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Περίληψη
Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
εφαρμοστεί η προσαρμογή σε web-based εφαρμογές. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται
και εξετάζονται όλες οι τεχνικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα προσαρμοστικά
συστήματα υπερμέσων. Στην συνεχεία και μετά από την προσεκτική εξέταση της
βιβλιογραφίας προτείνουμε την αρχιτεκτονική αναφοράς AHAM (Adaptive Hypermedia
Architecture Model) για να περιγράψουμε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο την
λειτουργιά και τον τρόπο εργασίας ενός συστήματος προσαρμοστικών υπερμέσων άλλα και
να δώσουμε μία αρχιτεκτονική με βάση την οποία μπορούν να συγκριθούν τα διαφορά AHS
(Adaptive Hypermedia Systems). Για να επικυρώσουμε την προτεινόμενη αρχιτεκτονική
παρουσιάζουμε και αναλύουμε λεπτομερώς ένα πραγματικό AHS το ΑΗΑ!(Adaptive
Hypermedia for All). Τέλος με την βοήθεια του συστήματος AHA! δημιουργούμε μία
προσαρμοστική web-based εφαρμογή προκειμένου να δείξουμε πως λειτούργει πραγματικά
μία προσαρμοστική εφαρμογή και τι επιδράσεις έχει στον τελικό χρηστή.
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1. Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
1.1 Δικαιολόγηση του Θέματος
Όταν ένας συγγραφέας (ή ένας οργανισμός) δημιουργεί μια πηγή πληροφοριών, τότε
αυτή προορίζεται για να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο ακροατήριο. Κατά συνέπεια η
διαδικασία δημιουργίας είναι πάντα "από έναν προς πολλούς". Από την άλλη μεριά οι
χρήστες επιθυμούν να λαμβάνουν ακριβώς τις πληροφορίες χρειάζονται, και να τους
παρουσιάζονται με τον τρόπο που τις θέλουν. Επιθυμούν να αισθάνονται μία πηγή
πληροφοριών σαν δημιουργήθηκε "από έναν προς ένα" δηλαδή από τον δημιουργό για
τον κάθε χρηστή ξεχωριστά. Προκειμένου να δημιουργηθεί μία τέτοια αίσθηση,
διατηρώντας φυσικά την "από έναν προς πολλούς" διαδικασία δημιουργίας εισάγουμε
την

εξατομίκευση

(personalization).

Διαφορετικοί

χρήστες

έχουν

διαφορετικά

ενδιαφέροντα. Μια εξατομικευμένη πηγή πληροφοριών θα παρουσιάσει διαφορετικές
πληροφορίες σε διαφορετικούς χρήστες. Οι χρήστες έχουν επίσης διαφορετικό υπόβαθρο
και γνώσεις, πράγμα που επίσης οδηγεί στην ανάγκη για εξατομικευμένες πληροφορίες έχουν διαφορετικές προτιμήσεις για την παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένου μιας
προτίμησης για διαφορετικά
παρουσίασης, για την

μέσα, για το μήκος ή το επίπεδο

δυσκολίας μιας

σειρά της παρουσίασης, κ.λπ.. Ο κύριος στόχος αυτής της

διπλωματικής εργασίας είναι να παρασχεθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο για συστήματα
που παρέχουν εξατομικευμένες παρουσιάσεις πληροφοριών, που παράγονται από μια
ενιαία πηγή πληροφοριών.
Τα παραδοσιακά έγγραφα κειμένου μπορούν μόνο να παρέχουν μία γραμμική
οργάνωση των πληροφοριών. Δεν είναι δυνατό να αλλαχτεί καθόλου η παρουσίαση για
τους διαφορετικούς χρήστες. Μόλις σχεδιαστεί το έγγραφο κειμένου, παραλαμβάνεται
από όλους τους χρήστες ακριβώς στην ίδια μορφή. Το υπερκείμενο προτάθηκε από τον
Vannevar Bush το 1945. Ο Bush πρότεινε έναν επαναστατικό τρόπο για να
προσπελαύνονται οι πληροφορίες έναντι των παραδοσιακών εγγράφων κειμένου. Ο
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1. Εισαγωγή
τίτλος αυτού του άρθρου "As We May Think" προτείνει ότι οι χρήστες μπορούν να
οργανώσουν τις πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο όπως σκέφτονται. Το υπερκείμενο είναι
μια δομή πληροφοριών στην οποία τα έγγραφα συνδέονται με υπερσυνδέσεις. Οι
χρήστες μπορούν να πηδήσουν από ένα έγγραφο σε ένα άλλο έγγραφο ακολουθώντας τις
υπερσυνδέσεις μεταξύ των εγγράφων. Το υπερκείμενο παρέχει στους χρηστές ελευθερία
πλοήγησης (navigation freedom) μέσω μιας δραστηριότητας που αποκαλείται περιήγηση
(browsing). Οι χρήστες επιλέγουν οι ίδιοι την σειρά που θα διαβάσουν τις διαφορές
σελίδες ή τα έγγραφα. Το υπερκείμενο παρέχει μία μη γραμμική οργάνωση των
πληροφοριών. Σήμερα χρησιμοποιούμε συνήθως τoν όρο υπερμέσα επειδή θεωρούμε ότι
οι πληροφορίες μπορεί να παρουσιάζονται και με άλλες μορφές εκτός του κειμένου. Σε
όλη την εργασία θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους δύο όρους εναλλακτικά.
Το υπερκείμενο δεν παρέχει πραγματικά εξατομικευμένες πληροφορίες. Όταν
ένα έγγραφο πρέπει να προσαρμοστεί στο επίπεδο γνώσης ενός χρήστη ή στο υπόβαθρό
του, το σύστημα μπορεί να προσφέρει συνδέσεις προς διαφορετικές

εκδόσεις των

πληροφοριών, αλλά δεν μπορεί αυτόματα να καθοδηγήσει το χρήστη στην έκδοση που
του ταιριάζει καλυτέρα.
Ένα άλλο πρόβλημα με το υπερκείμενο είναι ότι η ελευθερία πλοήγησης εισάγει
προβλήματα πλοήγησης και προσανατολισμού, τα οποία το παραδοσιακό κείμενο δεν τα
έχει. Σε ένα βιβλίο είναι εύκολο να γνωρίζετε που είστε και τι διαβάσατε προηγουμένως
χάρη στη γραμμική δομή του. Στο υπερκείμενο είναι δύσκολο να θυμάστε τι διαβάζετε
προηγουμένως επειδή αυτό δεν είναι ένα εύκολα αναγνωρίσιμο μέρος της συνολικής
δομής. Επομένως η πλοήγηση και ο προσανατολισμός απαιτούν σημαντικές νοητικές
λειτουργικές δαπάνες. Όταν ο υπερχώρος (hyperspace) γίνεται τεράστιος, οι χρήστες
χάνονται εύκολα στον υπερχώρο υπό την έννοια ότι δεν ξέρουν που βρίσκονται και πού
να πάνε για να πάρουν τις πληροφορίες που επιθυμούν. Οι χρήστες χρειάζονται
εξατομικευμένη (personalized) υποστήριξη προσανατολισμού και πλοήγησης στο
υπερκείμενο. Το σύστημα "θυμάται" που είναι ο χρήστης και μπορεί να τον
ανακατευθύνει κατόπιν αιτήσεως.
Τα προσαρμοστικά υπερμέσα διατηρούν την ελευθερία πλοήγησης του
υπερκειμένου

και

παρέχουν

εξατομίκευση

μέσω

της

προσαρμογής

του

περιεχομένου(adaptive content) και της προσαρμογής της υποστήριξης στην πλοήγηση. Τα
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προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων (AHS, Adaptive Hypermedia Systems)
βρίσκονται υπό ανάπτυξη εδώ και πολλά χρονιά, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς
εφαρμογών. Ακόμα, μέχρι και σήμερα υπάρχουν ελάχιστα τυποποιημένα πρότυπα ή
αρχιτεκτονικές αναφοράς για τα AHS. Πολλά AHS προσφέρουν πολύ παρόμοια
χαρακτηριστικά, και εφευρίσκονται επανειλημμένα οι ίδιες ιδέες. Είναι δύσκολο για τους
ανθρώπους να καταλάβουν και να συγκρίνουν διαφορετικά AHS επειδή όλα
περιγράφονται με πολύ διαφορετικούς τρόπους.

Για έναν σχεδιαστή μιας

προσαρμοστικής εφαρμογής είναι δύσκολο να ανακαλυφθεί ποιο AHS θα μπορούσε να
παρέχει την προσαρμογή που απαιτείται για μία δεδομένη εφαρμογή.
1.2 Στόχοι της Εργασίας
Οι κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τις
μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν γενικά τα προσαρμοστικά συστήματα
υπερμέσων, να παρασχεθεί ένα πρότυπο ή μία αρχιτεκτονική αναφοράς για τα AHS, να
περιγράψουμε τη λειτουργία ενός AHS σε αφηρημένο επίπεδο, και να επεξηγήσουμε πώς
δουλεύει ένα AHS, χρησιμοποιώντας το πρότυπο αναφοράς.
Για να επικυρώσουμε την χρησιμότητα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής
αναφοράς περιγράφουμε αναλυτικά την λειτουργία του AHS AHA! από Debra et al [17]
το όποιο βασίζεται στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική και ακόμη δημιουργούμε και
περιγράφουμε μία εφαρμογή με αυτό το σύστημα.
Η εφαρμογή που θα παρουσιάσουμε είναι μία εκπαιδευτική εφαρμογή άλλα μέσω
αυτής μπορούμε άνετα να παρουσιάσουμε όχι μόνο το σύστημα AHA! άλλα και τα
αποτελέσματα των κανόνων προσαρμογής. Το σύστημα AHA! σχεδιάστηκε αρχικά για
εκπαιδευτικές εφαρμογές άλλα πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς
εφαρμογών.
1.3 Ερευνητικές Ερωτήσεις
Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες ερευνητικές ερωτήσεις με σκοπό να περιγράψουμε
καλύτερα και λεπτομερέστερα τον σκοπό και τους στόχους της εργασίας μας:
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Ερώτηση 1: Πως τα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων λύνουν τα προβλήματα των
συστημάτων υπερκείμενων και ποιες είναι οι κυριότερες τεχνικές και μέθοδοι που
χρησιμοποιούν; (Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται στο 3o κεφάλαιο).
Ερώτηση 2: Ποια αρχιτεκτονική αναφοράς μπορούμε να προτείνουμε με βάση την
εξέταση της βιβλιογραφίας για ένα AHS; (Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται στο
4o κεφάλαιο).
Ερώτηση 3: Πως λειτούργει τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο ένα AHS που βασίζεται
στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική αναφοράς; (Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται
στο 4o κεφάλαιο).
Ερώτηση 4: Υπάρχει εργαλείο που να έχει δημιουργηθεί με βάση την αρχιτεκτονική
AHAM; Εάν ναι πως λειτούργει και ποιες τεχνικές χρησιμοποιεί; (Η απάντηση σε αυτό
το ερώτημα δίνεται στο 5o κεφάλαιο).
Ερώτηση 5: Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μία εφαρμογή υπερκειμένου με το
εργαλείο AHA! και ποιες τεχνικές και μεθόδους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε; (Η
απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται στο 6o κεφάλαιο).
Ερώτηση 6: Πως λειτούργει στην πράξη η εφαρμογή; Κάνει αυτό που επιδιώκαμε; (Η
απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται στο 7o κεφάλαιο).
1.4 Συνεισφορά της Εργασίας
Η κυριότερη συνεισφορά της εργασίας μας είναι ότι παρέχει μία εμπεριστατωμένη
μελέτη για τα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων. Πιο συγκριμένα:
 Αναλύονται

και

χρησιμοποιούνται

πολλές

τεχνικές

και

χρησιμοποιούνται στα περισσότερα προσαρμοστικά υπερμέσων.
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1. Εισαγωγή
 Περιγράφεται μία πλήρης αρχιτεκτονική αναφοράς για τα προσαρμοστικά
συστήματα υπερμέσων και εξηγείται πως λειτουργούν τα AHS σε θεωρητικό
επίπεδο.
 Επιπλέον αναζητήσαμε, βρήκαμε και παρουσιάσαμε διεξοδικά (δίχως να μπούμε
σε τεχνικές-προγραμματιστικές λεπτομέρειες) τον τρόπο εργασίας ενός
συστήματος υπερμέσων που βασίζεται προτεινόμενη αρχιτεκτονική.
 Δημιουργήσαμε με το σύστημα AHA! μία εκπαιδευτική εφαρμογή και
παρουσιάσαμε πως εργάζεται.
 Είναι από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο
ερευνητικό πεδίο στον Ελληνικό χώρο.
1.5 Διάρθρωση της Εργασίας
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε κάποιες πληροφορίες οι όποιες είναι απαραίτητες για να
γίνουν πιο εύκολα κατανοητά τα θέματα που περιγράφονται σε αυτή την εργασία,
πρόκειται δηλαδή για ένα εισαγωγικό κεφάλαιο. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν το
υπερκείμενο, τα υπερμέσα, τα μοντέλα συστημάτων υπερκειμένου και τα AHS.
Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε αναλυτικά τις μεθόδους και τις τεχνικές που
χρησιμοποιούν τα προσαρμοστικά υπερμέσα.
Στο 4ο Κεφάλαιο περιγράφουμε μία σημαντική-αντιπροσωπευτική αρχιτεκτονική
αναφοράς για τα Web-Based προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων. Στο 5o Κεφάλαιο
παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική και η λειτουργία του συστήματος AHA! το όποιο
βασίζεται στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική αναφοράς.
Στο 6ο Κεφάλαιο δημιουργούμε μία εκπαιδευτική εφαρμογή χρησιμοποιώντας το
σύστημα AHA! και τις τεχνικές προσαρμογής που εξετάσαμε στο 3ο κεφάλαιο. Στο 7ο
Κεφάλαιο παρουσιάζουμε την λειτουργιά της εφαρμογής που δημιουργήσαμε μέσα από
ένα τυχαίο σενάριο πλοήγησης.
Τέλος στο 8ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα που πρόεκυψαν από το
σύνολο της εργασίας και προτείνουμε κάποιες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.
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Κεφάλαιο 2
Υπερκείμενο και Προσαρμοστικά Υπερμέσα
Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες που θα
χρησιμοποιήσουμε σε όλη την εργασία. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με το
υπερκείμενο, τα υπερμέσα και τα σημαντικότερα προβλήματα τους (§2.1). Στην συνεχεία
θα αναλύσουμε τα κυριότερα πρότυπα υπερκειμένου (§2.2) και θα κάνουμε μία σύντομη
εισαγωγή στα προσαρμοστικά συστήματα υπερκειμένου (§2.3).
2.1 Υπερκείμενο και Υπερμέσα

2.1.1 Ορισμός Υπερκείμενου
Τα παραδοσιακά έγγραφα κειμένου παρέχουν μια εννοιολογικά γραμμική οργάνωση των
πληροφοριών. Για ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών, αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Είναι
δύσκολο να καθοριστεί η κατάλληλη σειρά ανάγνωσης για κάποιες εννοιολογικές
πληροφορίες που δεν έχουν μια εγγενή διαδοχική σειρά, ή για τις οποίες υπάρχουν
διάφορες πιθανές σειρές ανάγνωσης.
Το υπερκείμενο είναι εξ ορισμού μη ακολουθιακό. Δεν υπάρχει ούτε μια σειρά
που να καθορίζει την ακολουθία με την οποία το κείμενο πρόκειται να διαβαστεί.
Παρέχει τα μέσα στους αναγνώστες για εξερευνήσουν ενεργά το κείμενο παρά για να
απορροφήσουν παθητικά ένα τμήμα πληροφοριών. Το υπερκείμενο αποτελείται από
συνδεμένα κομμάτια κειμένου (ή άλλους τύπους πληροφοριών). Κάθε μονάδα
πληροφοριών αποκαλείται κόμβος. Οποιοσδήποτε και αν είναι το μέγεθος των κόμβων,
κάθε ένας από αυτούς μπορεί να έχει τους δείκτες σε άλλες μονάδες, αυτοί οι δείκτες
αποκαλούνται συνδέσεις (links).
To σχήμα 2.1 δείχνει ότι ολόκληρη η δομή του υπερκειμένου διαμορφώνει ένα
δίκτυο από κόμβους και συνδέσεις. Οι αναγνώστες κινούνται μέσω αυτού του δικτύου με
16
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μία δραστηριότητα που αποκαλείται περιήγηση ή πλοήγηση, αντί για ανάγνωση, για να
υπογραμμίσουμε ότι χρήστες πρέπει ενεργά να καθορίσουν τη σειρά με την οποία
διαβάζουν τους κόμβους.

Σχήμα 2.1: Παράδειγμα της δομής του υπερκειμένου.
Η διεπιφάνεια του χρήστη στα συστήματα υπερκειμένου δίνει στους χρήστες
(περιορισμένη) ελευθερία να πλοήγησης στον υπερχώρο. Οι χρήστες χρειάζεται μόνο να
κάνουν κλικ στις συνδέσεις για να πάνε οπουδήποτε θέλουν, και στο μεταξύ οι χρήστες
παίρνουν ένα υπερ-έγγραφο αντί ενός απλού έγγραφου κειμένου. Τα συστήματα
υπερκειμένου παρέχουν στους χρήστες μικρότερη ή μεγαλύτερη ελευθερία πλοήγησης,
ανάλογα με το πόσο πλούσια είναι η δομή των συνδέσεων. Ωστόσο, τα συστήματα
υπερκειμένου παράγουν τα προβλήματα της πλοήγησης και του προσανατολισμού ειδικά
όταν το μέγεθος του υπερχώρου

είναι πολύ μεγάλο. Αφετέρου, τα συστήματα

υπερκειμένων δεν εξετάζουν τα άτομα. Χρήστες που έχουν

διαφορετικούς στόχους

παίρνουν τις ίδιες πληροφορίες, και ο ίδιος χρήστης συνεχίζει να παίρνει τις ίδιες
πληροφορίες ακόμα και όταν ο στόχος του αλλάζει.
Τα συστήματα υπερκειμένου έχουν έμφυτα τα προβλήματα της πλοήγησης και
του προσανατολισμού όταν προσφέρουν στους χρήστες ελευθερία στην πλοήγηση. Για
να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα, τα συστήματα υπερκειμένων παρέχουν συχνά
στους χρήστες εργαλεία υποστήριξης πλοήγησης για να τους βοηθήσουν. Αυτά τα
εργαλεία πλοήγησης είναι τόσο σημαντικά, με αποτέλεσμα σήμερα πολλοί να
υποστηρίζουν ότι

ένα αληθινό σύστημα υπερκειμένου πρέπει να περιλαμβάνει μία
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άμεση αναπαράσταση της δομής του δικτύου στην διεπιφάνεια του χρήστη. Πολύ λίγα
συστήματα υπερκειμένων παρέχουν μια γραφική αναπαράσταση ολόκληρου του
υπερκειμένου στην οθόνη του Η/Υ, επειδή ένα υπερκείμενο περιέχει συνήθως έναν
μεγάλο αριθμό κόμβων.
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το υπερκείμενο. Ένας ενδιαφέρων ορισμός είναι
βασισμένος στην “εμφάνιση και αίσθηση” της διεπιφάνειας του χρήστη (στο
υπερκείμενο). Πρέπει να κάνει τους χρήστες να θεωρήσουν ότι μπορούν να κινηθούν
ελεύθερα μέσα στις πληροφορίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ένα σύστημα
υπερκειμένων πρέπει επίσης να μην είναι ιδιαίτερα απαιτητικό όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση των πόρων του υπολογιστή. Αυτό συνεπάγεται μικρούς χρόνους
απόκρισης έτσι ώστε το κείμενο να εμφανίζεται στην οθόνη μόλις ο χρήστης το ζητά. Οι
χαμηλές απαιτήσεις από σύστημα συμβάλλουν επίσης στη μείωση του γνωστικού
φορτίου του χρήστη κατά την πλοήγηση: οι χρήστες δεν είναι απαραίτητο να
δαπανήσουν χρόνο αναρωτώμενοι τι κάνει ο υπολογιστής ή πώς να τον κάνουν να κάνει
αυτό που θέλουν.
Οι γραφικές επισκοπήσεις και οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης δεν είναι αρκετές
για να εγγυηθεί χαμηλές γνωστικές απαιτήσεις (από μέρους του χρήστη). Δίνουμε έναν
(άτυπο) ορισμό του υπερκειμένου που περιλαμβάνει μια υψηλού επιπέδου δομή και όχι
μόνο

κόμβους και συνδέσεις. Θεωρούμε ότι η δομή των πληροφοριών ενός

υπερκειμένου αποτελείται από δύο τύπους στοιχείων:


ένα σύνολο εννοιών (concepts), οπού κάθε μία αντιπροσωπεύει μία μονάδα
πληροφοριών. Μια έννοια μπορεί να είναι μια σελίδα ή μια σύνθετη έννοια που
αποτελείται από άλλες σύνθετες έννοιες ή σελίδες.



