιδευόμενο 

το εκπαιδευτικό υλικό του επιπέδου κατάταξής του.  Για να προβεί ο εκπαιδευόμενος στο 

επόμενο  επίπεδο  κατάταξης  θα  πρέπει  να  αξιολογηθεί  επιτυχώς  στο  προβαλλόμενο  τεστ 

αξιολόγησης  του  τρέχοντος  επιπέδου.    Ο  εκπαιδευόμενος  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  στο 

τρέχον  και  σε  όλα  τα  προηγούμενα  επίπεδα  κατάταξης  (αν  για  παράδειγμα  ο 

εκπαιδευόμενος έχει καταταγεί στο επίπεδο 4, τότε έχει πρόσβαση στα επίπεδα 4,3,2 και 1) 

αλλά όχι στο επίπεδο 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τίτλος Μαθήματος  Περιγραφή  Εκπαιδευτής  Επιπ. Κατάταξης  Επιλογές 
Μάθημα 1  Περιγρ. Μαθημ. 1  Ονομα  χ   
Μάθημα 2  Περιγρ. Μαθημ. 2  Ονομα  χ   
..  ..  ..  ..   
..  ..  ..  ..   
Μάθημα χ  Περιγρ. Μαθημ. χ  Ονομα  χ   
 

Σχήμα 5.12: Διεπαφή Μαθημάτων Εκπαιδευόμενου 
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Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση στα μαθήματα που έχει ήδη εγγραφεί και μέσω 

της  επιλογής  αυτής  κατατάσσεται  στο  τελευταίο  επίπεδο    που  είχε  καταταγεί  κατά    την 

τελευταία ενασχόλησή του με το μάθημα της επιλογής του. Η τελευταία κατάταξη του σε 

κάθε  εκπαιδευτικό  αντικείμενο  εμφανίζεται  στο  αντίστοιχο  πλαίσιο  της  στήλης  επίπεδο 

κατάταξης. 

  Ο  εκπαιδευόμενος  μέσω  της  αναζήτησης  μπορεί  να  βρει  εκπαιδευτικό  υλικό 

ενδιαφέροντος,  έχοντας  τη  δυνατότητα  να  ενσωματώσει    στη    διαδικασία  αναζήτησης 

wikies, forums κτλ. 

Μέσω  της  επιλογής  αλληλογραφία  και  μηνύματα  ο  εκπαιδευόμενος  μπορεί  να 

αλληλογραφεί με άλλους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Με την επιλογή community ο 

εκπαιδευόμενος  μπορεί  να  συνεργαστεί  με  άλλους  εκπαιδευόμενους,  ενδυναμώνοντας 

στην  συνεργασιακή  μάθηση,    με  σύγχρονες  μεθόδους,  όπως wikies,  forums, blogs  κτλ.  Η 

οργάνωση των εκπαιδευτικών ενεργειών του εκπαιδευόμενου μπορεί επιτυγχάνεται με την 

επιλογή ημερολόγιο.  

5.5 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ 

  Ο  σχεδιασμός  της  βάση  δεδομένων  του  συστήματος  βασίστηκε  στο  μοντέλο 

συσχετίσεων  οντοτήτων  (Σχήμα  5.13)  στο  οποίο  απεικονίζονται  οι  οντότητες  του 

συστήματος  και  οι  συσχετίσεις  μεταξύ  τους.  Ιδιαίτερη  βαρύτητα  δίνεται,  τόσο  στον 

καθορισμό  των  απαιτήσεων  της  κάθε  οντότητας  στην  βάση  δεδομένων,  όσο  και  στον  εν 

τέλει  κανονικοποιημένο σχεδιασμό της βάσης.  
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        Σχήμα 5.13: Διάγραμμα Συσχετίσεων – Οντοτήτων της Βάσης Δεδομένων 
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Η  οντότητα  του  μέλους  (member),  ανάλογα  με  τον  ρόλο  του  στο  σύστημα  (για 

παράδειγμα  του  εκπαιδευόμενου  ή  του  εκπαιδευτή),  είτε  δημιουργεί  το  εκπαιδευτικό 

αντικείμενο  και  το  εκπαιδευτικό  υλικό  στο  κάθε  αντικείμενο,  είτε  απλώς  κάνει  χρήση 

αυτού.  Κάθε  εκπαιδευτικό  αντικείμενο  δομείται  σε  κεφάλαια  και  ενότητες  και 

παρουσιάζεται  σε  δενδροειδή  μορφή.  Με  την  ολοκλήρωση  της  τοποθέτησης  της 

εκπαιδευτικής ύλης σε  ενότητες,  ο  εκπαιδευτής δημιουργεί  το υλικό αξιολόγησης από  το 

εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται στις ενότητες, υποστηρίζοντας την διαδικασία backtrace. 

Η οντότητα του εκπαιδευόμενου με την εγγραφή του σε κάποιο εκπαιδευτικό αντικείμενο 

καλείται να αξιολογήσει τις γνώσεις του σε αυτό, με το αρχικό τεστ κατάταξης. Το αρχικό 

τεστ  κατάταξης  περιέχει  ερωτήσεις  από  όλα  τα  επίπεδα  δυσκολίας  του  εκπαιδευτικού 

αντικειμένου οι  οποίες παρουσιάζονται  βασιζόμενες σε μια  γεννήτρια  τυχαίων  επιλογών. 

Εφόσον  ο  εκπαιδευόμενος  καταταγεί  σε  κάποιο  επίπεδο,  έχει  την  δυνατότητα  της 

πρόσβασης  στο  εκπαιδευτικό  υλικό  του  τρέχοντος  επιπέδου.  Για  να  μεταβεί  σε  ανώτερο 

επίπεδο, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αξιολογηθεί επιτυχώς στο τρέχον επίπεδο κατάταξης. 

Οι  ερωτήσεις αξιολόγησης  του  τρέχοντος  επιπέδου  επιτυγχάνονται  μέσω μιας  γεννήτριας 

τυχαίων επιλογών μόνο του τρέχοντος επιπέδου. 

  Με βάση της απαιτήσεις στον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων, υπάρχουν σχετικοί 

πίνακες  που  διατηρούν  πληροφορίες  για  την  τρέχον  επίπεδο  κατάταξης  του 

εκπαιδευόμενου  και  υποστηρίζουν  την  ανάρτηση  σχολίων  κάθε  εκπαιδευόμενου  στις 

ενότητες  επιλεγμένων  εκπαιδευτικών  αντικειμένων.    Αναλυτικά  το  περιεχόμενο  των 

πινάκων παρουσιάζεται στο παράρτημα Ε της παρούσης διατριβής.  

5.6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

  Τo παιδαγωγικό μοντέλο σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση και μάλιστα 

προσαρμοστικού,  αποτελεί  μία  αναπαράσταση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  του 

τρόπου  μετάδοσης  του  εκπαιδευτικού  υλικού.    Όλα  τα  εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα  που 

βασίζονται  στην  τεχνολογία  θα    πρέπει  να  βασίζονται  σε  επιστημονικά    εκπαιδευτικά 

πλαίσια,  για  να  είναι  αποτελεσματικά  για  διδαχή  και  εκμάθηση.    Ο  αποτελεσματικός 

εκπαιδευτικός  σχεδιασμός  είναι  εφικτός,  όταν  ο  υπεύθυνος  ανάπτυξης  του  συστήματος 

είναι ενήμερος σχετικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του σχεδιασμού (Bednar et al, 1991).  

Το  παιδαγωγικό  μοντέλο  ρυθμίζει  μεταξύ  άλλων  τον  τρόπο  παρουσίασης  του 

εκπαιδευτικού υλικού,  τις προαπαιτούμενες διαδικασίες για την πρόσβαση σε αυτό και τον 

τρόπο αξιολόγησης  της  μαθησιακής  προόδου.  Επιπροσθέτως  το  παιδαγωγικό  μοντέλο  σε 

συνδυασμό  με  το  μαθησιακές  στρατηγικές  και  τη    διαθέσιμη  τεχνολογία  δημιουργεί  ένα 
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λειτουργικό, συνεργατικό και εποικοδομητιστικό περιβάλλον εκπαίδευσης.   Οι παραπάνω 

τρείς  συντελεστές  διαμορφώνουν  μία  διαδραστική  σχέση  πάνω  στην  οποία  στηρίζονται 

παιδαγωγικά  πρότυπα  τα  οποία  υποβοηθούν  στην  σχεδίαση  του  εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος,  σχεδιάζοντας στρατηγικές  διδασκαλίας  και  εκμάθησης,  οι  οποίες  εν  τέλει 

θα υλοποιηθούν με την βοήθεια της τεχνολογίας (Σχήμα 5.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Επιδίωξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που ακολουθεί το σύστημα στην παρούσα 

μελέτη είναι: 

• Η  εξατομικευμένη  παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  βασιζόμενη  στη 

υπάρχουσα γνώση και εμπειρία του εκπαιδευόμενου στο εκπαιδευτικό αντικείμενο 

• Η  συνεχής  υποστήριξη  και  αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών  επιδόσεων  των 

εκπαιδευόμενων σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

• Η υποστήριξη συνεργασιακής μάθησης 

• Η  μεγιστοποίηση  του  μαθησιακού  αποτελέσματος  με  τη  σταδιακή  και 

προσαρμοσμένη  παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  βασιζόμενο  στη 

διανοητική και μαθησιακή ικανότητα του εκπαιδευόμενου. 

Έχοντας  ως  επίκεντρο  τον  εκπαιδευόμενο  για  τον  γενικότερο  σχεδιασμό  του 

συστήματος,   η εκπαιδευτική διαδικασία υιοθετεί στοιχεία από τις εκπαιδευτικές θεωρίες 

όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2.   Το        εκπαιδευτικό υλικό του συστήματος, 

        Σχήμα 5.14: Πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας εξ αποστάσεως  

                                               βασιζόμενο σε θεωρία (Dabbagh, 2005)
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σύμφωνα  με  την  θεωρία  των  συμπεριφοριστικών,  σχεδιάζεται  και  ελέγχεται    από  τον 

εκπαιδευτή.    Το  εκπαιδευτικό  υλικό  παρέχεται  στον  εκπαιδευόμενο,  διαβαθμιζόμενο  σε 

επίπεδα δυσκολίας ανάλογα με το επίπεδο κατάταξης αρχικά,   και κατόπιν ανάλογα με το 

επίπεδο  της συνεχιζόμενης αξιολόγησής  του.  Σύμφωνα με  την θεωρία  των  γνωστικών,  το 

εκπαιδευτικό  υλικό  που  διαχειρίζεται  το  σύστημα  μπορεί  να  λάβει  πολλές  μορφές 

(πολυμεσικές),  αλλά  και  πολλούς  τρόπους  παρουσίασης  στους  εκπαιδευόμενους.  Οι 

εκπαιδευόμενοι  μπορούν  έτσι  με  τη  χρήση  της  μνήμης  τους  να  συμβάλουν  στην  τελική 

διαμόρφωση  της  αποκτηθείσης  εκπαιδευτικής  πληροφορίας.  Το  σύστημα  επίσης  κάνει 

χρήση της θεωρίας των εποικοδομητιστών, αφού σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος 

να ορίζει  τον ρυθμό  εκμάθησης  και  να μπορεί  να αλληλεπιδρά,  τόσο με  το  εκπαιδευτικό 

υλικό, όσο και με τον εκπαιδευτή για την εμπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού.   Μέσω δε 

της  συνεργασιακής  μάθησης  και  της  θεωρίας  του  κοινωνικού  εποικοδομητισμού  το 

σύστημα σχεδιάστηκε  έτσι, ώστε  η  γνώση  να  διαμοιράζεται  μεταξύ  των  εκπαιδευόμενων 

(wikies, forums, blogs etc) και των εκπαιδευτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AS.A.L.E.S. 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζεται  ο  τρόπος  υλοποίησης  του  προσαρμοστικού 

υπερμεσικού  εκπαιδευτικού  συστήματος  AS.A.L.E.S.  ακολουθώντας  τον  σχεδιασμό  που 

αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  Στις επόμενες ενότητες περιγράφεται ο τρόπος 

υλοποίησης  των  βασικών  του  υποσυστημάτων:  διαχειριστή,  εκπαιδευτή  και 

εκπαιδευόμενου.  Περιγράφονται  λεπτομερώς  ο  τρόπος  προσαρμοστικότητας  του 

συστήματος στις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων,  οι διεπαφές των χρηστών και 

οι  διαδικασίες  κατάταξης  και  αξιολόγησης.  Κάνοντας  χρήση  σύγχρονων  εργαλείων 

ανάπτυξης λογισμικού, η υλοποίηση του συστήματος ενσωματώνει καινοτόμες λειτουργίες 

που  στοχεύουν  στη  προσαρμοστικότητα,  στην  ευχρηστία,  στη  γρήγορη  ανταπόκριση  του 

συστήματος, στις αιτήσεις χρηστών και στην επεκτασιμότητα. 

6.2 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Ο σχεδιασμός που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο καθορίζει και τον τρόπο 

υλοποίησης του προτεινόμενου συστήματος. Η αρχιτεκτονική του συστήματος (Σχήμα 6.1) 

διαχωρίζεται σε 3 επίπεδα λειτουργίας.  

• Το επίπεδο δεδομένων,  το οποίο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό του συστήματος, 

σε μορφή σελίδων html. 

• Το επίπεδο λογικής, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και δομείται ο 

κώδικας των υποσυστημάτων του συστήματος. 

• Το  επίπεδο  παρουσίασης  αποτελείται  από  τις  διεπιφάνειες  μέσω  των  οποίων  οι 

χρήστες επικοινωνούν με το σύστημα. 

Στις επόμενες ενότητες περιγράφεται η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, καθώς και τα 

περιβάλλοντα  του  συστήματος  (διαχειριστή,  εκπαιδευτή,  εκπαιδευόμενου)  με  τα 

υποσυστήματα τους. 
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Active Server 
Pages (ASPs)

∆ιεπαφή ∆ιαχειριστή ∆ιεπαφή Εκπαιδευόμενου∆ιεπαφή Εκπαιδευτή

Active Server 
Pages (ASPs)

Στοιχεία 
Παρουσίασης –

Presentation 
Components

Στοιχεία 
Πληροφοριών –

Data Components

DBMS – SQL Server

Web 
server

∆ιαχειριστής Εκπαιδευτής Εκπαιδευόμενος

Επίπεδο Παρουσίασης

Επίπεδο Λογικής

Επίπεδο ∆εδομένων

Application Server

 

Σχήμα 6.1: Αρχιτεκτονική 3 επιπέδων (3 tier) του AS.A.L.E.S. 
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6.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Για την ανάπτυξη του συστήματος AS.A.L.E.S. έχει επιλεγεί η πλατφόρμα ASP.NET της 

Microsoft,  και  ο  προγραμματισμός  γίνεται  στη  γλώσσα C#.  Το  σύστημα  βασίζεται  σε  ένα 

σχεσιακό  μοντέλο  βάσης  δεδομένων  που  διαχειρίζεται  ένας  MS  SQL  Server  2005.  Στο 

περιβάλλον του συστήματος γίνεται εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας AJAX, με στόχο την 

πιο  ευχάριστη  και  αποδοτική  εμπειρία  χρήσης.    Η  εγκατάσταση  του  συστήματος  σε  ένα 

Web‐server  γίνεται  αυτοματοποιημένα  και  προϋποθέτει  έναν Web‐server  βασισμένο  σε 

πλατφόρμα Windows με εγκατεστημένο τον SQL Server και το ASP.NET 3.5 Framework.  To 

σύστημα AS.A.L.E.S.  ενσωματώνει  ένα modular based  μηχανισμό με  τον οποίο πετυχαίνει 

δύο  σημαντικούς  στόχους:    την  εύκολη  προσθήκη  ή  διαγραφή  λειτουργιών  και  την 

δυνατότητα τροποποίησης συγκεκριμένων λειτουργιών χωρίς να είναι αναγκαία η διακοπή 

της λειτουργίας τους συστήματος.  

  Με  την  χρήση  των  παραπάνω  τεχνολογιών  το  σύστημα  AS.A.L.E.S.  δύναται  να 

παρέχει: 

• Επεκτασιμότητα  (Expandability):  υποστήριξη  ενδεχόμενης  διεύρυνσης  παρεχόμενων 

λειτουργιών και επέκταση της χωρητικότητας. 

• Κλιμάκωση  (Scalability):    ποιότητα  του  περιεχομένου  και  των  προσφερόμενων 

υπηρεσιών  η  οποία  δεν  επηρεάζεται  από  την  σύνδεση  νέων  εκπαιδευόμενων  και 

εκπαιδευτών. 

• Διαχειρισιμότητα (manageability):  κεντρική και εύκολη διαχείριση κατανεμημένου 

περιβάλλοντος  για  εύκολη  και  αξιόπιστη  λειτουργία    των  προσφερόμενων 

υπηρεσιών. 

• Ασφάλεια  (Security):    προστασία  απέναντι  σε  εξωτερικές  αλλά  και  εσωτερικές 

επιθέσεις,  ιούς,  παραβίαση  πρόσβασης,  δημοσίευση  εσφαλμένων  δεδομένων, 

προστασία απώλειας δεδομένων, διαθεσιμότητα δεδομένων. 

6.4 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

  Η εισαγωγή στο περιβάλλον του συστήματος επιτυγχάνεται με την πρόσβαση στον 

ιστότοπο www.asales.gr (Εικόνα 6.2).  

 

http://www.asales.gr/�
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Ακολουθώντας  τους  σχεδιαστικούς  κανόνες  περί  ευχρηστίας,  προσαρμοστικότητας 

και  αποτελεσματικότητας  στη  μεταφορά  εκπαιδευτικού  υλικού,    παρουσιάζονται  στις 

επόμενες  παραγράφους  τα  διακριτά  περιβάλλοντα  του  προσαρμοστικού  υπερμεσικού 

συστήματος AS.A.L.E.S.. 

   

 6.5 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

  Η  υλοποίηση  του  περιβάλλοντος  του  διαχειριστή  βασίστηκε  στον  σχεδιασμό 

του,  που  παρουσιάστηκε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο.    Στην  εικόνα  6.2  παρουσιάζεται  η 

διεπιφάνεια του διαχειριστή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.2: Εισαγωγικό Περιβάλλον AS.A.L.E.S.
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Η διεπιφάνεια χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τον 

τίτλο  του  συστήματος  και  τη    σταθερή  γραμμή  επιλογών.  Το  δεύτερο  μέρος  αποτελείται 

από  την περιοχή  των  ενημερώσεων,  ενώ η  τρίτη περιοχή αποτελείται από  τις  διαθέσιμες 

επιλογές  διαχείρισης.  Οι  διαθέσιμες  επιλογές  διαχείρισης  περιλαμβάνουν  την  διαχείριση 

λογαριασμών  χρηστών,  την  ενεργοποίηση  λογαριασμών,  τις  γενικές  ρυθμίσεις  του 

συστήματος,  διαδικασία  συντήρησης  συστήματος  και  την  δημιουργία  ανακοινώσεων.    Οι 

υποβαλλόμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις των εκπαιδευτών ενεργοποιούνται από την επιλογή 

«Ενεργοποίηση νέων εκπαιδευτών» ενώ με την επιλογή «Διαχείριση μελών» ο διαχειριστής 

μπορεί  να  τροποποιήσει στοιχεία χρηστών,  να κάνει  τυχόν διαγραφές  ,  να διακόψει ή να 

ενεργοποιήσει  την  πρόσβαση  ενός  χρήστη  ή  ομάδας  χρηστών  στο  σύστημα  για 

συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα.  Οι  «Γενικές  ρυθμίσεις»  δημιουργούν  κατηγορίες  και 

υποκατηγορίες  μαθημάτων  και  προσθαφαιρούν  διάφορα  λειτουργικά  modules  από  το 

σύστημα  όπως  polls,  web‐search,  wikies,  syndicated  feeds    κ.ά.    Με  την  επιλογή 

«Συντήρηση»    ο  διαχειριστής  προβαίνει  σε  διαδικασίες  backup  του  συστήματος  και 

καταγραφής προσβασιμότητας των χρηστών. 

 

Εικόνα 6.2: Η βασική διεπιφάνεια του διαχειριστή 
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 6.6 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ο εκπαιδευτής αποκτά πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα AS.A.L.E.S. κατόπιν της 

εγγραφής του σ’ αυτό  (εικόνα 6.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εγγραφή του εκπαιδευτή ολοκληρώνεται μετά την υποβολή των έγκυρων στοιχείων 

του    στο  σύστημα  και  τη  χειροκίνητη  ενεργοποίηση  του  λογαριασμού  του  από  τον 

διαχειριστή του συστήματος. 

Σύμφωνα με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές του περιβάλλοντος του εκπαιδευτή που 

παρουσιάστηκαν  στο  πέμπτο  κεφάλαιο,  υλοποιήθηκε  το  περιβάλλον  του  εκπαιδευτή 

(εικόνα 6.4).   

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.3: Εγγραφή εκπαιδευτή
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Η  διεπιφάνεια  του  εκπαιδευτή  χωρίζεται  σε  τρία  διακριτά  μέρη.  Το  πρώτο 

αποτελείται  από  τον  τίτλο  του  συστήματος  και  την  σταθερή  γραμμή  επιλογών  του 

εκπαιδευτή,  ενώ το δεύτερο αποτελείται από την περιοχή ενημερώσεων. Οι  ενημερώσεις 

σχετίζονται  με  τυχόν  νέα  εισερχόμενα  μηνύματα  για  τον  εκπαιδευτή,  προβολή 

συνδεδεμένων  χρηστών  στα  μαθήματα  του  εκπαιδευτή,  καθώς  και  ενημέρωση  για  το 

πλήθος των νέο‐εγγεγραμμένων  εκπαιδευόμενων  αλλά και αυτών που ολοκλήρωσαν την 

εκπαίδευσή  τους  σε  μαθήματα  του  εκπαιδευτή.  Το  τρίτο  μέρος  εμπεριέχει  τα  εργαλεία 

δημιουργίας  και  διαχείρισης  εκπαιδευτικού  αντικειμένου,  καθώς  επίσης  εργαλεία 

διαχείρισης αλληλογραφίας, μηνυμάτων και ημερολογίου δραστηριοτήτων. 

 

6.6.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Για  την  δημιουργία  του  εκπαιδευτικού αντικειμένου δίνεται  στον  εκπαιδευτή  ένα 

εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, υποβοηθούμενο από οδηγό  (wizard)    τεσσάρων βημάτων 

(εικόνες 6.5 και 6.6). 

 

 

 

Εικόνα 6.4: Η βασική διεπιφάνεια του εκπαιδευτή
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Στο  βήμα  1  της  δημιουργίας  του  εκπαιδευτικού  αντικειμένου  ο  εκπαιδευτής 

πληκτρολογεί  τον  τίτλο  και  τα  tags  του  υπό  δημιουργία  εκπαιδευτικού  αντικειμένου.  Τα 

tags  διαδραματίζουν  σημαντικό  ρόλο  στη    λειτουργία  της  διαμαθησιακής  μηχανής 

αναζήτησης.  Η  συγγραφή  της  περιγραφής  του  εκπαιδευτικού αντικειμένου  επιτυγχάνεται 

μέσω ενός  εργαλείου διαχείρισης  κειμένου,  όπου δίνεται  στον  εκπαιδευτή  η  δυνατότητα 

της  μορφοποίησης  του  κειμένου  και  τυχόν  παραγράφων,  αλλά  και  η  εισαγωγή  υπερ‐

συνδέσμων.  Με  την  ολοκλήρωση  του  πρώτου  βήματος  ο  εκπαιδευτής  επιλέγοντας 

«Επόμενο» οδηγείται στο βήμα 2, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.5. 

 

 

Εικόνα 6.5: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού – Βήμα 1
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Στο  βήμα  2  ο  εκπαιδευτής  απαραιτήτως  πρέπει  να  συμπληρώσει  τα  πεδία  που 

αναφέρονται  στα  πεδία  «ελάχιστο  ποσοστό  επιτυχίας  στα  τεστ  προόδου  επιπέδων»  και  

«αριθμός ερωτήσεων στα τεστ αξιολόγησης». Η μη συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων θα 

εμφανίσει  σχετικά  μηνύματα  λαθών  και  δεν  θα  επιτρέψει  την  συνέχεια  εργασίας  στον 

εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής στα πλαίσια διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, 

ενεργοποιεί  ή  απενεργοποιεί  σχετικές  δυνατότητες  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  όπως  την 

αξιολόγηση γνώσεων κατά την εγγραφή στο εκπαιδευτικό αντικείμενο,   την βαθμολόγηση 

ενοτήτων,  την  προσθήκη  ύλης  από  εκπαιδευόμενους  (wiki),    κ.ά.  Με    το  βήμα  3  ο 

εκπαιδευτής ρυθμίζει το   εκπαιδευτικό υλικό να είναι είτε ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους 

τους  εκπαιδευόμενους  ή  προσβάσιμο  κατόπιν  εξουσιοδοτήσεως,  ενώ  με  το  βήμα  4 

ολοκληρώνεται η διαδικασία.   Ο κώδικας   που χρησιμοποιήθηκε για τη   δημιουργία ύλης 

από τον εκπαιδευτή περιγράφεται στο παράρτημα  Α της διατριβής.   

6.6.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ολοκληρώνοντας την διαδικασία της δημιουργίας του εκπαιδευτικού αντικειμένου ο 

εκπαιδευτής μπορεί κατόπιν να αναρτήσει το σχετιζόμενο εκπαιδευτικό υπερμεσικό υλικό  

για  το  συγκεκριμένο  εκπαιδευτικό  αντικείμενο.    Το  σύστημα  εμφανίζει  αυτόματα  το 

περιβάλλον  διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βήματος 

 

Εικόνα 6.6: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού – Βήμα 2
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4 που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο (εικόνα 6.7). Ο εκπαιδευτής μπορεί να 

έχει πρόσβαση στο ίδιο περιβάλλον επιλέγοντας την επιλογή διαχείριση μαθημάτων που  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εμφανίζεται  στο  κεντρικό  menu  του  εκπαιδευτή.  Στην  παρουσιαζόμενη  διεπιφάνεια  ο 

εκπαιδευτής  μπορεί  να  τροποποιήσει  στοιχεία  από  ένα  εκπαιδευτικό  αντικείμενο,  να  το 

διαγράψει,  να  προσθέσει  ερωτήσεις  αξιολόγησης  και  να  προβεί  σε  διάφορες  ρυθμίσεις.  

Όταν  το  εκπαιδευτικό  υλικό  από  ένα  εκπαιδευτικό  αντικείμενο  είναι  έτοιμο  προς 

δημοσίευση, ο εκπαιδευτής μαρκάροντας το  πλαίσιο «Δημοσιευμένο» το κάνει ορατό στο 

σύστημα. 

  Η δόμηση ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου έχει δενδροειδή μορφή και οργανώνεται 

σε κεφάλαια και ενότητες.  Ο εκπαιδευτής οργανώνει πρώτα τα κεφάλαια, ορίζοντας τυχόν 

tags, αλλά και την απαραίτητη διαβάθμισή τους σε επίπεδο δυσκολίας (1 έως 5)   ως προς 

την  ύλη  που  θα  αναρτηθεί  στα  επιλεγμένα  κεφάλαια.  Η  διαδικασία  αυτή  είναι  πολύ 

σημαντική,  αφού  έτσι  ορίζεται  και  η  προσαρμοστικότητα  στο  εκπαιδευτικό  περιβάλλον 

(εικόνα 6.8).  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.7: Διαχείριση εκπαιδευτικού αντικειμένου 
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Ο εκπαιδευτής στη συνέχεια οργανώνει τις ενότητες των κεφαλαίων και προσθέτει το 

ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε ενότητα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πολυμεσικό και 

στην  διεπιφάνεια  του  εκπαιδευτή  εμφανίζονται  τα  κατάλληλα  εργαλεία  διαχείρισης  του 

(εικόνα 6.9).   Με  την  χρήση  νέων  τεχνολογιών δίνεται η δυνατότητα στον  εκπαιδευτή  να 

τροποποιεί  εύκολα  την  δενδροειδή  μορφή  του  εκπαιδευτικού  υλικού  με  την  διαδικασία 

drug‐and‐drop.  Η  διαδικασία  αυτή  μεταφέρει  αυτόματα  και  την  αντίστοιχη  ύλη  της 

μεταφερόμενης ενότητας, προσφέροντας έτσι στον εκπαιδευτή ευκολία στη διαχείριση του 

εκπαιδευτικού υλικού.  Για την προσθήκη κειμένου σε ενότητες το AS.A.L.E.S. παρέχει στον 

εκπαιδευόμενο  έναν  ειδικό  κειμενογράφο  που  διαθέτει  τα  βασικά  εργαλεία  διαχείρισης 

κειμένου (εικόνα 6.10). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.8:  Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε κεφάλαια και διαβάθμιση επιπέδου 
                      δυσκολίας 
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Εικόνα 6.9: Εισαγωγή πολυμεσικού υλικού σε ενότητα

Εικόνα 6.10: Εισαγωγή κειμένου σε ενότητα
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6.6.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  Η  δημιουργία  των  ερωτήσεων αξιολόγησης  έπεται  της  δημιουργίας  και  οργάνωσης 

του  εκπαιδευτικού  υλικού.    Στην  διεπιφάνεια  «Διαχείριση  Μαθημάτων»  (εικόνα  6.7)  ο 

εκπαιδευτής επιλέγοντας το  link «Δημιουργία/Επεξεργασίας Ερωτήσεων Αξιολόγησης» για 

συγκεκριμένο  εκπαιδευτικό  αντικείμενο  οδηγείται  στη  σχετική  διεπιφάνεια.  Για  λόγους 

ευχρηστίας η δημιουργία του υλικού αξιολόγησης γίνεται με τη βοήθεια οδηγού (wizard).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.11: Δημιουργία Ερώτησης Πολλαπλών Επιλογών 
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Οι  ερωτήσεις  αξιολόγησης  προκύπτουν  από  όλο  το  διαβαθμισμένο  εκπαιδευτικό 

υλικό  και  μπορούν  να  πάρουν  διάφορες  μορφές  (εικόνα  6.11)    όπως  για  παράδειγμα 

πολλαπλών επιλογών, απλής επιλογής  κ.ά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Η  καινοτόμοs  δυνατότητα backtrace    του συστήματος AS.A.L.E.S.    εμφανίζεται στην 

εικόνα  6.12  όπου  ο  εκπαιδευτής  υποδεικνύει  στο  σύστημα  το  επιλεγμένο  εκπαιδευτικό 

υλικό από όπου προέρχεται η ερώτηση αξιολόγησης. Η υπόδειξη αυτή επιτυγχάνεται με το 

μαρκάρισμα  της  παραγράφου  της  συγκεκριμένης  ενότητας  από  όπου  προέρχεται  η 

ερώτηση. Με την διαδικασία αυτή, η υπό δημιουργία ερώτηση αξιολόγησης διαβαθμίζεται 

αυτόματα,  αφού  το  σύστημα  την  κατατάσσει  σε  επίπεδο  αντίστοιχο  της  ήδη 

διαβαθμισμένης  ενότητας.  Επιπροσθέτως,  το  μαρκαρισμένο  κείμενο  θα  εμφανιστεί  ως  

 

Εικόνα 6.12:  Διαβάθμιση Ερώτησης Αξιολόγησης και  
                         ενεργοποίηση της δυνατότητας «backtrace” 
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μηχανισμός υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων, εμφανίζοντας 

τους   το εκπαιδευτικό υλικό απ’ το οποίο  προέρχεται η ερώτηση αξιολόγησης. 