ένα σύνολο σχέσεων εννοιών (concept relationships), οπού κάθε μία συνδέει με
κάποιο τρόπο μία σειρά εννοιών. Οι φυσικές συνδέσεις (ή οι υπερσυνδέσεις)
μεταξύ των σελίδων είναι ένας τύπος σχέσης εννοιών. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι σχέσεων για να περιγράψουν οποιοδήποτε
είδος σχέσης μεταξύ των εννοιών. Το νόημα κάθε τύπου σχέσεων εννοιών
εξαρτάται από τους συντάκτες και τους σχεδιαστές των συστημάτων.
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Αυτός ο άτυπος ορισμός είναι συμβατός με τον επίσημο ορισμό που χρησιμοποιείται
στο μοντέλο του Dexter [11] το όποιο χρησιμοποιείται εκτενώς σε αυτήν την εργασία και
θα αναλυθεί σε βάθος στο 4ο κεφάλαιο. Όχι μόνο καλύπτει το δίκτυο των κόμβων και
των συνδέσεων όπως γίνεται στο μοντέλο του Dexter, αλλά επίσης καλύπτει και το
σημασιολογικό δίκτυο μεταξύ των εννοιών, που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο
στην παροχή της προσαρμογής του περιεχομένου και της προσαρμοστικής υποστήριξης
πλοήγησης στα προσαρμοστικά συστήματα υπερμεσών.
Πολλά συστήματα υπερκειμένων δοκίμασαν διαφορετικούς

τρόπους για να

παρέχουν υποστήριξη πλοήγησης. Τα εργαλεία υποστήριξης πλοήγησης ήταν
περιορισμένα επειδή δεν χρησιμοποιούσαν σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των κόμβων,
παρά μόνο συνδέσεις πλοήγησης. Στην πραγματικότητα υπάρχουν ορισμένες
σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των κόμβων σε πολλές εφαρμογές υπερκειμένων, αλλά
έχουν απλά εγκαταλειφθεί από τον ορισμό του συστήματος, χρησιμοποιώντας τις
συνδέσεις μόνο για να αναπαραστήσουν έναν πιθανό τρόπο εξόδου από τους κόμβους.
Μερικά συστήματα, πραγματικά παρουσιάζουν διαφορετικούς τύπους συνδέσεων με
διαφορετικούς τρόπους, αλλά λίγα συστήματα επιτρέπουν τον ορισμό σημασιολογικών
σχέσεων που δεν είναι στενά συνδεδεμένες με τις υπερσυνδέσεις. Οι εφαρμογές
υπερκειμένων μπορούν να έχουν κάποιο νόημα για τους χρήστες εάν παρέχουν
τουλάχιστον κάποια υποστήριξη πλοήγησης, χρησιμοποιώντας τη σημασιολογία των
συνδέσεων μεταξύ των κόμβων, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να
καταλάβουν το περιβάλλον πλοήγησης. Από αυτήν την άποψη το World Wide Web,
τουλάχιστον με αρχική μορφή του, χρησιμοποιεί ένα πολύ απλό πρότυπο. Η μόνη
υποστήριξη πλοήγησης είναι ότι οι συνδέσεις προς τις σελίδες που έχουμε ήδη
επισκεφτεί είναι πορφυρές και οι συνδέσεις προς τις σελίδες που δεν έχουν ακόμα
διαβαστεί είναι μπλε. Τα πιο πρόσφατα πρότυπα του Ιστού έχουν ένα πλουσιότερο
πρότυπο συνδέσεων με κλάσεις (ή κατηγορίες) συνδέσεων και τουλάχιστον τη
δυνατότητα να παρασχεθεί καλύτερη υποστήριξη πλοήγησης.
Η σημασιολογία

των διαφορετικών

συνδέσεων, που

αποκαλείται σχέση

εννοιών, είναι το κλειδί για την παροχή υποστήριξης στην πλοήγηση, στις εφαρμογές
υπερκειμένου. Από την οπτική γωνία του χρήστη, οι σχέσεις εννοιών παρέχουν νοητικές
πληροφορίες στην υποστήριξη της πλοήγησης. Από την οπτική γωνία του συστήματος, οι
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σχέσεις εννοιών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή
χαμηλότερων γνωστικών απαιτήσεων χρησιμοποιώντας τες για να παρέχει αυτόματα
προσαρμογή, προσαρμοστικό περιεχόμενο (μερικές φορές αποκαλείται προσαρμοστική
παρουσίαση) και προσαρμοστική υποστήριξη πλοήγησης. Στο υπόλοιπο αυτής της
εργασίας θα δούμε ότι οι σχέσεις εννοιών είναι μία από τις βάσεις για την προσαρμογή,
και καθιστούν τις εφαρμογές υπερκειμένων εξατομικευμένες.
2.1.2 Υπερμέσα
Τα υπερμέσα είναι ένας συνδυασμός υπερκειμένου και πολυμέσων. Στο [9] ο Jacco Van
Ossenbruggen δίνει μια σαφή περιγραφή τριών τύπων συστημάτων υπερμεσών. Θα
περιγράψουμε μόνο τον τύπο που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτήν την εργασία ( για
περισσότερες πληροφορίες βλέπε, van Ossenbruggen, 2001).
Στην πρώτη ομάδα, σύστημα υπερμέσων σημαίνει υπερκείμενο πολλαπλών
μέσων. Αυτά τα συστήματα αναπτύχτηκαν ως συστήματα υπερκειμένων, είναι
βασισμένα στο πρότυπο κόμβων/συνδέσεων του υπερκειμένου, και επεκτείνονται για να
χειριστούν τους διαφόρους τύπους δεδομένων των μέσων (π.χ. εικόνα, ήχο κ.λ.π). Η
προσθήκη των πολυμέσων σε αυτά τα συστήματα δεν αλλάζει τα υπάρχοντα πρότυπα
δεδομένων και διαδικασιών. Οι ερευνητές σε αυτόν τον τομέα συχνά χρησιμοποιούν τους
όρους υπερκείμενο και υπερμέσα εναλλακτικά. Παραδείγματος χάριν, στο μοντέλο του
Dexter αυτός ο συνδυασμός μπορεί να εξηγηθεί εύκολα: η προσθήκη των νέων τύπων
μέσων στο στρώμα Within-Component (του Dexter) δεν επηρεάζει τις βασικές δομές
των δεδομένων του υπερκειμένου που διαμορφώνονται από το στρώμα αποθήκευσης.
2.2 Μοντέλα Αναφοράς για τα Συστήματα Υπερμέσων
Ένα σύστημα υπερκειμένου είναι ένα σύνθετο κομμάτι λογισμικού, που αποτελείται από
διάφορα μέρη που εξυπηρετούν έναν πολύ

διαφορετικό

σκοπό. Οι Campbell και

Goodman [10] πρότειναν την διαίρεση μιας εφαρμογής υπερκειμένου με τον ακόλουθο
τρόπο:


Το επίπεδο παρουσίασης (Presentation Level) ή την διεπαφή του χρηστή.
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Την Αφηρημένη Μηχανή Υπερκείμενου(Hypertext Abstract Machine), για την
εξυπηρέτηση των κόμβων και των συνδέσεων.



To επίπεδο Bάσεων Δεδομένων (Database Level), παρέχοντας αποδοτική
αποθήκευση και πρόσβαση στο δίκτυο.

Ένας τέτοιος χωρισμός αποτελεί τη βάση όλων των προτύπων αναφοράς για το
υπερκείμενο.
Ένα μοντέλο αναφοράς για τα συστήματα υπερκειμένου περιγράφει τα πιθανά
εννοιολογικά στοιχεία και τη λειτουργία των συστημάτων υπερκειμένου, με έναν
αφηρημένο (ανεξάρτητος εφαρμογής) τρόπο. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα αναφοράς για
τα συστήματα υπερκειμένου. Παρακάτω παραθέτουμε τα ονόματα

τεσσάρων

πρότυπων:


Το HAM or Hypertext Abstract Machine, όπως περιγράφεται από τους Campbell
και Goodman [10].



Το Πρότυπο του Trellis, ένα πρότυπο αναφοράς από τους Furuta και Stotts.



Το Πρότυπο του Dexter, ένα πρότυπο αναφοράς από τους Halasz και Schwartz
[11].



Το Πρότυπο Tower, ένα γενικότερα αντικειμενοστραφές πρότυπο από τους De
Bra, Houben και Kornatzky [12].

Στην εργασία μας το πρότυπο που θα αναλύσουμε βασίζεται στο Μοντέλο του Dexter,
επειδή όχι μόνο τυποποιήθηκε αλλά εφαρμόστηκε. Εντούτοις, για να δώσουμε μια
εντύπωση της ομοιότητας ή/και της διαφοράς μεταξύ του επιλεγμένου προτύπου μας
και των άλλων προτύπων πρώτα εν συντομία θα παρουσιάσουμε το Πρότυπο HAM, το
οποίο ήταν το πρώτο πρότυπο αναφοράς και ενέπνευσε τα άλλα πρότυπα και έπειτα το
Μοντέλο του Dexter.
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2.2.1 Το Πρότυπο HAM
Οι Brad Campbell και Joseph M.Goodman δημοσίευσαν το HAM [10], στην πρώτη
διάσκεψη σχετικά με το υπερκείμενο. Ήταν ένα ορόσημο

στην ανάπτυξη του

υπερκειμένου ως ερευνητικό πεδίο, επειδή ήταν η πρώτη προσπάθεια να καθοριστεί
ένα πρότυπο αναφοράς, ένα αφηρημένο πρότυπο στο οποίο τα πραγματικά συστήματα
υπερκειμένων θα μπορούσαν εκφραστούν. Αντί της παρουσίασης του Πρότυπου HAM
model ως πρότυπο αναφοράς, οι Campbell και Goodman το παρουσίασαν ως αφηρημένη
μηχανή.
To HAM είναι ένας βασισμένος-στις συναλλαγές εξυπηρέτης για ένα σύστημα
αποθήκευσης υπερκειμένου. Ο εξυπηρέτης σχεδιάζεται για να χειριστεί πολλαπλούς
χρήστες σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον. Το σύστημα αποθήκευσης αποτελείται από μια
συλλογή πλαισίων, κόμβων, συνδέσεων, και ιδιοτήτων που αποτελούν ένα γράφημα
υπερκειμένων.
Αν και το σύστημα HAM χρησιμοποιήθηκε από διάφορες ομάδες δεν έγινε ποτέ
ένα εμπορικό προϊόν. Επειδή το HAM ήταν ένα πολύ ισχυρό σύστημα, η περιγραφή των
ιδιοτήτων του παρέχει έναν τρόπο να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών
συστημάτων υπερκειμένου.
Ο ορισμός του HAM αποτελείται από μια περιγραφή των HAM αντικειμένων
και των διαδικασιών που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτά. Από το 1987 τα συστήματα
υπερκειμένων

που

έχουν

αναπτυχθεί

προσφέρουν

πλουσιότερα

δομές

και

χαρακτηριστικά από εκείνα που οραματιστήκαν οι σχεδιαστές του HAM. Αυτό οδήγησε
σε νεώτερα πρότυπα αναφοράς και στον καθορισμό του προτύπου Tower το 1992.
Όπως τα περισσότερα πρότυπα αναφοράς, το HAM δεν περιγράφει πλήρως το
σύστημα υπερκειμένου. Το HAM βρίσκεται κάπου μεταξύ του συστήματος αρχείων και
της διεπιφάνειας του χρήστη. Οι Campbell και Goodman οραματιστήκαν την γραφική
αναπαράσταση που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2.
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Σχήμα 2.2 : Το Πρότυπο Αναφοράς HAM.
To σχήμα 2.2 δείχνει ξεκάθαρα ότι το HAM είναι μία μηχανή χαμηλού επιπέδου, στενά
συνδεδεμένη με το σύστημα αποθήκευσης (αρχείων), έχοντας παράλληλα μία χαλαρή
σύνδεση με τις εφαρμογές και την διεπιφάνεια του χρήστη. Είναι επίσης σαφές ότι το
HAM είναι μόνο ένα μέρος αυτής της αρχιτεκτονικής και όχι ολόκληρο το σύστημα.
2.2.2 Το πρότυπο του Dexter για το υπερκείμενο
Το πρότυπο αναφοράς του Dexter για το υπερκείμενο είναι μία προσπάθεια να
¨απαθανατιστούν¨, τυπικά και άτυπα, οι σημαντικές αφαιρέσεις που βρίσκονται σε ένα
ευρύ φάσμα των υπαρχόντων αλλά και των μελλοντικών συστημάτων υπερκειμένου. Ο
στόχος του μοντέλου είναι να παράσχει μία βάση για την σύγκριση των συστημάτων
καθώς επίσης και για την ανάπτυξη προτύπων ανταλλαγής και διαλειτουργικότητας.
Το μοντέλο του Dexter διαιρείται σε τρία στρώματα (βλέπε Σχήμα 2.3): το
Runtime Layer (στρώμα χρόνου εκτέλεσης), το Storage Layer (στρώμα αποθήκευσης),
και το Within-Component Layer (στρώμα εσωτερικών συστατικών). Το στρώμα WithinComponent εισάγεται για να απομονώσει τα άλλα στρώματα από όλα τα δεδομένα και
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τις λεπτομέρειες που αφορούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Η ανάπτυξη του
στρώματος Within-Component εξετάζεται πέρα το πλαίσιο του προτύπου. Τα δύο
στρώματα που απομένουν μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύσουν δύο εναλλακτικές
όψεις σχετικά με το ποια είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος
υπερκειμένου.
Η

πρώτη

όψη εστιάζει στην υποκείμενη δομή των δεδομένων που

χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει τις υπερσυνδέσεις, και απεικονίζεται στο μεσαίο
στρώμα του προτύπου, το στρώμα αποθήκευσης. Αυτό το στρώμα περιγράφει ένα
υπερκείμενο ως μία δικτυωμένη δομή δεδομένων από κόμβους και συνδέσεις, δηλαδή τα
βασικά στοιχεία του υπερκειμένου. Επίσης χρησιμοποιεί "συστατικά " για να καλύψει
τους κόμβους και τις συνδέσεις.
Η δεύτερη όψη τονίζει τη σημασία της μοναδικής, συνειρμικής διεπιφάνειας του
χρήστη και της συμπεριφοράς ενός συστήματος υπερκειμένου. Αυτή η όψη
απεικονίζεται στο τρίτο στρώμα του προτύπου, το στρώμα χρόνου εκτέλεσης. Αυτό το
στρώμα περιγράφει τους μηχανισμούς υποστήριξης όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με το
υπερκείμενο.

Σχήμα 2.3 : Το πρότυπο αναφοράς του Dexter για τα συστήματα υπερμέσων.
Η έννοια anchoring εισάγεται για να περιγράψει τον κύριο μηχανισμό μεταξύ στρώματος
within-component και του στρώματος αποθήκευσης. Αυτή η έννοια είναι συνήθως ικανή
να καθορίσει τις διευθύνσεις των θέσεων ή των στοιχείων μέσα στα συστατικά, χωρίς να
γνωρίζει την εσωτερική δομής τους. Αυτό το πρόσθετο επίπεδο επιτρέπει μία περιγραφή
των συνδέσμων υπερκειμένου που είναι ανεξάρτητη από τη δομή των στοιχείων των
μέσων στο τέλος των συνδέσεων.
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Η έννοια της προδιαγραφής παρουσίασης χρησιμοποιείται για να περιγράψει
μηχανισμό διασύνδεσης (ή την διεπαφή) μεταξύ του στρώματος χρόνου εκτέλεσης και
του στρώματος αποθήκευσης. Υποδεικνύει πως ένα συστατικό πρόκειται να
παρουσιαστεί στο χρήστη. Δεδομένου ότι οι προδιαγραφές παρουσίασης εξαρτώνται
συνήθως από τις εφαρμογές και/ή τα μέσα που χρησιμοποιούνται, ο Dexter δεν έκανε
καμία προσπάθεια να διαμορφώσει την εσωτερική δομή τους. Περιγράφονται μόνο οι
πτυχές που απαιτούνται για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του στρώματος αποθήκευσης
και του στρώματος χρόνου εκτέλεσης. Η έμφαση του προτύπου αναφοράς του Dexter για
τα συστήματα υπερκειμένου είναι στο στρώμα αποθήκευσης, στο anchoring, και τις
προδιαγραφές παρουσίασης. Περισσότερες λεπτομερές για το μοντέλο του Dexter θα
δοθούν στο 4ο κεφάλαιο οπού θα εξετάσουμε το μοντέλο αναφοράς για τα
προσαρμοστικά υπερμέσα.
2.3 Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων (AHS)
Τα προσαρμοστικά υπερμέσα είναι μία σχετικά νέα κατεύθυνση της έρευνας στο
σταυροδρόμι των υπερμέσων και της μοντελοποίησης του χρήστη. Τα συστήματα
προσαρμοστικών υπερμέσων (AHS) διατηρούν ένα μοντέλο χρήστη προκείμενου να
αποθηκεύσουν τα χαρακτηριστικά ενός χρήστη, και χρησιμοποιούν αυτά τα
χαρακτηριστικά για να παρέχουν προσαρμοσμένο περιεχόμενο και προσαρμοστική
υποστήριξη πλοήγησης.
2.3.1 AHS και Προσαρμογή
Τα συστήματα υπερμέσων γενικά και τα Web-based συστήματα ειδικότερα, γίνονται όλο
και περισσότερο δημοφιλή ως εργαλεία για την καθοδηγούμενη πρόσβαση του χρήστη
στις πληροφορίες. Ο στόχος της έρευνας για τα προσαρμοστικά υπερμέσα είναι να
βελτιώσει τη λειτουργικότητα των εφαρμογών υπερμεσών καθιστώντας τα στην ουσία
εξατομικευμένα. Ένα AHS χτίζει ένα πρότυπο με τους στόχους, τις προτιμήσεις και τις
γνώσεις κάθε μεμονωμένου χρήστη. Χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο για να προσαρμόσει
την εφαρμογή στις ανάγκες του χρήστη. Η μοντελοποίηση του χρήστη που είναι
απαραίτητη για την προσαρμογή βασίζεται στην παρατηρούμενη συμπεριφορά του
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χρήστη. Συνήθως αυτή η συμπεριφορά είναι η περιήγηση. Επομένως ένα AHS εργάζεται
στο υπόβαθρο, χωρίς να ρωτά τον χρήστη για κάποια συγκεκριμένη εισαγωγή σχετικά με
τους στόχους, τις προτιμήσεις ή τις γνώσεις. Επιπλέον το AHS υποστηρίζει επίσης την
προσαρμογή όταν οι χρήστες θέτουν άμεσα τα χαρακτηριστικά τους στο μοντέλο του
χρήστη (παραδείγματος χάριν μέσω μίας φόρμας).
Ορισμός των Συστημάτων Προσαρμοστικών Υπερμέσων
Για να αποσαφηνίσουμε το στόχο αυτής της έρευνας, υπενθυμίζουμε τον ακόλουθο
ορισμό που δόθηκε από τον Brusilovsky [1]:

Ως προσαρμοστικά συστήματα υπέρμετρων θεωρούμε όλα τα συστήματα υπερκείμενου
και υπερμεσών που απεικονίζουν μερικά χαρακτηριστικά του χρήστη στο μοντέλο του
χρήστη και εφαρμόζουν αυτό το μοντέλο για να προσαρμόσουν τις διάφορες ορατές
πτυχές του συστήματος στο χρήστη. Με άλλα λόγια, το σύστημα πρέπει να ικανοποιεί
τρία κριτήρια: 1) πρέπει να είναι ένα σύστημα υπερκείμενου ή υπερμεσών, 2) πρέπει να
διαθέτει ένα μοντέλο χρήστη 3) πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζει τα υπερμέσα
χρησιμοποιώντας αυτό μοντέλο.

Προσδιορισμένες διαστάσεις της προσαρμογής
Για να εξετάσουμε τα προσαρμοστικά συστήματα υπερμεσών θα ακολουθήσουμε τις
προσδιορισμένες διαστάσεις που περιγράφονται στο [13] οι όποιες χρησιμοποιούνται
συνήθως για την ανάλυση των προσαρμοστικών συστημάτων. Αυτές οι διαστάσεις είναι
η βάση για την ταξινόμηση των τεχνικών και μεθόδων προσαρμογής και αναλύονται
περεταίρω στο επόμενο κεφάλαιο.


Η πρώτη διάσταση που εξετάζεται είναι, που τα προσαρμοστικά συστήματα
υπερμεσών μπορούν να είναι χρήσιμα.