6.7 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

   Ο εκπαιδευόμενος προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα 

θα πρέπει να κάνει την εγγραφή του σ’ αυτό (εικόνα 6.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η  εγγραφή  του  εκπαιδευόμενου  ολοκληρώνεται  μετά  την  υποβολή  των  έγκυρων 

στοιχείων του στο σύστημα και την ενεργοποίηση του λογαριασμού  του μέσω σχετικού link 

που  αποστέλλεται  στη    δηλωθείσα  ηλεκτρονική  του  διεύθυνση,  μέσω  μιας 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας. 

Το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

παρουσιαστήκαν  σχετικά στο πέμπτο κεφάλαιο (εικόνα 6.13) 

 
 
 
 

Εικόνα 6.12: Εγγραφή εκπαιδευόμενου
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Η  διεπιφάνεια  του  εκπαιδευόμενου  χωρίζεται,  όπως  και  στις  προηγούμενες 

διεπιφάνειες  των  χρηστών,  σε  τρία    μέρη.  Το  πρώτο  αποτελείται  από  τον  τίτλο  του 

συστήματος  και  τη  σταθερή  γραμμή  επιλογών  του  εκπαιδευόμενου.  Οι  ενημερώσεις 

σχετικά με νέα μηνύματα, δημοσίευση νέων μαθημάτων και   συνδεδεμένους χρήστες στο 

AS.A.L.E.S.,    εμφανίζονται στο δεύτερο μέρος.   Το τρίτο μέρος εμφανίζει  τις επιλογές του, 

διαχείριση  μαθημάτων,  διαχείριση  αλληλογραφίας  και    μηνυμάτων,  ημερολόγιο 

δραστηριοτήτων  και  εργαλεία  επικοινωνίας  με  άλλους  (Community).  Επιπροσθέτως  στο 

τρίτο μέρος παρέχει τη  δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αναζητήσει εκπαιδευτικό υλικό 

από  διάφορα  εκπαιδευτικά  αντικείμενα  που  είναι  διαθέσιμα  στο  AS.A.L.E.S.,  κάνοντας 

χρήση της διαμαθησιακής μηχανής αναζήτησης. 

 

6.7.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ   
         ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

  Με την επιλογή «Διαχείριση Μαθημάτων» (εικόνα 6.13) ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

εγγραφεί  σε  κάποιο  αντικείμενο  μάθησης.  Επιλέγοντας  το  μαθησιακό  αντικείμενο  στο 

οποίο θέλει να εκπαιδευτεί  (εικόνα 6.14), οδηγείται από το σύστημα στο   τεστ κατάταξης 

(εικόνα  6.15),  όπου  καλείται  να  αξιολογηθεί  για  τις  γνώσεις  του  στο  συγκεκριμένο 

μαθησιακό  αντικείμενο.  Ο  κώδικας  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  αρχική  κατάταξη  του 

εκπαιδευόμενου, περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης διατριβής. 

 

 

Εικόνα 6.13: Η βασική διεπιφάνεια του εκπαιδευόμενου
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Εικόνα 6.14: Εγγραφή εκπαιδευόμενου σε μαθησιακό αντικείμενο 

Εικόνα 6.15: Τεστ κατάταξης
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Ολοκληρώνοντας το τεστ κατάταξής ο εκπαιδευόμενος κατατάσσεται σε επίπεδο ανάλογο 

του  τρέχοντος επιπέδου γνώσεών του  (εικόνα 6.16)  και  το AS.A.L.E.S.  του παρουσιάζει  το 

αντίστοιχο επίπεδο μαθησιακού υλικού για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ     
          ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  Ολοκληρώνοντας  το  τεστ  κατάταξης,  ο  εκπαιδευόμενος  μπορεί  να  μεταβεί  στο 

διαβαθμισμένο  επίπεδο  κατάταξής  του  σύμφωνα  με  τις  επιδόσεις  του  επιλέγοντας  απλά 

«Μετάβαση στην Εκπαιδευτική  ‘Υλη  του Μαθήματος»  (εικόνα 6.16).   Η  εκπαιδευτική ύλη 

παρουσιάζεται  στον  εκπαιδευόμενο  σε  δενδροειδή  μορφή.  Τα  επίπεδα  ύλης  που 

παρουσιάζονται στον εκπαιδευόμενο αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο κατάταξης και κάτω. 

Για παράδειγμα, αν ο  εκπαιδευόμενος έχει  καταταγεί στο επίπεδο 2,  η  εκπαιδευτική ύλη 

που  του  παρουσιάζεται  είναι  επιπέδου  2  και  επιπέδου  1.  Για  να  μεταβεί  στο  επόμενο 

επίπεδο θα πρέπει να αξιολογηθεί επιτυχώς στο τεστ αξιολόγησης του τρέχοντος επιπέδου, 

μια διαδικασία που παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να   

πλοηγηθεί  εύκολα  στην  ύλη  απλά  επιλέγοντας  από  την  δενδροειδή  μορφή  δόμησης  της 

ύλης, την επιθυμητή ενότητα (εικόνα 6.17). 

 

 

 
Εικόνα 6.16: Αποτελέσματα τεστ κατάταξης
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  Ο εκπαιδευόμενος μπορεί επίσης στο τρέχον επίπεδο  και στη  συγκεκριμένη ενότητα 

να αναρτήσει σχόλια είτε με την μορφή παρατηρήσεων, είτε σαν επιπρόσθετο εκπαιδευτικό 

υλικό  το  οποίο  είναι  προσβάσιμο  σε  όλους  τους  εκπαιδευόμενους  που  θα  θελήσουν  να 

μελετήσουν  την  ίδια  ενότητα.  Αυτό  είναι  πολύ  σημαντικό,  αφού  έτσι  διευρύνεται  το 

εκπαιδευτικό  υλικό  και  ενδυναμώνεται  η  συνεργασία  μεταξύ  των  εκπαιδευόμενων.  Στον 

εκπαιδευόμενο  παρέχεται  η  δυνατότητα  να  βαθμολογήσει  την  εκπαιδευτική  ενότητα  ως  

 

 

 

Εικόνα 6.17: Περιβάλλον παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού και συνεργασιών  
                         μεταξύ εκπαιδευόμενων 
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προς  την  πληρότητα  της  αναμενόμενης  εκπαιδευτικής  πληροφορίας  που  του  παρείχε.  Η 

συγκεντρωτική  μελέτη  των  σχολίων  αποτελεί  και  το  feedback  της  αξιολόγησης  της 

παρεχόμενης  γνώσης  από  τον  εκπαιδευτή.  Προσφέρει  ένα  μηχανισμό  βελτίωσης  της 

παρεχόμενης  γνώσης  για  πληρέστερη  και  εποικοδομητικότερη  παρουσίαση  του 

εκπαιδευτικού υλικού. 

6.7.3  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

  Ο  εκπαιδευόμενος  ολοκληρώνοντας  την  εκπαίδευση  του  στο  τρέχον  επίπεδο 

κατάταξης μπορεί να μεταβεί στο επόμενο επίπεδο επιλέγοντας πρώτα να αξιολογηθεί ως 

προς την επάρκεια των αποκτούμενων γνώσεών του από το τρέχον επίπεδο.   Επιλέγοντας 

«Τεστ επιπέδου» από το περιβάλλον παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού  (εικόνα 6.17) του 

προβαίνει στην αξιολόγηση των γνώσεων του τρέχοντος επιπέδου (εικόνα 6.18). Ο κώδικας 

που σχετίζεται με την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου περιγράφεται στο παράρτημα Γ της 

παρούσης διατριβής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.18: Αξιολόγηση προόδου τρέχοντος επιπέδου
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  Τόσο η μορφή των ερωτήσεων της αξιολόγησης προόδου όσο και το πλήθος αυτών 

ορίζεται  από  τον  εκπαιδευτή.    Αν  ο  εκπαιδευόμενος    επιθυμεί  την  επανεξέταση  κάποιας 

συγκεκριμένης  ερώτησης  μετά  την  ολοκλήρωση  του  τεστ,  μπορεί  να  ενεργοποιήσει  την 

«σημείωση για επανέλεγχο της απάντησης» (εικόνα 6.18). Με την ολοκλήρωση του τεστ της 

αξιολόγησης  προόδου  παρουσιάζονται  στον  εκπαιδευόμενο  τα  αποτελέσματα, 

υποδεικνύοντας  του  τις  σωστές  και  λάθος  απαντήσεις,  καθώς    και  το  ποσοστό  επιτυχίας 

(εικόνα  6.19).  Οι  υποδεικνυόμενες  ως  λάθος  απαντήσεις,  εμφανίζουν    την  υποβληθείσα 

απάντηση του εκπαιδευόμενου καθώς και τη  σωστή απάντηση. Εφόσον ο εκπαιδευόμενος 

επιθυμεί,  μπορεί  ακολουθώντας  το  link  στην  υποδεικνυόμενη  σωστή  απάντηση,  να 

επιτρέψει  στο σύστημα να  του υποδείξει  την  ενότητα από  την οποία προκύπτει η σωστή 

απάντηση (backtrace διαδικασία, εικόνα 6.20). Η διαδικασία αυτή ενισχύει το παιδαγωγικό 

μοντέλο ενός εποικοδομητιστικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις σχεδιαστικές υποδείξεις 

στην ενότητα 5.7 του πέμπτου κεφαλαίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6.19: Ολοκλήρωση της αξιολόγησης προόδου
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  Ο κώδικας που  σχετίζεται με την διαδικασία “backtrace” περιγράφεται στο 

παράρτημα Δ της παρούσης διατριβής. 

 

6.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η υλοποίηση του προσαρμοστικού υπερμεσικού 

πληροφοριακού  συστήματος  AS.A.L.E.S.  Το  σύστημα  αυτό  υλοποιήθηκε  με  βάση  τις 

προδιαγραφές  και  τις  σχεδιαστικές  επιλογές  που  αποτυπώθηκαν  στο  κεφάλαιο  5. 

Διαμορφώθηκαν  και  παρουσιάστηκαν οι  γραφικές διεπιφάνειες  για  τα περιβάλλοντα  των 

διαφόρων  χρηστών  του  συστήματος,  όπως  ο  διαχειριστής,  ο  εκπαιδευτής  και  ο 

εκπαιδευόμενος. Περιγράφηκε ο τρόπος δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού, ο τρόπος 

δημιουργίας  υλικού  αξιολόγησης,  καθώς  και  η  διαδικασία  της  αρχικής  και  της 

συνεχιζόμενης αξιολόγησης των εκπαιδευομένων στη βάση της διαδικασίας “backtrace”.   Η 

προτεινόμενη υλοποίηση ενσωμάτωσε διαδικασίες που υποστηρίζουν την ευμάθεια και την 

ευχρηστία προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος.  

 

Εικόνα 6.20: Διαδικασία backtrace
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AS.A.L.E.S. 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Στα  προηγούμενα  κεφάλαια  έγινε  αναφορά  στην  ανάλυση,  το  σχεδιασμό  και  την 

υλοποίηση  του  προσαρμοστικού  εκπαιδευτικού  συστήματος  AS.A.L.E.S.  με  βάση  τις 

ενδεικνυόμενες απαιτήσεις του. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εκτίμηση του συστήματος ως 

προς  την  ευχρηστία  του,  την  προσαρμοστικότητα  του,  τον  τρόπο  αξιολόγησης  των 

εκπαιδευόμενων  και  εν  τέλει  ως  προς  την  αποτελεσματικότητά  του  σχετικά  με  το 

αναμενόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα.   

  Η μεθοδολογία αξιολόγησης του συστήματος AS.A.L.E.S. βασίζεται στη ανάδειξη μέσα 

από ποσοτικές και ποιοτικές καταγραφές, αλλά και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, 

της ύπαρξης τόσο των εκπαιδευτικά ενισχυμένων χαρακτηριστικών του, όσο κυρίως και της 

ανάδειξης των προβληματικών  χαρακτηριστικών του,   που δύναται να βελτιωθούν για να 

ενισχύσουν έτσι την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

7.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η  αξιολόγηση  ενός  εκπαιδευτικού  συστήματος  βασισμένου  στο  διαδίκτυο  έχει 

ιδιαίτερο  ενδιαφέρον,  τόσο  για  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  εκπαιδευόμενους,  όσο  και 

για  τους  ειδικούς  αξιολογητές  προκειμένου  να  τους  βοηθήσει  να  αποφασίσουν  για  την 

αποτελεσματικότητα  του  ως  δικτυακού  εργαλείου  μάθησης.  Η  μελέτη  αξιολόγησης  θα 

πρέπει  να  συνδυάζεται  με  τεχνικά  ζητήματα,  όπως  η  ευχρηστία  του  συστήματος    και  με 

εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς της γνώσης μέσω του 

συστήματος  στον  εκπαιδευόμενο.    Έχει  πάντως  γίνει  αποδεκτή  η  θεώρηση  μελέτης  της 

ευχρηστίας  του  διαδικτυακού  εκπαιδευτικού  συστήματος  σε  συνδυασμό  με  την 

εκπαιδευτική  του  αποτελεσματικότητα  (Squires  &  Preece,  1999).    Διάφορα  ζητήματα 

προκύπτουν  από  το  αν  η  αξιολόγηση  πρέπει  να  διενεργηθεί  από  ειδικούς,  έμπειρους 

χρήστες  ή  εκπαιδευτικούς,  όπως  και  από  το  αν  η  αξιολόγηση  θα  γίνει  σε  εκπαιδευτική 

αίθουσα ή σε εργαστήριο.  Στην διαμόρφωση της διαδικασίας αξιολόγησης σημαντικό ρόλο 

παίζει επίσης ο ορισμός των στόχων που επιχειρείται να μελετηθούν.    Στην βιβλιογραφία 

αναφέρονται  πολλές  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις  για  την  αξιολόγηση  διαδικτυακών 

εκπαιδευτικών συστημάτων που άλλες έχουν ποσοτικό χαρακτήρα και άλλες ποιοτικό.   Η 

χρήση  αξιολογήσεων  διαδικτυακών  εκπαιδευτικών  συστημάτων  με  τις  οποίες  γίνεται 

εκτίμηση του τρόπου λειτουργίας τους έχουν αμφισβητηθεί ως μονοσήμαντες προσεγγίσεις 
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και έχουν πλαισιωθεί από εναλλακτικές ποιοτικές προσεγγίσεις (Κορδάκη et al,   2000). Ενώ 

οι  ποιοτικές  προσεγγίσεις  δίνουν  έμφαση  στον  τρόπο  και  το  αντικείμενο  εκμάθησης 

(Marton,  1981;  1988)  οι  εποικοδομιστικές  προσεγγίσεις  συνδέουν  το  μαθησιακό 

αποτέλεσμα με την εξέλιξη του εκπαιδευόμενου  στο μαθησιακό περιβάλλον, έτσι ώστε να 

μπορεί να σχεδιάζει τις προσωπικές του στρατηγικές προκειμένου να επιλύσει προβλήματα 

και  βρει  απαντήσεις  σε  θέματα  που  τον  ενδιαφέρουν  (von  Glaserfeld,  1987).  Οι 

εποικοδομιστικές  ποιοτικές  προσεγγίσεις  σε  συνδυασμό  με  άλλες  κοινωνικές  θεωρήσεις 

που σχετίζονται με την μαθησιακή διαδικασία, συνεισφέρουν σημαντικά στην αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού λογισμικού ως προς  την ευχρηστία  του και  το μαθησιακό του αποτέλεσμα 

(Squires & Preece, 1999). 

7.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

   

Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη  φάση ανάπτυξης του 

διαδικτυακού  εκπαιδευτικού  συστήματος(Αβούρης,  2000).  Έτσι  η  αξιολόγηση  μπορεί  να 

διακριθεί σε: 

• Διαμορφωτική  αξιολόγηση  (formative  evaluation),  η  οποία  έχει  ως  στόχο  την 

διαμόρφωση  ή  βελτίωση  της  ευχρηστίας  του  συστήματος(Scriven,  1991)  και 

διενεργείται κατά τη  φάση ανάπτυξης του συστήματος 

• Συμπερασματική  αξιολόγηση  (summative  evaluation),  η  οποία  αξιολογεί  το 

ολοκληρωμένο  σύστημα  ως  προς  την  ικανότητά  του  να  εκτελεί  επαρκώς  τις 

σχεδιαστικές προδιαγραφές.  Η συμπερασματική αξιολόγηση λαμβάνει  χώρα πριν 

τεθεί σε λειτουργία το σύστημα, ώστε να μετρηθεί η ευχρηστία του τόσο σε σχέση 

με τις προδιαγραφές ευχρηστίας όσο και με τυχόν άλλα συστήματα 

Στη  βιβλιογραφία αναφέρονται   διάφορες μέθοδοι/τεχνικές αξιολόγησης (evaluation 

methods) που ομαδοποιούνται σε αναλυτικές   (analytic), πειραματικές (experimental) και 

διερευνητικές  (inquiry).  Οι  αναλυτικές  τεχνικές  αξιολόγησης  βασίζονται  σε  θεωρητικά 

μοντέλα  προσομοίωσης  της  συμπεριφοράς  των  εκπαιδευόμενων  ή  σε  πρότυπα  και 

κανόνες.  Μπορούν  να  διεξαχθούν  σε  εργαστήρια  χωρίς  την  συμμετοχή  των 

εκπαιδευόμενων. Μεταξύ των αναλυτικών τεχνικών συμπεριλαμβάνονται αυτές των:  

• Ανάλυσης πληκτρολογήσεων 

• Γνωστικού περιδιαβάσματος 

• Ελέγχου εφαρμογής κανόνων σχεδιασμού και προτύπων 

• Ευρετικής αξιολόγησης 
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Οι πειραματικές τεχνικές αξιολόγησης βασίζονται στην αξιολόγηση ενός πρωτοτύπου 

ή  ενός  ολοκληρωμένου  συστήματος  με  τη    συμμετοχή  εκπαιδευόμενων  ή  ειδικών  στην 

ευχρηστία του συστήματος. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να λάβει χώρα στο εργαστήριο η 

σε  χώρο  λειτουργίας  του  συστήματος.  Στις  πειραματικές  τεχνικές  αξιολόγησης 

συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικές: 

•  Ελεγχόμενη ποσοτική εκτίμηση 

• Πρωτόκολλα ομιλούντων υποκειμένων 

• Καταγραφή ενεργειών υποκειμένων 

Οι  διερευνητικές  μέθοδοι  αξιολόγησης  διεξάγονται  εκτός  εργαστηρίου  με  την 

συμμετοχή  των  εκπαιδευόμενων.    Στις  διερευνητικές  τεχνικές  αξιολόγησης 

συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικές: 

• Παρατήρηση  εκπαιδευόμενων στον φυσικό τους χώρο 

• Ομαδική αξιολόγηση 

• Συνεντεύξεις 

• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

Στην βιβλιογραφία, πέρα των προαναφερθεισών τεχνικών, παρουσιάζονται και άλλες 

διαφοροποιημένες τεχνικές.  

7.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 
Πιθανόν η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος αξιολόγησης συστημάτων είναι εκείνη 

της  παράθεσης  μιας  λίστας  κριτηρίων  σχετικά  με  τον  τρόπο  και  την  αποτελεσματικότητα 

λειτουργίας  των  και  κατόπιν υποβολής σχετικών  ερωτήσεων στους  χρήστες  για  τη    λήψη 

σχολίων.    Για  την  αξιολόγηση  ενός  διαδικτυακού  εκπαιδευτικού  συστήματος  ως  μέσου 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, σημαντικό κριτήριο αποτελεί η ευχρηστία του.  Το πρότυπο ΙSO 

9241‐1  (ISO  9241‐11,  1997)  ορίζει  ως  ευχρηστία  «τον  βαθμό  στον  οποίο  ένα  σύστημα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για να επιτύχουν συγκεκριμένους 

στόχους υπό  καθορισμένες  συνθήκες  χρήσης με αποτελεσματικότητα  και αποδοτικότητα, 

παρέχοντας  υποκειμενική  ικανοποίηση  στους  χρήστες  του».  Για  την  αξιολόγηση 

ανθρωποκεντρικών  συστημάτων    ως  προς  την  ευχρηστία  τους  η    μέθοδος  της  ευρετικής 

αξιολόγησης (Heuristic Evaluation) αποτελεί μία καθιερωμένη προσέγγιση. Η μέθοδος  αυτή 

εστιάζεται κυρίως σε δύο σημεία: 

• Γενικό σχεδιασμό διεπιφανειών του συστήματος 

• Τη  ροή  των  διαλόγων,  μηνυμάτων  και  ενεργειών  που  λαμβάνουν  χώρα 

προκειμένου να διεκπεραιωθεί μια συγκεκριμένη διεργασία στο σύστημα 
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Για να περιγραφεί η  ευρετική αξιολόγηση αρκετές φορές χρησιμοποιείται και ο όρος 

της  επιθεώρησης  χαρακτηριστικών  ευχρηστίας  (usability  inspection),  αφού  πρόκειται  για 

μια  διαδικασία  επιθεώρησης  από  ειδικούς  των  χαρακτηριστικών  των  διεπιφανειών  του 

συστήματος σύμφωνα με ευρετικούς κανόνες (Αβούρης, 2000). Οι κανόνες αυτοί δεν είναι 

αυστηρά  ορισμένοι  και  δύναται  μερικοί  από  αυτούς,  σύμφωνα  με  ειδικούς,    να  έχουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα για  τον εντοπισμό προβλημάτων ευχρηστίας.  Στη    βιβλιογραφία οι  

επικρατέστεροι  κανόνες  ευρετικής αξιολόγησης  είναι οι  δέκα    που προτάθηκαν από  τους 

Nielsen και Molich, 1989.  

Για  την  αξιολόγηση  του  συστήματος AS.A.L.E.S.    έγινε  χρήση  ερωτηματολογίου  για 

την κατάρτιση του οποίου λήφθηκε υπόψη τόσο μέρος των ευρετικών κανόνων του Nielsen  

που  σχετίζονται  με  την  ευχρηστία,  όσο  και  νέων  κανόνων  που  σχετίζονται  με  την 

προσαρμοστικότητα  και  τον  τρόπο  αξιολόγησης  προόδου  των  εκπαιδευόμενων  κατά  την 

εκπαιδευτική  διαδικασία.  Με  βάση  τους  προαναφερθέντες  κανόνες  καθορίστηκαν  τα 

θεματικά κριτήρια (ερωτήσεις)  Εi: 

•  E1:   Eυχρηστίας‐Χαρακτηριστικά του Συστήματος 

•  E2:  Ευχρηστίας‐ Παρουσίαση της Πληροφορίας 

•  E3:  Προσαρμοστικότητας 

•  E4:  Αξιολόγησης Προόδου 

•  E5:  Συνολική Εκτίμηση του Συστήματος 

Σε  κάθε  κριτήριο  ορίστηκαν  λεπτομερή  υπο‐κριτήρια  που  με  τη    μορφή 

διευκρινιστικών   υποερωτήσεων   αποτελούν   μετρήσιμες μεταβλητές για αξιολόγηση.   Αν 

και η λίστα των θεματικών κριτηρίων και των υπο‐κριτηρίων μπορεί να είναι πολύ μεγάλη 

(Lewis & Rieman, 1994; Nielsen 1993α),  η  παρούσα  αξιολόγηση  εστιάστηκε  κυρίως    στις 

καινοτομίες και  τις πρωτοτυπίες  του συστήματος AS.A.L.E.S. όπως αυτές παρουσιαστήκαν 

σε  προηγούμενα  κεφάλαια.    Με  τη  γενικότερη  αξιολόγηση  των  αξόνων  θα  αναδειχθούν 

αυτοί  που  ικανοποιούν  περισσότερο  ή  λιγότερο  τους  εκπαιδευόμενους.  Αυτό  όμως  που 

έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να αναδειχθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά 

τους προαναφερθέντες άξονες ως προς ευχρηστία,  την προσαρμοστικότητα και τον τρόπο 

αξιολόγησης  προόδου  των  εκπαιδευόμενων.  Έτσι  θα  πρέπει  να  εντοπιστούν  εκείνα  τα 

κριτήρια  μέσω  των  υποερωτήσεων    τους  που  τα  καθιστούν  προβληματικά  ή  δεν  τα 

επιτρέπουν  να  μεγιστοποιήσουν  τις  αποδόσεις  τους,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η 

επαυξημένη  αποτελεσματικότητα  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  του  συστήματος 

σύμφωνα  με  πρότυπα  που  σχεδιάστηκε  για  να  συνεισφέρει  καινοτόμες  διαδικτυακές 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 
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Επειδή  η  εμπειρία  των  αξιολογητών  είναι  μείζονος  σημασίας  στην  αξιολόγηση  του 

συστήματος (Lewis & Rieman, 1994; Nielsen 1993β), επιδιώχθηκε η αξιολόγηση να γίνει από  

δύο διακριτές ομάδες εκπαιδευόμενων.   Η πρώτη ομάδα αποτελείτο από 56 φοιτητές του 

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονία και εγγεγραμμένοι 

στο  μάθημα  Επικοινωνία  Ανθρώπου‐Υπολογιστή  (Human  ‐Computer  Interaction),  ενώ  η 

δεύτερη  ομάδα  αποτελείτο  από  88  σπουδαστές  Πληροφορικής  του  ΤΕΙ  Λαμίας.    Οι 

αξιολογητές  και  των  δύο  ομάδων  είχαν  κατά  μέσο  όρο  περισσότερο  από  τρία  χρόνια 

εμπειρίας  στη  χρήση  διαδικτυακών  εφαρμογών,  ενώ  η  πρώτη  ομάδα  παρουσίαζε 

μεγαλύτερο  ποσοστό  εμπειρίας  σε  ανάλογα  διαδικτυακά  συστήματα  εκπαίδευσης  με 

ποσοστό 63% έναντι της δεύτερης με ποσοστό 47%. 

Για  την  καταγραφή  των  απόψεων  των  αξιολογητών  έγινε  χρήση  ερωτηματολογίου. 

Γνωστά  και  αποτελεσματικά  ερωτηματολόγια  αναφορικά  με  την  αξιοπιστία  των 

παραγόμενων  αποτελεσμάτων  θεωρούνται  τα WAMMI  (Kirakowski et  al, 1998), QUIS  και 

SUMI  (Schneiderman, 1998).    Χρησιμοποιήθηκαν  πέντε  θεματικές  ερωτήσεις‐κριτήρια  και 

εικοσιένα  υπο‐κριτήρια  καθένα  εκ  των  οποίων  ήταν  συνδεδεμένο  με  μία  τύπου  Lickert 

Scale βαθμολογία, όπου οι αξιολογητές θα σημείωναν την εκτίμησή τους. Χρησιμοποιήθηκε 

η  προσέγγιση  με  Lickert  Scale  βαθμολογία  (1  έως  5)    κυρίως  για  την  ευκολότερη 

επεξεργασία  των  απαντήσεων,  καθώς  και  «διπολικά  σημασιολογικές  εκφράσεις»  για  την 

διευκόλυνση στην κατανόηση των αξιολογητών  (Schneiderman, 1998).   Στα πλαίσια αυτής 

της  μεθοδολογίας  συντάχθηκαν  οι  παρακάτω  θεματικές  ερωτήσεις‐κριτήρια  αξιολόγησης 

πλαισιωμένες  από  σχετικά  υπο‐κριτήρια  στη  κλίμακα  Lickert  με  τις  διπολικά 

σημασιολογικές εκφράσεις. 

 

Ε1. Ευχρηστία–(Χαρακτηριστικά Συστήματος) 
Θεματική Ερώτηση:  Πόσο ικανοποιημένος 
είστε από τα χαρακτηριστικά  του 
συστήματος; 
 

Πολύ λίγο                       Πάρα πολύ 

 

1. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την 
ταχύτητα απόκρισης και εκτέλεσης των 
εργασιών; 
 

 Πολύ λίγο                       Πάρα πολύ 
 
 
 

2.  Πόσο ικανοποιημένος είστε από την 
αξιοπιστία του συστήματος και  τη 
συχνότητα σφαλμάτων‐αστοχιών του;  
 

 Πολύ λίγο                       Πάρα πολύ 
 

3. Είστε ικανοποιημένος από τη 
προσαρμογή στην εμπειρία του χρήστη: 
δηλαδή από τη δυνατότητα  εκτέλεσης 
εργασιών από χρήστες με μικρή εμπειρία 

Πολύ λίγο                       Πάρα πολύ 
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χρήσης;   

4. Είστε ικανοποιημένος από την παροχή 
πληροφοριών του συστήματος για  
αστοχίες‐σφάλματα; 

 Πολύ λίγο                       Πάρα πολύ 
 

5. Είστε ικανοποιημένος από την υποστήριξη 
πλοήγησης του συστήματος; 
 

 Πολύ λίγο                       Πάρα πολύ 
                                          
 
 

 
Ε2. Ευχρηστία –(Παρουσίαση Πληροφορίας)   
Θεματική Ερώτηση: Πώς αξιολογείτε την  
παρουσίαση της πληροφορίας του 
συστήματος; 
 

 Ανεπαρκή                         Επαρκή 

 

1. Είστε ικανοποιημένος από τη διάταξη του 
περιεχομένου της σελίδας;   

   Πολύ λίγο                    Πάρα πολύ 
            
 

2. Υπάρχει πλεονασμός στοιχείων (περιττά 
στοιχεία) στις παρουσιαζόμενες 
ιστοσελίδες;   

  Πολύ λίγο                      Πάρα πολύ 
 
 

3. Είναι κατανοητή η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στους διαλόγους των     
ιστοσελίδων; 
 

  Πολύ λίγο                       Πάρα πολύ 
 

4. Είστε ικανοποιημένος από την ακολουθία 
οθονών;    

   Πολύ λίγο                      Πάρα πολύ 
                               

5. Χρησιμοποιήθηκε αδικαιολόγητα 
ορολογία πληροφορικής; 

    Ποτέ                             Πολύ Συχνά 

 
Ε3. Προσαρμοστικότητα 
 
 Θεματική Ερώτηση: Πώς κρίνεται την  
προσαρμοστικότητα  του συστήματος;  
 

Ανεπαρκή                      Επαρκή 

 

1. Πιστεύεται ότι ο παρουσιαζόμενος τρόπος 
προσαρμοστικότητας είναι αποτελεσματικός 
στην μεταφορά γνώσης; 

Πολύ λίγο                 Πάρα πολύ 
 
 

2.  Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι η 
προσαρμοστικότητα  του συστήματος 
συμβάλει  στην ευμάθεια του εκάστοτε 
εκπαιδευτικού αντικειμένου; 
 

Πολύ λίγο                 Πάρα πολύ 
 
 

3.  Η συνεργασία με άλλους 
εκπαιδευόμενους σε κάθε διαβαθμισμένο 
επίπεδο του    εκπαιδευτικού υλικού 
συμβάλει στη  διεύρυνση της γνώσης των 
εκπαιδευόμενων; 
 

Πολύ λίγο                 Πάρα πολύ 
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4.  Πόσο αποτελεσματική είναι η  
επανάκτηση του τελευταίου επιπέδου 
κατάταξης ενός     εκπαιδευόμενου στο 
σύστημα μετά από νέα είσοδο σε αυτό; 

Πολύ λίγο                     Πάρα πολύ 
 
 

 
Ε4. Αξιολόγηση Προόδου 
 
 Θεματική Ερώτηση: Πως κρίνετε τον τρόπο  
αξιολόγησης  της εκπαιδευτικής προόδου;  
 

Ανεπαρκής                          Επαρκής 

 

1. Είστε ικανοποιημένος από τη διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης;   
 

Πολύ λίγο                     Πάρα πολύ 
 
 

2. Η διαδικασία “back trace” (ανάδρασης) 
του συστήματος  κατά τη  διάρκεια της 
αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου 
διευκολύνει στην κατανόηση  σας στο 
εκπαιδευτικό αντικείμενο; 

Πολύ λίγο                     Πάρα πολύ 
 
 

3. Η δυνατότητα επανελέγχου των 
ερωτήσεων πριν από την οριστική υποβολή 
τους πιστεύετε ότι συμβάλει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία; 

Πολύ λίγο                     Πάρα πολύ 
 
 

4. Η δυνατότητα εφαρμογής χρονικών 
περιορισμών κατά την αξιολόγηση  
πιστεύετε ότι  συμβάλει στην 
αποτελεσματικότητά της; 
 

Πολύ λίγο                       Πάρα πολύ 
 
 

 
 
Ε5. Συνολική Εκτίμηση Συστήματος 
 Θεματική Ερώτηση:   Ποια είναι η  γενική 
εκτίμησής σας για το Σύστημα; 

Απαράδεκτο                   Εξαιρετικό 
 
 

1. Είστε ικανοποιημένος από τη χρήση του;  Πολύ λίγο                        Πάρα πολύ 
 
 

2. Πόση εύκολη είναι κατά την γνώμη σας η 
χρήση του Συστήματος; 

Πολύ λίγο                        Πάρα πολύ 
 
 

3.Πιστεύετε είναι αποτελεσματικός ο 
παρουσιαζόμενος τρόπος εκπαίδευσης; 

Πολύ λίγο                     Πάρα πολύ 
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7.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η  εφαρμογή  της  προτεινόμενης  στατιστικής  μεθοδολογίας  για  την  αξιολόγηση  των 

κριτηρίων  ευχρηστίας,  προσαρμοστικότητας  κτλ,  του  Προσαρμοστικού  Υπερμεσικού 

Εκπαιδευτικού  συστήματος  AS.A.L.ES.  που  βασίζεται  στο  διαδίκτυο,  καθώς  και  μια 

αναλυτικότερη περιγραφή της παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες.   