Η δεύτερη διάσταση που εξετάζεται είναι, τι μπορεί να προσαρμοστεί σε τι.
Αποτελείται από δύο κατηγορίες. Τα χαρακτηριστικά του χρήστη: ποια
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χρήστη χρησιμοποιούνται ως πόροι της
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προσαρμογής, δηλαδή σε ποια χαρακτηριστικά του χρήστη μπορεί το σύστημα να
προσαρμόσει την συμπεριφορά του. Το Περιβάλλον: προσαρμογή στο περιβάλλον
του χρήστη. Αυτό είναι ένα νέο είδος προσαρμογής παρουσιάστηκε εξαιτίας των
Web-based συστημάτων. Εξετάζει την προσαρμογή στον εξοπλισμό (δηλαδή
στους υπολογιστές, τα PDA, τα κινητά τηλέφωνα κ.λ.π) και το δίκτυο.


Η τρίτη διάσταση είναι τι μπορεί να προσαρμοστεί από μια συγκεκριμένη
τεχνική. Ποια χαρακτηριστικά του συστήματος μπορούν να είναι διαφορετικά
για διαφορετικούς χρήστες. Σε αυτή την διάσταση προσδιορίζονται επτά τρόποι
για να προσαρμόσουμε τα υπερμέσα [1,2]. Μπορούν να διαιρεθούν σε δύο
διαφορετικές ομάδες – προσαρμογή περιεχομένου και προσαρμογή συνδέσεων.
Ο Brusilovsky αποκαλεί αυτούς τους

διαφορετικούς

τρόπους για την

προσαρμογή των υπερμέσων τεχνολογίες προσαρμογής υπερμεσών.



Η τέταρτη διάσταση είναι οι στόχοι προσαρμογής που επιτυγχάνονται με
διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές: γιατί εφαρμόζονται αυτές οι μέθοδοι και οι
τεχνικές, και ποια πρόβλημα του χρήστη μπορούν να λύσουν. Οι στόχοι της
προσαρμογής εξαρτώνται μερικές φορές από τους στόχους της εφαρμογής σε
κάποιους τομείς εφαρμογών.

Μετά από αυτή την σύντομη εισαγωγή στις βασικές έννοιες των θεμάτων που θα
αναλύσουμε σε αυτή την εργασία, μπορούμε περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο στο
οποίο παρέχουμε μία σύντομη επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών που
χρησιμοποιούνται στα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων.
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Κεφάλαιο 3
Επισκόπηση Μεθόδων και Τεχνικών στα
Προσαρμοστικά Υπερμέσα
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τους λόγους που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την
προσαρμογή και έπειτα θα παρουσιάσουμε τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους
μπορούμε να επιτύχουμε μία τέτοια προσαρμογή σε μία Web-based παρουσίαση
πληροφοριών. Επίσης θα αναλύσουμε τις τεχνικές της προσαρμοστικής παρουσίασης και
της προσαρμοστικής υποστήριξης πλοήγησης.
3.1 Γιατί να χρησιμοποιήσουμε Προσαρμοστικά Υπερμέσα;
Προκειμένου να καθοριστεί γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την προσαρμογή
στις υπερμεσικές και Web-based εφαρμογές ερευνούμε τα πιθανά προβλήματα που είναι
προφανή στις μη-προσαρμοστικές εφαρμογές, και μπορεί να λύνονται μέσω της
προσαρμογής.
Κατά τη δημιουργία μιας εφαρμογής υπερμέσων είναι σημαντικό να δοθεί στον
τελικό χρήστη μεγάλη ελευθερία πλοήγησης. Στο κάτω-κάτω, τα υπερμέσα ξεπερνούν το
πρόβλημα της γραμμικής πλοήγησης όπως π.χ. συμβαίνει όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο
που μας ταλαιπωρούσε για αιώνες. Εντούτοις, φανταστείτε τι συμβαίνει όταν ανοίγουμε
ένα βιβλίο σε μια τυχαία σελίδα. Οι πιθανότητες είναι να μην κατανοήσουμε πλήρως το
κείμενο. Και δεν θα εκπλαγούμε κιόλας! Αλλά τώρα φανταστείτε ότι πηγαίνουμε σε ένα
υπερκείμενο, και επιλέγουμε

μία σύνδεση. Οι πιθανότητες είναι μην καταλάβουμε

πλήρως τι λέει η σελίδα. Αλλά αυτή τη φορά θα εκπλαγούμε,

ίσως και να

απογοητευτούμε. Σίγουρα ο συντάκτης έχει προβλέψει ότι μερικοί χρήστες θα
ακολουθούσαν εκείνη την σύνδεση, επειδή ο συντάκτης δημιούργησε εκείνη την
σύνδεση. Αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά είναι αδύνατο προβλεφτούν όλες τις πιθανές
διαδρομές πλοήγησης, δεδομένου ότι υπάρχουν εκθετικά περισσότερες διαδρομές από
ότι συνδέσεις. Έτσι η χρησιμοποίηση υπερμέσων είναι δύσκολη, πρώτα απ’ όλα γιατί
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συχνά αντιμετωπίζουμε πληροφορίες που δεν καταλαβαίνουμε αρκετά. Αντιμετωπίζουμε
αυτήν την δυσκολία γιατί ο συντάκτης περίμενε να επισκεφτούμε πρώτα κάποια άλλη
σελίδα.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, όταν ο υπερχώρος (hyperspace) είναι πολύ
μεγάλος μπορεί εύκολα να χαθούμε. Μια γραφική επισκόπηση είναι μόνο μία μερική
λύση επειδή ο υπερχώρος είναι συνήθως πάρα πολύ μεγάλος για να απεικονιστεί.
Χρειαζόμαστε κάποιου είδους “τοπικού” χάρτη που να δείχνει που ήμασταν, που είμαστε
και πού μπορούμε να πάμε μετά. Τα προσαρμοστικά υπερμέσα μπορούν σε γενικές
γραμμές να λύσουν αυτά τα προβλήματα: επειδή οι ενέργειές μας παρακολουθούνται, το
σύστημα μπορεί να αντισταθμίσει την ελλείπουσα γνώση. Το σύστημα ¨γνωρίζει¨ εάν
έχουμε διαβάσει τις σελίδες που ο συντάκτης περίμενε να διαβάσουμε πριν
ακολουθήσουμε μία ορισμένη σύνδεση. Μπορεί να προσθέσει μια επεξήγηση εάν είναι
απαραίτητο (και να την παραλείψει όταν δεν απαιτείται). Επίσης, δεδομένου ότι το
σύστημα γνωρίζει εάν ακολουθήσαμε μία σύνδεση μπορεί να οδηγηθούμε σε μία σελίδα
που δεν μπορούμε (ακόμα) να καταλάβουμε και μπορεί να μας προειδοποιήσει για αυτό
το γεγονός. Τα προσαρμοστικά υπερμέσα μπορούν επίσης να βοηθήσουν με το
πρόβλημα "χαμένος στον υπερχώρο" γιατί μπορούν να προσφέρουν μία επισκόπηση
ακριβώς εκείνου του τμήματος του υπερχώρου που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα
μας. Αυτή η επισκόπηση όχι μόνο θα είναι πολύ μικρότερη από μία πλήρη, αλλά θα
περιέχει μόνο αναφορές σε υλικό που μπορούμε να συσχετίσουμε αντί ενός πλήθους
θεμάτων που δεν μας ενδιαφέρουν και πιθανώς δεν καταλαβαίνουμε. Το κατά πόσο
χρειαζόμαστε το περιεχόμενο να προσαρμόζεται στη γνώση, στα ενδιαφέροντα και
στους στόχους μας, ή το κατά πόσο οι συνδέσεις πρέπει να προσαρμοστούν για να μας
καθοδηγήσουν προς τις σωστές πληροφορίες εξαρτάται από τον τομέα εφαρμογής του
προσαρμοστικού

ιστοχώρου.

Παρακάτω

εφαρμογών προσαρμοστικών Υπερμέσων.
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3.1.1 Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων
Τα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων [1,2] προέρχονται από τον
τομέα των ευφυών συστημάτων παράδοσης μαθημάτων. Η κύρια διαφορά είναι ότι σε
ένα ευφυές σύστημα παράδοσης μαθημάτων το επίκεντρο είναι στο δάσκαλο που
αποφασίζει τι πρέπει να μελετήσει ο μαθητευόμενος μετά. Αυτές οι αποφάσεις είναι
βασισμένες σε αυτό που διαβάζει ο μαθητευόμενος και πώς αυτός αποδίδει στα τεστ. Η
κύρια λειτουργία ενός ευφυούς συστήματος παράδοσης μαθημάτων περιγράφεται συχνά
ως

προσαρμοστική αλληλουχία σειράς μαθημάτων και έτσι επιτυγχάνεται μέσω της

προσαρμογής των συνδέσεων. Σε μία προσαρμοστική εκπαιδευτική εφαρμογή υπερμεσών
το επίκεντρο είναι ο μαθητευόμενος. Το σύστημα μπορεί να παρέχει καθοδήγηση, αλλά
δεν πρέπει να επιβάλει μία ενιαία σειρά ανάγνωσης στον μαθητευόμενο. Κατά συνέπεια,
διαφορετικοί μαθητές θα μελετήσουν το υλικό με διαφορετική σειρά, και μπορεί να
απαιτηθεί η προσαρμογή του περιεχομένου υπό μορφή πρόσθετων εξηγήσεων για να
αποφευχθεί το πρόβλημα, ο μαθητευόμενος να μην κατανοεί το υλικό.
3.1.2 Προσαρμοστικά Συστήματα Πληροφοριών
Στα προσαρμοστικά συστήματα πληροφοριών, όπως στα ηλεκτρονικά καταστήματα
αγορών, στις τουριστικές υπηρεσίες (όπως κρατήσεις ξενοδοχείων και αεροπορικών
εισιτηρίων), αλλά και στις υπηρεσίες πληροφόρησης όπως οι εγκυκλοπαίδειες, τα
συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν στους στόχους και τα ενδιαφέροντα των χρηστών.
Οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνιμες πληροφορίες χρηστών (όπως όνομα,
γένος, ηλικία, διεύθυνση) καθώς και στόχους που συνδέονται με τις συνόδους (sessions)
όπως ένα θέμα ενδιαφέροντος, ο προορισμός ταξιδιού, κ.λ.π. . Τα συστήματα
πληροφοριών απαιτούν συχνά από τους χρήστες να συμπληρώσουν διαφορές φόρμες και
να κάνουν επιλογές σε μία διαφορετική αλλά λίγο πολύ σταθερή διαδικασία. Η αυτόματη
εισαγωγή προσαρμοστικών προεπιλογών είναι μια πολύ χρήσιμη μορφή προσαρμογής
περιεχομένου. Ωστόσο η μείωση του αριθμού των επιλογών (με την εξάλειψη των πολύ
απίθανων ή ακόμα και αδύνατων επιλογών) μπορεί να απλοποιήσει πολύ την
αλληλεπίδραση. Τέτοιες διαδικασίες μπορούν να θεωρηθούν ως προσαρμογή συνδέσεων

30

3. Επισκόπηση Μεθόδων και Τεχνικών στα Προσαρμοστικά Υπερμέσα
(επειδή οι συνδέσεις που σχετίζονται με τις επιλογές που εξαλείφονται, εξαλείφονται
επίσης).
3.1.3 Προσαρμοστικά Συστήματα Συστάσεων
Στα προσαρμοστικά συστήματα συστάσεων, όπως σε ένα (προσαρμοστικό) on-line οδηγό
τηλεόρασης, η προσαρμογή είναι βασισμένη (long term) στα ενδιαφέροντα και τις
προτιμήσεις των χρηστών, και στις ιδιότητες του ατόμου ή της ομάδας. Οι συνδέσεις
προς τα προτεινόμενα στοιχεία πληροφοριών (π.χ. προγράμματα τηλεόρασης) θα
ταξινομηθούν σύμφωνα με τη συνάφεια. Εναλλακτικά τα (ή οι συνδέσεις προς τα)
προτεινόμενα στοιχεία μπορούν να τονιστούν με χρώματα ή εικόνες ώστε να
υποδεικνύουν τη συνάφεια. Έτσι κι αλλιώς το σύστημα χρησιμοποιεί και πάλι
προσαρμογή συνδέσεων.
3.2 Τι Προσαρμόζουμε στα Προσαρμοστικά Υπερμέσα(AH);
Όπως περιγράφτηκε παραπάνω, συναντούμε δύο τύπους προσαρμογής: οι πληροφορίες
που βλέπετε σε μία σελίδα μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που βλέπει κάποιος
άλλος επειδή προσαρμόζονται στις ανάγκες σας. Ο Brusilovsky αποκαλεί αυτή τη μορφή
προσαρμοστική παρουσίαση, επειδή γενικά η προσαρμογή μπορεί να ασχοληθεί είτε με
το ίδιο το μήνυμα είτε απλώς με τη μορφή παρουσίασης του μηνύματος. Οι ίδιες
πληροφορίες μπορούν συχνά να μεταβιβαστούν χρησιμοποιώντας ένα μικρό ή μεγάλο
κείμενο, μία εικόνα, ένα βίντεο ή ένα ηχητικό απόσπασμα . Μερικοί άνθρωποι το
βρίσκουν ευκολότερο να καταλάβουν μία μεγάλη παρουσίαση κειμένου, άλλοι την
προτιμούν μικρή, και άλλοι προτιμούν ένα βίντεο.
Ο δεύτερος τύπος προσαρμογής είναι η προσαρμογή στη σειρά με την οποία
προσπελαύνουμε, διαβάζουμε, βλέπουμε ή παρακολουθούμε την παρουσίαση. Αυτή η
σειρά επηρεάζεται με το χειρισμό της δομής και της παρουσίασης των συνδέσεων. Ο
Brusilovsky [1,2] την αποκαλεί προσαρμοστική υποστήριξη πλοήγησης. Τα Σχήματα
3.1 και 3.2 παρουσιάζουν μία λεπτομερή ταξινόμηση των τεχνικών προσαρμογής.
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Σχήμα 3.1 : Τεχνικές Προσαρμοστικής Παρουσίασης.

Σχήμα 3.2 : Τεχνικές Προσαρμοστικής Υποστήριξης Πλοήγησης
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3.2.1 Προσαρμοστική Παρουσίαση
Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για την προσαρμοστική παρουσίαση εξετάζει την
προσαρμοστική παρουσίαση κειμένων, και

ακόμη περισσότερο την παρουσίαση

πλαισιωμένων κειμένων (και όχι την παραγωγή φυσικής γλώσσας). Στα πολυμέσα η
επιλογή ενός τρόπου παρουσίασης, ή του μέσου παρουσίασης (κείμενο, εικόνα, βίντεο,
ήχος) είναι πιο εφικτή. Η αυτόματη προσαρμογή του περιεχομένου των πολυμέσων,
όπως η αυτόματη περιληπτική παρουσίαση πληροφοριών βίντεο ή ήχου, είναι ακόμα μία
πάρα πολύ μελλοντική εργασία. Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε κυρίως με την
προσαρμογή πλαισιωμένων κειμένων.
Η δημοφιλέστερη τεχνική για την προσαρμογή κειμένου είναι η τεχνική της
εισαγωγής ή αφαίρεσης τμημάτων (θα την χρησιμοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό στην
εφαρμογή που θα δημιουργήσουμε με το σύστημα AHA!). Αυτό οφείλεται πιθανώς στο
γεγονός ότι αυτή η τεχνική είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Με ένα τμήμα μπορεί να
συσχετιστεί μία συνθήκη, μία έκφραση Boole συμφώνα με τις πληροφορίες που έχουν
αποθηκευτεί στο πρότυπο του χρήστη, και αυτή η συνθήκη καθορίζει εάν ένα τμήμα θα
παρουσιαστεί ή όχι. Διακρίνουμε τρεις τομείς στους οποίους αυτή η τεχνική
χρησιμοποιείται συχνά:


Στις προαπαιτούμενες εξηγήσεις (prerequisite explanations) μια εισαγωγική
εξήγηση προστίθεται για τους χρήστες που την χρειάζονται. Μια σελίδα που
χρησιμοποιεί έναν τεχνικό όρο ή ένα όνομα που ο χρήστης δεν έχει δει ακόμα
μπορεί υπό όρους να περιλάβει μια σύντομη εισαγωγή ή μια εξήγηση για εκείνο
τον όρο ή το όνομα.



Οι πρόσθετες εξηγήσεις (additional explanations) μπορούν να δοθούν στους
χρήστες που μπορούν να τις κατανοήσουν. Εκτιμώντας ότι οι προαπαιτούμενες
εξηγήσεις προσπαθούν να αντισταθμίσουν την ελλείπουσα πρόγνωση, οι
πρόσθετες εξηγήσεις εκμεταλλεύονται τη γνώση των χρηστών ώστε να
προσφέρουν περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες στους χρήστες που
μπορούν να τις κατανοήσουν.
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Ένα ειδικό είδος πρόσθετων εξηγήσεων είναι οι

συγκριτικές εξηγήσεις

(comparative explanations). Αυτή η τεχνική αναφέρεται σε μία σύγκριση μεταξύ
θεμάτων που περιγράφονται σε διαφορετικές σελίδες. Η σύγκριση μπορεί να γίνει
κατανοητή μόνο από τους χρήστες που έχουν διαβάσει και τις δύο σελίδες. Έτσι
όταν επισκεφτούμε μία από αυτές τις σελίδες πρώτα, η σύγκριση δεν θα γίνει,
αλλά όταν επισκεφτούμε και την άλλη σελίδα η σύγκριση θα εμφανιστεί.
Δεν θα συζητήσουμε περισσότερο άλλες προσαρμοστικές τεχνικές παρουσίασης (altering
fragments, stretch text, ταξινόμηση) αλλά αναφέρουμε μόνο τα εξασθενίζοντα τμήματα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δώσουμε ή να μην δώσουμε
έμφαση σε κάποιες πληροφορίες. Οι λιγότερο σημαντικές ή οι επείγουσες πληροφορίες
μπορούν να παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας μικρότερο φόντο, σε μια πλαϊνή μπάρα ως
υποσημείωση ή ως ένα αναδυόμενο παράθυρο που ενεργοποιείται όταν μετακινούμε το
ποντίκι πάνω το εικονίδιο ενός tooltip, κ.λπ.
3.2.2 Προσαρμοστική Υποστήριξη Πλοήγησης
Οι κυριότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον δεύτερο τύπο προσαρμογής δηλαδή
την προσαρμοστική υποστήριξη πλοήγησης και παρουσιάζονται στο σχήμα 3.2 είναι οι
ακόλουθες:
1) Άμεση Καθοδήγηση
Η άμεση καθοδήγηση είναι μια τεχνική που προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να
καθοδηγούνται όπως ακριβώς συμβαίνει σε μία καθοδηγούμενη περιήγηση. Συνήθως ένα
κουμπί "επόμενο" σας προσκαλεί να μεταβείτε στη "επόμενη" σελίδα. Αλλά αντίθετα
από μία στατική καθοδηγούμενη περιήγηση το σύστημα προσαρμογής καθορίζει τον
προορισμό του κουμπιού "επόμενο". Έτσι διαφορετικοί χρήστες μπορεί να μεταβούν σε
διαφορετική σελίδα όταν κάνουν κλικ στο κουμπί "επόμενο" στην ίδια σελίδα. Ακόμη
όταν επισκεφτείτε ξανά την σελίδα, το κουμπί "επόμενο " σε εκείνη την σελίδα μπορεί
να σας οδηγήσει σε μία διαφορετική σελίδα σε σχέση με την προηγούμενη φόρα (αλλά
αυτό μπορεί να σας δημιουργεί σύγχυση). Φυσικά η άμεση καθοδήγηση μπορεί επίσης
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να είναι πιο ευφυής. Εκτός από τα κουμπιά που οδηγούν σαφώς σε μία περιήγηση οι
υπόλοιπες συνδέσεις σε μία σελίδα μπορεί επίσης να έχουν καθορίσει προσαρμοστικά
τους προορισμούς των συνδέσεων. Μπορεί να δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει πολύ
περισσότερη ελευθερία πλοήγησης από αυτή που πραγματικά υπάρχει, γιατί οι συνδέσεις
μπορεί να μην σας οδηγήσουν εκεί όπου νομίζετε.
2) Προσαρμοστική Παραγωγή Συνδέσεων
Η προσαρμοστική παραγωγή συνδέσεων

πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και όχι μόνο

παράγει τους προορισμούς συνδέσεων αλλά και τους δεσμούς των συνδέσεων επίσης.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το σύστημα μπορεί να αποφασίσει να
δημιουργήσει νέες συνδέσεις. Στα ανοικτά υπερμέσα παράγονται πάντα όλες οι
συνδέσεις. Αυτό γίνεται ταιριάζοντας το κείμενο σε μία σελίδα, με μία βάση δεδομένων
συνδέσεων. Η προσαρμοστική παραγωγή συνδέσεων μπορεί επίσης να βασιστεί στην
ανακάλυψη ομοιοτήτων μεταξύ (στα θέματα) των σελίδων. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως
προσαρμογή εάν γίνεται σε σελίδες που ανήκουν σε μία ανοιχτή συλλογή εγγράφων. Η
λίστα συνδέσεων που προκύπτει ως αποτέλεσμα ενός αιτήματος αναζήτησης στην
ανάκτηση πληροφοριών ή στα συστήματα φιλτραρίσματος, παράγεται επίσης
προσαρμοστικά.
3) Προσαρμοστικός Τονισμός-Σχολιασμός των Συνδέσεων
Ο προσαρμοστικός τονισμός-σχολιασμός των συνδέσεων είναι η δημοφιλέστερη τεχνική
προσαρμογής συνδέσεων. Είναι η λιγότερη περιοριστική τεχνική: όλες οι συνδέσεις είναι
προσπελάσιμες. Ο τονισμός χρησιμοποιείται για να δείξει πόσο ενδιαφέρουσα είναι η
σύνδεση για εσάς, την στιγμή που διαβάζετε την σελίδα που περιέχει τη σύνδεση. Πολλά
συστήματα χρησιμοποιούν κάποιου είδους εικόνα μπροστά ή πίσω από τον δεσμό
σύνδεσης για να δείξουν τη συνάφεια της σύνδεσης. Δεδομένου ότι ο Ιστός έχει
επεκταθεί με τα φύλλα στιλ είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθεί το ίδιο το χρώμα του
δεσμού ως σχολιασμός. Αυτό όμως έχει την στιγμή που διαβάζετε την σελίδα και τα
μειονεκτήματα του: μερικοί χρήστες έχουν συνηθίσει τόσο πολύ τις συνδέσεις του Ιστού
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να έχουν χρώμα μπλε ή πορφυρό που δεν αναγνωρίζουν λέξεις με άλλα χρώματα ως
δεσμούς συνδέσεων.
4) Προσαρμοστικό Κρύψιμο Συνδέσεων
Το προσαρμοστικό κρύψιμο συνδέσεων σημαίνει ότι οι συνδέσεις που δεν θεωρούνται
(προς το παρόν) κατάλληλες για εσάς είναι κρυμμένες, απενεργοποιημένες ή έχουν
αφαιρεθεί με κάποιο τρόπο. Απόκρυψη σύνδεσης σημαίνει ότι ο δεσμός σύνδεσης δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως δεσμός σύνδεσης. Όταν το κείμενο σε μια σελίδα είναι μαύρο,
ένας δεσμός σύνδεσης με μαύρο χρώμα και μη υπογραμμισμένος, φαίνεται ακριβώς
όπως το απλό κείμενο. Εάν η σύνδεση είναι ακόμα εκεί πολλοί browser θα εμφανίσουν
έναν ειδικό δρομέα όταν ο δείκτης του ποντικιού κινηθεί πάνω από τον δεσμό. Η
σύνδεση μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι το κείμενο του
δεσμού δεν είναι πλέον ένας δεσμός σύνδεσης. Στον Ιστό αυτό είναι εύκολο να
πραγματοποιηθεί με την αφαίρεση της ετικέτας του δεσμού. Ωστόσο, αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την απόκρυψη καθώς επίσης και την απενεργοποίηση. Είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί το χρώμα φόντου και προαιρετικά η υπογράμμιση για να κάνουμε τον
δεσμό να μοιάζει ακόμα με δεσμό συνδέσης, αλλά αυτό γίνεται σπάνια γιατί είναι μάταιο
οι χρήστες να βλέπουν δεσμούς συνδέσεων που δεν λειτουργούν ως συνδέσεις.
5) Προσαρμοστική Αφαίρεση Συνδέσεων
Η προσαρμοστική αφαίρεση συνδέσεων σημαίνει ότι το κείμενο του δεσμού (για τις
ανεπιθύμητες συνδέσεις) αφαιρείται, και εξαιτίας αυτού αφαιρείται αυτόματα και η
σύνδεση. Η αφαίρεση των συνδέσεων μπορεί εύκολα πραγματοποιηθεί σε μία λίστα
συνδέσεων, αλλά όχι στο τρέχων κείμενο επειδή η αφαίρεση λέξεων από το κείμενο
μπορεί να αλλάξει σοβαρά το νόημα του και να διαταράξει επίσης τη διαδικασία
ανάγνωσης (ειδικά εάν οι προτάσεις που περιέχουν λέξεις που έχουν αφαιρεθεί δεν είναι
πλέον έγκυρες).
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6) Προσαρμογή Χάρτη
Η τελική μορφή προσαρμοστικής υποστήριξης πλοήγησης είναι η προσαρμογή χάρτη.
Προκειμένου να σας δοθεί μία ιδέα ολόκληρου του υπερχώρου, και κάποια υποστήριξη
προσανατολισμού σχετικά με το που είστε σε αυτό το χώρο, πολλές εφαρμογές
προσφέρουν κάποιου είδους χάρτη. Οι ιστοχώροι προσφέρουν συχνά ένα χάρτη του
ιστοχώρου με μορφή κειμένου, γιατί είναι εύκολο να παραχθεί. Ένας γραφικός χάρτης,
κατά προτίμηση βασισμένος σε εννοιολογικές σχέσεις παρά στις σχέσεις των συνδέσεων,
είναι ένα καλύτερο εργαλείο για να δώσει διορατικότητα στην δομή της εφαρμογής.
Ωστόσο, οι χάρτες είναι συχνά πάρα πολύ μεγάλοι για να είναι διορατικοί. Ένας χάρτης
μπορεί να μειωθεί προσαρμοστικά έτσι ώστε να μπορείτε ακόμα να καταλάβετε τη
γενική εικόνα. Οι κόμβοι στο χάρτη μπορούν επίσης να σχολιαστούν για να δείξουν τη
σχετικότητα, για να δείξουν που έχετε πάει πριν και ίσως ακόμα για να δείξουν που
έχουν πάει άλλοι χρήστες.
3.3 Μελέτη ενός Παραδείγματος
Το σχήμα 3.3 παρουσιάζει ένα μικρό παράδειγμα μιας προσαρμοστικής σειράς
μαθημάτων, χρησιμοποιώντας αρκετές από τις τεχνικές που περιγράφτηκαν παραπάνω.
Η σελίδα πάρθηκε από το εγχειρίδιο InterBook [3], αλλά παρουσιάστηκε μέσω του
σύστηματος AHA!, μετά από μία αυτόματη μετάφραση. Η εικόνα παρουσιάζει μία
ιστοσελίδα που διαιρείται σε 5 πλαίσια. Στο παράθυρο κειμένου (text window, όπως
εξηγεί η εικόνα) βλέπετε ένα τμήμα από τη σειρά μαθημάτων. Το κείμενο έχει συνδέσεις
που τονίζονται με χρώμα, το μπλε χρώμα υποδηλώνει ότι η σύνδεση συνίσταται και δεν
έχει προηγουμένως επισκεφτεί , και το πορφυρό χρώμα υποδηλώνει ότι η σύνδεση
συνίσταται αλλά ο χρήστης την έχει ήδη επισκεφτεί. Αυτός είναι ο συνήθης συνδυασμός
χρωμάτων που χρησιμοποιείται στον Ιστό, αλλά αυτός ο χρωματισμός των συνδέσεων
είναι στην πραγματικότητα μία μορφή σχολιασμού συνδέσεων (link annotation). Τα
κουμπιά προηγούμενο (BACK) και συνέχεια (CONTINUE) σχολιάζονται επίσης, και
μάλιστα το κουμπί “συνεχεία" έχει μαύρο χρώμα πράγμα που σημαίνει ότι η σύνδεση
δεν συνίσταται. Στο πλαίσιο που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας βλέπουμε ένα
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τμήμα του πίνακα περιεχομένων. Οι συνδέσεις σχολιάζονται χρησιμοποιώντας τον ίδιο
συνδυασμό χρωμάτων (έτσι βλέπουμε πράγματι ότι η ενότητα 4.2.2, που είναι το
επόμενο τμήμα, δεν συνίσταται). Στον πίνακα περιεχομένων χρησιμοποιούνται πολλές
τεχνικές προσαρμογής συνδέσεων. Η σύνδεση προς την τρέχουσα ενότητα (4.2.1) είναι
απενεργοποιημένη. Οι συνδέσεις με τις υποενότητες άλλων κεφαλαίων (εκτός από την
ενότητα 4) αφαιρούνται. Οι συνδέσεις σχολιάζονται επίσης με μία εικόνα μπροστά από
τον δεσμό της συνδέσης. Η πράσινη σφαίρα υποδεικνύει ότι η σύνδεση συνίσταται. Η
κόκκινη σφαίρα σημαίνει ότι η σύνδεση δεν συνίσταται. Η άσπρη σφαίρα υποδεικνύει
ότι η σύνδεση δεν οδηγεί σε μία σελίδα που θα αυξήσει το επίπεδο γνώσης του χρήστη.
Τα σύμβολα √ (Checkmarks) μέσα στις σφαίρες υποδεικνύουν τη γνώση που έχετε για
την έννοια που εξηγείται στη σελίδα (αυτός είναι ο προορισμός της σύνδεσης).Υπάρχουν
τρία μεγέθη των √. Στα δεξιά της οθόνης βλέπουμε ένα πλαίσιο που παρουσιάζει τις
έννοιες του "υποβάθρου". Στο InterBook αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται γι’ αυτό
που οι περισσότεροι άνθρωποι ονομάζουν "προαπαιτούμενες" έννοιες. Η λίστα εννοιών
αποτελείται πραγματικά από συνδέσεις που δείχνουν σε σελίδες που εξηγούν αυτές τις
έννοιες. Για ακόμη μία φορά χρησιμοποιούνται τα χρώματα μπλε/πορφυρό, οι
χρωματιστές σφαίρες και τα checkmarks χρησιμοποιούνται για να δείξουν την
κατάσταση αυτών των συνδέσεων και το κατά πόσο έχετε γνώση γι’ αυτές τις έννοιες.
Το πλαίσιο κάτω δεξιά παρουσιάζει τις "εξαγόμενες" έννοιες, δηλαδή τις έννοιες για τις
οποίες η τρέχουσα σελίδα παρέχει γνώση. Αυτή η λίστα αποτελείται και πάλι από
συνδέσεις που σχολιάζονται με χρώματα, σφαίρες και checkmarks.
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Σχήμα 3.3. Παράδειγμα μίας σελίδες μαθημάτων οπού χρησιμοποιούνται πολλές τεχνικές
προσαρμογής συνδέσεων.

Στο σχήμα 3.3 υπάρχει ακόμα μία μορφή προσαρμοστικής παρουσίασης: Το παράθυρο
κειμένου περιέχει μία πράσινη οριζόντια ράβδο, η οποία χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι
διαβάζετε μία προτεινόμενη σελίδα (με νέα γνώση). (Κατά την ανάγνωση μίας μηπροτεινόμενης σελίδας το χρώμα της μπάρας θα ήταν κόκκινο.)
3.4 Τι Μπορούμε να Προσαρμόσουμε σε Tι;
Τα περισσότερα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων είναι εκπαιδευτικά
συστήματα. Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη ότι η προσαρμογή στη γνώση του χρήστη
είναι δημοφιλής. Μια απλή προσέγγιση για προσαρμογή στη γνώση είναι να διακριθούν
μερικά γενικά επίπεδα γνώσης για ολόκληρη την εφαρμογή, όπως “επίπεδο αρχάριου”,
“ενδιάμεσο επίπεδο” και “επίπεδο ειδικού”. Ενώ αυτό μπορεί να είναι ικανοποιητικό όταν
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αρχίζετε να χρησιμοποιείτε αρχικά την εφαρμογή, αυτή αποτυγχάνει να λάβει υπόψη ότι
γίνεστε πιο πεπειραμένοι για το μέρος που μελετήσατε απ' ότι για το υπόλοιπο.
Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα οι περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούν ένα
μοντέλο επικαλύψεων. Ολόκληρη η εφαρμογή περιγράφεται χρησιμοποιώντας ένα
σύνολο ή μία ιεραρχία εννοιών. Το σύστημα παρακολουθεί την αυξανόμενη γνώση σας
για αυτές τις έννοιες. Η προσαρμογή, όπως ο σχολιασμός-τονισμός των συνδέσεων ή η
συμπερίληψη εξηγήσεων υπό κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να βασιστεί στο επίπεδο της
γνώσης σας για ένα συγκεκριμένο θέμα. Μερικές φορές το σύστημα μπορεί να επιθυμεί
να έχει μία πολύ λεπτομερή αναπαράσταση της δομής της έννοιας, ίσως στο κάτω
επίπεδο της σελίδας ή ακόμα και μεμονωμένα αποσπάσματα ή παραγράφους. Αυτό
απαιτείται παραδείγματος χάριν για να εκτελέσει την προσαρμογή που εξαρτάται από
την ανάγνωση ενός ορισμένου ορισμού, ή αφού έχετε δει μία ορισμένη εικόνα. Αλλά σε
πολλές περιπτώσεις μία λιγότερο λεπτομερή αναπαράσταση είναι ικανοποιητική, όπως η
γνώση μίας υψηλού- επιπέδου έννοιας ή μίας ενότητας του μαθήματος.
Η μεγαλύτερη πρόκληση όταν εκτελείται προσαρμογή στη γνώση είναι πώς
μπορεί να καθοριστεί ποια είναι η πραγματική σας γνώση σχετικά με ένα θέμα. Το
σύστημα μπορεί να καταχωρήσει ποιες σελίδες επισκέπτεστε και να χρησιμοποιήσει μία
ένωση μεταξύ των σελίδων και των εννοιών για να εξαχτεί γνώση για αυτές τις έννοιες.
Αλλά φυσικά το σύστημα δεν ξέρει πόσα πραγματικά κατανοήσατε από μία σελίδα που
επισκεφτήκατε. Μπορείτε να αφιερώσατε λίγο χρόνο για να την διαβάσετε ή μπορεί να
διαβάσατε τη σελίδα χωρίς να την κατανοήσετε. Η απόδοσή σας σε τεστ θα ήταν ένας
πολύ πιο αξιόπιστος τρόπος να καθοριστεί η γνώση σας, και επομένως οι ενότητες τεστ,
όπως τα τεστ πολλαπλής επιλογής, είναι δημοφιλή προσαρμοστικά εκπαιδευτικά
υπερμέσα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο σκοπός της εφαρμογής είναι να παρουσιαστούν
πληροφορίες που είναι χρήσιμες στη μελέτη σας, το να ξοδέψετε πολύ χρόνο σε τεστ
μπορεί να μην είναι πολύ χρήσιμο για εσάς, και κατά συνέπεια ίσως να μην συμπαθήσετε
μία on-line εφαρμογή μαθημάτων με πολλά τεστ.
Για την προσαρμογή στους στόχους είναι χρήσιμο να υπάρξει μια αναπαράσταση
του υπερχώρου χρησιμοποιώντας έννοιες (όπως στις εκπαιδευτικές εφαρμογές), έτσι
ώστε οι στόχοι να μπορούν να περιγραφούν χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο επικαλύψεων,
όπως ακριβώς συμβαίνει για τη γνώση. Αντίθετα όμως από τη γνώση είναι πολύ
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δυσκολότερο το σύστημα να καθορίσει τους στόχος σας παρατηρώντας απλά τις σελίδες
που επισκέπτεστε. Στο κάτω-κάτω, μπορεί να επισκεφτείτε σελίδες που δεν
ανταποκρίνονται στον στόχο σας, αλλά το ανακαλύπτετε μόνο αφού έχετε προσπελάσει
τέτοιες σελίδες, και δεν μπορείτε να πείτε το σύστημα "όχι, δεν είναι αυτό που ψάχνω ".
Και αντίθετα από με τη γνώση ο στόχος σας μπορεί να αλλάξει σχεδόν στιγμιαία, ίσως
από κάτι που διαβάζετε. Η προσαρμογή στους στόχους λειτουργεί καλύτερα εάν αυτοί οι
στόχοι εισάγονται ρητά (άμεσα) στο σύστημα. Αυτό είναι παραδείγματος χάριν κοινή
πρακτική στα συστήματα ροής της εργασίας (workflow systems) και καθιστά αυτά τα
συστήματα ιδανικά για χρήση της προσαρμογής στους στόχους.
Υπάρχουν και άλλες πτυχές που ένα προσαρμοστικό σύστημα υπερμεσών μπορεί
να προσαρμοστεί και δεν σχετίζονται με τις πληροφορίες που το σύστημα πρέπει να
προσφέρει. Το σύστημα για παράδειγμα μπορεί να προσαρμοστεί στο γενικό υπόβαθρό
σας, το οποίο αντιπροσωπεύει πτυχές όπως η εκπαίδευσή σας, το επάγγελμα σας, η
εμπειρία σας στη χρήση εφαρμογών υπερμσων, και ενδεχομένως επίσης η εμπειρία σας
με το συγκεκριμένο προσαρμοστικό σύστημα, με τον υπερχώρο και πώς να πλοηγηθείτε
μέσα σε αυτό.
Οι προτιμήσεις είναι επίσης γενικές πτυχές του χρήστη, όπως το κατά πόσο
προτιμάτε μία παρουσίαση με βίντεο έναντι μίας που περιέχει εικόνες ή κείμενο, και
καλύπτει επίσης πτυχές γνωστικού ύφους που καθορίζουν εάν χρειάζεστε λίγο ή πολύ
καθοδήγηση, εάν προτιμάτε να δείτε παραδείγματα πριν ή μετά από τους ορισμούς,
κ.λπ. Υπάρχουν τρόποι να συναχθούν τέτοιες προτιμήσεις από την συμπεριφορά
πλοήγησης, αλλά αυτές δεν λειτουργούν πάντα αξιόπιστα και απαιτούν από εσάς να
εργαστείτε στην αρχή για λίγο με το σύστημα που δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στις
προτιμήσεις σας. Επομένως είναι ευκολότερο και καλύτερο να αρχικοποιηθούν οι
ρυθμίσεις των προτιμήσεων μέσω μίας φόρμας ή ενός ερωτηματολογίου.
Το

πλαίσιο ή περιβάλλον εργασίας μπορεί επίσης να προσαρμοστεί. Όταν

χρησιμοποιείτε ένα PDA με μία σύνδεση χαμηλού εύρους ζώνης, ένα βίντεο υψηλής
ευκρίνειας θα πρέπει να αντικατασταθεί από εικόνες χαμηλής ανάλυσης και οι σελίδες
κειμένων πρέπει να είναι εύλογα μικρές για να αποφευχθεί η υπερβολική κατακύλιση (ή
ανακύληση). Αντίθετα από τις προτιμήσεις, αυτές οι συναφείς πτυχές είναι σχετικά
εύκολο να καθοριστούν αυτόματα. Είναι επίσης λιγότερο σταθερές, έτσι πρέπει να
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ελεγχθούν τουλάχιστον στην αρχή κάθε συνόδου, αλλά ίσως και περιοδικά γιατί οι
ιδιότητες όπως το εύρος ζώνης του δικτύου, μπορούν να ποικίλουν με την πάροδο του
χρόνου.
Έχουμε εξετάσει τους λογούς που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την
προσαρμογή, τι προσαρμόζουμε στα προσαρμοστικά υπερμέσα και τι μπορούμε να
προσαρμόσουμε σε τι. Ακόμη αναλύσαμε τις δυο κύριες τεχνικές που χρησιμοποιούνται
στα AH και τις μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάθε περίπτωση.
Είμαστε πλέον έτοιμοι να παρουσιάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο την αρχιτεκτονική
αναφοράς για τα Web-Based Συστήματα Προσαρμογής Υπερκείμενου.
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Κεφάλαιο 4
Αρχιτεκτονική Αναφοράς για τα Web-Based
Συστήματα Προσαρμογής Υπερκείμενου

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε μία αρχιτεκτονική αναφοράς για τα Web-based
συστήματα προσαρμογής υπερκειμένου. Συγκεκριμένα πρώτα θα παρουσιάσουμε πως
δουλεύουν τα WB συστήματα προσαρμογής (§4.1) και έπειτα θα παρουσιάσουμε την
αρχιτεκτονική αναφοράς AHAM (§4.2) και όλα τα συστατικά της.
4.1 Πως δουλεύουν τα Web-Based Συστήματα Προσαρμογής
Τα προσαρμοστικά συστήματα υπερμεσών πρώτης γενεάς δεν ήταν βασισμένα
στον Ιστό γιατί υπήρχαν πριν τον Ιστό. Σε μερικές από αυτές τις εφαρμογές είχε
επιτευχτεί μία πολύ στενή αλληλεπίδραση μεταξύ της διεπιφάνειας του χρήστη και της
προσαρμοστικής μηχανής. Όμως τα προσαρμοστικά συστήματα που βασίζονται στον
Ιστό είναι πολύ διαφορετικά. Το πρωτόκολλο που συνδέει την διεπιφάνεια του χρήστη,
έναν φυλλομετρητή Ιστού, και τον διακομιστή είναι αρκετά πρωτόγονο. Το HTTP
(HyperText Transfer Protocol) ή πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου είναι ένα απλό
πρωτόκολλο αίτησης-απόκρισης. Ο φυλλομετρητής στέλνει μόνο έναν τύπο σήματος
στον διακομιστή: το αίτημα για ένα URL (or Uniform Resource Locator). Ο διακομιστής
αποκρίνεται στέλνοντας μία κεφαλίδα, που ενδεχομένως ακολουθείται από ένα τμήμα
δεδομένων, το οποίο είναι συνήθως μία HTML σελίδα αλλά μερικές φορές μπορεί να
είναι κάτι διαφορετικό, όπως μία εικόνα, ή κώδικας για ένα Java applet.
Ένα URL δεν είναι απαραίτητα η διεύθυνση μίας ιστοσελίδας. Είναι απλώς μία
αφηρημένη “διεύθυνση” που μπορεί να ερμηνευθεί από τον διακομιστή με οποιονδήποτε
τρόπο είναι προγραμματισμένος για να κάνει μία τέτοια εργασία. Σε έναν
προσαρμοστικό ιστοχώρο το URL είναι στην πραγματικότητα μία αναφορά σε ένα
πρόγραμμα που εκτελείται στον διακομιστή, συνδυασμένο με μερικές παραμέτρους για
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εκείνο το πρόγραμμα. Οι πρώτοι ιστοχώροι χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία CGI
(Common Gateway Interface) για να επικαλεσθούν τα προγράμματα. Οι πιο πρόσφατοι
ιστοχώροι συχνά χρησιμοποιούν τα Java Servlets, μία αποδοτικότερη λύση καθώς οι
σύγχρονοι διακομιστές είναι στενά ενοποιημένοι με τα servlets, δεδομένου ότι τα CGIscripts είναι απολύτως χωριστά προγράμματα. Σε ένα Web-based AHS το πρόγραμμα
που εκτελείται στον διακομιστή χρησιμοποιεί μέρος του URL για να καθορίσει τη σελίδα
ή την έννοια που ο χρήστης επιθυμεί να προσπελάσει. Το αίτημα συνδυάζεται με τις
πληροφορίες από το πρότυπο του χρήστη για "φιλτράρει" τις πληροφορίες, και εξαιτίας
αυτού χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της προσαρμοστικής παρουσίασης

και

της

προσαρμοστικής υποστήριξης πλοήγησης. Θα δούμε αργότερα ότι η διαδικασία
συνδυασμού του αιτήματος με το πρότυπο του χρήστη μπορεί να περιγραφεί
χρησιμοποιώντας τους κανόνες προσαρμογής (adaption rules).
Όταν οι ζητούμενες και οι προσαρμοσμένες πληροφορίες στέλνονται στον
φυλλομετρητή σας, το πρόγραμμα που εκτελείται στον διακομιστή ενημερώνει το
μοντέλο του χρήστη. Η διαδικασία εκτέλεσης ενημερώσεων στον μοντέλο του χρήστη
και η προσαρμογή που βασίζεται στο μοντέλο του χρήστη απαιτεί από το σύστημα (ή
τον σχεδιαστή του συστήματος) να επιλέξει ποιο από τα δύο “βήματα” να εκτελέσει
πρώτα.


Σε μία εκπαιδευτική εφαρμογή που παρακολουθεί της εξέλιξη της γνώσης σας “η
λογική ” υπαγορεύει ότι η ζητούμενη σελίδα πρέπει να προσαρμοστεί στο
μοντέλο του χρήστη όπως αυτό ήταν πριν το αίτημά σας. Καθώς διαβάζετε τη
σελίδα η γνώση σας μεταβάλλεται. Ιδανικά η σελίδα πρέπει να αλλάξει ενώ
διαβάζετε, σύμφωνα με την αλλαγή της γνώσης σας (αλλά φυσικά δεν επιθυμείτε
μία τέτοια ενοχλητική δυναμική συμπεριφορά). Υποθέστε ότι πρέπει να
μελετήσετε τη σελίδα A πριν από τη σελίδα B (δηλαδή η σελίδα A είναι ένα
προαπαιτούμενο για την σελίδα B) και υποθέστε ότι η σελίδα A περιέχει μία
σύνδεση προς την σελίδα B. Το σύστημα πρέπει να δείξει ότι δεν είστε έτοιμοι να
ακολουθήσετε την σύνδεση προς την σελίδα B από την στιγμή που μόλις
αρχίσατε να διαβάζετε την A, αλλά όταν τελειώσετε η σύνδεση προς την Β
πρέπει να συστήνεται. Δυστυχώς, και οι δύο απαιτήσεις έρχονται σε αντίθεση η
μία με την άλλη. Η σελίδα θα σταλεί στον φυλλομετρητή σας μόνο μία φορά, με
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την σύνδεση προς την σελίδα B είτε να συστήνεται είτε όχι. Ο τονισμός της
σύνδεσης δεν μπορεί να αλλάξει ενώ διαβάζετε τη σελίδα. Σαν συμβιβασμό τα
προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα παρουσιάζουν πάντα τις συνδέσεις
χρησιμοποιώντας την κατάσταση τους μετά την ενημέρωση του μοντέλου του
χρήστη, δηλαδή η ενημέρωση του μοντέλου του χρήστη πραγματοποιείται πριν
γίνει η προσαρμογή των σελίδων.


Επίσης σε μία εκπαιδευτική εφαρμογή, παρεμβάλλονται μερικές φορές
προαπαιτούμενες εξηγήσεις σε μία σελίδα. Η απόφαση εάν θα συμπεριληφθούν
αυτές οι εξηγήσεις πρέπει και πάλι να βασιστεί στο μοντέλο του χρήστη όπως
αυτό ήταν πριν το αίτημά σας. Εάν εκτελεστεί πρώτα η ενημέρωση του μοντέλου
του χρήστη, όπως προτείνεται στην προηγούμενη παράγραφο, η ανάγνωση μίας
σελίδας θα έκανε την συμπεριλαμβανόμενη προαπαιτούμενη εξήγηση περιττή,
και ως εκ τούτου η εξήγηση δεν θα έπρεπε να εμφανιστεί ποτέ. Ωστόσο, δεν είναι
δύσκολο να σχεδιαστεί μία εφαρμογή έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι
προαπαιτούμενες εξηγήσεις που εξαρτώνται από άλλες γνώσεις και όχι από αυτές
που προσφέρονται από τη σελίδα που περιλαμβάνει την εξήγηση. Όταν
λαμβάνεται αυτό το μέτρο δεν υπάρχει πρόβλημα να προηγηθεί η ενημέρωση του
μοντέλου του χρήστη από την προσαρμογή της σελίδας.



Σε ένα σύστημα συστάσεων, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που εκτελεί
προσαρμογή στα ενδιαφέροντα ή τους στόχους του χρήστη, η προσπέλαση μίας
σελίδας παρέχει στο σύστημα πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα ή τους στόχος
του χρήστη, έτσι η πρόσβαση στη σελίδα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην
προσαρμογή. Αυτό πάλι υποδεικνύει ότι η ενημέρωση του μοντέλου του χρηστή
πρέπει να προηγηθεί της προσαρμογής.

Εξαιτίας των παραπάνω λόγων ο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο το AHS εργάζεται
είναι να ενημερώσει πρώτα το μοντέλο του χρήστη, και να εκτελέσει έπειτα την
προσαρμογή στο ενημερωμένο μοντέλο. Στο μοντέλο αναφοράς που περιγράφεται σε
αυτό το κεφάλαιο η επιλογή του πότε θα εκτελεστεί η ενημέρωση του μοντέλου του
χρήστη έναντι της προσαρμογής αφήνεται ανοικτή, αλλά στην πράξη οποιεσδήποτε
ενημερώσεις επηρεάζουν την προσαρμογή πρέπει να εκτελεστούν πριν την προσαρμογή.
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4.2 Το Μοντέλο Αναφοράς του AHAM
Υπάρχουν πολυάριθμα προσαρμοστικά συστήματα υπερμεσών. Αυτά τα
συστήματα διαφέρουν μεταξύ τους. Αλλά, εάν τα εξετάσουμε καλυτέρα θα δούμε ότι οι
βασικές δομές και η λειτουργία των διαφορετικών προσαρμοστικών συστημάτων
υπερμέσων παρουσιάζουν ισχυρές ομοιότητες. Όταν προσπαθούμε να ενσωματώσουμε
αυτές τις ομοιότητες σε ένα μοντέλο, αυτό θα πρέπει να έχει "γάντζους" για να
περιλαμβάνει την πολύ συγκεκριμένη λειτουργία της εφαρμογής. Το μοντέλο των Debra
et al, αποτελεί μία αρχιτεκτονική αναφοράς γιατί παρέχει ένα σημείο αναφοράς για τη
σύγκριση των διαφορετικών προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσων. Ο σκοπός μιας
αρχιτεκτονικής αναφοράς είναι επίσης να παρασχεθεί μία μέθοδος για την τυπική
περιγραφή

των

διαφορετικών

προσαρμοστικών

συστημάτων

υπερμέσων

χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο πλαίσιο. Οι περιγραφές αυτές μας επιτρέπουν να
συγκρίνουμε τα συστήματα, και ίσως ακόμα να αναπτύξουμε μία μετάφραση από ένα
σύστημα σε ένα άλλο.
Περιγράφουμε τα προσαρμοστικά συστήματα υπερμεσών, ή τις εφαρμογές,
χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση με ενότητες (modules) έτσι ώστε να μπορούμε να
περιγράψουμε λειτουργικά τα διαφορετικά μέρη χωριστά. Το μοντέλο βασίζεται σε ένα
ευρέως αποδεκτό μοντέλο αναφοράς για μη προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων: το
μοντέλο του Dexter [11] (βλέπε παράγραφο 2.2.2). Το μοντέλο του Dexter
επικεντρώνεται σε ένα αφηρημένο στρώμα υπερμέσων που περιγράφει την δομή των
κόμβων και των συνδέσεων με όλες τις ιδιότητές τους. Ο Dexter δεν περιγράφει τις
λεπτομέρειες

της διεπιφάνειας του χρήστη ή του συστήματος αποθήκευσης και

ανάκτησης δεδομένων

του διακομιστή. Παρέχει στρώματα διεπαφών μεταξύ του

αφηρημένου πυρήνα υπερμεσών και της διεπιφάνειας του χρήστη από την μία, και
μεταξύ του πυρήνα υπερμεσών και του στρώματος αποθήκευσης δεδομένων από την
άλλη. Αυτά τα στρώματα διεπαφών παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα στην
αρχιτεκτονική

του

μοντέλου,

γιατί

θα

επικεντρωθούμε

στην

προσαρμοστική

λειτουργικότητα του πυρήνα υπερμεσών, που στο μοντέλο του Dexter αποκαλείται
στρώμα αποθήκευσης.
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Το σχήμα 4.1 παρουσιάζει την γενική δομή του AHAM [17].


Στην κορυφή υπάρχει το στρώμα χρόνου εκτέλεσης(run-time layer) το οποίο
αντιπροσωπεύει την διεπιφάνεια του χρήστη. Δεν περιγράφουμε τι ακριβώς
πρέπει να κάνει η διεπαφάνεια του χρήστη, αλλά παρέχουμε αφαιρέσεις
(περιλήψεις) του τι θα πρέπει να κάνει με τη βοήθεια

των προδιαγραφών

παρουσίασης. Μιλώντας γενικά οι προδιαγραφές παρουσίασης μπορούν να
δείξουν ότι το περιεχόμενο πρέπει να υπογραμμιστεί ή ότι μία σύνδεση πρέπει να
σχολιαστεί με κάποιο τρόπο. Εξαρτάται από το στρώμα χρόνου εκτέλεσης να
αποφασίσει, ενδεχομένως καθοδηγημένο από φύλλα στυλ, πώς να καταστήσει
αυτές τις πτυχές παρουσίασης ορατές στον τελικό χρήστη.


Στο κάτω μέρος το στρώμα εσωτερικών συστατικών (within-component)
περιγράφει τα “εσωτερικά” αντικείμενα δεδομένων μίας εφαρμογής. Τα
(προσαρμοστικά) συστήματα υπερμεσών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά
τα αντικείμενα μέσω του επιπέδου anchoring.



Ο πυρήνας του μοντέλου AHAM είναι το στρώμα αποθήκευσης, ακριβώς όπως
στο μοντέλο του Dexter [11]. Στο AHAM αυτό το στρώμα αποτελείται από τρία
διαφορετικά λειτουργικά μέρη. Το μοντέλο περιοχής (domain model) περιέχει
μία εννοιολογική αναπαράσταση της περιοχής της εφαρμογής. Στο μοντέλο του
Dexter το στρώμα αποθήκευσης περιείχε μόνο αυτό που αποκαλούμε μοντέλο
περιοχής. Το μοντέλο του χρήστη περιέχει μία εννοιολογική αναπαράσταση
όλων των πτυχών του χρήστη που είναι σχετικές με την προσαρμοστική
εφαρμογή υπερμέσων. Αυτό περιλαμβάνει το μοντέλο επικαλύψεων της περιοχής,
αλλά και το υπόβαθρο , την εμπειρία και τις προτιμήσεις του χρήστη ή οτιδήποτε
άλλο μπορεί να συμβάλλει στην προσαρμογή. Το μοντέλο προσαρμογής
περιγράφει πώς ένα γεγονός, π.χ. όταν ο χρήστης ακολουθεί μία σύνδεση, οδηγεί
σε μία παρουσίαση, συνδυάζοντας στοιχειά από το μοντέλο περιοχής και το
μοντέλο του χρήστη.
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Σχήμα 4.1 : Γενική Δομή της Αρχιτεκτονικής AHAM.
Στις επόμενες παραγράφους θα περιγράψουμε τις λεπτομέρειες των τριών προτύπων στο
στρώμα αποθήκευσης.
4.3 To μοντέλο Περιοχής του AHAM
Το

μοντέλο περιοχής (Domain Model)

είναι δομημένο σύμφωνα με το

στρώμα

αποθήκευσης του μοντέλου του Dexter [11]. Στο μοντέλο του Dexter αυτό αποτελείται
από "συστατικά", τα οποία είναι αφηρημένες οντότητες και "σχέσεις". Στο AHAM έχει
επιλέγει να χρησιμοποιηθούν οι όροι “έννοιες” και “σχέσεις εννοιών” επειδή αυτοί
εκφράζουν καλυτέρα τι αντιπροσωπεύουν τα συστατικά και οι σχέσεις.
Η δομή μίας έννοιας είναι η ακόλουθη:


Μία έννοια έχει μία μοναδική ταυτότητα (uid). Μπορείτε να σκεφτείτε αυτό ως
ένα μοναδικό όνομα, αν και τα ονόματα δεν είναι συχνά τόσο μοναδικά όπως
κάποιος θα ήθελε. Η ταυτότητα πρέπει να είναι μοναδική μέσα σε ολόκληρο
σύστημα, ακόμα και όταν ένα σύστημα τρέχει πολλαπλές (προσαρμοστικές)
εφαρμογές ταυτόχρονα. Μπορεί σε κάποιο σημείο να θελήσετε να μεταφέρετε τη
γνώση για μία έννοια από ένα μάθημα σε ένα άλλα μάθημα, και να χρειαστείτε
έναν μοναδικό τρόπο για να αναφερθείτε στην έννοια.
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Μία έννοια περιέχει αυτό που αποκαλούμε “πληροφορίες έννοιας” ή c-info. Οι
πληροφορίες έννοιας έχουν ένα σταθερό τμήμα, που αποτελείται από μία
ακολουθία δεσμών και μία προδιαγραφή παρουσίασης, και ένα μεταβλητό τμήμα
που αναπαριστάται ως ένα σύνολο που αποτελείται από ζεύγη Ιδιότητας-Τιμής
(attribute-value).

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μία έννοια είναι μία αφηρημένη οντότητα. Εάν μια έννοια
αντιστοιχεί παραδείγματος χάριν σε ένα τμήμα του κειμένου, το τμήμα του κειμένου θα
είναι μέρος του στρώματος εσωτερικών συστατικών και μπορεί "να συνδεθεί" με την
έννοια μέσω ενός ζευγαριού ιδιότητα-τιμής, αλλά το κείμενο δεν είναι κάτι που μπορεί
να παραποιηθεί μέσα στο μοντέλο περιοχής. Είναι δυνατό να εφαρμοστεί αυτή η
"σύνδεση" μεταξύ του τμήματος μίας έννοιας και των πραγματικών περιεχόμενων μέσω
ενός URL που αναφέρεται σε ένα αρχείο HTML, αλλά το πρότυπο αναφοράς δεν απαιτεί
κανένα συγκεκριμένο τρόπο για να πραγματοποιήσει τη σύνδεση μεταξύ των εννοιών και
του περιεχομένου.
Οι ακολουθίες δεσμών προσδιορίζουν υποδομές μέσα σε μία έννοια. Αυτές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία δεσμών για τις συνδέσεις. Οι δεσμοί μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως η αφετηρία ή ο προορισμός μίας σύνδεσης.
Η προδιαγραφή παρουσίασης χρησιμοποιείται για να υποδείξει στο στρώμα
χρόνου εκτέλεσης πώς να παρουσιάσει την έννοια. Στο AHAM υπάρχει μόνο μία
προεπιλεγόμενη προδιαγραφή παρουσίασης. Όμως η προσαρμογή μπορεί να υπονοήσει
ότι μία διαφορετική προδιαγραφή παρουσίασης θα μεταφερθεί προς το στρώμα χρόνου
εκτέλεσης.
Το σύνολο ζευγών ιδιότητα-τιμή είναι σε γενικές γραμμές απολύτως αυθαίρετο.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα σύνολο λέξεων κλειδιών ή ενός
τύπου έννοιας. Το μοντέλο του Dexter λέει ότι τα ζεύγη ιδιότητας-τιμης δεν μπορούν να
αναπαραστήσουν τίποτε άλλο εκτός από το πραγματικό περιεχόμενο ενός συστατικού.
Ωστόσο στο AHAM, θα θεωρήσουμε το περιεχόμενο του τμήματος μίας έννοιας ως μία
ιδιότητα, και θα αναπαραστήσουμε επίσης τις σύνθετες δομές χρησιμοποιώντας μία
ιδιότητα παιδιού. Τα τμήματα είναι ατομικές έννοιες. Εξετάζουμε δύο τύπους σύνθετων
εννοιών: τις σελίδες και τις αφηρημένες έννοιες (abstract concepts). Οι σελίδες είναι
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συνδυασμοί των οποίων όλα τα παιδιά είναι τμήματα, ή ατομικές έννοιες. Οι αφηρημένες
έννοιες είναι συνδυασμοί των οποίων όλα τα παιδιά είναι σύνθετες έννοιες (είτε
περιλήψεις είτε σελίδες). Η δομή της σύνθεσης των εννοιών πρέπει να είναι μία ιεραρχία,
ή ένα κατευθυνόμενο άκυκλο γράφημα. Αυτό σημαίνει ότι καμία έννοια δεν μπορεί να
είναι απόγονος του εαυτού της είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η ιεραρχία έννοιας τυπικά
χρησιμοποιείται για να "διαδώσει" την αύξηση

της γνώσης από τις σελίδες στις

παραγράφους και από τις παραγράφους στα κεφάλαια. Στο 6ο κεφάλαιο αναλύονται
διεξοδικά οι προηγούμενοι όροι.
Οι σχέσεις εννοιών είναι αφηρημένες σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Μιλώντας
γενικότερα είναι όπως οι υπερσυνδέσεις, αλλά οι περισσότερες σχέσεις εννοιών δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πλοήγηση σε αντίθεση με τις υπερσυνδέσεις που
μπορούν. Μια σχέση έχει μία ακολουθία προσδιοριστών, ή σημεία τέλους. Μία σχέση
στην ουσία "συνδέει" διάφορες έννοιες. Υπάρχουν κατευθυνόμενες

και μη

κατευθυνόμενες σχέσεις.


Τα σημεία τέλους προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας το uid της έννοιας και το id
του δεσμού μέσα στην έννοια. Ακριβώς όπως οι συνδέσεις μέσα στις HTML
σελίδες, τόσο η αφετηρία έσο και ο προορισμός μίας σύνδεσης μπορούν να είναι
ένα συγκεκριμένο "τμήμα" ή "θέση" και όχι μόνο μία ολόκληρη σελίδα.



Οι σχέσεις έχουν επίσης μία κατεύθυνση. Για τις περισσότερες σχέσεις εννοιών η
κατεύθυνση θα είναι είτε FROM (από) είτε TO (προς). Ένα χαρακτηριστικό είδος
σχέσης είναι η προϋπόθεση (prerequisite). H έννοια A είναι μία προϋπόθεση για
την έννοια B, δηλαδή πρέπει να γνωρίζετε την A πριν

σας προταθεί να

επισκεφτείτε την B. Ο προσδιοριστής για A θα είναι FROM και ο προσδιοριστής
για B θα είναι TO. Ωστόσο, αυτή η σχέση δεν υπονοεί ότι πρέπει να υπάρξει μία
σύνδεση υπερκειμένου από A στο B.