Η  αξιολόγηση  του  συστήματος  AS.A.LE.S.    έγινε  με  τέσσερις  (4)  διαφορετικές 

αναλύσεις  ειδικών  πινάκων  δεδομένων  με  τις  μεθόδους:  παραγοντική  ανάλυση  των 

αντιστοιχιών  και  τεστ  x2.  Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  μέσω  ερωτηματολογίου  και 

συνεντεύξεων στα εργαστήρια HCI του Πανεπιστημίου Μακεδονία και Προγραμματισμού Ι 

του ΤΕΙ Λαμίας. 

Οι  απαντήσεις  των  φοιτητών  καταχωρήθηκαν  διατυπωμένες  σε  μορφή  5‐βάθμιων 

κλιμάκων Likert.  

7.5.1 ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

Η  ανάλυση  αυτή  σκοπό  έχει  να  εντοπίσει  εκείνες  από  τις  πέντε  (5)  θεματικές 

ερωτήσεις  (Ε1,  Ε2,…,  Ε5,  όπως  αυτές  παρουσιάσθηκαν  στην  ενότητα  7.4)  που  θα 

αξιολογηθούν  αρνητικά  και  θετικά  από  τους  φοιτητές.  Αυτό  πραγματοποιείται  με 

εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης στον ακόλουθο πίνακα αξιολόγησης  των Ε1,  Ε2,…, 

Ε5 (Πίνακας 7.1γ), που διασταυρώνει τις ερωτήσεις με τους βαθμούς αξιολόγησης από τους 

φοιτητές.    Στις  επόμενες  παραγράφους  παρουσιάζεται  ο  τρόπος  κατασκευής  του  πίνακα 

αξιολόγησης. 

Έστω ότι ένας φοιτητής έδωσε στην ερώτηση Ε1 τον βαθμό ικανοποίησης 4, στην 5‐

βάθμια κλίμακα Likert.  Επιλογή μας είναι να μην αποδεχθούμε τον βαθμό 4 ως  ποσοτικό ή 

αναλογικό δεδομένο,  καθώς η βαθμολογία 4  δεν σημαίνει διπλάσιο βαθμό  ικανοποίησης 

από τον βαθμό 2 ενός άλλου φοιτητή.  Επιπροσθέτως δεν αποδεχόμαστε την κωδικοποίηση 

του  βαθμού 4  στην 5‐αδα με 0  ή 1  (0,0,0,1,0),  που απλά  κατηγοριοποιεί  τον φοιτητή ως 

προς  την  βαθμολογία  του  στην  ερώτηση  Ε1  και  «ισοπεδώνει»  με  τα  μηδενικά  την 

διαφορετική  αξία  της  διαβάθμισης  των.  Κωδικοποιούμε  τους  βαθμούς  ικανοποίησης 

(Μοσχίδης,  2003),  σε  5‐αδες,  ώστε  να  διατηρούν  τόσο  τον  κατηγορικό  (nominal),  αλλά 

συγχρόνως και τον διατεταγμένο (ordinal) χαρακτήρα τους. Για παράδειγμα κωδικοποιούμε 

τον βαθμό 4 στην 5‐αδα (0.02, 0.04, 0.11, 0.66, 0.17), η οποία αποτυπώνει μαθηματικά την 

διαβαθμισμένη  προτίμηση  του  ατόμου.  Ο  πίνακας  7.1α  που  ακολουθεί  αποτελεί  την 

κωδικοποίηση  των  βαθμών,  στην  προτεινόμενη  σε 5‐αδες  κωδικοποίηση,  που  έδωσαν  οι 

144 φοιτητές στην ερώτηση Ε1. 
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Ο κάθε φοιτητής  εξέφρασε  την βαθμολογία  του για  την  ερώτηση Ε1  με  ένα βαθμό 

πιθανότητας προτίμησης σε κάθε μία από τις 5 διαβαθμίσεις της   με άθροισμα όλων των 

διαβαθμίσεων  ίσο  με  1  (Μοσχίδης,  2003).  Προσθέτοντας  τις  γραμμές  του  πίνακα  7.1α 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας 7.1β, 

 

 

 

που δείχνει την συνολική αξιολόγηση όλων των φοιτητών στην ερώτηση Ε1. Ακριβώς 

ανάλογα  δημιουργούνται  οι  πίνακες  για  τις  ερωτήσεις  Ε2,  Ε3,  Ε4,  Ε5  και  τέλος  ο 

συγκεντρωτικός πίνακας 7.1γ. 

 

 

 

 

 

 

Αξίζει  να σημειωθεί ότι  το άθροισμα  των  κελιών κάθε μιας  γραμμής είναι σταθερό 

και ίσο με 144 (με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο), όσο και το πλήθος των 

συμμετεχόντων φοιτητών. Δηλαδή, οι ερωτήσεις είναι ισοβαρείς για αυτή την ανάλυση. 

  Πριν  πραγματοποιήσουμε  την  παραγοντική  ανάλυση  στον  παραπάνω  πίνακα, 

εξετάζουμε  με  το  τεστ  x2    αν  υπάρχει  εξάρτηση  μεταξύ  των  ερωτήσεων  και  των 

βαθμολογιών. Σε περίπτωση μη εξάρτησης τα  αποτελέσματα  με την παραγοντική ανάλυση 

των  αντιστοιχιών  είναι  ελάσσονος  στατιστικής  σημασίας.  Στην  περίπτωση  όμως  του 

IND  Π1  Π2  Π3  Π4  Π5 
E1  40,38  61,77  28,63  8  5,222 
E2  3,877  7,753  36,93  59,33  36,11 
E3  1,778  3,556  12  47,11  79,56 
E4  2,988  5,975  24,93  63,78  46,33 
E5  3,198  6,395  27,19  66,56  40,67 

Πίνακας 7.1γ: Πίνακας αξιολόγησης των 5 θεματικών ερωτήσεων

   Ερώτηση 1 (Ε1)  Βαθμός 
 Φοιτητής 1  0.02  0.04  0.11  0.66  0.17  4 
 Φοιτητής 2  0.006  0.014  0.04  0.11  0.83  5 
..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
 Φοιτητής 144  0.06  0.11  0.66  0.11  0.06  3 
 

Πίνακας 7.1α: Πίνακας κωδικοποίησης βαθμών της ερώτησης Ε1

  Ερώτηση 1 (Ε1) 
Σύνολο 
Φοιτητών  40,38  61,77  28,63  8  5,222 

 Πίνακας 7.1β: Πίνακας συνολικής αξιολόγησης όλων των φοιτητών για την ερώτηση Ε1 
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παραπάνω  πίνακα  (Πίνακας  7.1γ),  το  τεστ  x2  έδειξε  ότι  υπάρχει  εξάρτηση  σε  επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0,05. 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης 1: 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 7.2, ο πρώτος παραγοντικός άξονας ερμηνεύει το 89,35% και μαζί με το 

δεύτερο  παραγοντικό  άξονα  δηλαδή  στο  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο  ερμηνεύεται  το 

εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 99,44% του ερευνώμενου φαινομένου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,53009 
ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ| ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 
   1       0,4736096            89,35          89,35        |**************************************** 
   2       0,0535341            10,10          99,44        |***** 
   3       0,0029423              0,56        100,00        |* 
   4       0,0000000              0,00        100,00        |* 

Πίνακας 7.2: Προβολή χαρακτηριστικών ριζών

  #F1  COR  CTR  #F2  COR  CTR  #F3  COR  CTR  #F4  COR  CTR 

E1  ‐1366  998  787  56  1  11  3  0  0  ‐5  0  0 
E2  223  428  21  ‐242  500  217  ‐91  70  557  94  75  0 
E3  491  579  102  418  419  654  ‐22  1  31  15  0  0 
E4  338  934  48  ‐75  45  20  49  19  162  ‐49  18  0 
E5  311  771  40  ‐159  200  93  59  28  243  ‐58  26  0 

Πίνακας 7.3: Πίνακας των συντεταγμένων COR , CTR των Εi

  G1  COR  CTR  #G2  COR  CTR  #G3  COR  CTR  #G4  COR  CTR 

Π1  ‐1430  993  310  112  6  17  27  0  18  ‐1  0  19 
Π2  ‐1307  995  425  83  4  15  20  0  17  ‐1  0  17 
Π3  ‐90  83  3  ‐283  823  267  ‐95  92  547  0  0  558 
Π4  402  838  116  ‐168  145  178  56  16  363  ‐1  0  357 
Π5  478  701  139  310  296  520  ‐23  1  50  0  0  45 

Πίνακας 7.4: Πίνακας των συντεταγμένων, COR ,CTR των Πi
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              Είναι γνωστό ότι στις αναλύσεις  πινάκων συμπτώσεων όπως του πίνακα 7.1, ο 

πρώτος παραγοντικός άξονας διατάσει,  κατά κανόνα, με φυσική σειρά τους βαθμούς των 

κλιμάκων  (Benzecri,  1992;  Lebard  et  al,  2002).  Σημειώνεται  ότι  η  ιεράρχηση  είναι  τόσο 

περισσότερο  αξιόπιστη,  όσο  μεγαλύτερο  είναι  το  ποσοστό  ερμηνείας  του  πρώτου 

παραγοντικού άξονα, καθώς επίσης ότι μεγαλύτερη βαρύτητα κατά την ιεράρχηση δίνουμε 

στις ερωτήσεις που έχουν υψηλή συνεισφορά (CTR) (Μοσχίδης, 2007). 

Μελετώντας  λοιπόν  ξεχωριστά  τον  πρώτο  και  τον  δεύτερο  παραγοντικό  άξονα  και 

συνολικά  το  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο  (Σχήμα  7.5),  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  δείκτες 

ερμηνείας CTR και COR, ο πλέον αρνητικός βαθμός ικανοποίησης από όλους τους φοιτητές  

(Π1) δίνεται στη θεματική ερώτηση Ε1 (για τον πρώτο παραγοντικό άξονα προκύπτουν, από 

τον Πίνακα 7.3: Ε1(CTR=787 COR=998) και από τον Πίνακα 7.4: Π1(CTR=310, COR=993). Ενώ 

ο πλέον θετικός βαθμός   Π5 δόθηκε στην ερώτηση Ε3 με CTR=102 και COR=579, όπου Π5 

CTR=139 και COR=701. Οι ερωτήσεις Ε2, Ε4 και Ε5  βαθμολογήθηκαν επίσης με την υψηλή 

βαθμολογία Π4. 

7.5.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

Σχήμα 7.5: Πρώτο παραγοντικό επίπεδο
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Το  σύνολο  των  144  φοιτητών  διαχωρίζεται  σε  2  ομάδες  Α  και  Β,  με  βάση  σχετική 

δήλωσή τους στο ερωτηματολόγιο,  ως εξής:  

Ομάδα Α (56  φοιτητές ΑΕΙ) 

Ομάδα Τ (88 φοιτητές ΤΕΙ) 

Το  ενδιαφέρον  έγκειται  αρχικά  να  δούμε  αν  η  δηλωμένη  αυτή  ομαδοποίηση  των 

φοιτητών δίνει διαφορετικό βαθμό ικανοποίησης για τις 5 θεματικές ερωτήσεις (Ε1, Ε2,…, 

Ε5).  Αρχικά  εξετάζεται  η  ομάδα  φοιτητών  ΑΕΙ.  Ο  πίνακας  που  αναλύεται  είναι  ακριβώς 

ανάλογος με τον πίνακα της αναλύσεως 1 μόνο που αναφέρεται στους φοιτητές ΑΕΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν πραγματοποιηθεί η παραγοντική ανάλυση στους παραπάνω πίνακες εξετάζεται  

με  το  τεστ  x2    αν  υπάρχει  εξάρτηση  μεταξύ  των  ερωτήσεων  και  των  βαθμολογιών.  Σε 

περίπτωση μη εξάρτησης τα  αποτελέσματα  με την παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών 

είναι  ελάσσονος  στατιστικής  σημασίας.  Στην  περίπτωση  όμως  των  παραπάνω  πινάκων 

(Πίνακες 7.6 & 7.7), το τεστ x2 έδειξε ότι υπάρχει εξάρτηση σε επίπεδο σημαντικότητας α = 

0,05. 

7.5.2.1 Αποτελέσματα Παραγοντικής Ανάλυσης για Φοιτητές ΑΕΙ  

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,54823 
ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 
   1       0,4774288            87,09          87,09        |***************************************** 
   2       0,0701550            12,80          99,88        |****** 
   3       0,0006464              0,12        100,00        |* 
   4       0,0000177              0,00        100,00        |* 

Πίνακας 7.8: Προβολή χαρακτηριστικών ριζών

IND  Π1  Π2  Π3  Π4  Π5 
E1  14,02  26,05  10,48  3,222  2,222 
E2  1,457  2,914  13,74  22,89  15 
E3  0,58  1,16  3,481  16,78  34 
E4  1,198  2,395  10,52  22,33  19,56 
E5  1,346  2,691  12,07  24,56  15,33 

Πίνακας 7.6: Πίνακας αξιολόγησης ΑΕΙ

IND  Π1  Π2  Π3  Π4  Π5 
E1  26,36  35,72  18,15  4,778 3 
E2  2,42  4,84  23,19  36,44 21,11 

E3  1,198  2,395  8,519  30,33 45,56 
E4  1,79  3,58  14,41  41,44 26,78 
E5  1,852  3,704  15,11  42  25,33 

Πίνακας 7.7: Πίνακας αξιολόγησης ΤΕΙ
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Στον Πίνακα 7.8, ο πρώτος παραγοντικός άξονας ερμηνεύει το 87,09% και μαζί με το 

δεύτερο  παραγοντικό  άξονα  δηλαδή  στο  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο  ερμηνεύεται  το 

εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 99,88% του ερευνούμενου φαινομένου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Πίνακας 7.9: Πίνακας των συντεταγμένων COR , CTR των Εi

  #F1  COR  CTR  #F2  COR  CTR  #F3  COR  CTR  #F4  COR  CTR 

E1  ‐1368  996  779  76  3  16  0  0  0  3  0  0 

E2  238  471  23  ‐250  514  176  ‐43  14  547  41  14  0 

E3  529  554  117  474  445  640  ‐4  0  3  1  0  0 

E4  324  952  43  ‐73  47  14  7  0  17  ‐9  0  0 

E5  274  583  31  ‐230  406  149  37  10  426  ‐38  11  0 

  #G1  COR  CTR  #G2  COR  CTR  #G3  COR  CTR  #G4  COR  CTR 

Π1  ‐1382  992  263  120  7  13  10  0  10  ‐2  0  10 
Π2  ‐1348  993  475  110  6  21  9  0  17  ‐2  0  16 
Π3  ‐72  41  1  ‐338  942  291  ‐44  15  524  7  0  524 
Π4  385  785  99  ‐200  210  182  28  4  396  ‐5  0  397 
Π5  489  681  153  334  318  488  ‐11  0  48  1  0  48 

Πίνακας 7.10: Πίνακας των συντεταγμένων, COR ,CTR των Πi
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Μελετώντας  λοιπόν  ξεχωριστά  τον  πρώτο  και  τον  δεύτερο  παραγοντικό  άξονα  και 

συνολικά  το πρώτο παραγοντικό επίπεδο  (Σχήμα 7.11),  λαμβάνοντας υπόψη  τους δείκτες 

ερμηνείας CTR  και COR,  ο  πλέον  αρνητικός  βαθμός  ικανοποίησης  από  τους φοιτητές  ΑΕΙ 

(Π1) δίνεται στη θεματική ερώτηση Ε1 (για τον πρώτο παραγοντικό άξονα προκύπτουν, από 

τον Πίνακα 7.9: Ε1(CTR=779, COR=996) και από τον Πίνακα 7.10: Π1(CTR=263, COR=992)). 

Ενώ ο πλέον θετικός βαθμός  Π5 δόθηκε στην ερώτηση Ε3 με CTR=117 και COR=554, όπου 

Π5 CTR=153  και COR=681.  Οι  ερωτήσεις    Ε2,  Ε4  και  Ε5    βαθμολογήθηκαν  επίσης  με  την 

υψηλή βαθμολογία Π4. 

Παρατηρούμε δηλαδή δεν υπάρχει καμία έντονη διαφοροποίηση των φοιτητών ΑΕΙ 

από το σύνολο των φοιτητών όπως το εξετάσαμε στην ανάλυση 1.  

7.5.2.2 Αποτελέσματα  Παραγοντικής Ανάλυσης για  Φοιτητές  ΤΕΙ 

 

 

 
 

 

 

 

Στον Πίνακα 7.12, ο πρώτος παραγοντικός άξονας ερμηνεύει το 90,44% και μαζί με το 

δεύτερο  παραγοντικό  άξονα  δηλαδή  στο  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο  ερμηνεύεται  το 

εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 98,98% του ερευνούμενου φαινομένου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7.12: Προβολή χαρακτηριστικών ριζών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,52227 
ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 
   1       0,4723686            90,44          90,44        |***************************************** 
   2       0,0445590              8,53          98,98        |**** 
   3       0,0053441              1,02        100,00        |* 
   4       0,0000000              0,00        100,00        |* 

Πίνακας 7.13: Πίνακας των συντεταγμένων COR , CTR των Εi

  #F1  COR  CTR  #F2  COR  CTR  #F3  COR  CTR  #F4  COR  CTR 

E1  ‐1365  998  788  46  1  9  6  0  1  28  0  0 
E2  212  389  19  ‐239  489  253  ‐119  121  523  ‐83  59  0 
E3  468  599  93  381  396  652  ‐38  3  52  294  236  0 
E4  348  913  51  ‐77  44  26  74  42  207  ‐108  86  0 
E5  335  859  47  ‐113  97  56  75  43  210  ‐133  134  0 

Πίνακας 7.14: Πίνακας των συντεταγμένων, COR ,CTR των Πi

  #G1  COR  CTR  #G2  COR  CTR  #G3  COR  CTR  #G4  COR  CTR 

Π1  ‐1457  993  341  107  5  19  42  0  25  ‐1  0  0 
Π2  ‐1278  996  393  68  2  12  27  0  16  ‐1  0  0 
Π3  ‐106  121  4  ‐254  699  258  ‐129  179  552  0  0  29 
Π4  412  863  126  ‐148  109  170  72  26  349  ‐1  0  505 
Π5  472  718  130  294  278  536  ‐33  3  54  0  0  462 
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    Μελετώντας  λοιπόν  ξεχωριστά  τον  πρώτο  και  τον  δεύτερο  παραγοντικό  άξονα  και 

συνολικά  το  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο  (Σχήμα  7.7),  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  δείκτες 

ερμηνείας CTR  και COR,  ο  πλέον  αρνητικός  βαθμός  ικανοποίησης  από  τους φοιτητές  ΤΕΙ 

(Π1) δίνεται στη θεματική ερώτηση Ε1 (για τον πρώτο παραγοντικό άξονα προκύπτουν, από 

τον Πίνακα 7.13: Ε1(CTR=788, COR=998) και από τον Πίνακα 7.14: Π1(CTR=341, COR=993)). 

Ενώ ο πλέον θετικός βαθμός   Π5 δόθηκε στην ερώτηση Ε3 με CTR=93 και COR=599, όπου 

Π5 CTR=130  και COR=718.  Οι  ερωτήσεις    Ε2,  Ε4  και  Ε5    βαθμολογήθηκαν  επίσης  με  την 

υψηλή βαθμολογία Π4. 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει  καμία  έντονη διαφοροποίηση  των φοιτητών 

ΤΕΙ από το σύνολο των φοιτητών όπως το εξετάσαμε στην ανάλυση 1. Στην ανάλυση 3 που 

ακολουθεί εξετάζουμε συγκριτικά μεταξύ των ομάδων φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ αν υφίστανται 

διαφοροποιήσεις. 

 

 

 

Σχήμα 7.15: Πρώτο παραγοντικό επίπεδο
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7.5.3 ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

Στην ανάλυση 3 επιδιώκουμε να εντοπίσουμε σε ποιες ερωτήσεις διαφοροποιούνται 

οι αξιολογήσεις των ομάδων Α και Τ για τις 5 ερωτήσεις (Ε1, Ε2, …, Ε5). 

Ο  πίνακας  7.16  της  συγκριτικής  αξιολόγησης(Moschidis,  2006)  προκύπτει  με 

συνένωση  εν  σειρά  των  πινάκων  αξιολόγησης  των  ομάδων  Α  και  T    (με  τη  μορφή  του 

Πίνακα 7.6) για τις ερωτήσεις (Ε1, Ε2,…, Ε5). Τα κελιά του Πίνακα 7.16 ερμηνεύονται όπως 

και αυτά του Πίνακα 7.6.  

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  πρώτος  παραγοντικός άξονας  ερμηνεύει  το 89,03%  της  συνολικής αδράνειας  και 

μαζί  με  τον  δεύτερο  παραγοντικό  άξονα,  δηλαδή  στο  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο  η 

ερμηνεία φτάνει το 99,22% του φαινομένου.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IND  A1  A2  A3  A4  A5  T1  T2  T3  T4  T5 

E1  14,02  26,05  10,48  3,222  2,222  26,36  35,72  18,15  4,778  3 

E2  1,457  2,914  13,74  22,89  15  2,42  4,84  23,19  36,44  21,11 

E3  0,58  1,16  3,481  16,78  34  1,198  2,395  8,519  30,33  45,56 

E4  1,198  2,395  10,52  22,33  19,56  1,79  3,58  14,41  41,44  26,78 

E5  1,346  2,691  12,07  24,56  15,33  1,852  3,704  15,11  42  25,33 

Πίνακας 7.16: Πίνακας συγκριτικής αξιολόγησης 3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,53237 

ΑΞΩΝ   ΑΔΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 

   1       0,4739521            89,03          89,03        |***************************************** 

   2       0,0542607            10,19          99,22        |***** 

   3       0,0038830              0,73          99,95        |* 

   4       0,0002709              0,05        100,00        |* 

Πίνακας 7.17: Πίνακας χαρακτηριστικών ριζών

  #F1  COR  CTR  #F2  COR  CTR  #F3  COR  CTR  #F4  COR  CTR 

E1  ‐1367  998  787  56  1  11  ‐4  0  0  ‐1  0  0 
E2  223  422  20  ‐239  483  209  105  93  565  0  0  0 
E3  491  574  101  422  423  656  22  1  26  4  0  14 
E4  338  925  48  ‐75  45  20  ‐53  22  143  ‐29  6  583 
E5  312  748  40  ‐165  208  99  ‐71  38  258  23  4  396 

Πίνακας 7.18: Πίνακας των συντεταγμένων, COR, CTR των Ei
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Μελετώντας ξεχωριστά τον πρώτο και τον δεύτερο παραγοντικό άξονα και συνολικά 

το πρώτο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 7.20), λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες ερμηνείας 

CTR  και  COR,  ο  πλέον  αρνητικός  βαθμός  ικανοποίησης  Α1  και  T1  των  ομάδων  Α  και  T, 

αντίστοιχα,  δίνεται  στη  θεματική  ερώτηση  Ε1.  Συγκεκριμένα,  για  τον  πρώτο παραγοντικό 

άξονα  προκύπτουν,  από  τον  Πίνακα  7.19:  Α1(CTR=100,  COR=995)  και  T1(CTR=205, 

COR=992)  και  από  τον  Πίνακα  7.18:  E1(CTR=787,  COR=998).  Τα  αριθμητικά  δεδομένα 

φανερώνουν  περισσότερο  έντονη  έλλειψη  ικανοποίησης  των φοιτητών  ΤΕΙ  συγκριτικά  με 

  #G1  COR  CTR  #G2  COR  CTR  #G3  COR  CTR  #G4  COR  CTR 

A1  ‐1384  995  100  87  3  3  ‐42  0  11  2  0  0 
A2  ‐1350  995  184  78  3  5  ‐41  0  20  2  0  1 

A3  ‐64  33  0  ‐342  962  148  21  3  8  8  0  17 

A4  391  808  40  ‐188  185  80  ‐27  3  23  18  1  159 

A5  479  655  57  344  337  259  40  4  51  ‐27  1  298 

T1  ‐1456  992  205  124  7  13  ‐24  0  6  ‐2  0  0 

T2  ‐1277  995  237  85  4  9  ‐10  0  1  ‐3  0  1 

T3  ‐107  123  2  ‐243  642  119  146  233  605  ‐4  0  5 

T4  409 849 76 -157 124 97 -70 24 269 -16 1 181 
T5  477 731 81 288 266 258 3 0 0 23 1 330 

Πίνακας 7.19: Πίνακας των συντεταγμένων, COR και CTR των Ai και Ti

7.20: Πρώτο παραγοντικό επίπεδο
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τους φοιτητές ΑΕΙ για την ερώτηση «Ευχρηστίας‐Χαρακτηριστικά Συστήματος».  Ως προς τον 

βαθμό  ικανοποίησης  στις  άλλες  θεματικές  ερωτήσεις  υπάρχει  απόλυτη  ομοφωνία  των 

φοιτητών των ομάδων ΑΕΙ και ΤΕΙ 

7.5.4 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ   

Η κάθε μια θεματική ερώτηση από τις Ε1, Ε2, …, Ε5 συνοδεύεται από διευκρινιστικές 

υποερωτήσεις. Οι υποερωτήσεις της ερώτησης Ε1, που συμβολίζονται ως Κ1, Κ2, …, Κ5 και 

διερευνούν  σε  μεγαλύτερη  λεπτομέρεια  τα  περιττά  στοιχεία  που  θα  πρέπει  να 

αποφευχθούν κατά τον σχεδιασμό της διεπιφάνειας χρήστη, είναι και αυτές διατυπωμένες 

σε  πενταβάθμια  κλίμακα.  Σε  αυτή  την ανάλυση,  το  ενδιαφέρον  μας  επικεντρώνεται  στον 

εντοπισμό των επιμέρους αρνητικών στοιχείων της Ε1 που προσδιορίζονται από τις Κ1 , … , 

Κ5  υποερωτήσεις.  Η  αξιολόγηση  αναφέρεται  στο  σύνολο  των  144  φοιτητών  (Π)  και  όχι 

συγκριτικά  στις  δυο  ομάδες  Α  και  Τ,  καθώς  η  αξιολόγησή  τους  είναι  ενιαία  αρνητική.  Η 

σημασία  των  κελιών  του  ακόλουθου  Πίνακα  7.21  είναι  ακριβώς  ανάλογη  με  αυτήν  που 

δόθηκε  για  τον  Πίνακα  7.1.  Ο  Πίνακας  7.21  πρόκειται  στη  συνέχεια  αναλυθεί  με  την 

παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών. 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης 1: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IND  Π1  Π2  Π3  Π4  Π5 

K1  56,47  56,38  21,52  6,012  3,617 

K2  63,51  60,35  13,15  4,148  2,852 

K3  39,69  61,94  30,44  7,543  4,383 

K4  90,43  35,75  10,67  4,469  2,679 

K5  45,21  54,64  31,44  8,173  4,531 

Πίνακας 7.21: Πίνακας αξιολόγησης των Κ1, …, Κ5.

Πίνακας 7.22: Πίνακας χαρακτηριστικών ριζών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α∆ΡΑΝΕΙΑ 0,07627 
ΑΞΩΝ   Α∆ΡΑΝΕΙΑ   %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 
   1       0,0682751            89,52          89,52        |***************************************** 
   2       0,0079888            10,47        100,00        |***** 
   3       0,0000043              0,01        100,00        |* 
   4       0,0000026              0,00        100,00        |* 
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Τα  αριθμητικά  αποτελέσματα  της  παραγοντικής  ανάλυσης  των  αντιστοιχιών  

(πίνακας  χαρακτηριστικών  ριζών,  πίνακας  συντεταγμένων  COR  &  CTR)  έδωσαν  100,00% 

ερμηνεία του ερευνώμενου θέματος στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο.  
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Σχήμα 7.24: Πρώτο παραγοντικό επίπεδο

  #F1  COR  CTR  #F2  COR  CTR  #F3  COR  CTR  #F4  COR  CTR 

K1  30  567  2  ‐27  432  17  18  204  0  25  402  0 
K2  ‐110  339  35  ‐154  660  586  107  324  0  146  607  0 
K3  287  999  240  1  0  0  0  0  0  ‐3  0  0 
K4  ‐439  963  564  85  36  184  ‐61  18  0  ‐83  34  0 
K5  230  863  155  91  136  209  ‐67  71  0  ‐88  123  0 

Πίνακας 7.24: Πίνακας των συντεταγμένων, COR, CTR των Κi

  #G1  COR  CTR  #G2  COR  CTR  #G3  COR  CTR  #G4  COR  CTR 

Π1  ‐300  990  537  29  9  44  ‐1  0  8  ‐1  0  50 
Π2  139  637  106  ‐106  362  516  1  0  242  1  0  481 
Π3  376  888  306  133  111  328  ‐1  0  7  ‐3  0  458 
Π4  229  755  32  130  243  89  ‐9  0  673  ‐1  0  1 
Π5  196  871  14  75  128  17  ‐4  0  64  ‐1  0  3 

 

Πίνακας 7.23: Πίνακας των συντεταγμένων, COR, CTR των Πi
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Μελετώντας  ξεχωριστά  τον  πρώτο  παραγοντικό  άξονα  με  ερμηνεία  89,52%  τον 

δεύτερο  με  ερμηνεία  10,47%  και  συνολικά  το  πρώτο  παραγοντικό  επίπεδο  με  100,00% 

(Σχήμα  7.24)  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  δείκτες  ερμηνείας  CTR  και  COR  του  πρώτου 

παραγοντικού  άξονα,  ο  πλέον  αρνητικός  βαθμός  ικανοποίησης  από  όλους  τους  φοιτητές 

(Π1) με CTR =537  και COR=990  δίνεται στην υποερώτηση Κ4 με CTR=564  και COR=963. Η 

μελέτη των παραπάνω στοιχείων δίνει συγκεκριμένα ότι το πλέον αρνητικό χαρακτηριστικό 

της  θεματικής  ερώτησης  «Ευχρηστίας‐Χαρακτηριστικά  Συστήματος»  είναι  η  υποερώτηση 

«Είστε  ικανοποιημένος  από  την  παροχή  πληροφοριών  του  συστήματος    για  αστοχίες‐

σφάλματα;». (υποερώτηση 4).   

7.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Από τις παραπάνω αναλύσεις προκύπτουν τα εξής: 

• Από  την  εφαρμογή  της  ανάλυσης  1  προέκυψε  ότι  ο  πλέον  αρνητικός  βαθμός 

ικανοποίησης  δόθηκε  στη  θεματική  ερώτηση  1  –  «Ευχρηστία‐  Χαρακτηριστικά 

Συστήματος»  ενώ  ο  πλέον  θετικός  βαθμός  ικανοποίησης  δόθηκε  στη  θεματική 

ερώτηση 3 – «Προσαρμοστικότητα».   

• Με  την  ανάλυση  2  έγινε  ξεχωριστή  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  για  τους 

φοιτητές του ΑΕΙ και ΤΕΙ ότι τόσο οι φοιτητές του ΑΕΙ όσο και οι φοιτητές του ΤΕΙ 

έδωσαν  τον  πλέον  αρνητικό  βαθμό  ικανοποίησης  στην  θεματική  ερώτηση  1  ‐ 

«Ευχρηστία‐  Χαρακτηριστικά  Συστήματος»,  όσο  και  τον  πλέον  θετικό  βαθμό 

ικανοποίησης στην θεματική ερώτηση 3 ‐ «Προσαρμοστικότητα».  

• Παρατηρήθηκε δε, μέσω της ανάλυσης 3, ότι οι φοιτητές του ΤΕΙ έχουν εντονότερη 

δυσαρέσκεια ως προς την θεματική ερώτηση 1 από τους φοιτητές του ΑΕΙ, ενώ για 

τις υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν σχεδόν απόλυτη ομοφωνία.   

• Τέλος,  με  την  ανάλυση 4  ,  παρατηρήθηκε  ότι  για    όλους  τους φοιτητές  ,  από  τις 

υποερωτήσεις  της  θεματικής  ερώτησης  1  όπου  εκδήλωσαν  τον  πλέον  αρνητικό 

βαθμό  ικανοποίησης,  η  υποερώτηση με  τον πλέον αρνητικό βαθμό  ικανοποίησης 

είναι η υποερώτηση 4 – «Είστε ικανοποιημένος από την παροχή πληροφοριών του 

συστήματος για  αστοχίες‐σφάλματα; ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  γίνεται  μία  ανασκόπηση  της  παρούσης  ερευνητικής  εργασίας, 

παρουσιάζονται  τα σημεία  της  πρωτότυπης συμβολής  της,  η αποδοχή  της από  τη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα, καθώς και οι προτεινόμενοι άξονες για μελλοντική έρευνα. 

8.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  Αρχικά στην παρούσα διατριβή έγινε μία συνοπτική αναφορά στη  διείσδυση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση και των δυνατοτήτων που προσφέρουν στην ανάπτυξη προσαρμοστικών 

διαδικτυακών  εκπαιδευτικών  συστημάτων.  Αναφέρθηκαν  τα  προβλήματα  και  οι 

περιορισμοί των συστημάτων αυτών και προτάθηκαν δυνητικοί τρόποι αντιμετώπισής τους, 

μέσω μίας νέας διαδικασίας ανάπτυξης συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση με βάση 

το διαδίκτυο, η οποία αποτελεί το βασικό στόχο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της παρούσας διατριβής. 

  Με βάση σχετικές αναφορές στις εκπαιδευτικές θεωρίες, επιχειρήθηκε να αναδειχθεί 

η  συμβολή  τους  στην online  μάθηση  και  στον  τρόπο που  δυνητικά αυτές  επηρεάζουν  το 

online μαθησιακό αποτέλεσμα. Έγιναν συγκρίσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών θεωριών και 

παρατέθηκαν  τα  σχετικά  συμπεράσματα  για  την  αποτελεσματικότητά  τους  σε  ένα online 

εκπαιδευτικό  περιβάλλον.  Επισημάνθηκε  επίσης  ότι  η  επαναχρησιμοποίηση  του 

εκπαιδευτικού  υλικού  θα  πρέπει  να  προσαρμόζεται  στις  παιδαγωγικές  και  μαθησιακές 

ανάγκες  κάθε  εκπαιδευόμενου,  που  προσδιορίζονται  από  τις  σχετικές  εκπαιδευτικές 

θεωρίες.  Η  προσαρμοστικότητα  του  εκπαιδευτικού  υλικού  στις  εξατομικευμένες  ανάγκες 

κάθε  εκπαιδευόμενου  στη  βάση  παιδαγωγικών  προτύπων  αποτελεί  σημαντικό  άξονα 

προβληματισμού της παρούσης διατριβής. 

  Μελετήθηκε  η  εξέλιξη  των  υπερμεσικών  προσαρμοστικών  εκπαιδευτικών 

συστημάτων και παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες εφαρμογές τους στην εκπαίδευση από 

απόσταση  με  σκοπό  τη  μεταξύ  τους  σύγκριση.  Διαπιστώθηκαν  οι  ελλείψεις  και  οι 

αδυναμίες  τους  στην  ενσωμάτωση  παιδαγωγικών  προτύπων  προκειμένου  αυτά  να 

αποτελέσουν  ένα  αποτελεσματικό  εργαλείο  εκπαίδευσης.  Η  διαδικασία  ανάπτυξης 

προσαρμοστικών  υπερμεσικών  πληροφοριακών  συστημάτων  εκπαίδευσης  όπως 

παρουσιάζεται  στην  παρούσα  έρευνα  και  η  υλοποίηση  του προσαρμοστικού  συστήματος 
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AS.A.L.E.S.  θεωρούμε  ότι  συνεισφέρει  σημαντικά  στην  επίλυση  των  προβλημάτων  και 

συμπληρώνει  τις  ελλείψεις  που  εμφανίστηκαν  σε  προηγούμενα  προσαρμοστικά 

υπερμεσικά  εκπαιδευτικά  συστήματα,  με  κατάλληλη  αξιοποίηση  των  παιδαγωγικών 

θεωριών  και  των  σχετικών προτύπων,  καθώς  επίσης  και  των  τεχνολογικών  εξελίξεων  του 

παγκόσμιου ιστού.  

  Η  διαμόρφωση  της  μεθοδολογικής  προσέγγισης  σχεδιασμού  προσαρμοστικών 

υπερμεσικών πληροφοριακών  εκπαιδευτικών συστημάτων στο  διαδίκτυο,  έγινε  στη βάση 

σχετικών προβληματισμών, καθώς και ανάλυσης των μοντέλων με τα οποία πλαισιώνεται 

ένα  ΠΔΕΣ  (Προσαρμοστικό  Διαδικτυακό  Εκπαιδευτικό  Σύστημα).  Ειδικότερα,  αναλύθηκαν 

τα  μοντέλα  του  εκπαιδευόμενου,  του  εκπαιδευτή,  το  παιδαγωγικό  μοντέλο,  το  μοντέλο 

ομάδας,  το  μοντέλο  γνώσης  και  το  μοντέλο  προσαρμογής.  Αναλύθηκαν  επίσης  οι 

παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  ανάπτυξη  ενός  ΠΔΕΣ  όπως  οι  τεχνολογικοί,  οι 

εκπαιδευτικοί,  καθώς  και  οι  παράγοντες  που  αναφέρονται  στις  ανάγκες  των 

εκπαιδευόμενων.  Αναφέρθηκαν  επιπροσθέτως  και  οι  δυνητικοί  τρόποι  υλοποίησης  ενός 

ΠΔΕΣ. 

  Με  την  υιοθέτηση  στοιχείων  από  τις  εκπαιδευτικές  θεωρίες,  επιδιώχθηκε  ο 

σχεδιασμός  ενός      προσαρμοστικού  υπερμεσικού    πληροφοριακού  εκπαιδευτικού 

συστήματος  με  σκοπό  την  εξατομίκευση  της  παρουσίασης  του  εκπαιδευτικού  υλικού  με 

βάση  την πρότερη γνώση και  εμπειρία  του εκπαιδευόμενου για επιλεγμένο εκπαιδευτικό 

αντικείμενο.    Επιδιώχθηκε  επίσης  η  συνεχής  υποστήριξη  των  εκπαιδευόμενων  κατά  την 

αξιολόγηση  των  αποκτηθεισών  γνώσεών  τους  από  το  σύστημα.  Η  συνεργασιακή  μάθηση 

μεταξύ  των  εκπαιδευόμενων  συμπεριλήφθηκε  στον  σχεδιασμό,  καθώς  και  η 

προσαρμοσμένη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού με βάση την μαθησιακή ικανότητα 

του εκπαιδευόμενου προκειμένου να  μεγιστοποιηθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα.  

   Η  υλοποίηση  του  προσαρμοστικού  υπερμεσικού  πληροφοριακού  εκπαιδευτικού 

συστήματος  AS.A.L.E.S.  βασίστηκε  στον  προτεινόμενο  σχεδιασμό  του,  κάνοντας  χρήση 

σύγχρονων  εργαλείων  ανάπτυξης  λογισμικού.  Προσφέρει  προσαρμοστικότητα  στους 

εκπαιδευόμενους στη βάση των μαθησιακών τους αναγκών και αξιολογεί τις επιδόσεις τους 

κατά την διάρκεια της ενασχόλησής τους με αυτό. Υλοποιήθηκε με γνώμονα την ευχρηστία, 

την γρήγορη ανταπόκριση και την επεκτασιμότητα. 

  Με  την  αξιολόγηση  του  συστήματος  AS.A.L.E.S.,  επιχειρήθηκε  να  προβληθούν  τα 

δυνατά  και αδύνατα σημεία  της  λειτουργίας  του από εκπαιδευόμενους  της  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  Η  αξιολόγηση  πραγματοποιήθηκε  μέσω  ερωτηματολογίου  και,  κάνοντας 

χρήση  μεθόδων  στατιστικής  για  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  που  καταγράφηκαν, 
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εφαρμόστηκαν  οι  μέθοδοι  της  ανάλυσης  δεδομένων  για  την  αξιολόγηση  των 

αποτελεσμάτων.  

8.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

  Τα  βασικά  ζητήματα  και  προβλήματα  που  σχετίζονται  με  την  δημιουργία 

προσαρμοστικών  υπερμεσικών  συστημάτων  και  που  ετέθησαν  κατά  την  διάρκεια  της 

έρευνας στην παρούσα διατριβή, συνέβαλαν στην δημιουργία ενός νέου τρόπου ανάπτυξης 

προσαρμοστικών  υπερμεσικών  συστημάτων    εκπαίδευσης  στο  διαδίκτυο.    Με  βάση  την 

μεθοδολογία ανάπτυξής  τους, όπως παρουσιάστηκε στην παρούσα διατριβή, υλοποιήθηκε 

το  σύστημα  AS.A.L.E.S.  όπου  αναδείχθηκε  ένας  εφαρμόσιμος  τρόπος  αντιμετώπισης  των  

αδυναμιών  και  προβλημάτων  τους  όπως  παρουσιάζονται  μέσα  από  την  έρευνα.    Οι 

επόμενες  παράγραφοι  παρουσιάζουν  συνοπτικά  τις  απαντήσεις  της  παρούσας  διατριβής 

στα  ζητήματα  και  προβλήματα  που  σχετίζονται  με  την  ανάπτυξη  προσαρμοστικών 

υπερμεσικών εκπαιδευτικών συστημάτων στο διαδίκτυο. 

8.3.1 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

  Μέσω  της  έρευνας  διαπιστώθηκε  ότι  η  πλειονότητα  των  προσαρμοστικών 

υπερμεσικών πληροφοριακών εκπαιδευτικών συστημάτων του διαδικτύου υστερούν στην 

υιοθέτηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών θεωριών.  Στην παρούσα  διατριβή έχοντας ως 

επίκεντρο  τον  εκπαιδευόμενο  για  τον  γενικότερο  σχεδιασμό  προσαρμοστικών  

υπερμεσικών  εκπαιδευτικών  συστημάτων  διαδικτύου,    σχεδιάστηκε  και  υλοποιήθηκε  το 

πρότυπο  σύστημα   AS.A.L.E.S.  Η  εκπαιδευτική  διαδικασία  που  σχεδιάσθηκε  να  διεξαχθεί 

μέσω  του  εν  λόγω  συστήματος  υποστηρίζει  σε  κατάλληλα  σημεία  στοιχεία  των 

εκπαιδευτικών  και  παιδαγωγικών  θεωριών.  Ειδικότερα  το  εκπαιδευτικό  υλικό  του 

συστήματος σχεδιάζεται  και  ελέγχεται από  τον  εκπαιδευτή,  σύμφωνα με  την θεωρία  των 

συμπεριφοριστικών.  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  προσφέρεται  στον  εκπαιδευόμενο, 

διαβαθμιζόμενο  σε  επίπεδα  δυσκολίας  ανάλογα  με  το  επίπεδο  κατάταξης  αρχικά,  και 

κατόπιν  ανάλογα  με  το  επίπεδο  της  συνεχιζόμενης  αξιολόγησής  του.  Σύμφωνα  με  την 

θεωρία  των  γνωστικών,  το  εκπαιδευτικό  υλικό  που  διαχειρίζεται  το  σύστημα  μπορεί  να 

λάβει  πολλές  μορφές  (πολυμεσικές),  αλλά  και  πολλούς  τρόπους  παρουσίασης  στους 

εκπαιδευόμενους.  Οι  εκπαιδευόμενοι  μπορούν  έτσι  με  χρήση  της  μνήμης  τους  να 

συμβάλουν  στην  τελική  διαμόρφωση  της  αποκτηθείσης  εκπαιδευτικής  πληροφορίας.  Ο 

σχεδιασμός  του  συστήματος  ενσωματώνει  και  τη  θεωρία  των  εποικοδομητιστών,  αφού 

σχεδιάστηκε έτσι, ώστε ο εκπαιδευόμενος να ορίζει τον ρυθμό εκμάθησης και να μπορεί να 
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αλληλεπιδρά τόσο με το εκπαιδευτικό υλικό όσο και με τον εκπαιδευτή για την εμπέδωση 

του  εκπαιδευτικού  υλικού.  Επίσης  στον  σχεδιασμό  ελήφθη  υπόψη  ο  κοινωνικός 

εποικοδομητισμός για να μπορεί η γνώση να διαμοιράζεται μεταξύ των εκπαιδευόμενων. 

8.3.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

  Η  ερευνητική  προσπάθεια  απέδειξε  ότι  κανένα  από  τα  ευρέως  χρησιμοποιούμενα 

προσαρμοστικά  εκπαιδευτικά  συστήματα  δεν  προβαίνει  στην  αρχική  κατάταξη  του 

εκπαιδευόμενου με βάση το πρότερο επίπεδο γνώσης και εμπειρίας του. Η μεθοδολογική 

προσέγγιση  που  παρουσιάστηκε  στην  παρούσα  διατριβή  καταδεικνύει  ένα  νέο  τρόπο  

κατάταξης  του  εκπαιδευόμενου  με  βάση  τις    πρότερες  εμπειρίες  και  γνώσεις  του  στο 

υπερμεσικό  εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο εκπαιδευόμενος    κατατάσσεται από  το σύστημα 

σε  ένα  διαβαθμισμένο  επίπεδο  γνώσης  του  εκπαιδευτικού  αντικειμένου  που  επιλέγει, 

σύμφωνα  με  τις  επιδόσεις  του  στο  αρχικό  τεστ  αξιολόγησης  των  γνώσεών  του.   Με  τον 

τρόπο  αυτό  επιτυγχάνεται  η  αρχική  προσαρμοσμένη  παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού 

υλικού.  Επιπροσθέτως  σχεδιάστηκε  η  διαδικασία  της  συνεχιζόμενης  αξιολόγησης  των 

επιδόσεων  των  εκπαιδευόμενων  μεταξύ  των  διαβαθμισμένων  επιπέδων  εκπαιδευτικού 

περιεχομένου  του  εκπαιδευτικού  αντικειμένου.  Η  διαδικασία  αυτή  είναι  εξαιρετικά 

σημαντική  αφού  μέσω  αυτής  αντλούνται  σημαντικά  εκπαιδευτικά  συμπεράσματα  για  τις 

επιδόσεις  των εκπαιδευόμενων από τους εκπαιδευτές και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα 

της αυτο‐αξιολόγησης  των εκπαιδευόμενων. 

8.3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

  Σημαντικό  ρόλο  στην    εκπαιδευτική  διαδικασία  διαδραματίζει  η  αξιολόγηση  των 

επιδόσεων  των  εκπαιδευόμενων.  Η  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  της 

παρούσης  διατριβής  απέδειξε  ότι  ενώ  μερικά  προσαρμοστικά  υπερμεσικά  εκπαιδευτικά 

συστήματα  παρέχουν  στους  εκπαιδευόμενους  τη  δυνατότητα  της  αξιολόγησης  των 

αποκτηθεισών  γνώσεών τους  από το σύστημα, ελάχιστα από αυτά παρέχουν εξηγήσεις για 

τα  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης.    Ο  προτεινόμενος  από  την  παρούσα  διατριβή 

σχεδιασμός  προσαρμοστικών  υπερμεσικών  πληροφοριακών  εκπαιδευτικών  συστημάτων 

προσφέρει στους  εκπαιδευόμενους,  κατά  τρόπο καινοτομικό,    τη δυνατότητα πρόσβασης 

στο εκπαιδευτικό υλικό ακριβώς από το σημείο όπου η     ερώτηση αξιολόγησης προήρθε, 

κατά την διαδικασία αξιολόγησης. Η πρωτότυπη αυτή υποστήριξη, που παρέχεται κατά την 

αξιολόγηση, όχι μόνο διευκολύνει στη κατανόηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού 

από τους εκπαιδευόμενους, αλλά συμβάλει σημαντικά στη μεγιστοποίηση του μαθησιακού 

αποτελέσματος. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8                                                                                                                               ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                   

‐204‐ 

8.3.4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  Η έρευνα που διεξήχθη στην παρούσα διατριβή απέδειξε ότι, αν και η πλειονότητα 

των  προσαρμοστικών  υπερμεσικών  εκπαιδευτικών  συστημάτων  διαδικτύου  παρέχει  ένα 

συνεργασιακό  περιβάλλον  σε  επίπεδο  συστήματος,  κανένα  δεν  έχει  σχεδιαστεί  ώστε  να 

προσφέρει το κατάλληλο συνεργασιακό περιβάλλον για κάθε διαβαθμισμένο επίπεδο του 

εκπαιδευτικού  αντικειμένου.  Από  την  μελέτη  που  πραγματοποιήθηκε  στην  παρούσα 

διατριβή  η  έλλειψη  αυτή  κρίθηκε  ιδιαίτερα  σημαντική  και  η  ενσωμάτωσή  της  στην 

ανάπτυξη  τέτοιων  συστημάτων  θεωρήθηκε  απαραίτητη.    Ο  δυναμικός  εμπλουτισμός  του 

εκπαιδευτικού  αντικειμένου  από  τους  ίδιους  τους  εκπαιδευόμενους,  μέσω  ενός 

συνεργασιακού  περιβάλλοντος  για  κάθε  διαβαθμισμένο  επίπεδο  του  εκπαιδευτικού 

αντικειμένου,  κρίθηκε  κατά  την  αξιολόγηση  του  συστήματος,    ότι  συμβάλει  πολύ  στη  

διεύρυνση των γνώσεων τους . 

8.4 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στην  παρούσα  διατριβή  παρουσιάστηκε  μία  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  ανάπτυξης 

προσαρμοστικών  υπερμεσικών  εκπαιδευτικών  συστημάτων  στο  διαδίκτυο.  Με  βάση  μια 

ολοκληρωμένη  καταγραφή  και  μελέτη  των  αδυναμιών  παρόμοιων  συστημάτων, 

παρουσιάσθηκε  η  υλοποίηση  και  αξιολόγηση  ενός  πρωτότυπου  προσαρμοστικού 

υπερμεσικού  πληροφοριακού  εκπαιδευτικού  συστήματος  με  βάση  το  διαδίκτυο 

(AS.A.L.E.S.).  Για  την  ανάπτυξή  του  λήφθηκαν  υπόψη  αναγνωρισμένες  παιδαγωγικές  και 

εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες απουσίαζαν σε μεγάλο βαθμό από υφιστάμενα σχετικά 

συστήματα.  Η  αξιοποίηση  νέων  τεχνολογιών  σε  συνδυασμό με  πρωτότυπες  προσεγγίσεις 

ανάπτυξης,  συντέλεσε  στο  να  αναπτυχθεί  ένα  καινοτόμο  εκπαιδευτικό  διαδικτυακό 

εργαλείο  που  μπορεί  να  υποστηρίζει  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  με  σκοπό  την 

μεγιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος.  

Αν  και  η  προσέγγιση  ανάπτυξης  του  συστήματος  είναι  μαθητοκεντρική,  δόθηκε 

ιδιαίτερη μέριμνα στον τρόπο ανάπτυξης του περιβάλλοντος του εκπαιδευτή, αφού τόσο η 

ποιότητα  και  η  οργάνωση  όσο  και  ο  τρόπος  παρουσίασης  του  εκπαιδευτικού  υλικού 

εξαρτάται  από  αυτόν.  Εξίσου  σημαντικός  είναι  ο  ρόλος  του  εκπαιδευτή  στον  τρόπο 

αξιολόγησης  των  εκπαιδευτικών  επιδόσεων  των  εκπαιδευόμενων,  αφού  είναι  ο 

εκπαιδευτής  που  δημιουργεί  τα  αρχικά  αλλά  και  συνεχιζόμενα  τεστ  αξιολόγησης.  Η 

προσέγγιση  ανάπτυξης  προσαρμοστικών  υπερμεσικών  εκπαιδευτικών  συστημάτων  στο 

διαδίκτυο, που παρουσιάστηκε στην παρούσα διατριβή, αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός 

πρωτότυπου και αρκετά αποτελεσματικού τρόπου εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, που να 
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είναι  εξατομικευμένος  ως  προς  τις  ανάγκες  του  κάθε  εκπαιδευόμενου  και  να 

προσαρμόζεται με βάση την εκάστοτε αρχική και συνεχιζόμενη αξιολόγηση, ενώ επιπλέον 

παρέχει νέες διαστάσεις στον τρόπο δημιουργίας και διεύρυνσης του εκπαιδευτικού υλικού 

μέσω συνεργασιών. 

8.5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  που  πραγματοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  της  παρούσας 

διατριβής  έχουν  ήδη  παρουσιασθεί  και  αξιολογηθεί  από  την  διεθνή  επιστημονική 

κοινότητα.  Πιο  συγκεκριμένα,  έχουν  παρουσιασθεί  στα  παρακάτω  διεθνή  και  εθνικά 

συνέδρια και περιοδικά: 

• Zardas  G.,  The  Importance  of  Integrating  Learning  Theories  and  Pedagogical 

Principles in AHES (Adaptive Hypermedia Educational Systems), 8th IEEE International 

Conference in Advanced Learning Technologies, Santader Spain, July 2008 

• Zardas G., Kotini I., Manitsaris A., Incorporating Pedagogical Principles in Developing 

an  Adaptive  Hypermedia  Educational  System,  International  Conference  in 

Information Communication Technologies in Education, Corfu Greece, July 2008 

• Ζάρδας Γ., Μανιτσάρης Α., Μαυρουλάκης Α., Δημιουργία Δικτύου Τηλεκπαίδευσης 

στο  πλαίσιο  Δράσεων  ΚτΠ  του  ΠΕΠ  Στερεάς  Ελλάδας ,  Πανελλήνιο  Επιστημονικό 

Συνέδριο «Νέες Τεχνολογίες στη Δια Βίου Μάθηση», Λαμία 16‐17 Απριλίου 2005 

• Zardas G.,  The  Contribution  of DSL  Technology  in Developing  a Distance  Learning 

Model, Asian Journal of Information Technology, 3 (10): 850‐855, 2004 

 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  εργασία  που  παρουσιάστηκε  στο,  International  Conference  in 

Information Communication Technologies  in Education  στην  Κέρκυρα  το 2008  διακρίθηκε 

ως  μία  εκ  των  τεσσάρων  καλυτέρων  εργασιών  του  συνεδρίου  με  υποψηφιότητα  για   

βράβευση. 

8.6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

  Η  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  στην  παρούσα  διατριβή  με  σκοπό  την  ανάπτυξη 

προσαρμοστικών υπερμεσικών πληροφοριακών εκπαιδευτικών συστημάτων στο διαδίκτυο 

έδωσε  ιδιαίτερη  έμφαση  στις  μαθησιακές  ανάγκες  των  εκπαιδευόμενων  προκειμένου  να 

μεγιστοποιηθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα. Εντούτοις, κατά την ανάπτυξη των συστημάτων 

αυτών, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτή. Επειδή, τόσο η ποιότητα, 

όσο  και  τρόπος  δόμησης  και  παρουσίασης  του  μαθησιακού  υλικού  εξαρτάται  από  τους 
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εκπαιδευτές,  το  μαθησιακό  αποτέλεσμα  αποτελεί  συνάρτηση  όχι  μόνο  των  μαθησιακών 

ικανοτήτων  των  εκπαιδευόμενων,  αλλά  και  των  οργανωτικών  και  διδακτικών  ικανοτήτων 

των εκπαιδευτών. Αν και στην παρούσα διατριβή δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην σχεδίαση 

του  περιβάλλοντος    δόμησης  και  παρουσίασης  του  εκπαιδευτικού  υλικού  από  τους 

εκπαιδευτές, έγκειται αποκλειστικά στους εκπαιδευτές να επιλέξουν τον εν τέλει τρόπο που 

θα  οργανώσουν  και  θα  παρουσιάσουν  το  εκπαιδευτικό  υλικό.   Μία  ελλιπής  δόμηση  και 

παρουσίαση τόσο του εκπαιδευτικού υλικού όσο και του υλικού αξιολόγησης θα μπορούσε 

να προξενήσει δυσαρέσκεια στους  εκπαιδευόμενους και πιθανόν αποστροφή στην  χρήση 

του.  

  Στη  παρούσα  διατριβή  παρουσιάστηκε  μια  νέα  προσέγγιση  στην  ανάπτυξη 

προσαρμοστικών υπερμεσικών πληροφοριακών εκπαιδευτικών συστημάτων στο διαδίκτυο, 

επιλύοντας προβλήματα και αδυναμίες που σήμερα εμφανίζονται σε παρόμοια συστήματα. 

Καθώς οι  τεχνολογίες  επικοινωνιών και πληροφορικής  εξελίσσονται ραγδαία,  η ανάπτυξη 

προσαρμοστικών  υπερμεσικών  πληροφοριακών  εκπαιδευτικών  συστημάτων  συνεχώς  θα 

βελτιώνεται  και  μαζί  τους  η  αποτελεσματικότητα  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  εφόσον 

βεβαίως  κατά  τη    φάση  σχεδιασμού  τους,  δεν  παραλείπεται  η  σπουδαιότητα  της 

ενσωμάτωσης  σύγχρονων  αναγνωρισμένων  εκπαιδευτικών  προσεγγίσεων.  Σημεία  που 

συνιστούν  περαιτέρω  έρευνα  στην  κατεύθυνση  της  βελτίωσης  των  προσαρμοστικών 

υπερμεσικών  πληροφοριακών  συστημάτων  εκπαίδευσης  μέσου  διαδικτύου  όπως  αυτή 

παρουσιάστηκε στην παρούσα διατριβή μέσω του συστήματος AS.A.L.E.S είναι: 

• Επέκταση  της  δυνατότητας  των  προσαρμοστικών  υπερμεσικών  εκπαιδευτικών 

συστημάτων προκειμένου να ανταλλάσουν εκπαιδευτικό υλικό. 

• Περαιτέρω έρευνα στη  χρήση κανόνων και  εξαγωγής συμπερασμάτων  κατά  την 

αρχική  και  συνεχιζόμενη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  εκπαιδευόμενων  για  την 

βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος. 

• Επέκταση  της  διαδικασίας  “backtrace”  σε  πολυμεσικό  εκπαιδευτικό  υλικό 

(εικόνα, ήχο και video). 

Η περαιτέρω διεύρυνση και αξιοποίηση του συστήματος AS.A.L.E.S., στα πλαίσια της 

προσαρμοστικής υπερμεσικής εκπαίδευσης από απόσταση, με βάσει τις ανωτέρω 

διαπιστώσεις και προοπτικές, μπορεί να θέσει τα θεμέλια για νέες ερευνητικές 

προσπάθειες στο χώρο των προσαρμοστικών υπερμεσικών πληροφοριακών  συστημάτων 

εκπαίδευσης στο διαδίκτυο.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐207‐ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ackermann, E.  (1995).  Learning  to use  the  Internet  , Wilsonville, Oregon:  Franklin, Beddle 
and Associates Inc. 

ACTTutorial, Interbook based Act tutorial, http://128.2.248.58/inter/Welcome.html.   

Agosti, Μ., Melucci, Μ., and   Crestani, F.(1995). “Automatic authoring and construction of 
hypermedia for information retrieval”, ACM Multimedia Systems, 3, pp. 15‐24. 

Ahn,  J.,   Brusilovsky, P.,Grady,  J.,     He D.,   Syn, S.  (2007). “Open User Profiles  for Adaptive 
News Systems:Help or Harm?” WWW 2007 / Track: Browsers and User Interfaces, School 
of Information Sciences, University of Pittsburgh, USA pages 11‐20. 

Aksit, M.,  and  Tekinerdogan,  B.(2004).  Design  of  software  architectures,  course  211133, 
University of Twente. 

 Albrecht,  F.,  Koch, N.,  Tiller,  T.  (2000).  "SmexWeb:  An  Adaptive Web‐Based Hypermedia 
Teaching System", Journal of Interactive Learning Research,  11(3‐4), pp. 367‐388. 

Ally, M.  (2002). Designing and managing  successful online distance education  courses.  In: 
Workshop presented at the 2002 World Computer Congress, Montreal, Canada. 

Althaus,  S.  (1997).  “Computer‐mediated  communication  in  the  university  classroom:  An 
experiment with online discussions”, Communication Education, 46(3),  pp. 158‐174.  

Ardissono, L., and   Goy, A.(1999). Tailoring the interaction with users in electronic shops. In: 
Proceedings of 7th  International Conference on User Modeling  (UM'99), Banff, Canada, 
pp. 35‐44. 

Ardissono, L., Goy A., Petrone, G., Segnan, M., Torasso, P.(2002). Ubiquitous User Assistance 
in  a  Tourist  Information,  2nd  International  Conference  on  Adaptive  Hypermedia  and 
Adaptive Web Based Systems (AH2002), Malaga, Spain. 

Ardissono,  L.,  Kobsa,  A., Maybury, M.  T.(2004).  Personalized  Digital  Television:  Targeting 
Programs To Individual Viewers, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. 

Argyle, M. (1991). Cooperation: The basis of sociability, London, Routledge. 

Armstrong, R., Freitag, D., Joachims, T., and Mitchell, T.(1995). WebWatcher: A learning ap‐
prentice  for  the  world  wide  web.  In:  Proceedings  of  AAAI  Spring  Symposium  on 
Information Gathering, Stanford University, CA, USA. 