Οι σχέσεις δεν είναι απαραίτητο να

κατευθυνόμενες και δυαδικές όπως σε αυτό το παράδειγμα. Η σχέση μπορεί να
είναι συμμετρική, είτε αμφίδρομη, είτε μη κατευθυνόμενη. Επίσης μία σχέση
μπορεί να ομαδοποιήσει οποιοδήποτε αριθμό εννοιών για να εκφράσει κάποια
έννοια. Έτσι ενώ οι κατευθυνόμενες δυαδικές σχέσεις είναι πιο συνηθισμένες, η
αρχιτεκτονική αναφοράς δεν αποκλείει την ύπαρξη άλλων τύπων σχέσεων.
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Μια σχέση έννοιας έχει μία προδιαγραφή παρουσίασης για να βοηθήσει το
στρώμα χρόνου εκτέλεσης να αποφασίσει πώς να παρουσιάσει τη σχέση (ή τους
δεσμούς της).



Δεδομένου ότι οι σχέσεις εννοιών είναι "συστατικά" (στην ορολογία του Dexter)
έχουν “πληροφορίες συστατικών” με ζευγάρια ιδιότητας-τιμής. Στο AHAM
απαιτούμε οι σχέσεις εννοιών να έχουν μία

ιδιότητα

τύπου. Η σύνδεση

υπερκειμένου είναι ένα καλό παράδειγμα τύπου σχέσης. Στο μοντέλο του Dexter
αυτός είναι ο μοναδικός τύπος σχέσης που υπάρχει. Στα προσαρμοστικά
υπερμέσα η σχέση προϋπόθεσης είναι ένα παράδειγμα τύπου σχέσης που δεν
είναι μία σύνδεση. Όταν η A είναι προϋπόθεση για την B δεν είναι απαραίτητο να
υπάρχει μία σύνδεση από μία σελίδα που αντιστοιχεί στην έννοια A σε μία σελίδα
που αντιστοιχεί στην έννοια B. Προσέξτε επίσης ότι αντίθετα από τον Ιστό, οι
σύνδεσμοι υπερκειμένου δεν είναι απαραιτήτως συνδέσεις από μία σελίδα σε μία
άλλη σελίδα.
4.3.1 Anchoring
Όπως έχουμε δει οι δεσμοί αποτελούν τη βάση για την επισύναψη των συνδέσεων
ή των σχέσεων στις σελίδες ή τις έννοιες. Κάθε δεσμός έχει μια μοναδική ταυτότητα, και
μία τιμή που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό του δεσμού μέσα στην έννοια. Στην
περίπτωση ενός τμήματος κειμένου η τιμή του δεσμού μπορεί παραδείγματος χάριν να
είναι ένας χαρακτήρας-δείκτης στην αρχή του δεσμού, μαζί με το μήκος του δεσμού. Η
τιμή του δεσμού ανήκει στο στρώμα within-component γιατί εξαρτάται από την
υλοποίηση. Παραδείγματος χάριν όταν το τμήμα τροποποιείται, ο δεσμός μπορεί να
μετακινηθεί. Ωστόσο η ταυτότητά του παραμένει ίδια.
Για τις σύνθετες έννοιες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους δεσμούς για να
προσδιορίσουμε όχι μονό μία θέση μέσα στην έννοια αλλά και μέσα σε μία υπο-έννοια.
Ένας δεσμός για μία έννοια μέσα στην σελίδα προσδιορίζει για παράδειγμα την
ταυτότητα ενός τμήματος και την ταυτότητα του δεσμού μέσα αυτό το τμήμα. Για μία
αφηρημένη έννοια η ταυτότητα του δεσμού μέσα στο τμήμα προσδιορίζει και πάλι ένα
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δεσμό, η τιμή του οποίου πρέπει να ερμηνευθεί για να ταξιδέψει κάτω στην ιεραρχία μίας
έννοιας και να καταλήξει σε ένα "πραγματικό" δεσμό μέσα σε ένα τμήμα.
Ένας δεσμός μέσα σε μία σύνθεση μπορεί επίσης να είναι μονό το uid ενός υποσυστατικού, σε περίπτωση που κανένας δεσμός μέσα στο υπο-συστατικό δεν χρειάζεται
να αναφερθεί.

4.3.2 Πρόσβαση στις Έννοιες και τις Σελίδες
Επειδή στα μοντέλα Dexter και AHAM έχουμε σύνθετα συστατικά πρέπει να
δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα της προσπέλασης και της παρουσίασης των
σελίδων. Οι σχέσεις εννοιών, ακόμη και αυτές τύπου σύνδεσης, υπάρχουν όχι μόνο
μεταξύ των σελίδων, αλλά και μεταξύ των αφηρημένων εννοιών επίσης. Το μοντέλο του
Dexter καθορίζει δύο συναρτήσεις/λειτουργίες που εργάζονται μαζί για να βρουν και να
προσπελάσουν σελίδες: την resolver και την accessor.


Η συνάρτηση resolver χρησιμοποιείται για να βρει έννοιες με βάση μία
περιγραφή. Αυτή η συνάρτηση μπορεί να είναι τόσο σύνθετη όσο μία μηχανή
αναζήτησης ή τόσο απλή όσο μία συνάρτηση που μετατρέπει ένα όνομα αρχείου
σε ένα πλήρες URL. Εκτός από τη χρήση της σε μηχανές αναζήτησης η
συνάρτηση resolver είναι η πιο ενδιαφέρουσα για την υλοποίηση της πρόσβασης
σε αφηρημένες έννοιες. Όταν προσπελαύνεται μία αφηρημένη έννοια το σύστημα
πρέπει να πάει κάτω στην ιεραρχία της έννοιας για να βρει το uid της σελίδας που
θα παρουσιάσει. Δεδομένου ότι τα συστήματα υπερμεσών μπορούν να
παρουσιάσουν μόνο μία σελίδα τη φορά, πρέπει να γίνει η επιλογή του ποια
σελίδα θα παρουσιαστεί, μεταξύ των ενδεχομένως πολλών σελίδων που
αντιστοιχούν στην αφηρημένη έννοια. Για τον λόγο αυτό αποκαλούμε μερικές
φορές την συνάρτηση resolver επιλογέα σελίδων (page selector).



Η

λειτουργία accessor χρησιμοποιείται για να ανακτήσει περιεχόμενο,

λαμβάνοντας υπόψη το uid μίας έννοιας. Εάν το uid αναφέρεται σε μία
αφηρημένη έννοια πρέπει να κατασκευαστεί μία σελίδα, πιθανώς με συνδέσεις
για να επιτρέψει στον τελικό χρήστη να αποφασίσει πόσο να αναλύσει περαιτέρω
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την έννοια σε μία σελίδα (ο μερικός

πίνακας περιεχομένων,

ο κατάλογος

υπόβαθρου και οι εξαγόμενες έννοιες στο σχήμα 3 είναι σελίδες που έχουν
παραχθεί αυτόματα). Εάν το uid αναφέρεται ήδη σε μία σελίδα η συνάρτηση
accessor πρέπει να ανακτήσει τα τμήματα και να κατασκευάσει μία σελίδα από
αυτά τα τμήματα. Αποκαλούμε την συνάρτηση accessor κατασκευαστή σελίδων
γιατί σε κάθε περίπτωση το σύστημα πρέπει να κατασκευάσει μία σελίδα για να
την παρουσιάσει στο χρήστη.
4.4 Το Μοντέλο του Χρήστη
Η πρώτη σημαντική επέκταση του AHAM έναντι του Dexter μοντέλου είναι η
εισαγωγή του μοντέλου του χρήστη, που είναι κάτι που πρέπει να έχουν όλα τα
προσαρμοστικά συστήματα υπερμεσών.
Προκειμένου να είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε όλα τα πιθανά
προσαρμοστικά συστήματα υπερμεσών κατασκευάζουμε το μοντέλο του χρήστη από τις
έννοιες με αυθαίρετα σύνολα ζευγαριών ιδιότητας-τιμής. Όταν κάθε έννοια του μοντέλου
περιοχής (Domain Model) είναι παρούσα στο μοντέλο του χρήστη τότε έχουμε αυτό που
αποκαλούμε μοντέλο επικαλύψεων. Συνήθως το μοντέλο του χρήστη περιέχει επίσης και
άλλες έννοιες, προκειμένου να απεικονίσει τις πτυχές του χρήστη που είναι ανεξάρτητες
από την περιοχή της εφαρμογής καθώς επίσης και πτυχές του πλαισίου ή του
περιβάλλοντος.
Κάθε έννοια μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες. Για τις έννοιες σελίδων
παραδείγματος χάριν έχει νόημα να υπάρχει μία ιδιότητα "visited"

, ενώ για τις

αφηρημένες έννοιες αυτό μπορεί να μην έχει νόημα. Οι τιμές μπορούν να είναι
οποιουδήποτε τύπου. Όταν απαιτούνται πιο σύνθετες δομές αντί ενός ενιαίου στρώματος
ζευγαριών ιδιότητας-τιμής, η τιμή μίας ιδιότητας μπορεί να είναι η ταυτότητα μίας
έννοιας έτσι ώστε η τιμή να μπορεί να συσχετιστεί με μία άλλη δομή πολλών
(αυθαίρετων) ζευγαριών έννοιας-τιμής.
Μπορεί να έχετε την εντύπωση ότι στο AHAM μπορούμε να αναπαραστήσουμε
μόνο αρκετά απλά μοντέλα χρηστών. Ωστόσο, κοιτώντας πιο προσεκτικά βλέπουμε ότι
στην πραγματικότητα έχουμε αντικείμενα με ιδιότητες που έχουν αυθαίρετους τύπους.
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Είναι δυνατό να υπάρξουν "κλάσεις" αντικειμένων, που έχουν όλα τις ίδιες ιδιότητες.
Μπορούμε να έχουμε υποκλάσεις που κληρονομούν ιδιότητες από μία υπερ-κλάση και
έχουν μερικές ιδιότητες από μόνες τους. Επίσης, ο τύπος δεδομένων μίας ιδιότητας
μπορεί να είναι οτιδήποτε , συμπεριλαμβανομένου των ταυτοτήτων των εννοιών. Τα
αντικείμενα μπορούν επομένως να έχουν ιδιότητες που αναφέρονται σε άλλες ιδιότητες,
το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε ενθυλάκωση αντικειμένων. Κατά συνέπεια,
το μοντέλο του χρήστη στο AHAM μπορεί να έχει αυθαίρετα μία σύνθετη
αντικειμενοστραφή δομή.
4.5 Το Μοντέλο Προσαρμογής του AHAM
Το

μοντέλο προσαρμογής (Adaptation Model)

περιγράφει πώς το μοντέλο

περιοχής και το μοντέλο του χρήστη συνδυάζονται για να παραγάγουν την προσαρμογή.
Στην πραγματικότητα όλα τα AHS έχουν ένα μοντέλο χρήστη που αποθηκεύεται μόνιμα.
Η καλή προσαρμογή απαιτεί οι πληροφορίες για το χρήστη να συγκεντρώνονται κατά τη
διάρκεια μίας μεγάλης χρονικής περιόδου. Αν και η προσαρμογή είναι δυνατή κατά τη
διάρκεια μίας μόνο συνόδου, με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη
διάρκεια αυτής της συνόδου και αποθηκεύονται στα cookies του πελάτη, θα εξετάσουμε
ένα πιο μόνιμο μοντέλο χρήστη που αποθηκεύεται και διατηρείται σε έναν διακομιστή.
Το μοντέλο προσαρμογής αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων προσαρμογής
[21]. Κάθε κανόνας είτε θα προσδιορίζει μία ενημέρωση του μοντέλου του χρήστη είτε
θα προσδιορίζει μία επιθυμητή προσαρμογή θέτοντας τις προδιαγραφές παρουσίασης.
Για λόγους απλότητας υποθέτουμε ότι έχουμε ένα μοντέλο επικαλύψεων και ότι οι
αντίστοιχες έννοιες στο μοντέλο περιοχής και στο μοντέλο του χρήστη έχουν την ίδια
ταυτότητα. Επίσης υποθέτουμε ότι καμία ιδιότητα του μοντέλου περιοχής δεν έχει όνομα
που να εμφανίζεται και στο μοντέλο του χρήστη. Επομένως μία έκφραση όπως η
concept.attribute σαφώς αναφέρεται σε μία ιδιότητα του μοντέλου περιοχής ή μία
ιδιότητα του μοντέλου του χρήστη αλλά όχι και στα δύο.
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4.5.1 Κανόνες Προσαρμογής
Οι κανόνες προσαρμογής είναι κανόνες event-condition-action [21] επειδή αποτελούνται
από τα ακόλουθα στοιχεία:


Οι κανόνες ¨πυροδοτούνται¨ από ένα γεγονός. Ένα συνηθισμένο γεγονός είναι το
γεγονός προσπέλασης

που αντιπροσωπεύει ότι ο χρήστης προσπελαύνει μία

ορισμένη έννοια ακολουθώντας μία σύνδεση. Επίσης, αλλαγές στο μοντέλο του
χρήστη είτε ως αποτέλεσμα ενός άλλου κανόνα ή μίας άλλης ενότητας του
συστήματος όπως ένας εκτιμητής τεστ πολλαπλών επίλογων, μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν ως γεγονότα που προκαλούν την εκτέλεση των κανόνων.


Όταν πυροδοτείται ένας κανόνας αποτιμάται η τιμή της συνθήκης. Η συνθήκη
είναι μια έκφραση Boole που χρησιμοποιεί τις τιμές των ιδιοτήτων των εννοιών
από το μοντέλο περιοχής ή το μοντέλο του χρήστη, και ενδεχομένως επίσης
μερικές σταθερές τιμές. Οι συνθήκες χρησιμοποιούνται παραδείγματος χάριν για
να ελέγξουν εάν ικανοποιείται μία προαπαιτούμενη σχέση.



Όταν η συνθήκη είναι αληθής εκτελείται μία ενέργεια . Η ενέργεια ενημερώνει
την τιμή μίας ιδιότητας. Χάριν απλότητας δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ της
ενημέρωσης του μοντέλου του χρήστη και του καθορισμού των προδιαγραφών
παρουσίασης. Οποιοσδήποτε κανόνας μπορεί να εκτελέσει οποιοδήποτε είδος
ενημέρωσης. Μπορούμε είτε να επιτρέψουμε περισσότερες από μία ενημερώσεις
σε μία ενέργεια είτε όχι. Αυτό δεν αλλάζει την εκφραστική δύναμη του μοντέλου
γιατί μπορούμε πάντα να έχουμε διάφορους κανόνες που έχουν ίδιο γεγονός και
συνθήκη και έπειτα μόνο μία ενημέρωση στην ενέργεια.



Η ενημέρωση μίας ιδιότητας που ανήκει στο μοντέλο του χρήστη μπορεί να
θεωρηθεί ως γεγονός που πυροδοτεί τους κανόνες προσαρμογής. Μέσω ενός
πεδίου διάδοσης (propagation field)

ελέγχουμε εάν οι ενημερώσεις που

προκύπτουν από τη δράση του κανόνα θεωρούνται γεγονότα που πυροδοτούνται
από κανόνες. Η χρήση αυτού του πεδίου μπορεί να εγγυηθεί το σταμάτημα της
πυροδότησης των κανόνων χωρίς να πρέπει να αναλυθούν όλα τα πιθανά
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στιγμιότυπα του μοντέλου του χρήστη και η προκύπτουσα τιμή αλήθειας όλων
των συνθηκών που ανήκουν σε κανόνες που πυροδοτήθηκαν.


Προκειμένου να ελεγχθεί ευκολότερα η εκτέλεση των κανόνων, οι κανόνες
ομαδοποιούνται σε φάσεις εκτέλεσης. Όταν οι κανόνες πυροδοτούν ο ένας τον
άλλον οι κανόνες που πυροδοτήθηκαν μπορεί να ανήκουν σε διαφορετική φάση,
πράγμα που σημαίνει ότι η εκτέλεσή τους θα αναβληθεί μέχρι να εξεταστεί η
φάση στην όποια βρίσκονται. Θα ήταν πολύ δυσκολότερο να επιβληθεί μία
παρόμοια αλληλουχία κανόνων μέσω πρόσθετων ιδιοτήτων και συνθηκών, αλλά
θα μπορούσε να γίνει.

Η δομή των κανόνων που περιγράφονται παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα ένα μοντέλο
εκτέλεσης κανόνων που μοιάζει με αυτό που χρησιμοποιείται στον τομέα των ενεργών
βάσεων δεδομένων. Δεν απαιτούμε τα πραγματικά προσαρμοστικά συστήματα
υπερμεσών να υλοποιούν ένα σύστημα τέτοιων κανόνων. Χρησιμοποιούμε αυτό το
σύστημα κανόνων ως ένα τρόπο για να περιγράψουμε πως μπορεί να λειτουργήσει η
ενημέρωση και προσαρμογή του μοντέλου του χρήστη, όχι πώς πρέπει να λειτουργήσει.
Η χρήση των κανόνων (event-condition-action) για τις ενημερώσεις του μοντέλου
του χρήστη μπορεί να φαίνεται ένας πολύπλοκος τρόπος για να καθορίσουμε την
συμπεριφορά μίας προσαρμοστικής εφαρμογής. Ωστόσο, μπορούμε να καθορίσουμε
γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε έννοιες που εμφανίζονται σε σχέσεις εννοιών
ενός ορισμένου τύπου. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει μόνο να καθορίσουμε τους κανόνες
για τους τύπους των σχέσεων και έπειτα ο δημιουργός της προσαρμοστικής εφαρμογής
πρέπει μόνο να καθορίσει τις σχέσεις εννοιών, όχι τους κανόνες προσαρμογής.
Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα κανόνων προσαρμογής. Χάριν
απλότητας παρουσιάζουμε μόνο το γεγονός (event), την συνθήκη (condition) και την
ενέργεια (action).
Event: access(C)
Condition: true
Action: C.visited := true
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Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός γενικού κανόνα που λέει ότι, όταν προσπελαύνεται μία
έννοια C η ιδιότητα της “visited” τίθεται σε true. Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει
καμία συνθήκη (πράγμα που εκφράζεται έχοντας μία συνθήκη που είναι συνεχώς “
αληθής” ).
Event: visited(C)
Condition: C.recommended = true
Action: C.knowledge:= “well learned”
Αυτός ο κανόνας εκφράζει ότι όταν επισκεπτόμαστε την έννοια C (η ιδιότητα “visited”
τίθεται true) και η έννοια έχει ήδη προταθεί, τότε η ιδιότητα knowledge της C τίθεται σε
“well learned”. Αυτό είναι και πάλι ένας γενικός κανόνας.
Η πραγματική σημασιολογία εκτέλεσης της μηχανής προσαρμογής είναι πέρα
από το σκοπό αυτής της εργασίας. Οι κανόνες προσαρμογής περιγράφουν μόνο την
πιθανή συμπεριφορά του συστήματος. Η πραγματική συμπεριφορά εξαρτάται από τον
τρόπο με τον οποίο η μηχανή προσαρμογής προγραμματίζει να εκτελέσει τους κανόνες.
Όταν αρκετοί κανόνες συνδέονται με ένα γεγονός η σειρά με την οποία εκτελούνται οι
κανόνες μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα. Και δεδομένου ότι κάθε κανόνας μπορεί να
εκτελέσει ενέργειες που πυροδοτούν άλλους κανόνες, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους
οποίους αυτοί οι κανόνες μπορούν να προγραμματιστούν για εκτέλεση. Επίσης, το
σύστημα μπορεί να αξιολογήσει τις συνθήκες όταν πυροδοτούνται οι κανόνες, ή όταν οι
κανόνες εκτελούνται πραγματικά (και η συνθήκη μπορεί να μην είναι πλέον αληθής την
στιγμή της εκτέλεσης).
Προκειμένου

να

παρουσιάσουμε

την

ευελιξία

και

χρησιμότητα

της

αρχιτεκτονικής αναφοράς AHAM, θα περιγραψουμε στο επόμενο κεφάλαιο το σύστημα
AHA! [16], ένα προσαρμοστικό σύστημα υπερμεσών γενικού σκοπού, που είναι πολύ
κοντά στην αρχιτεκτονική αναφοράς AHAM.
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Κεφάλαιο 5
Η Αρχιτεκτονική Προσαρμογής Υπερκείμενου ΑΗΑ!
Στο κεφάλαιο αυτό αφενός θα παρουσιάσουμε την αρχιτεκτονική, την λειτουργία και τον
τρόπο που εργάζεται το σύστημα AHA! [14,15,16], η αρχιτεκτονική του οποίου είναι
παρά πολύ κοντά στην αρχιτεκτονική αναφοράς AHAM (§5.1-5.2). Αφετέρου θα
παρουσιάσουμε πως εγκαταστήσαμε το σύστημα AHA! στον υπολογιστή μας και πως το
διαμορφώσαμε (§5.3-5.4).
5.1 Το Σύστημα AHA!
Σε αυτή την εργασία πρόκειται να μελετήσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε
προσαρμοστικές εφαρμογές με το σύστημα AHA! [14,15,16] η πλήρης αρχιτεκτονική
του οποίου παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.1. Προκειμένου να εργαστούμε με το AHA!
(ως δημιουργοί εφαρμογών) πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύει γενικά το σύστημα
AHA!. Θα χρησιμοποιήσουμε την ορολογία AHAM, έτσι ώστε η αντιστοιχία μεταξύ του
συστήματος και του γενικού μοντέλου αναφοράς να γίνει πιο σαφής.

Σχήμα 5.1 : Η πλήρης Αρχιτεκτονική του Συστήματος AHA!.
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Ως επί το πλείστον το AHA! εργάζεται ως εξυπηρέτης διαδικτύου. Οι χρήστες ζητούν
"σελίδες" κάνοντας κλικ στις συνδέσεις σε έναν φυλλομετρητή, και το AHA! παραδίδει
τις σελίδες που αντιστοιχούν σε αυτές τις συνδέσεις. Ωστόσο, προκειμένου

να

παραχθούν αυτές οι σελίδες το AHA! χρησιμοποιεί τρεις τύπους πληροφοριών:
1) Το Μοντέλο Περιοχής

Το Μοντέλο Περιοχής (Domain Model, DM) περιέχει μία εννοιολογική περιγραφή του
περιεχομένου της εφαρμογής. Αποτελείται από έννοιες και σχέσεις εννοιών. Στο AHA!
κάθε σελίδα που μπορεί να παρουσιαστεί στον τελικό χρήστη πρέπει να έχει μία
αντίστοιχη έννοια[6,7]. Είναι επίσης δυνατό να περιγλυφθούν υπό όρους τμήματα στις
σελίδες. Για κάθε "θέση" όπου πρέπει να ληφθεί μία απόφαση για τι να συμπεριλάβει
πρέπει να καθοριστεί μία έννοια. (Μια τέτοια έννοια μπορεί να μοιραστεί μεταξύ
διαφορετικών σελίδων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται υπό όρους οι ίδιες πληροφορίες.)
Οι σελίδες ομαδοποιούνται κανονικά σε παραγράφους ή κεφάλαια ή άλλες υψηλού
επιπέδου δομές. Το AHA! χρησιμοποιεί μία ιεραρχία εννοιών [6,7,8,17] μέσω της
οποίας μπορεί εύκολα να διαδώσει "τη γνώση" από τις σελίδες στις παραγράφους και τα
κεφάλαια, και μέσω της οποίας το AHA! μπορεί αυτόματα να δημιουργήσει και να
παρουσιάσει έναν ιεραρχικό πίνακα περιεχομένων. Οι έννοιες μπορούν να συνδεθούν η
μία με την άλλη μέσω

των σχέσεων εννοιών. Στο AHA! μπορούν να υπάρξουν

αυθαίρετα πολλοί τύποι σχέσεων εννοιών και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είναι ήδη
προκαθορισμένοι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός (προκαθορισμένου) τύπου
σχέσης είναι η προϋπόθεση (prerequisite). Όταν η έννοια A είναι μία προϋπόθεση για
την έννοια B ο τελικός χρήστης πρέπει να ενθαρρυνθεί (ή να αναγκαστεί) να μελετήσει ή
να διαβάσει την έννοια A πριν συνεχίσει στην έννοια B. Στο AHA! οι σχέσεις
προϋπόθεσης έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στην παρουσίαση των δεσμών των
συνδέσεων υπερκειμένου. Εξ ορισμού οι δεσμοί των συνδέσεων θα έχουν τα κανονικά
χρώματα Ιστού (μπλε ή πορφυρό) όταν οι συνδέσεις οδηγούν σε μία σελίδα έννοιας για
την οποία ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις, και θα έχουν μαύρο χρώμα όταν δεν
ικανοποιούνται μερικές προϋποθέσεις. Η δημιουργία ενός μοντέλου περιοχής είναι
ευκολότερη εάν χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Graph Author[7,8]. Η εικόνα 6.31
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παρουσιάζει ένα παράδειγμα μοντέλου περιοχής όπως εμφανίζεται στο εργαλείο Graph
Author.
2) Το Μοντέλο του Χρήστη
Το μοντέλο του χρηστή [7,8] (user model, UM) στο AHA! αποτελείται από ένα σύνολο
εννοιών με ιδιότητες (και τιμές ιδιοτήτων). Το UM περιέχει ένα μοντέλο επικαλύψεων,
πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε έννοια στο DM υπάρχει μία έννοια στο UM. Εκτός
από αυτό, το UM μπορεί να περιέχει επιπλέον έννοιες (που δεν έχουν καμία έννοια στο
DM) και περιέχει πάντα μία ειδική ψευδό-έννοια που ονομάζεται “personal”. Αυτή η
έννοια έχει ιδιότητες για να περιγράψει το χρήστη, και περιλαμβάνει στοιχεία όπως η
σύνδεση (login) και ο κωδικός πρόσβασης (password). Όταν ένας χρήστης προσπελαύνει
μία AHA! εφαρμογή, η φόρμα σύνδεσης μπορεί να περιέχει αυθαίρετα (συνήθως
κρυμμένα) πεδία που περιέχουν τιμές για τις ιδιότητες της έννοιας "personal". Έτσι είναι
δυνατό να αρχικοποιηθούν οι προτιμήσεις μέσω της φόρμας σύνδεσης. Τα εργαλεία
δημιουργίας του AHA! παρέχουν διάφορα UM πρότυπα εννοιών (concept templates),
δίνοντας μας έτσι έννοιες με προκαθορισμένες ιδιότητες. Χαρακτηριστικές ιδιότητες
είναι η γνώση (knowledge) και το ενδιαφέρον (interest), που υποδεικνύουν τη γνώση ή
το ενδιαφέρον του χρήστη για μία ορισμένη έννοια. Το AHA! θα διαδώσει αυτόματα μία
αύξηση γνώσης για μία έννοια σε υψηλότερου - επιπέδου έννοιες (υψηλότερα στην
ιεραρχία εννοιών του DM). Επίσης θα καταγράψει μία χαμηλότερη αύξηση γνώσης κατά
τη μελέτη εννοιών για τις οποίες οι προϋποθέσεις δεν είναι ακόμα γνωστές.
3) Το Μοντέλο Προσαρμογής
Το μοντέλο προσαρμογής (adaptation model, AM) είναι αυτό που καθοδηγεί τη μηχανή
προσαρμογής. Καθορίζει πώς μεταφράζονται οι ενέργειες των χρηστών στις ενημερώσεις
του μοντέλου του χρήστη και στην παραγωγή μίας προσαρμοσμένης παρουσίασης μίας
ζητούμενης σελίδας. Το AM αποτελείται από κανόνες προσαρμογής που είναι στην
πραγματικότητα ECA κανόνες. Οι περισσότεροι δημιουργοί δεν θα χρειαστεί ποτέ να
μάθουν τίποτα σχετικά με το AM γιατί οι κανόνες παράγονται αυτόματα από το εργαλείο
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Graph Author, αλλά προκειμένου να δημιουργήσουμε πραγματικά προσαρμοστικές
εφαρμογές που να κάνουν ακριβώς αυτό που θέλουμε, πρέπει να γνωρίζουμε είτε το
εργαλείο Concept Editor, είτε να γνωρίζουμε πως να καθορίζουμε τα πρότυπα σχέσεων
εννοιών που χρησιμοποιούνται από το εργαλείο Graph Author.
Τώρα που έχουμε δει τα "συστατικά" που αποτελούν την εφαρμογή AHA!
μπορούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει όταν ο τελικός χρήστης κάνει κλικ σε
μία σύνδεση μίας σελίδα που εξυπηρετείται από το AHA!:
1. Στο AHA! υπάρχουν δύο τύποι συνδέσεων: συνδέσεις προς μία

σελίδα

και

συνδέσεις προς μία έννοια. Αφού στο DM οι σελίδες συνδέονται με τις έννοιες, το
AHA! μπορεί να ανακαλύψει ποια έννοια αντιστοιχεί σε μία σελίδα και ποια σελίδα
αντιστοιχεί σε μία έννοια.
2. Η μηχανή προσαρμογής ξεκινά με την εκτέλεση των κανόνων που συνδέονται με
την ιδιότητα "access (πρόσβαση)"

της ζητούμενης έννοιας (ή της έννοιας που

αντιστοιχεί στη ζητούμενη σελίδα). Η “Access” είναι μία καθορισμένη από το
σύστημα ιδιότητα που χρησιμοποιείται συγκεκριμένα με σκοπό την έναρξη της
εκτέλεσης των κανόνων.
3. Κάθε κανόνας μπορεί να ενημερώσει την τιμή κάποιων(ας) ιδιοτήτων(ας)
κάποιων(ας) εννοιών (ας). Κάθε τέτοια ενημέρωση πυροδοτεί τους κανόνες που
συνδέονται με τις ιδιότητες αυτών των εννοιών.
4. Όταν οι κανόνες εκτελεσθούν, το AHA! καθορίζει ποια σελίδα ζητήθηκε. Μπορεί να
υπάρχουν πολλές σελίδες που συνδέονται με μια έννοια. Η επεξεργασία της
ζητούμενης σελίδας μπορεί να περιλαμβάνει τρεις τύπους ενεργειών:
a. Η σελίδα μπορεί να περιέχει υπό όρους συμπεριλαμβανόμενα τμήματα και υπό
όρους συμπεριλαμβανόμενα αντικείμενα. Η απόφαση για το αν θα συμπεριλάβει
ένα τμήμα ή όχι βασίζεται σε μία συνθήκη που είναι μία έκφραση Boolean που
χρησιμοποιεί τις ιδιότητες των εννοιών (και σταθερές). Ένα υπό όρους
συμπεριλαμβανόμενο τμήμα μπορεί υπό όρους να περιλάβει και άλλα τμήματα. Η
σελίδα με όλα τα τμήματα της είναι ένα ενιαίο (X)HTML αρχείο. Τα υπό όρους
συμπεριλαμβανόμενα αντικείμενα καθορίζονται μέσω της ετικέτας <object>, με
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μια παράμετρο που αναφέρεται σε μία έννοια. Όταν η ¨μηχανή¨ του AHA!
συναντήσει ένα υπό όρους συμπεριλαμβανόμενο αντικείμενο, εκτελεί τους
κανόνες προσαρμογής που συνδέονται με την ιδιότητα "access" εκείνης της
έννοιας (και αυτοί οι κανόνες μπορούν πάλι να πυροδοτήσουν άλλους κανόνες).
Έτσι τo UM ενημερώνεται κάθε φορά που συναντάται ένα υπό όρους
συμπεριλαμβανόμενο αντικείμενο. Ένας από τους κανόνες θα πει στη μηχανή
ποιο αρχείο (ή "πόρο”) να συμπεριλάβει. Ο επιλεγμένος πόρος εισάγεται στο
ρεύμα ανάλυσης και πρέπει έτσι να είναι ένα έγκυρο (X)HTML τμήμα. Μπορεί να
περιέχει και άλλες ετικέτες <object> πράγμα που προκαλεί υπό όρους
συμπερίληψη περισσότερων αντικειμένων.
b. Η σελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις (<a> tags) προς άλλες έννοιες ή σελίδες.
Εάν μία σύνδεση (δεσμός) είναι της κατηγορίας "υπό όρους" η μηχανή του AHA!
ελέγχει το μοντέλο του χρήστη για να αποφασίσει για την καταλληλότητα της
σύνδεσης προορισμού (έννοια ή σελίδα). Εάν ο προορισμός δεν είναι κατάλληλος
ο δεσμός σύνδεσης θα παρουσιαστεί με μαύρο χρώμα, διαφορετικά ο δεσμός θα
παρουσιαστεί με μπλε ή πορφυρό χρώμα ανάλογα με την
ιδιότητας visited

κατάσταση της

της σύνδεσης προορισμού. Ο συνδυασμός των χρωμάτων

μπλε/πορφυρό/ μαύρο μπορεί να αλλάξει. Στο AHA! τα χρώματα αναφέρονται ως
GOOD, NEUTRAL και BAD.
c. Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο της σελίδας περνά στον φυλλομετρητή
αμετάβλητο. Πρέπει ωστόσο να είναι έγκυρο (X)HTML. Είναι επίσης δυνατό να
χρησιμοποιηθεί η XML που είναι διαφορετική από την XHTML.
5.2 Τι προσφέρει το Σύστημα AHA! στον Τελικό Χρηστή

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αρχικά τι κάνει μία εφαρμογή AHA! για τον
τελικό χρήστη. Έπειτα θα μάθουμε πώς μπορούμε να κάνουμε το AHA! να επιτύχει αυτό
που περιμένει ο χρήστης. Κάθε AHA! εφαρμογή προσπελαύνεται μέσω μίας φόρμας
εισόδου. Την πρώτη φορά οι χρήστες πρέπει να εγγράφουν στο διακομιστή AHA! μέσω
μίας φόρμας εγγραφής. Είναι δυνατό να συνδυαστούν και οι δύο μορφές. Οι χρήστες
προσδιορίζονται μέσω μιας μοναδικής

ταυτότητας
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εγγραφής. Το AHA! μπορεί επίσης να επιτρέψει ανώνυμους χρήστες για τους οποίους η
ταυτότητα επιλέγεται από το σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση η ταυτότητα
απομνημονεύεται από τον φυλλομετρητή μέσω του μηχανισμού των “cookies”. Ένας
χρήστης μπορεί να επανεκκινήσει μία ανώνυμη σύνοδο μόνο από την ίδια μηχανή
χρησιμοποιώντας τον ίδιο φυλλομετρητή. Οι μη-ανώνυμοι (κανονικοί) χρηστές έχουν
έναν κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη χρήση της
σύνδεσής τους. Μία εφαρμογή μπορεί να επιτρέψει στους χρήστες να αλλάξουν τον
κωδικό πρόσβασής τους χρησιμοποιώντας μία ειδική φόρμα για αυτόν τον σκοπό.
Ένας διακομιστής AHA! μπορεί να περιέχει αρκετές εφαρμογές. Οι χρήστες
μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν την ταυτότητά τους όταν μεταβαίνουν από μία
εφαρμογή σε μία άλλη. Μπορούν επίσης να επιστρέψουν στην πρώτη εφαρμογή ή να
πάνε πέρα δώθε. Ωστόσο, δεν πρέπει κάποιος να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει δύο
εφαρμογές ταυτόχρονα από διαφορετικούς φυλλομετρητές ή παράθυρα φυλλομετρητή,
γιατί το AHA! διατηρεί μόνο μία σύνοδο ανά χρήστη κάθε χρονική στιγμή. Η
χρησιμοποίηση

πολλαπλών εφαρμογών ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει σε

απροσδόκητα αποτελέσματα (όπως το όνομα μίας εφαρμογής να εμφανίζεται σε μία
άλλη εφαρμογή, ή λανθασμένη εικόνα υπόβαθρου στις σελίδες).
Μία εφαρμογή AHA!εκτελεί την προσαρμογή με βάση ένα μοντέλο χρήστη που
δημιουργείται και ενημερώνεται κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ σε μία σύνδεση.
Ένας δημιουργός μπορεί να παρέχει φόρμες που επιτρέπουν στον χρήστη να εξετάσει και
να αλλάξει τις τιμές ορισμένων ιδιοτήτων για κάποιες έννοιες. Επομένως είναι δυνατό να
υπάρχουν προτιμήσεις που επιλέγονται από τον χρήστη, παραδείγματος χάριν ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει εικόνα αντί για κείμενο, ή να επιλέξει εικόνα και βίντεο σε
συνδυασμό με το κείμενο.
Η προσαρμογή κανονικά βασίζεται στο στιγμιότυπο του μοντέλου του χρήστη την
στιγμή που ζητείται μία σελίδα. Ωστόσο, είναι δυνατό στο AHA! να κρατήσουμε την
παρουσίαση μίας έννοιας “σταθερή”, πράγμα που σημαίνει ότι η έννοια θα
παρουσιάζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, ακόμα κι αν το στιγμιότυπο του μοντέλου του
χρήστη προτείνει κάτι διαφορετικό. Μερικοί χρήστες μπορεί να το βρίσκουν ενοχλητικό
όταν μια παρουσίαση αλλάζει (μεταβάλλεται) σε αυτούς. Οι σταθερές παρουσιάσεις
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μετριάζουν αυτό το πρόβλημα. Η σταθερότητα μπορεί να περιορίζεται μόνο σε μία
σύνοδο ή σε μία έκφραση Boole, έτσι δεν είναι απαραίτητο να ισχύει για πάντα.
Η προσαρμογή που παρατηρείται από τον τελικό χρήστη αποτελείται από:


Η προσαρμοστική επιλογή των προορισμών των συνδέσεων. Όταν μια σύνδεση
πρόσκειται σε μία έννοια (αντί να οδηγεί απευθείας σε μία σελίδα) η μηχανή
προσαρμογής χρησιμοποιεί έναν κανόνα για να καθοριστεί ποια σελίδα να
παρουσιάσει, ανάλογα με το στιγμιότυπο του μοντέλου του χρήστη. Μια σύνδεση
προς μία έννοια μπορεί παραδείγματος χάριν να οδηγήσει σε μία εισαγωγική σελίδα
τους χρήστες που δεν έχουν κάποια προαπαιτούμενη γνώση, αντιθέτως οι
προχωρημένοι χρήστες θα δουν μία πιο λεπτομερή περιγραφή της έννοιας. Μία
τέτοια προσαρμογή είναι αρκετά δραστική, και πιθανότατα πολύ φανερή στο χρήστη.



Λιγότερο δραστική προσαρμογή είναι ο υπό όρους συνυπολογισμός πληροφοριών ή
αντικειμένων. Ανάλογα με το στιγμιότυπο του μοντέλου του χρηστή τα στοιχεία
πληροφοριών μπορούν να παρουσιαστούν ή να αποκρυφτούν ή μπορεί να γίνει (από
το σύστημα) μία επιλογή μεταξύ των διαφορετικών εναλλακτικών στοιχείων που θα
περιλαμβάνονται στη σελίδα. Η χρήση αυτής της τεχνικής προσαρμογής εξυπηρετεί
δύο σκοπούς:


Ανάλογα με αυτά που ο χρήστης γνωρίζει ή δεν γνωρίζει, το σύστημα μπορεί να
αποφασίσει να δώσει μία πρόσθετη εξήγηση. Οι λόγοι που κάνει κάτι τέτοιο
περιλαμβάνουν την αναπλήρωση ελλειπούσας γνώσης και την παρουσίαση
ενδιαφέρουσων λεπτομερειών ή σχετικών πληροφοριών για τους χρήστες που
μπορούν να τις καταλάβουν. Αυτό είναι που θα αποκαλούσαμε αληθινή
προσαρμοστική συμπεριφορά.



Ο υπό όρους συνυπολογισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξει
μεταξύ των διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης των ίδιων πληροφοριών. Όταν
τα ίδια στοιχεία είναι διαθέσιμα ως κείμενο, διαφάνειες, ήχος και βίντεο μπορεί
να επιλεχτεί μία αναπαράσταση με βάση τις προτιμήσεις του χρηστή. Ένας
τέτοιος

συστηματικός

και

σταθερός

προσαρμόσιμη συμπεριφορά.
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Οι αλλαγές στα χρώματα των συνδέσεων (και ενδεχομένως επίσης ο σχολιασμός με
χρωματιστές εικόνες). Το βασικό σχήμα επισήμανσης συνδέσεων στο AHA!
χρησιμοποιεί τρία χρώματα συνδέσεων (για τις προσαρμοστικές συνδέσεις):


GOOD: η σύνδεση δείχνει σε μία κατάλληλη σελίδα που ο χρήστης δεν έχει
επισκεφτεί πριν. Το τυποποιημένο χρώμα για τέτοιους δεσμούς συνδέσεων είναι
το μπλε.



NEUTRAL: η σύνδεση δείχνει σε μία κατάλληλη σελίδα που ο χρήστης έχει
επισκεφτεί πριν. Το τυποποιημένο χρώμα για τέτοιους δεσμούς συνδέσεων είναι
το πορφυρό.



BAD: η σύνδεση δείχνει σε μία μη κατάλληλη σελίδα. Είτε ο χρήστης έχει
επισκεφτεί αυτήν τη σελίδα πριν είτε όχι, το τυποποιημένο χρώμα για τέτοιους
δεσμούς συνδέσεων είναι το μαύρο.