Asnicar, F.   and Tasso,   C. (1997). If Web: A prototype of user modelbased  intelligent agent 
for  document  filtering  and  navigation  in  the  World  Wide  Web.  In:  Proceedings  of 
Workshop on Adaptive Systems and User Modeling on  the World Wide Web at UM'97 
Conference, Chia Laguna, Sardinia, Italy. 

Ausubel,  D.  P.  (1960).  “The  use  of  advance  organizers  in  the  learning  and  retention  of 
meaningful verbal material”, Journal of Educational Psychology, 51, pp. 267‐272 

http://128.2.248.58/inter/Welcome.html�


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐208‐ 

Ausubel, D. P.  (1974). Educational psychology: A  cognitive  view, New York, Holt, Rinehart 
and Winston. 

Bailey, C., El‐Beltagy, S., Hall,  W. (2001).  Link Augmentation: A Context‐Based Approach to 
Support  Adaptive  Hypermedia,  Openness,  Structural  Awareness,  and  Adaptivity, 
Heidelberg, Springer Berlin, LNCS 2266. 

Baker, W.  J.,  and Gloster, A.S.  (1994).  “Moving  towards  the  virtual university: A  vision of 
technology in higher education”, Cause / Effect, 17(2), pp. 4‐11. 

Balabanovic,  M.    and  Shoham,  Y.(1997)  “Fab:  Content‐based,  collaborative 
recommendation”, Communications of the ACM, 40(3) pp. 66‐72. 

Barnard,  J.  (1997).  “The  world  wide  web  and  higher  education:  The  promise  of  virtual 
universities and online libraries”, Educational Technology, 37(3), pp. 30‐35. 

Bates, T.  (1981).  “Towards a better  research  framework  for evaluating  the effectivness of 
educational media”, British Journal of Educational Technology, 12(3), pp. 215‐ 233. 

Baumgartner,  P.  (1993).  Der  Hintergrund  des  Wissens.  Vorarbeiten  zu  einer  Kritik  der 
programmierbaren    Vernunft.  Klagenfurt  (Germany):  Kärtner  Druck‐  und 
Verlagsgesellschaft mbH.   

Baumgartner,  P.  and  Häfele,  H.  and  Maier‐Häfele,  K.  (2001).  E‐Learning.  Fachbegriffe, 
didaktische  und  technische  Grundlagen,  Austria,  CD‐Austria      http://cblinux.fhs‐
hagenberg.ac.at/links/cd‐e‐Learning.pdf. 

Beaumont  I., (2001). "User Modeling in the Interactive Anatomy Tutoring System ANATOM‐
TUTOR", User Models and User Adapted Interaction Journal, 4(1), pp. 21‐45. 

Bednar, A. K., Cunningham, D., Duffy, T. M., and Perry,  J. D.  (1991). “Theory  into practice: 
How do we link”, In G. J. Anglin (Ed.), Instructional Technology: Past, present and future. 
Englewood, CO: Libraries Unlimited, pp.100‐112. 

 Benbaum‐Fich,  R., Hiltz,  R.  S.,  and  Turoff, M.  (2001). A  Comparative  Content Analysis  of 
Face‐to‐Face  vs.  ALN‐Mediated  Teamwork.  In:  Proceedings  of  the  34th  Hawaii 
International Conference on Systems Sciences, Hawaii, USA. 

Benzecri, J.P. (1992). Correspondence Analysis Handbook, New York, USA, Marcel Dekker 

  Berge, Z.  L.  (2002).  “Active,  interactive, and  reflective  learning”, The Quarterly Review of 
Distance Education, 3(2), pp. 181‐190. 

Berstein,  B.  (1991).  Παιδαγωγικοί  Κώδικες  και  Κοινωνικός  Έλεγχος/Εισαγωγή,  Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια. 

Bertoletti, A. C., and da Rocha Costa, C. (1999). SAGRES ‐ A virtual museum.   In: Proceedings 
of Museums and WebConference, New Orleans, LA, USA. 

 http:/www. archimuse.com/mw99/papers/bertoletti/bertoletti.html 

Bieber, M.,   Vitali, F.,   Ashman, H.,   Balasubramanian, V. and   Onias‐Kukkonen, H.  (1997). 
“Fourth  Generation  Hypermedia:  Some  Missing  Links  for  the  World  Wide  Web”, 
International Journal of Human‐Computer Studies,  47, pp. 31‐65. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐209‐ 

Biezunsky, M.,  Bryan, M.,  Newcomb,  S.  (1999).  ISO/IEC  FCD  13250:1999  –  Topic Maps,  
http://www.ornl.gov. 

Billsus, D., Pazzani, M. J., and Chen, J.(2000). A  learning agent for wireless news access.  In: 
Proceedings of International Conference on Intelligent User Interfaces,   New Orleans, LA, 
USA. 

Bocker,  H.,      Hohl,  H.,  and      Schwab,  T.  (1990).  pADAPTer:  Individualizing  hypertext.  In: 
Proceedings  of  Human  Computer  Interaction  (INTERACT'90),  Amsterdam,  The 
Netherlands. 

Bolles, N., R., (2001). What Color is your parachute?, Berkley – Toronto, Ten Speed Press. 

Bond, S. L. (1987). Telecommunications‐based distance learning: A guide for local educators 
(Report  No.  07‐002).  Research  Triangle  Park,  NC:  Southeastern  Educational 
Improvement Laboratory. 

Bonk,  C.  J.,  &  Reynolds,  T.  H.  (1997).  Learner‐centered Web  instruction  for  higher‐order 
thinking,  teamwork,  and  apprenticeship.  In  B. H. Khan  (Ed.),  Web‐based  instruction  
Englewood Cliffs, New Jersey, USA, Educational Technology Publications.  

Boy,  G.  A.(1991).  On‐line  user  model  acquisition  in  hypertext  documentation.  In: 
Proceedings  of  Workshop  on  Agent  Modeling  for  Intelligent  Interaction  at  IJCAI'91 
Conference, Sydney, Australia. 

Boyle,  C.,  Encarnacion, A. O.  (1994).  "MetaDoc: An Adaptive Hypertext  Reading  System", 
User Models and User Adapted Interaction Journal, 4(1), pp. 1‐19. 

Bradshaw, D., and Brown, P. (1989). The promise of distance learning (Policy Brief No. 8), San 
Francisco, USA, Far West Laboratory for Educational Research and Development. 

Bransford,  J., Brown, A., and Cocking, R.  (1999). How people  learn: Brain, mind experience 
and school. Retrieved April 26, 2004, from the National Academy of Sciences Web site: 
http://www.nap.edu/html/howpeople1 

Bray, T., Paoli, J.,Sperberg‐Mcqueen,C.M and Maler, E. (2000). Extensible Markup Language 
(XML). 1.0  (Second Edition), W3C Recommendation. http://www.w3.org/TR/2000/REC‐
xml‐20001006. 

Bruder,  I.  (1989).  “Distance  learning: What's holding back  this bounded delivery  system?”  
Electronic learning, 8(6), pp. 30‐35. 

Brusilovky,  P.,  1996.  Adaptive  Hypermedia:  An  Attempt  to  Analyze  and  Generalize.  In: 
Proceedings  of  First  International  Conference  on Multimedia, Hypermedia  and  Virtual 
Reality 1994, Moscow, Russia. 

 Brusilovsky  P.,  and      Zyryanov M.  (1993).  Intelligent  tutor,  environment  and manual  for 
physical  geography.  In:  Proceedings  of  International  PEG  Conference,  Edinburgh, 
Scotland, UK. 

Brusilovsky P.,and     Pesin L.  (1995). Visual annotation of  links  in adaptive hypermedia.  In: 
Proceedings  of  Short  Papers:  Agents  and  Anthropomorphism  of  ACM  Conference  on 

http://www.nap.edu/html/howpeople1�


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐210‐ 

Human Factors in Computing Systems (CHI'95), Denver, CO, USA. 

Brusilovsky, P.  (1996).  “Methods and  techniques of adaptive hypermedia”, User Modeling 
and  User‐Adapted  Interaction,  6(2‐  3),  pp.  87‐129.  
http://citeseer.nj.nec.com/brusilovsky96methods.htm 

Brusilovsky, P.  (1996).  “Methods  and  techniques of  adaptive hypermedia”, UM and User‐
Adapted Interaction, 6(2‐3) pp. 87–129.  

Brusilovsky,  P.  (1999).  “Adaptive  and  Intelligent  Technologies  for Web‐based  Education”, 
Special Issue on Intelligent Systems and Teleteaching,  4, pp. 19‐25.  

Brusilovsky, P. (2001). "Adaptive Hypermedia", User Modeling and User‐Adapted Interaction 
Journal, 11(1‐2), pp. 87‐110. 

Brusilovsky, P. (2001). “Adaptive hypermedia”, UM and User Adapted Interaction, 11(1), pp. 
87–110. 

Brusilovsky, P. (2003). “Developing Adaptive Education Hypermedia Systems”. From Design 
Models  to Authoring Tools,  in Murray, T., Blessing S., & Ainsworth, S.  (eds.), Authoring 
Tools for Advanced Learning Technologies, Netherlands, Kluwer Academic Publishers. 

Brusilovsky, P.,  Karagiannidis, C.,  and  Sampson, D. (2004). “Layered Evaluation of Adaptive 
Learning Systems”,    International  Journal of Continuing Engineering Education and Life 
Long Learning,  14(4‐5), pp. 402‐421. 

Brusilovsky, P.,  Schwarz, E., and Weber, G. (1996). ELM‐ART: An intelligent tutoring system 
on world wide web.  In: Proceedings of  International Conference on  Intelligent Tutoring 
Systems (ITS'96), Montreal, Canada. 

Brusilovsky,  P.,  and     Weber, G.  (1996).  Collaborative  example  selection  in  an  intelligent 
example‐based programming environment.  In: Proceedings of  International Conference 
on Learning Sciences (ICLS'96), Evanston, IL, USA. 

 Brusilovsky,  P.,  and    Eklund,  J.  (1998).  “A  study  of  user model  based  link  annotation  in 
educational  hypermedia”,  Journal  of  Universal  Computer  Science,  4(4)  pp.  429‐448.  
http/ /citeseer.nj.nec.com/161601.html. 

 Brusilovsky, P., and Cooper, D. W.  (1999). ADAPTS: Adaptive hypermedia for a Web‐based 
performance  support  system.  In:  Proceedings  of Workshop  on  Adaptive  Systems  and 
User Modeling on World Wide Web at WWW'99 Conference, Toronto, Canada. 

Brusilovsky,  P.,  Eklund,  J.,  Schwarz,  E.  (1998).  Web‐based  Education  for  All:  A  Tool  for 
Developing Adaptive Courseware.  In: Proceedings of The 7th  International World Wide 
Web Conference, Brisbane, Australia. 

 Brusilovsky, P., Pesin, L.  (1994).    ISIS‐Tutor: An Adaptive Hypertext Learning Environment. 
In: Proceedings of Japanese‐CIS Symposium on Knowledge‐based Software Engineering, 
Pereslavl‐ Zalesski, Russia. 

Brusilovsky,  P.,  Pesin,  P.,  and      Zyryanov, M.  (1993).  “Towards  an  adaptive  hypermedia 
component for an intelligent learning environment”,  Human Computer Interaction, 753, 
pp. 348‐358 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐211‐ 

Buckland,  M.,  &  Dye,  C.  M.  (1991).  The  development  of  electronic  distance  education 
delivery  systems  in  the United  States. Recurring  and  emerging  themes  in  history  and 
philosophy  of  education.  In:  Proceeding  of  the Annual  Conference  of  the Midwestern 
Educational Research Association, Chicago, USA. 

Bump, J. (1993). Sexual differences and participatory pedagogy. In: Preceeding of the annual 
meeting of the Conference on College Composition and Communication, San Diego, CA, 
USA.  

Bush, V. (1945). “As we may think”, The Atlantic Monthly, 176(1), pp. 101‐108. 

Campbell,  B.,  Goodman,  J.M.  (1988).  "HAM:  A  General  Purpose  Hypertext  Abstract 
Machine", Communications of the ACM Journal,  31(7), pp. 856‐861. 

 Carliner,  S.  (1999).  Overview  of  online  learning.    Amherst,  MA,USA, Human  Resource   
Development Press. 

Carty,  W.  (1999).  Distance  education  in  the  developing  world.  In:  Preceedings  of  the 
Educause ’99, Long Beach, CA, USA. 

Castells, M.  (2000). The  rise of  the network society  (Second Edition). Oxford, UK: Blackwell 
Publishers. 

Cheverst, K., Mitchell, K., Davies, N.(2002). "The Role of Adaptive Hypermedia  in a Context‐
Aware Tourist Guide", Communications of the ACM, 45(5), pp. 47‐51. 

Chin,  D.  (1993).  "Acquiring User Models",  Artificial  Intelligence  Review,  Kluwer  Academic 
Publishers, 7(3‐4), pp. 185‐197. 

Clark, R. E. (1983). “Reconsidering research on learning from media”, Review of Educational 
Research, 53(4), pp. 445‐459. 

Clark, R. E. (2001). “A summary of disagreements with the mere vehicles argument”. In R. E. 
Clark  (Ed.),  Learning  from media: Arguments,  analysis,  and  evidence, Greenwich,    CT, 
USA, Information Age Publishing Inc 

 Clibbon K.(1995). Conceptually adapted hypertext for  learning.  In: Proceedings of the ACM 
Conference on Human Factors in Computer Systems (CHI'95), Denver, CO, USA. 

Cole,  R.  A.  (2000).  Issues  in Web‐based  pedagogy:  A  critical  primer. Westport,  CT,  USA, 
Greenwood Press. 

Commission  of  the  European  Communities  (2000).    ELearning  –  Designing  tomorrow's 
education. COM (2000) 318 final, Brussels. 

Commission of  the European Communities  (2001). The  eLearning Action Plan – Designing 
tomorrow's education.  COM (2001) 172 final, Brussels. 

Commission of the European Communities  (2002). Proposal for a Decision of the European 
Parliament  and  of  the  Counsil  adopting  a  multi‐annual  programme  (2004‐2006)  for 
affective integration of Information and Communication Technologies (ICT) in education 
and traing systems in Europe (eLearning Programme), COM (2002) 751 final, Brussels. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐212‐ 

Conati,  C.,  Gertner,  A.,  VanLehn,  K.,  Druzdzel,  M.  (1997).On‐Line  Student  Modeling  for 
Coached  Problem  Solving  Using  Bayesian  Networks.  In:  Preceedings  of  the  6th 
International Conference on User Modeling (UM97), Chia Laguna, Sardinia, Italy. 

Conlan, O., Dagger, D.,  and Wade, V.  (2002).  Towards  a  Standards‐based Approach  to  e‐
Learning Personalization using Reusable Learning Objects. In: Preceedings of the  World 
Conference on E‐Learning in Corp., Govt., Health, & Higher Ed, Montreal, Canada. 

Coombs, N. (1993). “Global Empowerment of impaired learners: Data networks will 
transcend both physical distance and physical disabilities”, Educational Media 
International, 30 (1), pp. 23‐25. 

Craft, S. & List, B.  (2005).  An Evaluation of Open Source E‐Learning Platforms Stressing 
Adaptation  Issues.  In:  Proceedings  of  the  Fifth  IEEE  International  Conference  on 
Advanced Learning Technologies, Kaohsiung, Taiwan. 

Craik,  F.  I. M., &  Lockhart,  R.  S.  (1972).  “Levels  of  processing:  A  framework  for memory 
research”, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11, pp. 671‐684. 

Craik, F.  I. M., and Tulving, E.  (1975).  “Depth of processing and  the  retention of words  in 
episodic memory”,  Journal of Experimental Psychology, 104, pp. 268‐294. 

Creed, T.  (1997). Extending  the classroom walls electronically. Edina, MN, USA,  Interaction 
Book Company. 

Cristea A.I.  and Calvi L. (2003). The three layers of adaptation granularity. In User Modeling 
2003, Pittsburgh, USA. 

Cristea,  A.I. and Aroyo, L. (2002). “Adaptive authoring of adaptive educational hypermedia”. 
In  Adaptive  Hypermedia  and  Adaptive  Web‐Based  Systems,  LNCS,  Springer  Berlin, 
Heidelberg, Germany. 

Cristea, A.  I., A. de Mooij, A. (2003). LAOS: Layered WWW AHS Authoring Model and Their 
Corresponding Algebraic Operations. In: Preceedings of the Twelfth International World 
Wide Web Conference, Alternate Track on Education, Budapest, Hungary. 

Cristea, A. I., De Mooij, A. (2003). Adaptive Course Authoring: MOT, My Online Teacher. In: 
Proceedings of the ICT‐2003, IEEE LTTF International Conference on Telecommunications, 
Telecommunications and Education Workshop, Tahiti Island, Papetee ‐ French Polynesia. 

Cristea,  A.I.    and  Garzotto,  F.  (2004).    ADAPT major  design  dimensions  for  educational 
adaptive hypermedia. In: Preceedings of ED‐Media  '04 world conference on educational 
multimedia,  hypermedia  &  telecommunications.  Association  for  the  advancement  of 
computing in education (AACE), Lugano, Switzerland. 

Cristea, A.I.    and Okamoto  T.  (2000). My  English  Teacher    a WWW  system  for  academic 
english  teaching.  In:  Proceedings  of  the  ICCE  2000,  International  Conference  on 
Computer  in Education, Learning Societies  in the New Millenium: Creativity, Caring and 
Commitments, Taipei, Taiwan.  

Cristea,  A.I.,  De  Bra,  P.,  Davis,  H.,  Ashman,  H.,  Brailsford,  T., Moore,  A.  (2005). Minerva 
project: ADAPT, Brussels.  

      http://wwwis.win.tue.nl:8080/ acristea/HTML/Minerva/index.html 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐213‐ 

De Bra ,P., Brusilovsky, P., Conejo, R. (2002). Adaptive hypermedia and adaptive Web‐based 
systems, Berlin, Springer‐Verlag.  

De Bra P., Brusilovsky P., Conejo R.  (2002). Adaptive hypermedia and adaptive Web‐based 
systems,  Berlin: Springer‐Verlag. 

De Bra P., Brusilovsky, P., and Houben, G.J. (1999). “Adaptive hypermedia: From systems to 
framework”, ACM Computing Surveys, 31(4), pp. 12‐37. 

De  Bra  P.,  Calvi  L.  (1998).  "AHA!  An Open  Adaptive Hypermedia  Architecture",  The New 
Review of Hypermedia and Multimedia, 4, pp. 115‐139. 

De Bra P., Calvi L.  (1998). AHA: A Generic Adaptive Hypermedia System.  In: Preceedings of 
the ACM Conference on Hypertext and Hypermedia  (HYPERTEXT'98), 2nd Workshop on 
Adaptive Hypertext and Hypermedia, Pittsburgh, USA. 

De  Bra  P.,  Calvi  L.,  (1998).  "AHA!  An Open  Adaptive Hypermedia  Architecture",  The New 
Review of Hypermedia and Multimedia, 4, pp. 115‐139. 

De  Bra,  P.,  Houben,  G.  J., Wu,  H.  (1999).    AHAM:  A  Dexter‐based  Reference Model  for 
Adaptive Hypermedia. In: Preceedings of the ACM Hypertext '99 Conference, Darmstadt, 
Germany. 

de Carolis, B., de Rosis F., Andreoli, C., Cavallo, V., and de Cicco, M.  (1998). “The dynamic 
generation  of  hypertext  presentations  of  medical  guidelines”,  The  New  Review  of 
Hypermedia and Multimedia, 4, pp. 67‐88. 

 de La Passardiere, B., and  Dufresne, A. (1992). “Adaptive navigational tools for educational 
hypermedia”, Computer Assisted Learning, 602, pp. 555‐567. 

 de Rosis, F.,   de Carolis, B., and Pizzutilo, S. (1993). User tailored hypermedia explanations.   
In Proceedings of the  INTERCHI’93 Conference (CHI’93 and  INTERACT'93)  , Amsterdam,   
Netherlands 

 Derry,  S.  J.  (1999).  A  Fish  called  peer  learning:  Searching  for  common  themes.  In  A. M. 
O'Donnell and A. King (Eds.), Cognitive Prospectives on Peer Learning, London, Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Devedzic  V.B.  (2003).  “Key  issues  in  next‐generation  web‐based  education”,  IEEE 
transactions on systems, man, and cybernetics, part c: applications and  reviews, 33(3), 
pp. 339‐349 

Devedzic, V.  (2002). What does  current Web‐based education  lack.  In: Proceedings of  the 
IASTED International Conference APPLIED INFORMATICS, Innsbruck, Austria. 

Devedzic, V. (2003). “Key issues in next‐generation web‐based education”, IEEE transactions 
on systems man and cybernetics  part c. applications and reviews, 33(3).  

Devedzic, V.B. (2002). What does current Web‐based education lack. In:  Proceedings of the 
IASTED International Conference APPLIED INFORMATICS. Innsbruck, Austria. 

Dobrin, J. (1999). “Who's teaching online?”,   ITPE News, (2)12.  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐214‐ 

Dreyfus, H. L. and Dreyfus, S. E. (1986). Mind Over Machine: The power of Human Intuition 
and Expertise in the Era of the Computer, New York, Free Press. 

 Duffy, T. M., & Cunningham, D.  J.  (1996). “Constructivism:  Implications  for the design and 
delivery  of  instruction”.  In D. H. Jonassen  (Ed.), Handbook  of  research  for  educational 
communications and technology, New York, Simon & Schuster Macmillan. 

Encarnacao,  M.  (1996).  “Adaptivity  in  graphical  user  interfaces:  An  experimental 
framework”, Computers & Graphics, 19(6), pp.873‐884. 

Encarnacao,  M.,  Stork  A.  (1996).  "An  Integrated  Approach  to  User‐centered  Interface 
Adaptation", Technical Report WSI‐96‐10, University of Tübingen. 

Engelbart, D. C. (1963). “A conceptual framework for the augmentation of man's  intellect”, 
Vistas in Information Handling, 1, pp. 1‐29. 

Ernest, Paul (1991). The Philosophy of Mathematics Education, London, The Falmer Press.  

Ertmer, P . A., & Newby, T. J. (1993).  “Behaviorism, cognitivism, construct`ivism: Comparing 
critical  features  from  an  instructional  design  perspective”,  Performance  Improvement 
Quarterly, 6(4), pp. 50‐70. 

Fink,  J., Kobsa A., and Nill, A.  (1998). Adaptable and adaptive  information provision  for all 
users,  including  disabled  and  elderly  people.  The  New  Review  of  Hypermedia  and 
Multimedia, 4, pp. 163‐188. 

Fink,  J.,  Kobsa  A.,  and  Schreck,  J.  (1997).  Personalized  hypermedia  information  provision 
through adaptive and adaptable system features. In: Preceedings of the 6th International 
Conference on User Modeling, Chia Laguna, Sardinia. 

       http://zeus.gmd.de/hci/projects/avanti/publications/ISandN97/ ISandN97.html, 1997. 

Fischer, G., Mastaglio, T., Reeves, B.     and       Riemann, J. (1990).   Minimalist explanations  in 
knowledge‐based systems. In: Proceedings of Annual Hawaii International Conference on 
System Sciences, Kailua‐Kona, HI, USA. 

Fox,  T.,  Grunst,  G.,  and  Quast,  K.J.  (1993).  HyPlan  ‐  a  contextsensitive  hypermedia  help 
system, In Report 743: Arbeitspapiere der GMD, GMD, Germany. 

 Francisco‐Revilla,  L.  and      Shipman,  F.  (2000).  Adaptive  medical  information  delivery: 
Combining  user.  In:  Proceedings  of  the  International  Conference  on  Intelligent  User 
Interfaces (IUI'00), New Orleans, LA, USA. 

Frankola, K.(2001). Why online learners dropout. Workforce Managenment, 10, 53‐63. 

Fu, X., Budzik, J., and Hammond, K. J. (2000). Mining navigation history for recommendation. 
In: Proceedings of  International Conference on  Intelligent User  Interfaces  (IUI'00), New 
Orleans, LA, USA. 

Gagne, M., and Shepherd, M.  (2001). “A comparison between a distance and a  traditional  
graduate  accounting  class”,  T.H.E.  Journal,  28(  9). 
http://www.thejournal.com/magazine/ vault/A3433.cfm 

Garlatti, S.,  Iksal, S., and Kervella, P. (1999). Adaptive on‐line  information system by means 
of a task model and spatial views. In: Proceedings of Workshop on Adaptive Systems and 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐215‐ 

User modeling on World Wide Web at WWW'99 Conference, Toronto, Canada. 

 Garrison, D. R. (1999). “Will distance disappear  in distance studies? A reaction”, Journal of 
Distance Education, 13(2), pp. 10‐13. 

 Gates, K., Lawhead, P., and Wilkins, D. (1998). “Toward an adaptive WWW: A case study in 
customized hypermedia”,  The New Review of Hypermedia and Multimedia, 4, pp. 89‐
113. 

Geldof,  S.  (1998).  “Con‐textual  navigation  support”,  The New  Review  of Hypermedia  and 
Multimedia, 4, pp. 47‐66. 

 Gilbert, L., & Moore, D. L. (1998). “Building  interactivity  into Web courses: Tools for social 
and instructional interaction”, Educational Technology, 38(3), pp. 29‐35. 

Goldberg,  M.W.  (1997).  CALOS:  First  Results  From  an  Experiment  in  Computer‐Aided 
Learning.  In: Preceedings of  the ACM's 28th SIGCSE Technical Symposium on Computer 
Science Education, San Jose, California, United States.    

Gonschorek, M., and     Herzog, C. (1995). Using hypertext for an adaptive helpsystem  in an 
intelligent  tutoring  system.  In:  Preceedings  of  the  World  Conference  on  Artificial 
Intelligence in Education (AI‐ED'95), Washington DC, USA. 

Good, T.  L., & Brophy,  J. E.  (1990). Educational psychology: A  realistic approach  (4th ed.), 
White Plains, New York, Longman.  

Graf,  S.  and  List,  B.  (2005). An  Evaluation  of Open  Source  E‐Learning  Platforms  Stressing 
Adaptation  Issues.  In:  Proceedings  of  the  Fifth  IEEE  International  Conference  on 
Advanced Learning Technologies, Kaohsiung, Taiwan. 

Grigoriadou,  M.,  Papanikolaou,  K.,  Kornilakis,  H.  and  Magoulas,  G.  (2001).  INSPIRE:  An 
Intelligent System for Personalized Instruction in a Remote Environment. In: Proceedings 
of the Eight International Conference on User Modeling (UM2001), Sonthofen, Germany. 

Grunst, G.  (1993).  “Adaptive  hypermedia  for  support  systems”,  In:  Schneider‐Hufschmidt, 
M.,  Kahme,  T.  and  Malinowski,  U.  (eds.):  Adaptive  user  interfaces:  Principles  and 
practice. North‐Holland, Amsterdam, pp. 269‐283  

Halasz,  F.  (1988).  “Reflections  on  NoteCards:  Seven  Issues  for  the  Next  Generation  of 
Hypermedia Systems”, CACM 31(7), pp. 836‐852. 

Halasz, F., Schwartz, M.  (1994). "The Dexter Hypertext Reference Model", Communications 
of the ACM Journal, 37(2), pp. 30‐39. 

Harasim, L. (1990). Online Education: Perspectives on a new environment, New York: Praeger 
Publishers. 

Harasim, L. (1990). Online Education: Perspectives on a new environment, New York, Praeger 
Publishers. 

Hartman, J., Dziuban, C., and Moskal, P. (2000). “Faculty satisfaction in ALN: A  dependent or 
independent variable?”, Journal of Asynchronous Learning Networks, 4(3).   



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐216‐ 

Heflin,  J.  and Hendler,  J.  (2001). Dynamic  ontologies  on  the Web.  In:  Proceedings  of  the 
Seventeenth  National  Conference  on  Artificial  Intelligence  (AAAI‐2000),  Austin,  Texas, 
USA.  

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., and Smaldino, S. E.  (2002).  Instructional media and 
technologies for learning. Upper Saddle River, NJ, USA, Pearson Education. 

Helmes,  L.,  Razum,  M.,  and  Barth  A.,  (1995).  Concept  of  a  hypertext  interface  for  the 
information  retrieval  in  complex  factual databases.  In:  Preceedings  of  the Hypertext  ‐ 
Information Retrieval ‐ Multimedia (HIM'95), University of Konstanz, Germany. 

Hettinger,  G.  (1995).  Raising  the  level  of  debate:  The  effects  of  computer  mediated 
communication  on  group  dynamics  and  critical  thinking  skills.  In:  Proceedings  of  the 
Annual  National  Convention  of  the  Association  for  Educational  Communications  and 
Technology, Anaheim, CA, USA. 

Hiltz, S. R. (1994). The Virtual Classroom: Learning without limits via computer networks. 2nd 
ed. Norwood, NJ, USA, Ablex Publishing Company. 

Hiltz,  S.R.  (1995).  Teaching  in  a  virtual  classroom.  In:  Preceedings  of  the  International 
conference on Computer Assisted Instruction ICCAI 95, Taiwan. 

 Hirashima, T.,  Matsuda, N., T. Nomoto, and Toyoda, J. (1999). Context‐sensitive filtering for 
browsing Web pages.  In: Proceedings of World Conference of  the WWW,  Internet, and 
Intranet (WebNet'99), Honolulu, HI, USA. 

Hirashima, T., Matsuda, N., Nomoto, T., and Toyoda, J. (1999). Context‐sensitive filtering for 
browsing Web pages. In: Proc. of World Conference of the WWW, Internet, and Intranet 
(WebNet'99), Honolulu, HI, USA. 

Hirashima, T., Matsuda, N., T. Nomoto, T., and Toyoda, J. (1998). Context‐sensitive filtering 
for browsing in hypertext. In: Proceedings of the International Conference on Intelligent 
User Interfaces (IUI'98), San Francisco, CA, USA. 

Hirumi, A. (2002). “A framework for analyzing, designing, and sequencing planned e‐learning 
interactions”, The Quarterly Review of Distance Education, 3(2), pp. 141‐160.  

Hohl, H., Böcker H. D., Gunzenhäuser, R. (1996). "Hypadapter: An Adaptive Hypertext System 
for Exploratory Learning and Programming", User Models and User Adapted Interaction 
Journal, 6(2‐3). 

Hohl,  H.,  Bocker,  D.,  and  Gunzenhauser,  R.(1996).  “Hypadapter:  An  adaptive  hypertext 
system  for  exploratory  learning  and  programming”, User Modeling  and User‐Adapted 
Interaction, 6(2‐3) pp. 131‐156 

Holberg, B.,  (2000). Status and Trends of Distance‐Education Research.  In: Proceedings of 
the First Research Workshop, Prague, Hungary.  

 Holley, C. D., Dansereau, D. F., McDonald, B. A., Garland,  J. C., and Collins, K. W.  (1979). 
“Evaluation  of  a  hierarchical  mapping  technique  as  an  aid  to  prose  processing”, 
Contemporary Educational Psychology, 4, pp. 227‐237.  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐217‐ 

Holmberg, B. (1986). Growth and structure of distance education, London, Croon Helm.  

Hook,  K.,  Karlgren,  J., Wern  A.,  Dahlback,  N.,  Jansson,  C.G.,  Karlgren  K.,  and  Lemaire  B. 
(1996).  “A  glass  box  approach  to  adaptive  hypermedia”,  User  Modeling  and  User‐
Adapted Interaction, 6(2‐3):157‐184. 

Hook,  K.,  Rudstrom,  A.  and  Waern,  A.  (1997).  Edited  adaptive  hypermedia:  Combining 
human and machine  intelligence to achieve filtered  information.  In: Proceedings of the 
Workshop on Flexible Hypertext at Hypertext '97 Conference, Southampton, UK.  

Hooper,  S., & Hannafin, M.  J.  (1991).  “The effects of  group  composition on  achievement, 
interaction,  and  learning  efficiency  during  computer‐based  cooperative  instruction”, 
Educational Technology Research and Development, 39(3), pp. 27‐40.  

Horvitz, E.,   Breese, J., Heckerman, D., Hove,l D., Romels,e K. (1998)  . The Lumière Project: 
Bayesian  User  Modeling  for  Inferring  the  Goals  and  Needs  of  Software  Users.  In: 
Proceedings of the 14th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, Madison, WI, 
USA. 

Hothi, J. (2001). Using An Open Hypermedia System to Develop New Techniques in Adaptive 
Hypermedia, PhD Thesis, University of Southampton. 

IEEE LTSC WG 12, (2003). Learning Object Metadata.   http://ltsc.ieee.org/wg12/. 

International  Organisation  for  Standardisation.  Iso  9241:  Ergonomics  of  human  system 
interaction    parts  10  &  12.    http://www.userfocus.co.uk/resources/iso9241  and 
http://www.iso.org   

ISO  9241‐11  (1997).  Ergonomic  requirements  for  office work with  visual  display  terminals 
(VDT). Part 11: guidance in usability, International Standards Organization. 

Jadali, N. (1999).  “Paperless Classrooms”, Tech Directions,  59(3), pp. 14‐16. 

Jameson, A. (1996). "Numerical Uncertainty Management in User and Student Modeling: An 
Overview of Systems and  Issues", User Modeling and User‐Adapted Interaction Journal, 
5, pp. 193‐251. 

Jermann, P., Soller, A. and Muehlenbrock, M. (2001).  From mirroring to guiding: A review of 
state of the art technology for supporting collaborative  learning.  In: Proceedings of the 
First  European  Conference  on  Computer‐Supported  Collaborative  Learning,Gatwick, 
London.    

Joachims, T., Freitag, D., and Mitchell, T. (1997). WebWatcher: A tour guide for the WWW. 
In: Proceeding of  the  International  Joint Conference on Artificial  Intelligence  (IJCAI’97), 
Nagoya, Japan. 

Joerding,  T.  (1999).    A  temporary  user modeling  approach  for  adaptive  shopping  on  the 
Web.  In  Proc.  of Workshop  on Adaptive  Systems  and User Modeling  on World Wide 
Web. In: Preceedings of the WWW'99 Conference, Toronto, Canada. 

Johnson,  D.  V.,  &  Johnson,  R.  T.  (1990).  “Cooperative  learning  and  achievement”,  In  S. 
Sharan (Ed.), Cooperative learning. Theory and research (pp. 23‐37), New York, Prager.  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐218‐ 

Johnson,  D.  W.,  &  Johnson,  R.  T.  (1996).  “Cooperation  and  the  use  of  technology”.  In 
D. H. Jonassen  (Ed.),  Handbook  of  research  for  educational  communications  and 
technology (pp. 170‐198), New York, Simon & Schuster Macmillan 

Johnson,  S.  M.  (2001).  “Teaching  introductory  international  relations  in  an  entirely 
webbased environment: Comparing student performance across and within groups”, ED 
at an instance, 15(10).  http://www.usdla.org/html/journal/JAN01_Issue/index.html 

Jonassen,    D.  H.  and Marra,  R. M.  (1994).  “Concept  mapping  and  other  formalisms  as 
Mindtools  for  representing  knowledge”,  Journal  of  the  Association  for  Learning 
Technolog, 2(1). 

Jones, G.R.  (1997).  “Cyberschools: An education  renaissance”, Eaglewood, CO, USA,  Jones 
Digital Century.   

 Kalat,  J.  W.  (2002).  Introduction  to  psychology.  Pacific  Grove,  CA,  USA,  Wadsworth‐
Thompson Learning. 

Kaplan, C., Fenwick,  J., and Chen,  J.(1993).   “Adaptive hypertext navigation based on user 
goals and context”, User Modeling and User‐Adapted Interaction, 3(3), pp.193‐220. 

Karagiannidis,  C.,    Brusilovsky,  P.,    and  Sampson,  D.  (2001).  The  benefits  of  layered 
evaluation of adaptive applications and services. In: Proceedings of the 8th International 
conference on user modeling, Sonthofen, Germany. 

 Kay,  J.,and      Kummerfeld, B.(1994). An  individualised  course  for  the C programming  lan‐
guage.  In:  Proceedings  of  International  World  Wide  Web  Conference  (WWW'94), 
Chicago, IL, USA.  

Kay, J. (2001). “Learner Control”, User Modeling and User‐Adapted Interaction, Vol. 11 (1‐2), 
pp. 111‐127. 

Kearsley,  G.  (1993).  “Speaking  personally  with  Linda  Harasim”,  The  American  Journal  of 
Distance Education, 7(3), pp. 70‐73. 

Kearsley, G.  (2000). Online  Education:  Learning  and  Teaching  in  Cyberspace. Belmont CA, 
USA, Wadsworth Thomson Learning. 

Keegan, D. (1990). Foundations of distance education. London, Roudledge. Kemp, J. E. 

Keegan,  D.  (1995).  “Distance  education  technology  for  the  new millennium:  Compressed 
video teaching”,  ZIFF Papiere 101., Fern University, Hagen, Germany, ERIC, ED 389931.  

Keller, R., Wolfe S., Chen, J., Rabinowitz, J., and Mathe, N. (1997). A bookmarking service for 
organizing  and  sharing  URLs.  In:  Proceedings  of  the  International  World  Wide  Web 
Conference (WWW'97), Santa Clara, CA, USA. 

Khan, B.  (1997). Web‐based  instruction: What  is  it and why  is  it?  In B. H. Khan  (Ed.), Web‐
based  instruction  (pp.  5‐18).  Englewood  Cliffs,    NJ,  USA,  Educational  Technology 
Publications. 

Khan,  B.(2001).  Managing  E‐Learning  Strategies:  Design,  Delivery,  Implementation  and 

http://www.usdla.org/html/journal/JAN01_Issue/index.html�


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐219‐ 

Evaluation, Hershey, PA, USA, Idea Group Inc. 

 Kim,  W.  (1995).  WING‐MIT:  Das  auf  einer  multimedialen  und  intelligenten 
benutzerschnittstelle basierende tutorielle hilfesystem. In WING‐IIR Technical Report 69, 
University of Re‐gensburg, Germany. 

Kirakowski  ,  J. and Claridge, N.  , 1998. Human Centered Measures of Success  in Web Site 
Design. Fifth Human Factors and the Web meeting, NY, USA. 

Knapp, L. (2000). “Opening the doors to online learning”, USA, The Seattle Times.   

Kobsa,  A.,  Koenemann,  J.  and  Pohl,  W.  (2001).  "Personalised  Hypermedia  Presentation 
Techniques  for  Improving Online Customer Relationships", The Knowledge Engineering 
Review, 4(2), pp. 111‐155. 

Kobsa, A., Miiller, D. and     Nill, A. (1994). KN‐AHS: An adaptive hypertext client of the user 
modeling  system  BGP‐MS.  In:  Proceedings  of  the  International  Conference  on  User 
Modeling (UM'94), Hyannis, MA, USA. 

Kobsa,  A.  (2001).  “Generic  User  Modeling  Systems”,  User  Modeling  and  User‐Adapted 
Interaction, 11 (1‐2), pp. 49‐63. 

Koch,  N.,  Wirsing,  M.  (2002).  The  Munich  Reference  Model  for  Adaptive  Hypermedia 
Applications.  In:  Preceedings  of  the  Second  International  Conference  on  Adaptive 
Hypermedia and Adaptive Web Based Systems (AH '02), Malaga, Spain. 

Koch, N., Wirsing, M.,  (2001). Software Engineering  for Adaptive Hypermedia Systems.  In: 
Preceedings  of    the  3rd  Workshop  on  Adaptive  Hypertext  and  Hypermedia,  Rhus, 
Denmark. 

 Kolb,  D.  A.  (1984).  Experiential  learning:  Experience  as  the  source  of  learning  and 
development, Englewood Cliffs, NJ, USA, Prentice‐Hall. 

 Kopp, S.,  Gesellensetter, L.,   Krämer, N. (2005).  “Wachsmuth I‐ A Conversational Agent as 
Museum  Guide  –  Design  and  Evaluation  of  a  Real‐World  Application  –ECA”,  Lecture 
Notes in Computer Science, Germany, pp.  329‐343. 

Kravcik,  M.,  Specht,  M.,  and  Oppermann,  R.  (2004).  “Evaluation  of  WINDS  authoring 
environment.  In  P.  de  Bra  and W. Nejdl”,    Adaptive Hypermedia  and  Adaptive Web‐
Based Systems,  3137 pp. 166175 

Küpper,  D.,  Kobsa,  A.  (1999).  User‐Tailored  Plan  Generation,  In:  Preceedings  of  the  7th 
International Conference on User Modeling (UM99), Banff, Canada 

Kurhila,  J.  &  Sutinen,  E.  2000.  From  intelligent  tutoring  systems  to  intelligent  learning 
material. In: Proceedings of ED‐MEDIA 2000,  Charlottesville, VA, USA.  

 Kushniruk,  A.,  and  Wang,  H.  (1994).  A  hypermedia‐based  educational  system  with 
knowledgebased  guidance.  In:  Proceedings  of  the World  Conference  on  Educational 
Multimedia and Hypermedia (ED‐MEDIA '94), Vancouver, Canada 

Lebart L‐et al (2002), Statistique Exploratoire Multidimensionelle, Paris, Dunod. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐220‐ 

Lekakos,  G.,  Giaglis,  G.  M.(2002).  Delivering  Personalized  Advertisements  in  Digital 
Television:  A  Methodology  and  Empirical  Evaluation.  In:  Preceeding  of  the  2nd 
International Conference on Adaptive Hypermedia  and Adaptive Web Based  Systems, 
Workshop on Personalization in Future TV Malaga, Spain. 

Lewis,  C.  and  Rieman,  J.  (1994).  Task‐centered  User  Interface  Design  ‐  A  practical 
introduction, Boulder, CO, USA. 

Li, W. S., Vu, Q., Agrawal, D., Hara, Y., and Takano H.(1999). PowerBookmarks: A system for 
personalizable Web information organization, sharing, and management. In: Proceedings 
of the International World Wide Web Conference (WWW99), Toronto, Canada. 

Lieberman, H.,  Letizia,  (1995). An agent  that assists web browsing.  In: Proceedings of  the 
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'95), Montreal, Canada. 

LOM:  Draft  Standard  for  Learning  Object  Metadata.  Available  from: 
http://ltsc.ieee.org/wg12/doc.html. 

Lowe, D., Hall, W.(1999). “Hypermedia and the Web: An Engineering Approach”,  Hoboken, 
NJ, USA, Wiley. 

Lucke, U. and Tavangarian, D.  (2002). Turning a Current Trend  into a Valuable  Instrument: 
Multidimensional Educational Multimedia based on XML.  In: Proceedings of  the World 
Conference  on  Educational  Multimedia,  Hypermedia  and  Telecommunications  (ED‐
MEDIA), Charlottesville Virginia. 

Maglio,  P.,  Farrell,  S.  (2000).  LiveInfo:  Adapting  Web  Experience  by  Customization  and 
Annotation.  In:  Proceedings  of  the  first  International  Conference  on  Adaptive 
Hypermedia and Adaptive Web‐based Systems (AH2000), Trento, Italy. 

Maier, A., Ullrich, M.  and Schnurr, H.P. 2003. Ontology‐based Information Integration in the 
Automotive Industry, Technical report, ontoprise whitepaper series. 

Marinilli, M., A. Micarelli, A.,  and  Sciarrone  F.  (1999). A  case‐based  approach  to  adaptive 
information  filtering  for  the  WWW.  In:  Proceedings  of  the  Workshop  on  Adaptive 
Systems  and  User modeling  on World Wide Web  at WWW'99  Conference,  Toronto, 
Canada. 

Masthoff,  J.,  (2004).  "Group Modeling:  Selecting  a  Sequence of  Television  Items  to  Suit  a 
Group of Viewers", User Modelling and User Adapted Interaction Journal, 4(14), pp. 37‐
85.  

Mathe, N., and     Chen, J. (1994). A user‐centered approach to adaptive hypertext based on 
an information relevance model. In: Proceedings of the International Conference on User 
Modeling (UM'94), Hyannis, MA, USA. 

Mathe, N., Chen, J. (1996). "User‐Centered Indexing for Adaptive Information Access", User 
Models and User Adapted Interaction Journal, 6(2‐3), pp. 225‐261. 

Mayer, R. E. (1979). “Twenty years of research on advance organizers: Assimilation theory is 
still the best predictor of results”, Instructional Science, 8(2), pp. 133‐167. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐221‐ 

McCall, J., Richards, P., and Walters, G. (1977). “Factors in Software Quality”. NTIS AD‐A049‐
014, 015, 055, USA 

McCollum, K. (1997). “In test, students taught online outdo those taught in class”, Chronicle 
of Higher Education, Washington, DC, USA 

 McGreal,  R.  (2002,  February).  A  primer  on  metadata  standards.  Session  presented  at 
Athabasca University 

McMahon,  M.  (1997,  December).  Social  Constructivism  and  the  World  Wide  Web  ‐  A 
Paradigm for Learning. In: Preceedings of the ASCILITE conference, Perth, Australia. 

McQuail, J. A. (1994). Using electronic mail to foster cooperative learning. In: Preceedings of 
the Conference on College Composition and Communication, Nashville, TN, USA.  

Meister,  J.  (2002).  Pillars  of  e‐learning  success,  New  York,  USA,  Corporate  University 
Exchange. 

Meyer, K. A. (2002). “Quality in Distance Learning. ASHE‐ERIC Higher Education Cooperation 
Paradigm  shifts  in  designing  instruction:  From  behaviorism  to  cognitivism  to 
constructivism”, Educational Technology, 33 (5), pp. 12‐19. 

 Meyer,  R.  E.  (1998).  “Cognitive,  metacognitive,  and  motivational  aspects  of  problem 
solving”, Instructional Science, 26(1‐2), pp. 49‐63. 

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning, San Francisco, USA, Jossey‐
Bass. 

Micarelli, A.., and   Sciarrone, F.,. A case‐based toolbox for guided hypermedia navigation. In 
Proc.  of  International  Conference  on  User  Modeling  (UM'96),  Kailua‐Kona,  HI,  USA, 
pages 129‐136, January 1996 

Microsoft Corp.  και   Unesco  (2004).  Ελληνικό  Δελτίο  Τύπου –  Η   Microsoft  και  η Unesco 
ανακοινώνουν Κοινές Πρωτοβουλίες. 

        www.microsoft. com/hellas/ preι/2004b/ munesco.mspx  

Milheim, W.  D.  (1989).  “Computers  and  satellites:  Effective  new  technology  for  distance 
education”,  American Journal of Distance Education, 7(1), pp. 54‐61. 

Miller, B.  (2000). Comparison of  large‐class  instruction versus online  instruction: Age   does 
make a difference. In: Preceedings of the TCC 2000 Online Conference, Hawai, Honolulu. 

 Milosavljevic, M., and   Oberlander, J.  (1998). Dynamic hypertext catalogues: Helping users 
to help themselves. In: Proceedings of the ACM Conference on Hypertext (Hypertext '98), 
Pittsburgh, PA, USA. 

Mitrovic, A., Martin, B., and Mayo, M.(2002). “Using evaluation to shape ITS design: Results 
and  experiences  with  SQL‐Tutor”,  International  Journal  of  User  Modeling  and  User‐
Adapted Interaction, 12(23). 

Mladenic,  D.,  Personal  WebWatcher  (1996).  “Implementation  and  design”,  In  Technical 
Report IJS‐DP‐7472, Department of Intelligent Systems, J. Stefan Institute, Slovenia. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐222‐ 

Mock, R.L. (2000). “Comparison of online coursework to traditional  instruction”. Presented 
as  part  of  the  requirements  for  the  Masters  of  Science  degree,  Michigan  State 
University.   

Montebello, M., Gray, W. A., and Hurley, S. (1998).  A personal evolvable advisor for WWW 
knowledge‐based  systems.  In:  Proceedings  of  the  Workshop  on  Reuse  of  Web 
Information at WWW'98 Conference, Brisbane, Australia. 

Moore, A., Brailsford, T.J. and Stewart, C.D.(2001). Personally tailored teaching  in WHURLE 
using  conditional  transclusion.  In:  Proceedings  of  the  Twelfth  ACM  Conference  on 
Hypertext and Hypermedia, Aarhus, Denmark. 

Moore,  C.  E.,  &  Kearsley,  G.  (1996).  Distance  Education:  A  systems  view.  Belmont, 
Wadsworth Pub. Co. 

  Moore,  M.  G.  (1989).  “Three  types  of  interaction”,  The  American  Journal  of  Distance 
Education, 3(2), pp. 1‐6. 

Moschidis,  O.,  (2006),  “A  proposal  of  comparative  evaluation  with  the  correspondence 
analysis”, Journal  SPOUDAI, 56(3), pp. 95‐113.  

Mulligan, R., and Geary, S. (1999). “Requiring writing, ensuring distance‐learning outcomes”, 
International Journal of Instructional Media, 26(4), pp. 387‐395. 

Multisilta,  J.,    Pohjolainen,  S.(1995).  “Hypermedia  and  Animation  in  CACSD  Education”, 
International  Journal of Mathematical Education  in Science and Technology, 26(4), pp. 
599‐618. 

Murphy, M., McTear, M. (1997). Learner Modeling for Intelligent CALL. In: Proceedings of the 
6th International Conference on User Modeling (UM97), Sardinia, Italy.  

Murphy, K. L., & Cifuentes, L. (2001). “Using Web tools, collaborating, and learning online”, 
Distance Education, 22(2), pp. 285‐305. 

Navarro, P., & Shoemaker, J. (1999). “The power of cyberlearning: an empirical test”, Journal 
of Computing in Higher Education, 11(1), pp. 29‐54. 

Nelson,  T.  (1987). All  for One  for All.  In:  Proceedings  of  the ACM Hypertext  Conference, 
Chapel Hill, North Carolina, USA. 

Nelson, T. “Literary Machines”, Self‐published, Swarthmore, PA, 1981 

Newel,  S.  C.  (1997).  “User models  and  filtering  agent  for  improving  internet  information 
retrieval”, User Modeling and User‐Adaptive Interaction, 7(4), pp. 223‐237. 

Nielsen, J. and Molich, R. (1990). Heuristic Evaluation of User  Interfaces.  In: Proceedings of 
the CHI ’90, Seatle, Washington.  

Nielsen, Jacob (1993). Usability Engineering. San Diego, USA, Academic Press. 

Nielsen,  Jacob  (1993).  Usability  evaluation  and  inspection methods.    In  Bridges  between 
worlds,  INTERCHI   93  Tutorial  notes  22.  (Ashlund,  S.,  Mullet,  K.,  Henderson,  A., 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐223‐ 

Hollnagel, E. and White, T. eds.) Reading, MA: Addison‐Wesley. 

Not,  E.,  Petrelli,  D.,  Sarini,  M.,  Stock,  O.,  Strapparava,  C.,  and  Zancanaro  M.  (1998).  
“Hypernavigation  in  the physical space: Adapting presentations  to  the user and  to  the 
situationalcontext”, New Review of Multimedia and Hypermedia, 4(33‐35). 

Nyce,  J.,  Kahn,  P.  (1991).  “A Machine  for  the Mind:  Vannevar  Bush's Memex”,  In  From 
Memex to Hypertext: Vannevar Bush and the Mind's Machine, J. Nyce and P. Kahn, Eds., 
Academic Press, Inc. 

Oberlander,  J.,  Donnell,  M.  O.,  Knott,  A.,  and  Mellish,  C.(1998).  “Conversation  in  the 
museum:  Experiments  in dynamic hypermedia with  the  intelligent  labelling  explorer”, 
The New Review of Hypermedia and Multimedia, 4(11‐32). 

Okamoto, T., Cristea, A.I., and Kayama, M. (2001). “Future integrated learning environments 
with multimedia”, Journal of Computer Assisted Learning, 17(1), pp. 412. 

Oppermann, R.  and Specht, M. (1999).  Adaptive information for nomadic activity. a process 
oriented  approach.  In:  Proceedings  of  the  Software  Ergonomie  Conference, Walldorf, 
Germany. 

Oppermann  R.,  Rashev  R.,  and  Kinshuk,  Adaptability  and  adaptivity  in  learning  systems. 
Knowledge Transfer, pAce, London, UK, II:173179, 1997. 

Palloff, R. M., & Pratt, K. (1999). Building learning communities in cyberspace. San Francisco: 
Jossey‐Bass. 

Paramythis, A., Totter, A., and Stephanidis, C. (2001). A modular approach to the evaluation 
of adaptive user interfaces. In: Proceedings of the 8th International conference on user 
modelling, Freiburg, Germany. 

Paramythis,  A.  and  Loidl‐Reisinger,  S.  (2004).  “Adaptive  Learning  Environments  and  e‐
Learning Standards”, Electronic Journal on e‐Learning, 2(1), pp.181‐194.  

Paterno,  F.  and Mancini,  C.  (1999). Designing Web  user  interfaces  adaptable  to  different 
types of use.    In: Proceedings of the Museums and Web Conference, New Orleans, LA, 
USA. 
 http://www.archimuse.com/mw99/papers/paterno/paterno.html 

Paulsen, M. F.  (1993). “The hexagon of cooperative  freedom: A Distance education  theory 
attuned  to  computer  conferencing”,  Deosnews  3(2). 
http://www.ed.psu.edu/acsde/deos/deosnews/deosnews3_2.asp 

Paulsen, M.  F.  (2003). Online  education  and  learning management  systems. Global          e‐
learning in a Scandinavian perspective, Bekkestua, NKI Publishing. 

Pazzani, M. J.,  Muramatsu, J., and Billsus, D. (1996). Syskill & Webert: Identifying interesting 
Web  sites.  In  Proceedings  of  National  Conference  on  Artificial  Intelligence  (AAAI'96), 
Portland, OR, USA. 

Perez, T.,     Gutirrez,  J., and   Lopisteguy, P.  (1995).     An adaptive hypermedia system.      In: 
Proceedings  of  World  Conference  on  Artificial  Intelligence  in  Education  (AI‐ED'95), 
Washington DC, USA. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐224‐ 

Perez  T.,  (1995).  HyperTutor:  From  hypermedia  to  intelligent  adaptive  hypermedia.  In: 
Proceedings of  the World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia  (ED‐
MEDIA '95), Graz, Austria. 

Perraton, H. (1988). A theory for distance education. In D. Sewart, D. Keegan, & B. Holmberg 
(Ed.), Distance education: International perspectives (pp. 34‐45),New York, Routledge. 

Pilar, da  Silva D., Van Durm, R., Duval,  E., Olivié, H.  (1998). Concepts  and Documents  for 
Adaptive Educational Hypermedia: A Model and a Prototype. In: Proceedings of the ACM 
Conference on Hypertext and Hypermedia  (HYPERTEXT'98), 2nd Workshop on Adaptive 
Hypertext and Hypermedia, Pittsburgh, USA. 

Pohl, W., Nick, A.,  (1999). Machine  Learning  and  Knowledge‐Based User Modeling  in  the 
LaboUr approach. Kay,  J.  (Ed.), User Modeling:  In: Proceedings of  the 7th  International 
Conference, Antibes‐Juan‐les‐Pins, France. 

Primus, N.J.C., (2005). A generic framework for evaluating Adaptive Educational Hypermedia 
authoring systems. Thesis, University of Twente.  

RDF World Wide Web Consortium, Resource Description  Framework  (RDF)  (1999), Model 
and Syntax Specification, W3C Recommendation. http://www. w3 . org /TR / 1999/REC‐
rdf‐syntax‐19990222/ 

Redding,  T.R.,  &  Rotzien,  J.  (2000).  Comparative  analysis  of  SDL  online  training  with 
traditional  classroom  instruction.  In: Preceedings of  the 14th  International Symposium 
on Self‐Directed Learning.  

Rice,      R.      E.  (1987).      “Computer   Mediated      Communication    and      Organizational  
Innovation”,   Journal   of Communication, 37(4), pp. 65‐94. 

Riel, M.  and  Harasim,  L.  (1994).  “Research  perspectives  on  network  learning”, Machine‐
Mediated Learning, 4(2‐3), pp. 91‐113. 

Ring, G., and Mathieux, G. (2002). The key components of quality learning. In: Preceedings of 
the ASTD  Techknowledge 2002 Conference, Las Vegas, USA. 

Rockwell,  S.K.,  Schauer,  J.,  Fritz,  S.M.,  and Marx,  D.B.  (1999).  “Incentives  and  obstacles 
influencing higher  education  faculty  and  administration  to  teach  via distance”, Online 
Journal of Distance Learning Administration, 2(3).  

Romiszowski,  A.  (1993).  Telecommunications  and  distance  education.  ERIC  Document 
Reproduction Service No. ED 358 841. 

Rosa  Estragues  Bonada  (2006).  Section  of  Information  and  Communication  Technologies, 
Fundacio  Collserola,  Barcelona,  Spain.  http://fundaciocollserola.com, 
http://www.etwinning.net 

Rossett, A.  (2002). Waking  in the night and thinking about e‐learning. New York, McGraw‐
Hill. 

Rourke, L., Anderson, T., Garrison, D. R., and Archer, W. (2001). “Assessing social presence in 
asynchronous text‐based computer conferencing”, Journal of Distance Education, 14 (2).  
http://cade.athabascau.ca/vol14.2/rourke_et_al.html 

http://cade.athabascau.ca/vol14.2/rourke_et_al.html�


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐225‐ 

 Royce,  Winston  (1970).  Managing  the  Development  of  Large  Software  Systems.  In: 
Proceedings of IEEE WESCON 26, Los Angeles, CA, USA. 

Ruberg,  L.  F., &  Taylor,  C. D.  (1995).  Student  responses  to  network  resources:  Formative  
evaluation  of  two  classes.  In:  Proceedings  of  the  Annual  Meeting  of  the  American 
Educational Research Association, San Francisco, CA, USA. 

Rucker  J.    and  Polanco  M.  J.(1997).  “Siteseer:  Personalized  navigation  for  the  Web”, 
Communications of the ACM, 40(3), pp. 73‐76. 

Russell, T. L. (2000). The no significant difference phenomenon, Raleigh, NC, IDECC 
Ryan,  R.  C.  (2000).  Student  assesment  comparison  of  lecture  and  online  construction 

equipment  and  methods  classes.  T.H.E.  Journal,  27(6). 
http://www.thejournal.com/magazine/vault/A2596.cfm 

Schamber,  L.  (1988,  May).  Delivery  systems  for  distance  education.  ERIC  Document 
Reproduction  Service  No.  ED  304  111. 
http://findarticles.com/p/articles/mi_pric/is_198805/ai_1609930269/ 

Schneiderman, B., (1998). Designing the User Interface, Indianapolis, USA, Addison Wesley 

Schramm, W. (1977). Big media, little media. Beverly Hills, CA, USA, Sage.  

Schulman, A. H.,  and  Sims,  R.  L.  (1999).  “Learning  in  an  online  format  versus  an  in‐class 
format: An experimental study”, T.H.E. Journal, 26 (11).  

 Schwab, I., Pohl, W., and Koychev, I.(2000). Learning to recommend from positive evidence. 
In:  Proceedings  of  the  International  Conference  on  Intelligent User  Interfaces  (IUI’00), 
New Orleans, LA, USA. 

Schwier,  R.  A.,  and Misanchuk,  E.  (1993).  Interactive multimedia  instruction.  Englewood 
Cliffs, NJ, USA, Educational Technology Publications.  

Scriven,  M.  (1991).    Evaluation  Thesaurus  (4th  ed.),  Newbury  Park,  CA,  USA,  Sage 
Publications. 

Sener,  J.,  and  Stover, M.  L.  (2000).  “Integrating  ALN  into  an  independent  study  distance 
education  program: NVCC  case  studies”,  Journal  of Asynchronous  Learning Networks, 
4(2). www.aln.org/alnweb/journal/Vol4_iιue2/le/sener/le‐sener.htm 

Serban, A. M. (2000). “Evaluation of fall 1999 online courses”, ED at a Distance, 14(10).  

 Shedletsky,  L  and  Aitken,  J  (2001).  “The  paradoxes  of  online  academic  work”, 
Communication Education, 50(3), pp. 206‐217. 

Shneiderman, B., Kearsley, G. (1989). “Hypertext Hands‐On: An  introduction to a New Way 
of Organizing and Accessing Information”, Indianapolis, USA, Addison Wesley. 

 
Shute,  V.J.  and  Psotka,  J.  (1996).  Intelligent  tutoring  systems:  past,  present,  and  future,. 

Handbook  of  Research  on  Educational  Communications  and  Technology,  New  York, 
Macmillan.   

       http://www.dtic.mil/cgi‐bin/GetTRDoc?AD=ADA280011&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf 

http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf�


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐226‐ 

Siadaty, M. and Taghiyareh, F. (2006). Bridging the Gap between Pedagogy &Technology  in 
E‐Learning  Environments.  In:  Proceedings  of  International  Conference  on  Science  and 
technology, Malaysia. 

Signore, O.  ,  Bartoli,  R.  and  Fresta,  G.  (1997).  Tailoring Web  pages  to  user's  needs.    In: 
Proceedings  of  the Workshop  on  Adaptive  Systems  and User Modeling  on  the World 
Wide Web at UM'97 Conference,   Chia Laguna,   Sardinia,   Italy.    http://www. contrib. 
andrew.cmu.edu/~plb/UM97\_workshop/Signore/Signore.html. 

Simonson, M. and Schlosser, C. (1995). “More than fibber”, Distance education in Iowa. Tech 
Trends, 40(3), pp. 13‐15. 

Sison, R. and Shimura, M. (1998). “Student Modeling and Machine Learning”,  International 
Journal of Artificial Intelligence in Education,  9, pp. 128‐158. 

Slavin, R.E.  (1990). Cooperative Learning: Theory, Research and Practice,  Indianapolis, USA, 
Prentice Hall. 

Smeaton,  A.  and  Keogh,  G.  (1999).  “An  analysis  of  the  use  of  virtual  delivery  of 
undergraduate lectures”, Computers and Education, 32, pp. 83‐94.  

 Smith, P. L. and Ragan, T. J. (1999). Instructional design, New York, John Wiley & Sons, Inc. 

Smyth, B. and Cotter, P. (2000). "A Personalised TV Listings Service for the Digital TV Age", 
Knowledge‐Based Systems Journal, 13, pp. 53‐59. 

Solomos, K. (2004). Distributed architecture from web based distance  learning, Phd Thesis, 
Department of  Computer Engineering and Informatics, University of  Patras, Greece 

Specht,  M.,  Oppermann,  R.  (1998).  "ACE‐Adaptive  Courseware  Environment",  The  New 
Review of Hypermedia and Multimedia Journal,  4, pp. 141‐161. 

Spivey,  J.  M.  (1989).  The  Z  Notation:  A  Reference  Manual,  Indianapolis,  Prentice  Hall 
International Series in Computer Science, Prentice‐Hall, Inc. 

Squires, D. and Preece, J., (1999). “Predicting Quality in Educational Software: Evaluating for 
Learning, Usability and the Synergy between them”, Interacting with Computers, 11, pp. 
467‐483 

Stash,  N.  (2007).    Incorpotating  Cognitive/Learning  Styles  in  General‐Purpose  Adaptive 
Hypermedia Systems, Thesis, Technische Universiteit Eindhoven. 

Stash,  N.,  Cristea,  A.  and  De  Bra,  P.  (2004).  Authoring  of  learning  styles  in  adaptive 
hypermedia: problems and solutions. In: Proceedings of the Thirteenth World Wide Web 
Conference 2004, New York, USA. 

Steele,  R.  L.  (1993). Distance  learning  delivery  systems:  Instructional  options. Media  and  
Methods, 29(4), pp. 12‐14. 

Stefani, A.   and. Strapparava, C.  (1999). Exploiting NLP  techniques  to build user model  for 
Web  site: The use of WordNet  in  SiteIF.  In Proceedings of  the Workshop on Adaptive 
Systems and User modeling on the World Wide Web at WWW'99 Conference, Toronto, 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐227‐ 

Canada. 

Stewart, C., Cristea A., Brailsford, T. and Ashman, H.(2005). Authoring once, Delivering many: 
Creating  reusable  Adaptive  Courseware.  In:  Preceedings  of  the Web‐Based  Education 
Conference WBE'05, Grindelwald, Switzerland 

 Tapscott, D. (1998). Growing up digital: The rise of the Net generation, New York: McGraw‐
Hill. 

Tavangarian, D., Markus, E. L., Nölting, K., Röser, M. and Voigt, D.(2004).  “Is e‐Learning the 
Solution for Individual Learning?”,  Electronic Journal of e‐Learning, 2(2), pp. 273‐280.  

Thomas, C. G. (1995). "BASAR: A Framework for Integrating Agents in the World Wide Web", 
IEEE Computer Journal, 28(5),  pp. 84‐86. 

 Thomas, C., and Fischer, G. (1996). Using agents to improve the usability and usefulness of 
the world wide web. In: Proceedings of the   International Conference on User Modeling 
(UM'96), Kailuna‐Kona, HI, USA. 

Thorndike,  E.  L.  (1913).  Educational  psychology:  The  psychology  of  learning.  New  York, 
Teachers College Press. 

Tiffin,  J., &  Rajasingham,  L.  (2003).  The  global  virtual  university.  London,  UK,  Routledge‐
Falmer 

Tompkins, L. S. (1993). A new  light on distance  learning‐fiber optics. Journal of Educational 
Technology Systems, 21(3), 265‐275. 

Tsandilas,  T.  and  Schraefel,  M.C.  (2004).  “Usable  adaptive  hypermedia  systems”,  New 
Review of Hypermedia and Multimedia, 10(1), pp. 5‐29. 

Tushnet, N. C., Manuel, D. M., Millsap, M. A., Chase, A., Garnette, C., and Katzenmeyer, C. 
(1994). The Star Schools distance‐learning program: Results frommmandated study.  In: 
Proceedings of the annual meeting of American Educational Research Association, New 
Orleans, L.A., USA. 

Valenta, A., Therriault, D., Dieter, M., and Mrtek, R. (2001). Identifying student attitudes and 
learning  styles  in distance education.  Journal of Asynchronous Learning Network, 5(2), 
pp. 111–127. 

Van  Ossenbruggen,  J.(2001).  Processing  Structured  Hypermedia  ‐  A Matter  of  Style,  PhD 
thesis, Vrije University, Amsterdam, The Netherlands. 

Vassileva, J. (1996). "A Task‐Centered Approach for User Modelling  in a Hypermedia Office 
Documentation System", User Modeling and User Adapted  Interaction, 6(2‐3), pp. 185‐
223.  

 Vassileva,  J.  (1994).  A  practical  architecture  for  user  modeling  in  a  hypermedia‐based 
information  system.  In Proceedings of  the  International Conference on User Modeling 
(UM'94), Hyannis, MA, USA. 

von Glasersfeld, E. (1989). Constructivism  in education. In T. Husen & N. Postlewaite (Eds.), 
International Encyclopedia of Education. Oxford, England, Pergamon Press.  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐228‐ 

Walker,  J. H.  (1987). Document Examiner: Delivery  Interface  for Hypertext Documents.  In: 
Preceedings of the , 1st ACM Hypertext Conference, Chapel Hill, North Carolina, USA. 

Waterworth, J. A. (1994). A pattern of islands: Exploring public information space in a private 
vehicle. In: Proceedings of the Multimedia, Hypermedia and Virtual Reality (MHVR  '94), 
Moscow, Russia. 

Watkins,  B.  L.  (1991).  “A  quite  radical  idea:  The  invention  and  elaboration  of  collegiate 
correspondence  study”.  In  B.  L.  Watkins  &  S.  J  Wright  (Eds.),  The  foundations  of 
American  Distance  Education:  A  Century  of  Collegiate  Correspondence  Study, 
Kendall/Hunt, Dubuque, IA, pp.1‐35.   

Weber G.,  Specht M.  (1997). User Modelling  and Adaptive Navigation  Supporting WWW‐
based  Tutoring  Systems.  In:  Preceedings  of  the  6th  International  Conference  on User 
Modeling, Chia Laguna, Sardinia, Italy. 

Wegner,  S.  B.,  Holloway,  K.  C.,  and  Garton,  E. M.  (1999).  The  effects  of  Internet‐based 
instruction  on  student  learning.  Journal  of  Asynchronous  Learning  Networks,  3(2). 
Retrieved  on  September  10,  2003,  from 
http://www.aln.org/alnweb/journal/Vol3_issue2/Wegner.htm 

Weibelzahl,  S.  and  Lauer,  C.U.  (2001).  Framework  for  the  evaluation  of  adaptive  CBR‐
systems.  In:  Proceedings  of  the  9th  German  Workshop  on  Case  Based  Reasoning, 
GWCBR2001, Baden‐Baden, Germany. 

 Weibelzahl  S.  (2003).  Evaluation  of  Adaptive  Systems.  PhD  thesis,  University  of  Trier, 
Germany. 

Wenger, E. (1987). Artificial  Intelligence and Tutoring Systems. San Fransisco, USA, Morgan 
Kaufmann. 

Wideman, H., and Owston, R. D. (2000). Internet‐based courses at Atkinson College: An initial 
assessment, citation, York University. 

       http://www.edu.yorku.ca/irlt/reports/techreport99‐1.htm 

Wieringa,  R.  and  Dubois,  E.  (1994).  “Integrating  Semi‐formal  and  Formal  Software 
Specification Techniques", Information Systems Journal, 19(4), pp. 33‐54.  

Wiley, D.   (2000). Connecting  learning objects to  instructional design theory: A definition, a 
metaphor,  and  a  taxonomy.  In  D.  A.  Wiley  (Ed.),  The  Instructional  Use  of  Learning 
Objects: Online Version. http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc 

Wiley, D.  (2002). Learning objects need  instructional design theory.  In A. Rossett  (Ed.), The 
ASTD e‐Learning handbook, New York, McGraw‐Hill. 

Williams, D. D., Eiserman, W. D., and Quinn, D. W. (1988). Distance education for Elementary 
and Secondary Schools in the United States, Journal of Distance Education, 3(2), pp. 71‐
96. 

Willis,  B.  (1993).  Distance  Education:  A  Practical  Guide,  Englewood  Cliffs,  NJ,  USA, 
Educational Technology Publications. 

Wilson, B. G. (1997). “Reflections on constructivism and instructional design”. In C. R. Dills  & 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                

‐229‐ 

A.  J.  Romiszowski  (Eds.),  Instructional  development  paradigms,  Englewood  Cliffs,  NJ, 
USA, Educational Technology Publications. 

 Witkin, H. A., Moore, C. A., Goodenough, D. R., and Cox, P. W. (1977). “Field‐dependent and 
field‐independent  cognitive  styles  and  their  educational  implications”,  Review  of 
Educational Research, 47, pp. 1‐64. 

Wolf,  C.  (2003).  iWeaver:  towards  "learning  style"‐based  e‐learning  in  computer  science 
education.  In: Proceedings of  the  Fifth Australasian Computing Education Conference, 
Adelaide, Australia. 

Wolf, H.C.,  (1996). Distance Education.  International Encyclopaedia of Adult Education and 
Training, Oxford, UK, Pergamon. 

Xanadu Project http://xanadu.com 

Yankelovich,  N.,    Norman,  M.,    Drucker,  S.  (1998).  “Intermedia:  The  Concept  and  the 
Construction of a Seamless Information Environment", IEEE Computer,  21, pp.81‐96.  

Young, J.R. (1995). “Classes on the Web”, Chronicle of Higher Education, A27, A32‐A33. 

Zeiliger, R. (1993). “Adaptive testing: Contribution of the SHIVA model”,  Interactive Testing 
and Self‐Assessment, 112, pp.  54‐65.  

Zukerman,  I. and Albrecht D. W.  (2001). "Predictive Statistical Models for User Modelling", 
User Modelling and User‐Adapted Interaction Journal,   11, pp. 5‐18. 

Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου‐Υπολογιστή, Εκδόσεις Δίαυλος 

Ευρωπαική  Επιτροπή  (2002).  Εκπαίδευση  και  Κατάρτιση  στην  Ευρώπη:  Διαφορετικά 
συστήματα,  κοινοί  στόχοι  για  το  2010.  Λουξεμβούργο:  Υπηρεσία  των  Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. 

Κορδάκη, Μ., Αβούρης, Ν. και Τσέλιος, Ν. (2000). Εργαλεία και μεθοδολογίες αξιολόγησης 
ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης. Παρουσίαση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή 
συμμετοχή "Πληροφορική και Εκπαίδευση",  Πάτρα. 

Μοσχίδης  Ο,  (2003).  Πρόταση  κωδικοποίησης  κλιμάκων  αξιολόγησης,  Πρακτικά  16ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής.  

Μοσχίδης  Οδυσσέα  (2007).  Μεθοδολογία  ιεράρχησης  σημαντικότητας  κριτήριων  με  την 
παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών, Data analysis bulletin, Ιssue 8, σελ. 34‐44. 

Παρατηρητήριο  για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  (2006).  Ελληνικό  Δελτίο  Τύπου  ‐ 
Χρηματοδοτικά  εργαλεία  για  το  ελληνικό  ψηφιακό  “άλμα  στο  μέλλον”. 
www.observatory.gr/files/preι releases/PR‐SDIT‐140406.pdf 

 

http://xanadu.com/�
http://www.observatory.gr/files/preι releases/PR-SDIT-140406.pdf�


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ                            

‐230‐ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ                            

‐231‐ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  Κώδικας Δημιουργίας Εκπαιδευτικής Ύλης από τον     

                               Εκπαιδευτή 

 
using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Collections; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using System.Data.SqlClient; 
using Microsoft.ApplicationBlocks.Data; 
using Telerik.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Xml.Linq; 
 
public partial class members_teacherlessoncontent : 
System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (GetRole() == 1) 
        { 
            Response.Redirect("studenthome.aspx"); 
        } 
        else 
            if (GetRole() == 3) 
            { 
                Response.Redirect("adminhome.aspx"); 
 
            } 
 
 
        if (Page.IsPostBack == false) 
        { 
 
            Label1.Text = GetLessonTitle(); 
            LoadChapters(); 
        } 
 
 
 
    } 
 
        protected void LoadChapters() 
    { 
        LessonTree.Nodes.Clear(); 
        DataSet dr; 
        dr = SqlHelper.ExecuteDataset(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETCHAPTERS", new SqlParameter("@id", Request.Params["id"])); 
        foreach (DataRow row in dr.Tables[0].Rows) 
        { 
            RadTreeNode node = new RadTreeNode(); 
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            node.Text = (string)row["ChapterTitle"]; 
            node.Value = ((int)row["Id"]).ToString(); 
            // node.ExpandMode = ExpandMode.ServerSideCallBack; 
            node.Category = "Chapters"; 
            node.ImageUrl = "book.gif"; 
            LessonTree.Nodes.Add(node); 
 
            DataSet dr1; 
            dr1 = SqlHelper.ExecuteDataset(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETPARAGRAPHS", new SqlParameter("@id", node.Value)); 
            foreach (DataRow row1 in dr1.Tables[0].Rows) 
            { 
                RadTreeNode cnode = new RadTreeNode(); 
                cnode.Text = (string)row1["ParagraphTitle"]; 
                cnode.Value = ((int)row1["Id"]).ToString(); 
                cnode.Category = "Paragraphs"; 
                if (((int)row1["ParagraphType"]).ToString() == "0") 
                    cnode.ImageUrl = "page.gif"; 
                else 
                    cnode.ImageUrl = "video.gif"; 
 
                node.Nodes.Add(cnode); 
            } 
        } 
        LessonTree.ExpandAllNodes(); 
        LessonTree.Nodes[LessonTree.Nodes.Count - 1].Selected = true; 
 
   } 
 
 
   protected string GetDataType() 
   { 
       SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
       arParms[0] = new SqlParameter("@id", SqlDbType.Int); 
       arParms[0].Value = LessonTree.SelectedNode.Value; 
 
       arParms[1] = new SqlParameter("@ParagraphType", 
SqlDbType.SmallInt); 
       arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
       try 
       { 
           SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETPARAGRAPHTYPE", arParms); 
           return arParms[1].Value.ToString(); 
       } 
       catch (Exception ex) 
       { 
           throw ex; 
       } 
   } 
 
    protected int GetRole() 
    { 
        SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
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        arParms[0] = new SqlParameter("@username", SqlDbType.VarChar, 
50); 
        arParms[0].Value = Request.Cookies["ASALES_FullName"].Value; 
 
        arParms[1] = new SqlParameter("@outinfo", SqlDbType.Int); 
        arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
        try 
        { 
            SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETROLE", arParms); 
            return int.Parse(arParms[1].Value.ToString()); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            throw ex; 
        } 
    } 
 
 
 
    protected string GetLessonTitle() 
    { 
        SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
        arParms[0] = new SqlParameter("@id", SqlDbType.Int); 
        arParms[0].Value = Request.Params["id"]; 
 
        arParms[1] = new SqlParameter("@LessonTitle", 
SqlDbType.VarChar, 100); 
        arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
        try 
        { 
            SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETLESSONTITLE", arParms); 
            return arParms[1].Value.ToString(); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            throw ex; 
        } 
    } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        NewChapterPanel.Visible = true; 
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        NewParagraphPanel.Visible = false; 
        ContentPanel.Visible = false; 
        MultimediaPanel.Visible = false; 
        TextBox1.Text = ""; 
        TextBox3.Text = ""; 
        Mode.Text = "1"; 
    } 
    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (LessonTree.SelectedNode != null) 
        { 
            NewParagraphPanel.Visible = true; 
            NewChapterPanel.Visible = false; 
            ContentPanel.Visible = false; 
            TextBox2.Text = ""; 
            MultimediaPanel.Visible = false; 
        } 
    } 
    protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (Page.IsValid) 
            if (Mode.Text == "1") 
            { 
                SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[4]; 
 
                arParms[0] = new SqlParameter("@ChapterTitle", 
SqlDbType.VarChar, 100); 
                arParms[0].Value = TextBox1.Text; 
 
                arParms[1] = new SqlParameter("@ChapterLevel", 
SqlDbType.SmallInt); 
                arParms[1].Value = DropDownList1.SelectedIndex + 1; 
 
                arParms[2] = new SqlParameter("@lessonid", 
SqlDbType.Int); 
                arParms[2].Value = int.Parse(Request.Params["id"]); 
 
                arParms[3] = new SqlParameter("@Tags", 
SqlDbType.VarChar, 650); 
                arParms[3].Value = TextBox3.Text; 
 
                try 
                { 
                    SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_SAVECHAPTER", arParms); 
                    LoadChapters(); 
                    TextBox1.Text = ""; 
                    TextBox3.Text = ""; 
                    DropDownList1.SelectedIndex = 0; 
                    NewChapterPanel.Visible = false; 
 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
 
                    throw ex; 
 
                } 
            } 
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            else 
            { 
                SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[4]; 
 
                arParms[0] = new SqlParameter("@ChapterTitle", 
SqlDbType.VarChar, 100); 
                arParms[0].Value = TextBox1.Text; 
 
                arParms[1] = new SqlParameter("@ChapterLevel", 
SqlDbType.SmallInt); 
                arParms[1].Value = DropDownList1.SelectedIndex + 1; 
 
                arParms[2] = new SqlParameter("@id", SqlDbType.Int); 
                arParms[2].Value = LessonTree.SelectedNode.Value; 
 
                arParms[3] = new SqlParameter("@Tags", 
SqlDbType.VarChar, 650); 
                arParms[3].Value = TextBox3.Text; 
 
 
                try 
                { 
                    SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_UPDATECHAPTER", arParms); 
                    LoadChapters(); 
                    TextBox1.Text = ""; 
                    TextBox3.Text = ""; 
                    DropDownList1.SelectedIndex = 0; 
                    NewChapterPanel.Visible = false; 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
 
                    throw ex; 
 
                } 
            } 
    } 
    protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if (Page.IsValid) 
        { 
            SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[3]; 
 
            arParms[0] = new SqlParameter("@ParagraphTitle", 
SqlDbType.VarChar, 100); 
            arParms[0].Value = TextBox2.Text; 
 
            arParms[1] = new SqlParameter("@chapterid", 
SqlDbType.Int); 
            arParms[1].Value = LessonTree.SelectedNode.Value; 
 
            arParms[2] = new SqlParameter("@paragraphtype", 
SqlDbType.SmallInt); 
            arParms[2].Value = DropDownList2.SelectedIndex; 
 
            try 
            { 
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                SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_SAVEPARAGRAPH", arParms); 
                LoadChapters(); 
                TextBox2.Text = ""; 
                NewParagraphPanel.Visible = false; 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
 
                throw ex; 
 
            } 
        } 
    } 
    protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
                if (Page.IsValid) 
        { 
            SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
            arParms[0] = new SqlParameter("@ParagraphId", 
SqlDbType.Int); 
            arParms[0].Value = LessonTree.SelectedNode.Value; 
 
            arParms[1] = new SqlParameter("@LessonData", 
SqlDbType.VarChar, 8000); 
            arParms[1].Value = Editor1.Content; 
 
            try 
            { 
                SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_SAVELESSONDATA", arParms); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
 
                throw ex; 
 
            } 
    } 
} 
protected void  Button6_Click1(object sender, EventArgs e) 
{ 
        FleskUpload.Upload up = new FleskUpload.Upload(upfile); 
        up.destinationPath = ""; 
        up.fileName = 
LessonTree.SelectedNode.Value+"."+up.fileExtension; 
        up.destinationPath = "uploads\\"; 
        up.SaveToDirectory(); 
        if (Page.IsValid) 
        { 
            SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
            arParms[0] = new SqlParameter("@ParagraphId", 
SqlDbType.Int); 
            arParms[0].Value = LessonTree.SelectedNode.Value; 
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            arParms[1] = new SqlParameter("@LessonData", 
SqlDbType.VarChar, 8000); 
            arParms[1].Value = up.fileName; 
 
            try 
            { 
                SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_SAVELESSONDATA", arParms); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
 
                throw ex; 
 
            } 
        } 
        up.DoUpload(); 
        Label2.Text = up.fileName; 
} 
protected void  LessonTree_NodeClick(object o, RadTreeNodeEventArgs 
e) 
{ 
           if (LessonTree.SelectedNode.Category == "Paragraphs") 
       { 
           if (GetDataType() == "0") 
           { 
              
               NewChapterPanel.Visible = false; 
               ContentPanel.Visible = true; 
               NewParagraphPanel.Visible = false; 
               MultimediaPanel.Visible = false; 
               Editor1.Content = ""; 
               SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
               arParms[0] = new SqlParameter("@paragraphid", 
SqlDbType.Int); 
               arParms[0].Value = LessonTree.SelectedNode.Value; 
 
               arParms[1] = new SqlParameter("@LessonData", 
SqlDbType.VarChar, 8000); 
               arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
               try 
               { 
                   SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETLESSONDATA", arParms); 
                   Editor1.Content = arParms[1].Value.ToString(); 
               } 
               catch (Exception ex) 
               { 
                   throw ex; 
               } 
           } 
           else 
           { 
               NewChapterPanel.Visible = false; 
               ContentPanel.Visible = false; 
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               NewParagraphPanel.Visible = false; 
               MultimediaPanel.Visible = true; 
               Editor1.Content = ""; 
               SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
               arParms[0] = new SqlParameter("@paragraphid", 
SqlDbType.Int); 
               arParms[0].Value = LessonTree.SelectedNode.Value; 
 
               arParms[1] = new SqlParameter("@LessonData", 
SqlDbType.VarChar, 8000); 
               arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
               try 
               { 
                   SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETLESSONDATA", arParms); 
                   Label2.Text = arParms[1].Value.ToString(); 
               } 
               catch (Exception ex) 
               { 
                   throw ex; 
               } 
           } 
       } 
       else 
       { 
           NewChapterPanel.Visible = true; 
           ContentPanel.Visible = false; 
           NewParagraphPanel.Visible = false; 
           MultimediaPanel.Visible = false; 
           Mode.Text = "2"; 
           SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[4]; 
 
           arParms[0] = new SqlParameter("@id", SqlDbType.Int); 
           arParms[0].Value = LessonTree.SelectedNode.Value; 
 
           arParms[1] = new SqlParameter("@ChapterLevel", 
SqlDbType.SmallInt); 
           arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
           arParms[2] = new SqlParameter("@ChapterTitle", 
SqlDbType.VarChar, 100); 
           arParms[2].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
           arParms[3] = new SqlParameter("@Tags", SqlDbType.VarChar, 
650); 
           arParms[3].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
           try 
           { 
               SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETSELECTEDCHAPTER", arParms); 
               TextBox1.Text = arParms[2].Value.ToString(); 
               TextBox3.Text = arParms[3].Value.ToString(); 
               DropDownList1.SelectedIndex = 
int.Parse(arParms[1].Value.ToString()) - 1; 
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           } 
           catch (Exception ex) 
           { 
               throw ex; 
           } 
       } 
} 
protected void LessonTree_NodeDrop(object o, RadTreeNodeEventArgs 
NodeEvent) 
{ 
    // Fetch event data                     
    RadTreeNode sourceNode = NodeEvent.SourceDragNode; 
    RadTreeNode destNode = NodeEvent.DestDragNode; 
    // Swap nodes in tree. 
 
    if (destNode.Category == "Chapters" && sourceNode.Category == 
"Paragraphs") 
    { 
        SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
        arParms[0] = new SqlParameter("sourceid", SqlDbType.Int); 
        arParms[0].Value = sourceNode.Value; 
 
        arParms[1] = new SqlParameter("@destid", SqlDbType.Int); 
        arParms[1].Value = destNode.Value; 
 
        try 
        { 
            SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_MOVEPARAGRAPH", arParms); 
            LoadChapters(); 
            TextBox1.Text = ""; 
            TextBox2.Text = ""; 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
 
            throw ex; 
 
        } 
    } 
} 
} 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Κώδικας Αρχικής Κατάταξης Εκπαιδευομένου 
 
namespace Quiz 
{ 
 using System; 
 using System.Data; 
 using System.Drawing; 
 using System.Web; 
 using System.Web.UI; 
 using System.Web.UI.WebControls; 
 using System.Web.UI.HtmlControls; 
 using System.IO; 
 using System.Xml; 
 using System.Xml.XPath; 
 using System.Text; 
 using System.Collections; 
    using System.Data.SqlClient; 
    using Microsoft.ApplicationBlocks.Data; 
 
 public partial  class wucQuiz : System.Web.UI.UserControl 
 { 
 
  
  //hold user Answers 
  ArrayList historyALst=new ArrayList(); 
  //hold bookmarked Question(s) 
  ArrayList bookmarkLst=new ArrayList(); 
  //used to replace index 1 by A and 2 by B ....etc 
  char[] perfix=new char[10] 
{'A','B','Γ','Δ','F','G','H','J','K','L'}; 
   
  int currentQNo; 
  int totalQNumber; 
  int totalMarkedQuestion; 
  int currentMarkedQuestion; 
  int markLoop; 
  DateTime startTime; 
  TimeSpan spentTime; 
  bool isReview; 
  bool wasChecked=false; 
        DataSet dr; 
        DataSet dr1; 
   
 
  protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
 
   markBtn.Attributes.Add("onclick","Review()"); 
 
             
            dr = SqlHelper.ExecuteDataset(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GET5randomQUESTIONS", new SqlParameter("@id", 
Request.Params["id"])); 
            dr1 = SqlHelper.ExecuteDataset(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETANSWERSFOR5RANDOMQUESTION", new SqlParameter("@id", 
Request.Params["id"])); 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ                            

‐241‐ 

    
 
   //Is New Quiz?. 
   if(!IsPostBack) 
   { 
    //Yes. 
    quizPanal.Visible=true;// show quiz screen. 
    revisionPanal.Visible=false;//hide review report 
screen. 
    resultPanal.Visible=false; // hide score report 
screen. 
     
 
    startTime=DateTime.Now; 
    currentQNo=1; 
    //totalQNumber=nav.Select("//mc").Count; 
                totalQNumber = 5; 
 
    ViewState["startTime"]=startTime; 
    ViewState["totalQNumber"]=totalQNumber; 
    ViewState["currentQNo"]=currentQNo; 
    ViewState["score"]=0; 
 
    ShowQuestion(currentQNo); 
   } 
  } 
 
 
 
  /// <summary> 
  /// Retrive Question and its Choice from 
  /// XML file and render it to screen 
  /// </summary> 
  /// <param name="_qNo">Question Number</param> 
  public void ShowQuestion(int _qNo) 
  { 
   quizPanal.Visible=true; 
   revisionPanal.Visible=false; 
   resultPanal.Visible=false; 
   answersRBL.Items.Clear(); 
   isReview=Convert.ToBoolean(ViewState["isReview"]); 
  
 if(isReview){bookmarkCKBX.Enabled=false;Image1.Visible=true;qNoL
bl.ForeColor=Color.Red;RequiredFieldValidator1.Text="Παρακαλώ 
απαντήστε!";} 
   startTime=(DateTime)ViewState["startTime"]; 
  
 totalQNumber=Convert.ToInt32(ViewState["totalQNumber"]); 
   spentTime=DateTime.Now.Subtract(startTime); 
    
   int counter=1; 
   string str; 
 
   qNoLbl.Text="Ερώτηση: "+_qNo.ToString()+" / 
"+totalQNumber.ToString(); 
            questionLbl.Text = _qNo.ToString() + ": " + 
dr.Tables[0].Rows[_qNo-1]["Question"]; 
 
   spentTimeLbl.Text=spentTime.Minutes.ToString()+" ~ 
"+spentTime.Seconds.ToString(); 
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            foreach (DataRow row in dr1.Tables[0].Rows) 
   { 
                if ((int)row["QuestionId"] == 
(int)dr.Tables[0].Rows[_qNo - 1]["id"]) 
                { 
                    str = counter.ToString(); 
                    answersRBL.Items.Add(new ListItem(" <font 
color=\"#666666\">" + perfix[counter - 1].ToString() + ":  </font>" + 
(string)row["Answer"], str)); 
 
 
                    if ((Boolean)row["ISRight"] == true) 
                    { 
                        ViewState["correctAnswer"] = counter; 
                    } 
 
                    counter++; 
                } 
   } 
             
            currentQNo++; 
            ViewState["currentQNo"] = currentQNo; 
  } 
 
 
 
  /// <summary> 
  /// generate Review Report 
  /// by retrive user answers from historyALst ArrayList 
  /// and Bookmarked Question(s) from bookmarkLst ArrayList 
  /// and do user descion 
  /// </summary> 
  public void Review() 
  { 
   quizPanal.Visible=false; 
   revisionPanal.Visible=true; 
   resultPanal.Visible=false; 
   int seqance=0; 
   string _is=" OXI "; 
   bookmarkLst=(ArrayList)ViewState["bookmarkLst"]; 
   historyALst=(ArrayList)ViewState["historyALst"]; 
   wasChecked=Convert.ToBoolean(ViewState["wasChecked"]); 
   if(!wasChecked) 
   { 
    markBtn.Enabled=false; 
   } 
 
  
 totalQNumber=Convert.ToInt32(ViewState["totalQNumber"]); 
    
   //table header 
   TableCell c=new TableCell(); 
   TableCell cc=new TableCell(); 
   TableCell ccc=new TableCell(); 
 
   c.Text="Αριθμός Ερώτησης."; 
   cc.Text="Απαντήσατε"; 
   ccc.Text="Θα γινει επανέλεγχος"; 
 
   TableRow hr=new TableRow(); 
   hr.Cells.Add(c); 
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   hr.Cells.Add(cc); 
   hr.Cells.Add(ccc); 
 
   hr.ForeColor=Color.White; 
   hr.BackColor=Color.LightSlateGray; 
 
   Table1.Rows.Add(hr); 
 
   Table1.Font.Bold=true; 
 
   for(int i=1;i<=totalQNumber;i++) 
   { 
 
     
    //no 
    TableCell c1=new TableCell(); 
    c1.Text=i.ToString(); 
    //answer 
    TableCell c2=new TableCell(); 
    c2.HorizontalAlign=HorizontalAlign.Center; 
    c2.Text=perfix[Convert.ToInt32(historyALst[i-1])-
1].ToString(); 
    //is for review 
    TableCell c3=new TableCell(); 
    for(int n=0;n<bookmarkLst.Count;n++) 
    { 
    
 if(Convert.ToInt32(bookmarkLst[n].ToString())==i) 
     { 
      _is=" Yes "; 
     } 
    } 
 
    c3.Text=_is; 
    c3.HorizontalAlign=HorizontalAlign.Center; 
    _is=" OXI "; 
    TableRow r=new TableRow(); 
    r.Cells.Add(c1); 
    r.Cells.Add(c2); 
    r.Cells.Add(c3); 
    r.ForeColor=Color.SlateGray; 
    if(seqance % 2 != 0) 
    { 
     r.BackColor=Color.Gainsboro; 
    } 
 
 
     Table1.Rows.Add(r); 
     
    seqance++; 
 
   } 
 
 
 
  } 
 
 
  /// <summary> 
  /// generate Score Report 
  /// by some calculations 
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  /// </summary> 
  public void ShowResult() 
  { 
   quizPanal.Visible=false; 
   revisionPanal.Visible=false; 
   resultPanal.Visible=true; 
 
   int score=Convert.ToInt32(ViewState["score"]); 
  
 totalQNumber=Convert.ToInt32(ViewState["totalQNumber"]); 
   startTime=(DateTime)ViewState["startTime"]; 
   spentTime=DateTime.Now.Subtract(startTime); 
 
   progressBar.Value=score; 
   progressBar.Total=totalQNumber; 
  
 dateLbl.Text=DateTime.Now.ToUniversalTime().ToShortDateString(); 
   totalQNoREsLbl.Text=totalQNumber.ToString(); 
   correctAnswersLbl.Text=score.ToString(); 
   timeTakenLbl.Text=spentTime.Hours.ToString()+"<font 
color=\"#666699\">:</font>"+spentTime.Minutes.ToString()+"<font 
color=\"#666699\">:</font>"+spentTime.Seconds.ToString()+"<font 
color=\"#666699\" size=\"1\"> Ώρες.</font>"; 
            float temp; 
            temp = (float.Parse(correctAnswersLbl.Text) / 
float.Parse(totalQNoREsLbl.Text)); 
            if (temp <= 0.2) 
                Label1.Text = "1"; 
            else 
 
           if ((temp > 0.2) && (temp <= 0.4)) 
                Label1.Text = "2"; 
           else 
 
                if (temp > 0.4 && temp <= 0.6)  
                Label1.Text = "3"; 
                else 
 
                if (temp > 0.6 && temp <= 0.8)  
                Label1.Text = "4"; 
                else 
 
                if (temp > 0.8)  
                Label1.Text = "5"; 
 
            SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[3]; 
 
            arParms[0] = new SqlParameter("@Lessonid", 
SqlDbType.Int); 
            arParms[0].Value = Request.Params["id"]; 
 
            arParms[1] = new SqlParameter("@username", 
SqlDbType.VarChar,50); 
            arParms[1].Value = 
Request.Cookies["ASALES_FullName"].Value; 
 
            arParms[2] = new SqlParameter("@katataksi", 
SqlDbType.Int); 
            arParms[2].Value = Label1.Text; 
 
            try 
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            { 
                SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_SAVEKATATAKSI", arParms); 
 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
 
                throw ex; 
 
            } 
             
  } 
 
 
 
  #region Web Form Designer generated code 
  override protected void OnInit(EventArgs e) 
  { 
   // 
   // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web 
Form Designer. 
   // 
   InitializeComponent(); 
   base.OnInit(e); 
  } 
   
  ///  Required method for Designer support - do not 
modify 
  ///  the contents of this method with the code editor. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
  { 
 
  } 
  #endregion 
 
  /// <summary> 
  /// move to the next Question 
  /// Until rich last question 
  /// then fire Review() 
  /// </summary> 
  /// <param name="sender"></param> 
  /// <param name="e"></param> 
  private void ImageButton1_Click(object sender, 
System.Web.UI.ImageClickEventArgs e) 
  { 
 
 
  } 
 
 
  /// <summary> 
  /// fire ShowResult() 
  /// </summary> 
  /// <param name="sender"></param> 
  /// <param name="e"></param> 
  protected void resultBtn_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
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  { 
    quizPanal.Visible=false; 
    revisionPanal.Visible=false; 
    resultPanal.Visible=true; 
    ShowResult(); 
  } 
 
 
  /// <summary> 
  /// fire ReAnswer() 
  /// </summary> 
  /// <param name="sender"></param> 
  /// <param name="e"></param> 
  protected void markBtn_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   ReAnswer(); 
  } 
 
 
  /// <summary> 
  /// generate a list of bookmarked questions 
  /// and fire ShowQuestion() for first one 
  /// according to some rules 
  /// </summary> 
  public void ReAnswer() 
  { 
   quizPanal.Visible=true; 
   revisionPanal.Visible=false; 
   resultPanal.Visible=false; 
   isReview=true; 
    
   bookmarkLst=(ArrayList)ViewState["bookmarkLst"]; 
   totalMarkedQuestion=bookmarkLst.Count; 
   currentMarkedQuestion=Convert.ToInt32(bookmarkLst[0]); 
   markLoop=1; 
   ViewState["markLoop"]=markLoop; 
   ViewState["isReview"]=isReview; 
   ViewState["totalMarkedQuestion"]=totalMarkedQuestion; 
  
 ViewState["currentMarkedQuestion"]=currentMarkedQuestion; 
 
   ShowQuestion(currentMarkedQuestion); 
 
  } 
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
           
Response.Redirect("studentstudy.aspx?id="+Request.Params["id"]); 
 
        } 
        protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            isReview = Convert.ToBoolean(ViewState["isReview"]); 
            if (ViewState["markLoop"] != null) 
            { 
                markLoop = Convert.ToInt32(ViewState["markLoop"]); 
            } 
 
            if (!isReview) 
            { 
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                totalQNumber = 
Convert.ToInt32(ViewState["totalQNumber"]); 
                currentQNo = 
Convert.ToInt32(ViewState["currentQNo"]); 
                int correctAnswer = 
Convert.ToInt32(ViewState["correctAnswer"]); 
                int score = Convert.ToInt32(ViewState["score"]); 
 
                if (ViewState["historyALst"] != null) 
                { 
                    historyALst = 
(ArrayList)ViewState["historyALst"]; 
                } 
 
                if (ViewState["bookmarkLst"] != null) 
                { 
                    bookmarkLst = 
(ArrayList)ViewState["bookmarkLst"]; 
                } 
 
 
                if (answersRBL.SelectedItem.Value == 
correctAnswer.ToString()) 
                { 
                    score++; 
                } 
                
historyALst.Add(Convert.ToInt32(answersRBL.SelectedItem.Value)); 
 
                if (bookmarkCKBX.Checked) 
                { 
                    bookmarkLst.Add(currentQNo - 1); 
                    bookmarkCKBX.Checked = false; 
                    wasChecked = true; 
                    ViewState["wasChecked"] = wasChecked; 
                } 
 
 
                ViewState["score"] = score; 
                ViewState["historyALst"] = historyALst; 
                ViewState["bookmarkLst"] = bookmarkLst; 
 
 
                if (totalQNumber >= currentQNo) 
                { 
                    quizPanal.Visible = true; 
                    revisionPanal.Visible = false; 
                    resultPanal.Visible = false; 
 
                    ShowQuestion(currentQNo); 
                } 
                else 
                { 
                    Review(); 
                } 
            } 
            else // Bookmark Review Case 
            { 
                totalMarkedQuestion = 
Convert.ToInt32(ViewState["totalMarkedQuestion"]); 
                bookmarkLst = (ArrayList)ViewState["bookmarkLst"]; 
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                if (totalMarkedQuestion > markLoop) 
                { 
 
                    currentMarkedQuestion = 
Convert.ToInt32(bookmarkLst[markLoop].ToString()); 
                    markLoop++; 
                    ViewState["markLoop"] = markLoop; 
                    ViewState["currentMarkedQuestion"] = 
currentMarkedQuestion; 
                    ShowQuestion(currentMarkedQuestion); 
 
                } 
                else 
                { 
                    ShowResult(); 
                } 
 
 
 
            } 
 
        } 
} 
} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   Κώδικας Αξιολόγησης Εκπαιδευομένου 
 
namespace Quiz 
{ 
 using System; 
 using System.Data; 
 using System.Drawing; 
 using System.Web; 
 using System.Web.UI; 
 using System.Web.UI.WebControls; 
 using System.Web.UI.HtmlControls; 
 using System.IO; 
 using System.Xml; 
 using System.Xml.XPath; 
 using System.Text; 
 using System.Collections; 
    using System.Data.SqlClient; 
    using Microsoft.ApplicationBlocks.Data; 
 
 public partial  class wucQuiz1 : System.Web.UI.UserControl 
 { 
 
  
  //hold user Answers 
  ArrayList historyALst=new ArrayList(); 
  //hold bookmarked Question(s) 
  ArrayList bookmarkLst=new ArrayList(); 
  //used to replace index 1 by A and 2 by B ....etc 
  char[] perfix=new char[10] 
{'A','B','Γ','Δ','F','G','H','J','K','L'}; 
   
  int currentQNo; 
  int totalQNumber; 
  int totalMarkedQuestion; 
  int currentMarkedQuestion; 
  int markLoop; 
  DateTime startTime; 
  TimeSpan spentTime; 
  bool isReview; 
  bool wasChecked=false; 
        DataSet dr; 
        DataSet dr1; 
 
 
         
 
        protected int GetQuestionsCount() 
        { 
             
 
            SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
            arParms[0] = new SqlParameter("@id", SqlDbType.VarChar, 
50); 
            arParms[0].Value = Request.Params["id"]; 
 
            arParms[1] = new SqlParameter("@outinfo", SqlDbType.Int); 
            arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
            try 
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            { 
                SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETQUESTIONSCOUNT", arParms); 
                return int.Parse(arParms[1].Value.ToString()); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                throw ex; 
            } 
        } 
   
 
  protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
 
             
 
            markBtn.Attributes.Add("onclick","Review()"); 
            SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
            arParms[0] = new SqlParameter("@id", SqlDbType.Int); 
            arParms[0].Value = Request.Params["id"]; 
 
            arParms[1] = new SqlParameter("@level", SqlDbType.Int); 
            arParms[1].Value = Request.Params["l"]; 
 
            dr = SqlHelper.ExecuteDataset(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETTESTQUESTIONS", arParms); 
            dr1 = SqlHelper.ExecuteDataset(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETANSWERSFOR5RANDOMQUESTION", new SqlParameter("@id", 
Request.Params["id"])); 
 
            
 
 
   //Is New Quiz?. 
   if(!IsPostBack) 
   { 
 
 
                SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_DELETETEMP"); 
 
                 
    //Yes. 
    quizPanal.Visible=true;// show quiz screen. 
    revisionPanal.Visible=false;//hide review report 
screen. 
    resultPanal.Visible=false; // hide score report 
screen. 
     
 
    startTime=DateTime.Now; 
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    currentQNo=1; 
    //totalQNumber=nav.Select("//mc").Count; 
                totalQNumber = GetQuestionsCount(); 
 
    ViewState["startTime"]=startTime; 
    ViewState["totalQNumber"]=totalQNumber; 
    ViewState["currentQNo"]=currentQNo; 
    ViewState["score"]=0; 
 
    ShowQuestion(currentQNo); 
   } 
  } 
 
 
 
  /// <summary> 
  /// Retrive Question and its Choice from 
  /// XML file and render it to screen 
  /// </summary> 
  /// <param name="_qNo">Question Number</param> 
  public void ShowQuestion(int _qNo) 
  { 
   quizPanal.Visible=true; 
   revisionPanal.Visible=false; 
   resultPanal.Visible=false; 
   answersRBL.Items.Clear(); 
   isReview=Convert.ToBoolean(ViewState["isReview"]); 
  
 if(isReview){bookmarkCKBX.Enabled=false;Image1.Visible=true;qNoL
bl.ForeColor=Color.Red;RequiredFieldValidator1.Text="Παρακαλώ 
απαντήστε!";} 
   startTime=(DateTime)ViewState["startTime"]; 
  
 totalQNumber=Convert.ToInt32(ViewState["totalQNumber"]); 
   spentTime=DateTime.Now.Subtract(startTime); 
    
   int counter=1; 
   string str; 
 
   qNoLbl.Text="Ερώτηση: "+_qNo.ToString()+" / 
"+totalQNumber.ToString(); 
            questionLbl.Text = _qNo.ToString() + ": " + 
dr.Tables[0].Rows[_qNo-1]["Question"]; 
            secret.Text = dr.Tables[0].Rows[_qNo - 
1]["id"].ToString(); 
 
   spentTimeLbl.Text=spentTime.Minutes.ToString()+" ~ 
"+spentTime.Seconds.ToString(); 
 
            foreach (DataRow row in dr1.Tables[0].Rows) 
   { 
                if ((int)row["QuestionId"] == 
(int)dr.Tables[0].Rows[_qNo - 1]["id"]) 
                { 
                    str = counter.ToString(); 
                    answersRBL.Items.Add(new ListItem(" <font 
color=\"#666666\">" + perfix[counter - 1].ToString() + ":  </font>" + 
(string)row["Answer"], str)); 
 
 
                    if ((Boolean)row["ISRight"] == true) 
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                    { 
                        ViewState["correctAnswer"] = counter; 
                    } 
 
                    counter++; 
                } 
   } 
             
            currentQNo++; 
            ViewState["currentQNo"] = currentQNo; 
  } 
 
 
 
  /// <summary> 
  /// generate Review Report 
  /// by retrive user answers from historyALst ArrayList 
  /// and Bookmarked Question(s) from bookmarkLst ArrayList 
  /// and do user descion 
  /// </summary> 
  public void Review() 
  { 
   quizPanal.Visible=false; 
   revisionPanal.Visible=true; 
   resultPanal.Visible=false; 
   int seqance=0; 
   string _is=" OXI "; 
   bookmarkLst=(ArrayList)ViewState["bookmarkLst"]; 
   historyALst=(ArrayList)ViewState["historyALst"]; 
   wasChecked=Convert.ToBoolean(ViewState["wasChecked"]); 
   if(!wasChecked) 
   { 
    markBtn.Enabled=false; 
   } 
 
  
 totalQNumber=Convert.ToInt32(ViewState["totalQNumber"]); 
    
   //table header 
   TableCell c=new TableCell(); 
   TableCell cc=new TableCell(); 
   TableCell ccc=new TableCell(); 
 
   c.Text="Αριθμός Ερώτησης."; 
   cc.Text="Απαντήσατε"; 
   ccc.Text="Θα γινει επανέλεγχος"; 
 
   TableRow hr=new TableRow(); 
   hr.Cells.Add(c); 
   hr.Cells.Add(cc); 
   hr.Cells.Add(ccc); 
 
   hr.ForeColor=Color.White; 
   hr.BackColor=Color.LightSlateGray; 
 
   Table1.Rows.Add(hr); 
 
   Table1.Font.Bold=true; 
 
   for(int i=1;i<=totalQNumber;i++) 
   { 
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    //no 
    TableCell c1=new TableCell(); 
    c1.Text=i.ToString(); 
    //answer 
    TableCell c2=new TableCell(); 
    c2.HorizontalAlign=HorizontalAlign.Center; 
    c2.Text=perfix[Convert.ToInt32(historyALst[i-1])-
1].ToString(); 
    //is for review 
    TableCell c3=new TableCell(); 
    for(int n=0;n<bookmarkLst.Count;n++) 
    { 
    
 if(Convert.ToInt32(bookmarkLst[n].ToString())==i) 
     { 
      _is=" Yes "; 
     } 
    } 
 
    c3.Text=_is; 
    c3.HorizontalAlign=HorizontalAlign.Center; 
    _is=" OXI "; 
    TableRow r=new TableRow(); 
    r.Cells.Add(c1); 
    r.Cells.Add(c2); 
    r.Cells.Add(c3); 
    r.ForeColor=Color.SlateGray; 
    if(seqance % 2 != 0) 
    { 
     r.BackColor=Color.Gainsboro; 
    } 
 
 
     Table1.Rows.Add(r); 
     
    seqance++; 
 
   } 
 
 
 
  } 
 
 
  /// <summary> 
  /// generate Score Report 
  /// by some calculations 
  /// </summary> 
        ///  
 
        protected int GetGoodScore() 
        { 
            SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
            arParms[0] = new SqlParameter("@id", SqlDbType.VarChar, 
50); 
            arParms[0].Value = Request.Params["id"]; 
 
            arParms[1] = new SqlParameter("@outinfo", SqlDbType.Int); 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ                            

‐254‐ 

            arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
            try 
            { 
                SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETGOODSCORE", arParms); 
                return int.Parse(arParms[1].Value.ToString()); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                throw ex; 
            } 
        } 
 
 
  public void ShowResult() 
  { 
   quizPanal.Visible=false; 
   revisionPanal.Visible=false; 
   resultPanal.Visible=true; 
 
   int score=Convert.ToInt32(ViewState["score"]); 
  
 totalQNumber=Convert.ToInt32(ViewState["totalQNumber"]); 
   startTime=(DateTime)ViewState["startTime"]; 
   spentTime=DateTime.Now.Subtract(startTime); 
 
   progressBar.Value=score; 
   progressBar.Total=totalQNumber; 
  
 dateLbl.Text=DateTime.Now.ToUniversalTime().ToShortDateString(); 
   totalQNoREsLbl.Text=totalQNumber.ToString(); 
   correctAnswersLbl.Text=score.ToString(); 
   timeTakenLbl.Text=spentTime.Hours.ToString()+"<font 
color=\"#666699\">:</font>"+spentTime.Minutes.ToString()+"<font 
color=\"#666699\">:</font>"+spentTime.Seconds.ToString()+"<font 
color=\"#666699\" size=\"1\"> Ώρες.</font>"; 
            if (score < totalQNumber) 
            { 
                Label2.Visible = true; 
                DataSet dr3; 
                dr3 = SqlHelper.ExecuteDataset(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETTEMP"); 
                if (dr.Tables[0].Rows.Count > 0) 
                { 
                    GridView1.DataSource = dr3; 
                    GridView1.DataBind(); 
                    GridView1.Visible = true; 
                } 
            } 
            float temp = (float.Parse(correctAnswersLbl.Text) / 
float.Parse(totalQNoREsLbl.Text)) * 100; 
            if (temp >= GetGoodScore()) 
            { 
 
                Label1.Text = 
(int.Parse(Request.Params["l"])+1).ToString(); 
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                SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[3]; 
 
                arParms[0] = new SqlParameter("@Lessonid", 
SqlDbType.Int); 
                arParms[0].Value = Request.Params["id"]; 
 
                arParms[1] = new SqlParameter("@username", 
SqlDbType.VarChar, 50); 
                arParms[1].Value = 
Request.Cookies["ASALES_FullName"].Value; 
 
                if (int.Parse(Label1.Text) < 6) 
                { 
                    arParms[2] = new SqlParameter("@katataksi", 
SqlDbType.Int); 
                    arParms[2].Value = Label1.Text; 
                } 
                else 
                { 
                    arParms[2] = new SqlParameter("@katataksi", 
SqlDbType.Int); 
                    arParms[2].Value = 5; 
                } 
 
                try 
                { 
                    SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_UPDATEKATATAKSI", arParms); 
 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
 
                    throw ex; 
 
                } 
            } 
             
  } 
 
 
 
  #region Web Form Designer generated code 
  override protected void OnInit(EventArgs e) 
  { 
   // 
   // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web 
Form Designer. 
   // 
   InitializeComponent(); 
   base.OnInit(e); 
  } 
   
  ///  Required method for Designer support - do not 
modify 
  ///  the contents of this method with the code editor. 
  /// </summary> 
  private void InitializeComponent() 
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  { 
 
  } 
  #endregion 
 
  /// <summary> 
  /// move to the next Question 
  /// Until rich last question 
  /// then fire Review() 
  /// </summary> 
  /// <param name="sender"></param> 
  /// <param name="e"></param> 
 
 
  /// <summary> 
  /// fire ShowResult() 
  /// </summary> 
  /// <param name="sender"></param> 
  /// <param name="e"></param> 
  protected void resultBtn_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
    quizPanal.Visible=false; 
    revisionPanal.Visible=false; 
    resultPanal.Visible=true; 
    ShowResult(); 
  } 
 
 
  /// <summary> 
  /// fire ReAnswer() 
  /// </summary> 
  /// <param name="sender"></param> 
  /// <param name="e"></param> 
  protected void markBtn_Click(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   ReAnswer(); 
  } 
 
 
  /// <summary> 
  /// generate a list of bookmarked questions 
  /// and fire ShowQuestion() for first one 
  /// according to some rules 
  /// </summary> 
  public void ReAnswer() 
  { 
   quizPanal.Visible=true; 
   revisionPanal.Visible=false; 
   resultPanal.Visible=false; 
   isReview=true; 
    
   bookmarkLst=(ArrayList)ViewState["bookmarkLst"]; 
   totalMarkedQuestion=bookmarkLst.Count; 
   currentMarkedQuestion=Convert.ToInt32(bookmarkLst[0]); 
   markLoop=1; 
   ViewState["markLoop"]=markLoop; 
   ViewState["isReview"]=isReview; 
   ViewState["totalMarkedQuestion"]=totalMarkedQuestion; 
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 ViewState["currentMarkedQuestion"]=currentMarkedQuestion; 
 
   ShowQuestion(currentMarkedQuestion); 
 
  } 
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
           
Response.Redirect("studentstudy.aspx?id="+Request.Params["id"]); 
 
        } 
        protected void GridView1_RowCommand(object sender, 
GridViewCommandEventArgs e) 
        { 
            if (e.CommandName == "BackTrace") 
            { 
                int index = Convert.ToInt32(e.CommandArgument); 
 
 
                Response.Redirect("studentbacktrace.aspx?id=" + 
index); 
            } 
        } 
        protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
   isReview=Convert.ToBoolean(ViewState["isReview"]); 
   if(ViewState["markLoop"]!=null) 
   { 
    markLoop=Convert.ToInt32(ViewState["markLoop"]) ; 
   } 
 
   if(!isReview) 
   { 
   
 totalQNumber=Convert.ToInt32(ViewState["totalQNumber"]); 
   
 currentQNo=Convert.ToInt32(ViewState["currentQNo"]); 
    int 
correctAnswer=Convert.ToInt32(ViewState["correctAnswer"]); 
    int score=Convert.ToInt32(ViewState["score"]); 
 
    if(ViewState["historyALst"]!= null) 
    { 
    
 historyALst=(ArrayList)ViewState["historyALst"]; 
    } 
    
    if(ViewState["bookmarkLst"]!= null) 
    { 
    
 bookmarkLst=(ArrayList)ViewState["bookmarkLst"]; 
    } 
 
 
                if (answersRBL.SelectedItem.Value == 
correctAnswer.ToString()) 
                { 
                    score++; 
                } 
                else 
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                { 
                    SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[4]; 
 
                    arParms[0] = new SqlParameter("@questionid", 
SqlDbType.Int); 
                    arParms[0].Value = secret.Text; 
 
                    arParms[1] = new SqlParameter("@Question", 
SqlDbType.VarChar,1001); 
                    arParms[1].Value = questionLbl.Text; 
 
                    arParms[2] = new SqlParameter("@Wrong", 
SqlDbType.VarChar, 1001); 
                    arParms[2].Value = answersRBL.SelectedItem.Text; 
 
                    arParms[3] = new SqlParameter("@Right", 
SqlDbType.VarChar, 1001); 
                    arParms[3].Value = answersRBL.Items[correctAnswer 
- 1].Text; 
 
                    try 
                    { 
                        SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_SAVETEMP", arParms); 
                    } 
                    catch (Exception ex) 
                    { 
 
                        throw ex; 
 
                    } 
                } 
   
 historyALst.Add(Convert.ToInt32(answersRBL.SelectedItem.Value)); 
 
    if(bookmarkCKBX.Checked) 
    { 
     bookmarkLst.Add(currentQNo-1); 
     bookmarkCKBX.Checked=false; 
     wasChecked=true; 
     ViewState["wasChecked"]=wasChecked; 
    } 
 
     
    ViewState["score"]=score; 
    ViewState["historyALst"]=historyALst; 
    ViewState["bookmarkLst"]=bookmarkLst; 
 
    
    if(totalQNumber >= currentQNo) 
    { 
     quizPanal.Visible=true; 
     revisionPanal.Visible=false; 
     resultPanal.Visible=false; 
   
     ShowQuestion(currentQNo); 
    } 
    else 
    {   
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     Review(); 
    } 
   } 
   else // Bookmark Review Case 
   { 
   
 totalMarkedQuestion=Convert.ToInt32(ViewState["totalMarkedQuesti
on"]); 
    bookmarkLst=(ArrayList)ViewState["bookmarkLst"]; 
    if(totalMarkedQuestion>markLoop) 
    { 
      
    
 currentMarkedQuestion=Convert.ToInt32(bookmarkLst[markLoop].ToSt
ring()); 
     markLoop++; 
     ViewState["markLoop"]=markLoop; 
    
 ViewState["currentMarkedQuestion"]=currentMarkedQuestion; 
     ShowQuestion(currentMarkedQuestion); 
      
    } 
    else 
    { 
     ShowResult(); 
    } 
     
 
 
   } 
 
 
 
 
        } 
} 
} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  Κώδικας «Backtrace” διαδικασίας 
 
using System; 
using System.Collections; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Data.SqlClient; 
using Microsoft.ApplicationBlocks.Data; 
 
public partial class members_studentbacktrace : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Label1.Text = GetBacktraceChapter(); 
        Label2.Text = GetBacktrace(); 
    } 
 
    protected string GetBacktrace() 
    { 
        SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
        arParms[0] = new SqlParameter("@questionid", SqlDbType.Int); 
        arParms[0].Value = Request.Params["id"]; 
 
        arParms[1] = new SqlParameter("@backtrace", 
SqlDbType.VarChar, 8000); 
        arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
        try 
        { 
            SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=Asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETBACKTRACE", arParms); 
            return arParms[1].Value.ToString(); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            throw ex; 
        } 
 
    } 
 
    protected string GetBacktraceChapter() 
    { 
        SqlParameter[] arParms = new SqlParameter[2]; 
 
        arParms[0] = new SqlParameter("@questionid", SqlDbType.Int); 
        arParms[0].Value = Request.Params["id"]; 
 
        arParms[1] = new SqlParameter("@backtracechapter", 
SqlDbType.VarChar, 100); 
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        arParms[1].Direction = ParameterDirection.Output; 
 
        try 
        { 
            SqlHelper.ExecuteNonQuery(«User 
ID=user;Password=pass;Initial Catalog=Asales;Data 
Source=localhost\\sqlexpress", CommandType.StoredProcedure, 
"ASALES_GETBACKTRACECHAPTER", arParms); 
            return arParms[1].Value.ToString(); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            throw ex; 
        } 
 
    } 
} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:  ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   

 
Πίνακας: Answers, αποθηκεύει πιθανές απαντήσεις της κάθε ερώτησης 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

απάντηση 

Question id  int  Ξένο κλειδί, σύνδεση με τον 

πίνακα questions 

Answer  varchar(2000)  Το κείμενο της απάντησης 

isright  Bit  Ορίζει την απάντηση ως 

σωστή ή λάθος 

 

Πίνακας: Announcements, αποθηκεύει γενικές ανακοινώσεις του συστήματος προς τους 

χρήστες 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

announcement 

announcedate  datetime   Ημερομηνία καταχώρησης 

ανακοίνωσης 

announcetitle  varchar(50)   Τίτλος ανακοίνωσης 

announcetext  Varchar(5000)   Κείμενο ανακοίνωσης 

 
Πίνακας: Chapters, αποθηκεύει τη δομή των κεφαλαίων των μαθημάτων 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

chapter 

Lessonid  Int  Ξένο κλειδί, σύνδεση με τον 

πίνακα lessons.Συσχετίζει το 

κεφάλαιο με το μάθημα στο 

οποίο ανήκει 

Chaptertitle  Varchar(100)  Τίτλος κεφαλαίου 
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Chapterlevel  Smallint  Επίπεδο δυσκολίας του 

κεφαλαίου 

Order  Int  Σειρά 

ταξινόμησης/εμφάνισης 

κεφαλαίων του μαθήματος 

Tags  Varchar(500)  Tags κεφαλαίου για χρήση 

στην αναζήτηση 

 
Πίνακας: Comments, αποθηκεύει τα σχόλια των εκπαιδευομένων στην ύλη κάθε 

παραγράφου 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

comment 

Comment  Vachar(6000)  Κείμενο σχολίου 

Username  Varchar(50)  Όνομα εκπαιδευόμενου που 

έκανε το σχόλιο 

Commentdate  Smalldatetime  Ημερομηνία καταχώρησης 

του σχολίου 

Paragraphid  int  Ξένο κλειδί, σύνδεση με τον 

πίνακα paragraphs. 

Συσχετίζει το σχόλιο με την 

παράγραφο στην οποία 

αναφέρεται 

 
Πίνακας: LessonData, αποθηκεύει την ύλη μιας παραγράφου (κείμενο, εικόνες, βίντεο κτλ) 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

lessondata 

Paragraphid  Int  Ξένο κλειδί, σύνδεση με τον 

πίνακα paragraphs. 

Συσχετίζει το περιεχόμενο 

μιας παραγράφου με την 
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παράγραφο στην οποία 

ανήκει 

LessonData  Varchar(8000)  Το εκπαιδευτικό υλικό 

(περιεχόμενο) της 

παραγράφου 

     

 

Πίνακας: Lessons, αποθηκεύει τις βασικές πληροφορίες ενός μαθήματος 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

lesson 

Lessontitle  Varchar(100)  Τίτλος μαθήματος 

Lessondescription  Varcher(500)  Περιγραφή μαθήματος 

Username  Varchar(50)  Όνομα χρήστη που 

δημιούργησε το μάθημα. 

Ξένο κλειδί για την σύνδεση 

με τον πίνακα 

Createdate  Datetime  Ημερομηνία δημιουργίας 

μαθήματος 

Editdate  Datetime  Ημερομηνία τελευταίας 

επεξεργασίας μαθήματος 

Questionscount  Int  Πλήθος ερωτήσεων στα tests 

αξιολόγησης του μαθήματος 

Sucesspercent  Int  Ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας 

σε ένα test, ώστε να γίνει 

αλλαγή επιπέδου ενός 

μαθητή στο μάθημα 

Published  Bit  Ορίζει ένα το μάθημα είναι 

δημοσιευμένο/διαθέσιμο ή 

όχι 

Tags  Varchar(1000)  Tags που χρησιμοποιούνται 

στην αναζήτηση 
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Πίνακας: Members, αποθηκεύει τις βασικές πληροφορίες των χρηστών  

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Username  Varchar(50)  Μοναδικό όνομα χρήστη 

Password  Varchar(50)  Το password του χρήστη 

Fname  Varchar(50)  Όνομα χρήστη 

Lname  Varchar(10)  Επίθετο χρήστη 

Email  Varchar(50)  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

χρήστη 

Accountrights  Int  Ορίζει τον ρόλο του χρήστη 

στο σύστημα (εκπαιδευτής, 

εκπαιδευόμενος κτλ). Ξένο 

κλειδί για σύνδεση με τον 

πίνακα userroles 

Ipaddress  Varchar(50)  Η IP του χρήστη κατά την 

εγγραφή του στο σύστημα 

Createdate  datetime  Ημερομηνία εγγραφής 

Lastlogindate  datetime  Ημερομηνία της πιο 

πρόσφατης σύνδεσης 

Lastip  Varchar(50)  Η ip της πιο πρόσφατης 

σύνδεσης 

authorized  bit  Ορίζει αν ο χρήστης έχει 

ολοκληρώσει την διαδικασία 

επιβεβαίωσης στοιχείων 

 
Πίνακας: Questions, αποθηκεύει τις ερωτήσεις των μαθημάτων 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

question 

Lessonid  Int  Ξένο κλειδί, σύνδεση με τον 

πίνακα lessons. Συσχετίζει 

την ερώτηση με το μάθημα 
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στο οποίο ανήκει 

Question  Varchar(2000)  Το κείμενο της ερώτησης 

Questionlevel  Int  Το επίπεδο δυσκολίας της 

ερώτησης 

Backtrace  Varchar(6000)  Σύνδεση με το εδάφιο της 

ύλης από όπου προκύπτει η 

σωστή απάντηση 

Backtracechapter   Varchar(100)  Κεφάλαιο & ενότηυτα του 

μαθήματος που εμπεριέχει 

τη σωστή απάντηση 

 
Πίνακας: SLessons, αποθηκεύει τα μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί και παρακολουθεί ο 

εκπαιδευόμενος 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

slesson 

Lessonid  Int  Ξένο κλειδί, σύνδεση με τον 

πίνακα lessons 

Username  Varchar(50)  To username του 

εκπαιδευόμενου 

Katataksi  smallint  To τρέχον επίπεδο 

κατάταξης του 

εκπαιδευόμενου στο 

μάθημα 
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Πίνακας: Paragraphss, αποθηκεύει τις παραγράφους (ενότητες) των κεφαλαίων των 

μαθημάτων 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

paragraph 

Chaptered  Int  Ξένο κλειδί, σύνδεση με τον 

πίνακα chapters. Συσχετίζει 

το κεφάλαιο με την 

παράγραφο στο οποίο 

ανήκει 

Paragraphtitle  Varchar(100)  Τιτλος της παραγράφου 

Paragraphtype  int  Τύπος της παραγράφου 

(κείμενο, εικόνα,κτλ) 

Order  int  Σειρά 

ταξινόμησης/εμφάνισης των 

παραγράφων ενός 

κεφαλαίου 

rating  smallint  Ο μέσος όρος βαθμολογίας 

που έχουν δώσει οι μαθητές 

στην ποιότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού της 

παραγράφου 

 

Πίνακας: userroless, αποθηκεύει τους ρόλους χρηστών του συστήματος (εκπαιδευτής, 

εκπαιδευόμενος κτλ) 

 

Πεδία  Τύπος Πεδίων  Περιγραφή 

Id  int  Μοναδικός αριθμός για κάθε 

userrole 

Role  Varchar(50)  O ρόλος του χρήστη στο 

σύστημα 
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