Ανάλογα με το πώς έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή AHA! το σχήμα των χρωμάτων είτε
καθορίζεται από ένα φύλλο στιλ (καθορισμένο από τον δημιουργό) είτε παράγεται από
τις προτιμήσεις που μπορούν να αλλαχτούν από τον τελικό χρήστη μέσω μίας φόρμας.
Όταν ο χρήστης πλοηγείται χρησιμοποιώντας το ιστορικό του φυλλομετρητή (δηλαδή
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ¨Εμπρός¨ - ¨Πίσω¨) ο φυλλομετρητής μπορεί να μην
ζητήσει τις σελίδες από τον διακομιστή AHA! αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει τις
αποθηκευμένες εκδόσεις τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σελίδες να παρουσιάζονται
στον χρήστη όπως ακριβώς τις είχε δει πριν, και όχι στη "νέα" τους μορφή που θα
αντιστοιχούσε στο "νέο" μοντέλο του χρήστη.
5.3 Εγκατάσταση του συστήματος AHA!
Το AHA! είναι βασισμένο στην τεχνολογία Java Servlet. Θεωρητικά πρέπει να είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε πλατφόρμα Java, και σε οποιοδήποτε
εξυπηρέτη διαδικτύου βασισμένο σε Java. Έχουμε επιτυχώς εγκαταστήσει το AHA! στα
Microsoft Windows XP, χρησιμοποιώντας το πακέτο JWSDP v2 (Java Web Services
Development Pack) και την ειδική έκδοση του Apache Tomcat 5 για αυτό το πακέτο.
Ωστόσο είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε και την αυτόνομη έκδοση του Apache
Tomcat 5, άλλα η εγκατάσταση και ρύθμιση του AHA! είναι πιο πολύπλοκη.
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5.3.1 Εγκατάσταση του server Tomcat και Σύνδεση
Κατά την εγκατάσταση του JWSDP πρέπει να επιλέξουμε ένα όνομα και έναν κωδικό
πρόσβασης για το διαχειριστή. Αφού εκκινήσουμε τον διακομιστή πρέπει

να

συνδεθούμε ως διαχειριστές προκειμένου να εγκαταστήσουμε το AHA!. Θα υποθέσουμε
εδώ ότι ο Tomcat εγκαταστάθηκε στην τοποθεσία “localhost” στην θύρα 8080. Στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτή θα είναι η προεπιλεγόμενη ρύθμιση. Για να συνδεθούμε
ως διαχειριστές μεταβαίνουμε με την βοήθεια του φυλλομετρητή μας στην τοποθεσία
http://localhost:8080/admin η όποια μας παρουσιάζει την ακόλουθη οθόνη σύνδεσης:

Εικόνα 5.1 : Οθόνη σύνδεσης στον server Tomcat 5.0 .
5.3.2 Δημιουργία του Πλαισίου διεργασίας για το σύστημα AHA!
Αφού εισέλθουμε με το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξαμε προηγουμένως
θα δημιουργήσουμε το πλαίσιο εργασίας για το AHA!. Σημειώστε ότι ο Tomcat
(τουλάχιστον μέχρι την έκδοση 5) αποθηκεύει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του
διαχειριστή ως καθαρό κείμενο στο αρχείο conf/tomcatusers. xml. Ακόμη μερικές
εκδόσεις έχουν προκαθορισμένο έναν πρότυπο χρήστη με όνομα "tomcat" και κωδικό
πρόσβασης "tomcat". Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι μόνο το όνομα που επιλέξαμε
υπάρχει σε αυτό το αρχείο. Το AHA! διανέμεται ως αρχείο Zip και μπορούμε να το
αποσυμπιέσουμε οπουδήποτε στο σύστημά
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χρησιμοποιούμε Windows είτε Linux. Στην περιγραφή εγκατάστασης και τις εικόνες θα
χρησιμοποιήσουμε τον κατάλογο “Ε:\aha”, αλλά αυτό το όνομα είναι εντελώς αυθαίρετο.
Αφού συνδεθούμε ανοίγουμε το στοιχείο “Service” κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που
είναι κυκλωμένο με κόκκινο χρώμα στην εικόνα 5.2. Μετά από αυτό επιλεγούμε το
“localhost” (όχι τον μικρό κύκλο αριστερά του) στο μενού που παρουσιάζονται στην
εικόνα 5.3.

Εικόνα

5.2

και 5.3: Αρχικό μενού Διαχείρισης του Tomcat-Το
διαχείρισης του Tomcat με το μενού Sercice ανοιγμένο.

εργαλείο

Από το μενού διαθέσιμων ενεργειών επιλεγούμε να δημιουργήσετε ένα νέο πλαίσιο
(create new context), όπως φαίνεται στην εικόνα 5.4.

Εικόνα 5.4 : Δημιουργία νέου πλαισίου εργασίας.
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Η εικόνα 5.5 παρουσιάζει τη φόρμα για τη δημιουργία του πλαισίου AHA!. Τα
σημαντικότερα πεδία είναι τα : Document Base, Path, Use Naming και Session ID
Initializer στα οποία έχουμε ήδη αποδώσει τις κατάλληλες τιμές.

Εικόνα 5.5 : Δημιουργία πλαισίου εργασίας για το AHA! και ρύθμιση παραμέτρων.


Το στοιχείο Document Base είναι το όνομα του καταλόγου όπου αποσυμπιέσαμε το
αρχείο AHA!. Δεν χρειάζεται να είναι ένας υποκατάλογος του καταλόγου
εγκατάστασης του Tomcat. Μπορούμε να εγκαταστήσετε το AHA! οπουδήποτε
θέλουμε (στην εργασία μας χρησιμοποιούμε το Ε:\aha).
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Το στοιχείο Path είναι το όνομα μέσω του οποίου θα αναφέρονται όλα τα αρχεία που
σχετίζονται με το AHA!. Αρχίζει με τον χαρακτήρα “/”αλλά είναι πάντα σχετικό με
το στοιχείο document base. Όταν εγκαθίσταται σε αυτόν τον διακομιστή μία
εφαρμογή που ονομάζεται “html”, η σελίδα εκκίνησης του html θα αναφέρεται ως
http://localhost:8080/aha/html/.



Η τιμή του στοιχείου Use Naming έχει τεθεί σε True (εξ ορισμού είναι False). Αυτή
η παράμετρος είναι σημαντική προκειμένου το AHA! να είναι σε θέση να ανακτήσει
τις πληροφορίες διαμόρφωσής του από το αρχείο διαμόρφωσής του.



To στοιχείο Session ID Initializer πρέπει να καθοριστεί. Μπορεί να είναι
οποιαδήποτε συμβολοσειρά.
Αφήνουμε τις άλλες παραμέτρους όπως είναι. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να

σημειώσουμε ότι η φόρμα χωρίζεται σε τρία μέρη: τις ιδιότητες του Πλαισίου (Context
Properties), τις ιδιότητες Φόρτωσης (Loader Properties) και τις ιδιότητες Διαχείρισης της
Συνόδου (Session Manager Properties). Μια παράμετρος που μπορεί να αλλάξει κατά
προτίμηση είναι η ιδιότητα Reloadable του Loader. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να
τροποποιήσετε το λογισμικό AHA! ενώ τρέχει ο διακομιστής, ο νέος κώδικας θα
φορτωθεί εάν η τιμή του στοιχείου reloadable τεθεί σε True. Ωστόσο, αυτό υπονοεί ότι
κάθε φορά που προσπελαύνεται μία Java κλάση ο διακομιστής την ελέγχει για να δει εάν
τροποποιήθηκε. Αυτό επιβραδύνει φανερά το σύστημα AHA!. Εάν θέσουμε την ιδιότητα
Reloadable του Context σε true, αυτό θα πρέπει να εξαλείψει την ανάγκη επανεκκίνησης
του διακομιστή (βλέπε παράγραφο 4.1.3) μετά την αρχική διαμόρφωση του AHA!, αλλά
η εμπειρία μας είναι ότι αυτό το χαρακτηριστικό εμφανίζεται να μην λειτουργεί.
Μπορείτε επίσης να θέσουμε την ιδιότητα Maximum Active Sessions του Context για να
περιορίσουμε τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών.
Μετά την συμπλήρωση αυτής της φόρμας πατάμε το κουμπί “Save
(αποθήκευση)” και έπειτα το κουμπί “Commit Changes (πραγματοποίηση αλλαγών)”. Το
πλαίσιο AHA! έχει πλέον δημιουργηθεί.
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5.4 Αρχικές Ρυθμίσεις του AHA!
Μόλις ο Tomcat ξεκινήσει να εκτελείται πάλι και το πλαίσιο του AHA! έχει
δημιουργηθεί πρέπει να επισκεφτούμε την τοποθεσία http://localhost:8080/aha/Config. Η
επίδραση αυτής της ενέργειας είναι ότι το AHA! διαμορφώνεται αυτόματα
χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους του πλαισίου του. Αυτό σημαίνει ότι το AHA!
λαμβάνει υπόψη ποιο είναι το Document Base του. Μετά από αυτό το αρχικό βήμα
διαμόρφωσης είναι επιτακτικό να διακόψουμε την λειτουργία του διακομιστή Tomcat
και τον επανεκκινήσουμε. Τα επόμενα βήματα διαμόρφωσης δεν θα δουλέψουν εάν δεν
επανεκκινήσουμε τον διακομιστή.
5.4.1 Διαμόρφωση του συστήματος AHA!
Όταν επισκεφτούμε την τοποθεσία http://localhost:8080/aha/Config για δεύτερη φορά
παρουσιάζεται μία φόρμα σύνδεσης (Εικόνα 5.6). Το αρχικό όνομα που πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε

είναι “aha” και ο κωδικός πρόσβασης είναι κενός. Έπειτα

εμφανίζεται η σελίδα παρουσιάζεται στην εικόνα 5.7.

Εικόνα 5.6 : Φόρμα σύνδεσης στο σύστημα AHA!

Εικόνα 5.7 : Σελίδα ρυθμίσεων και διαμόρφωσης του AHA!.
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Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του
Διαχειριστή “Manager Configuration” επιλέγοντας ένα διαφορετικό όνομα και κωδικό
πρόσβασης για το διαχειριστή. Επιλέγουμε “Change an existing user” και έπειτα κάνουμε
κλικ στο κουμπί Submit Query (Εικόνα 5.8). Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται
συμπληρώνουμε την φόρμα πληροφοριών του Διαχειριστή (“Manager information”),
όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.9. Σε αντίθεση με τον Tomcat, το AHA! αποθηκεύει τον
κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή με κρυπτογραφημένη μορφή. Δεν υπάρχει καμία
σοβαρή απειλή ασφάλειας εάν κάποιος διαβάσει το αρχείο διαμόρφωσης του AHA που
περιέχει τις πληροφορίες του κωδικού πρόσβασης.

Εικόνα 5.8 : Αλλαγή ρυθμίσεων Διαχειρηστή.

Εικόνα 5.9 : Φόρμα αλλαγής στοιχείων για τον Διαχειριστή του AHA!.
Οι άλλες επιλογές στην σελίδα διαμόρφωσης του AHA! είναι:


Configure Database: αυτό μας επιτρέπει να επιλέξουμε την εσωτερική μορφή
αποθήκευσης που χρησιμοποιείται από το AHA!. Η προεπιλεγόμενη ρύθμιση είναι η
χρησιμοποίηση XML αρχείων για την αναπαράσταση των εννοιών και των μοντέλων
των χρηστών. Αντ' αυτού είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μία MySQL βάση
δεδομένων. Μέσω αυτού του μενού μπορούμε να αντιγράψουμε τις πληροφορίες από
71

5. Η Αρχιτεκτονική Προσαρμογής Υπερκείμενου ΑΗΑ!
XML αναπαράσταση σε μία MySQL βάση δεδομένων και αντίστροφα. Στην δική
μας εφαρμογή αφήνουμε την αναπαράσταση στην προεπιλεγμένη ρύθμιση η όποια
είναι η χρησιμοποίηση XML αρχείων.


Authors: αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε και να τροποποιήσουμε τους
δημιουργούς των AHA! εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στον διακομιστή μας.
Επίσης μας επιτρέπει να αναθέσουμε εφαρμογές σε δημιουργούς. Σημειώστε ότι “η
εφαρμογή” αναφέρεται μερικές φορές ως "μάθημα” γιατί το AHA! αρχικά
χρησιμοποιήθηκε μόνο για on-line μαθήματα.



Convert concept list from internal format to XML file: αυτό μας επιτρέπει να
ανακτήσουμε τις έννοιες μίας ενιαίας εφαρμογής από την εσωτερική μορφή στην
οποία βρίσκονται (XML ή MySQL) και να τις μετατρέψουμε σε ένα ενιαίο XML
αρχείο. Το XML αρχείο που παράγεται τοποθετείται αυτόματα στον κατάλογο
εργασίας του δημιουργού.



Convert concept list from XML file to internal format: αυτό μας επιτρέπει να
μετατρέψουμε τις έννοιες μίας ενιαίας εφαρμογής από το XML αρχείο, που
χρησιμοποιείται από το εργαλείο Concept Editor (βλέπε παράγραφο 4.4) στην
εσωτερική μορφή αποθήκευσης (XML ή MySQL). Τα εργαλεία δημιουργίας του
AHA!

έχουν ένα κουμπί για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, έτσι δεν θα

χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσουμε αυτό το στοιχείο από την σελίδα διαμόρφωσης
του AHA!. Ωστόσο, κατά την εισαγωγή μίας εφαρμογής από μία εξωτερική πηγή
αυτό το στοιχείο του μενού μας επιτρέπει να “εγγράψουμε” την εφαρμογή στον
διακομιστή του AHA!.
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Κεφάλαιο 6
Δημιουργία μίας Εφαρμογής με το Σύστημα AHA!
Προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως την αρχιτεκτονική AHAM άλλα και να
παρουσιάσουμε αναλυτικά πως χρησιμοποιούνται οι τεχνικές και οι μέθοδοι
προσαρμογής, θα παρουσιάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο

την δημιουργία μιας

προσαρμοστικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας το σύστημα AHA!.

6.1 Δημιουργία μιας Προσαρμοστικής Εφαρμογής
Σε

αυτό

το

κεφάλαιο

θα

δημιουργήσουμε

μία

προσαρμοστική

εφαρμογή

χρησιμοποιώντας το εργαλείο AHA! 3.0 [7]. Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η
διδασκαλία της γλώσσας HTML που χρησιμοποιείται για την δημιουργία ιστοσελίδων.
Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι δεν επικεντρωθήκαμε τόσο στον παιδαγωγικό σκοπό της
εφαρμογής άλλα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή ώστε να μπορέσουμε
να παρουσιάσουμε όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρει το εργαλείο AHA! στην
δημιουργία εφαρμογών χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που παρουσιαστήκαν στο 3ο
κεφάλαιο.
Στις προηγούμενες ενότητες αναλύσαμε τα βασικά συστατικά του AHA! τα οποία
πρέπει να γνωρίζουμε για να κατανοήσουμε πλήρως πως θα εργαστούμε στην συνεχεία.
Στις ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιάσουμε αναλυτικά όλα τα στοιχειά του AHA!
καθώς και κάποια επιπλέον τα οποία δεν αναλύσαμε παραπάνω.

6.2 Θεωρητική - Εννοιολογική Δομή της Εφαρμογής
Βασικό θέμα της εφαρμογής μας όπως αναφέραμε και πιο πάνω είναι η εκμάθηση της
HTML. Για να προχωρήσουμε στην κατασκευή θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε την
θεωρητική-εννοιολογικη δομή της εφαρμογής. Αυτό είναι μία πολύ σημαντική
διαδικασία για τους παρακάτω λογούς:
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1. Μας δίνει την δυνατότητα να καθορίσουμε τις πληροφορίες που θα περιέχονται
στην εφαρμογή.
2. Μας επιτρέπει να αποφασίσουμε ποιες πληροφορίες θα παρουσιάσουμε ως
κείμενο και ποιες με εικόνες, βίντεο ή ήχο.
3. Μας οδηγεί στον διαχωρισμό των πληροφοριών σε ενότητες και υποενότητες.
4. Μας δίνει την δυνατότητα να καθορίσουμε την ιεραρχία των σελίδων της
εφαρμογής μας.
Η δημιουργία της δομής της εφαρμογής θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε πιο
εύκολα το μοντέλο περιοχής (Domain Model) που όπως είπαμε και παραπάνω
περιλαμβάνει τις έννοιες της εφαρμογής, τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών καθώς
επίσης και την ιεραρχία μεταξύ τους.
Η εφαρμογή μας θα αποτελείται από μία σελίδα υποδοχής (welcome page) και
μία σελίδα που θα αποτελεί εισαγωγή στην γλωσσά HTML. Στην συνεχεία
χωρίζουμε το περιεχόμενο της εφαρμογής μας σε τρεις ενότητες. Ο λόγος που το
κάναμε αυτό είναι ότι κάθε ενότητα εμπεριέχει ένα βαθμό δυσκολίας. Έτσι η πρώτη
ενότητα περιέχει θέματα για αρχάριους δηλαδή για αυτούς που δεν γνωρίζουν
καθόλου την γλωσσά HTML όπως η βασική δομή ενός HTML αρχείου, δημιουργία
επικεφαλίδων, παραγράφων κ.λ.π. H δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει λίγο πιο
προχωρημένα θέματα, δηλαδή αναφέρεται σε χρήστες που γνωρίζουν τα βασικά της
HTML και χωρίζεται σε δυο υποενότητες: τεχνικές μορφοποίησης κειμένου και
δημιουργία λιστών. Τέλος η τρίτη ενότητα περιέχει πολύ πιο προχωρημένα θέματα
και απευθύνεται σε πιο προχωρημένους χρηστές. Η ενότητα αυτή διαιρείται επίσης
σε δυο υποενότητες, η μία αναφέρεται στην δημιουργία συνδέσεων, υπερσυνδέσεων
και δεσμών και η άλλη στην δημιουργία και την διαχείριση πινάκων. Η βασική δομή
της εφαρμογής μας είναι η ακόλουθη(θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με την
δομή ενός βιβλίου):


Σελίδα Υποδοχής.



Εισαγωγή.



Τα Βασικό Επίπεδο.
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o Τεχνικές διαχείρισης κειμένου.
o Λίστες


Ενδιάμεσο Επίπεδο
o Τεχνικές διαχείρισης κειμένου.
o Λίστες



Προχωρημένο επίπεδο
o Συνδέσεις
o Πινάκες

Αφού έχουμε παρουσιάσει την βασική δομή της εφαρμογής (σε θεωρητικό επίπεδο) θα
καθορίσουμε την ιεραρχική δομή της χρησιμοποιώντας μία δενδρική δομή. Η επιλογή
την ιεραρχικής δομής μιας εφαρμογής εξαρτάται από παρά πολλούς παράγοντες τους
οποίους

θα

αναφέρουμε

στην

ενότητα

δημιουργίας

χρησιμοποιώντας το εργαλείο Graph Author [7,8].
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μοντέλου

περιοχής

Για την ώρα παρουσιάζουμε

παρακάτω την θεωρητική ιεραρχική δομή της εφαρμογής μας.

Σχήμα 6.1 : Ιεραρχική δομή της εφαρμογής.

του
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6.3 Δημιουργία της Εφαρμογής html
Για να δημιουργήσουμε την εννοιολογική δομή μιας εφαρμογής

μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε είτε το εργαλείο Graph Author [7,8] είτε το Concept Editor [7,8]. To
Graph Author είναι ένα ένα Java applet που χρησιμοποιεί servelts και επίσης είναι ένα
εργαλείο υψηλού επιπέδου σε σχέση με το Concept Editor. Στην δική μας εφαρμογή
χρησιμοποιήσαμε ως επί των πλείστων το Graph Author άλλα θα μπορούσαμε να έχουμε
το ίδιο αποτέλεσμα και με το εργαλείο Concept Editor.
Κάθε εγκατάσταση του AHA! έχει στην αρχική του σελίδα μία σύνδεση προς τα
εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών [7,8,17]. Πληκτρολογούμε στον Browser την
διεύθυνση http://localhost:8080/aha/ που μας οδηγεί στην αρχική σελίδα του AHA. Στο
μέσον της σελίδας που εμφανίζεται, υπάρχει μία σύνδεση με όνομα authoring. Εάν την
επιλέξουμε θα οδηγηθούμε στην σελίδα που περέχει όλα τα εργαλεία δημιουργίας
εφαρμογών. Εάν επιλέξουμε την τρίτη επιλογή, Graph Authoring Tool, θα ανοίξει το
εργαλείο Graph Author. Ωστόσο υπάρχει ένας πληρέστερος τρόπος για να
διαχειριστούμε τις εφαρμογές μας και να χρησιμοποιήσουμε το Graph Author.
Στην αρχική σελίδα του AHA! λίγο μετά την αρχή υπάρχει μια σύνδεση με όνομα
Application Management Tool. Η σύνδεση αυτή ανοίγει το εργαλείο Application
Management που είναι ένα εργαλείο το όποιο μας δίνει την δυνατότητα να χειριστούμε
την εφαρμογή μας με πολλούς τρόπους. Μόλις επιλέξουμε την σύνδεση εμφανίζεται η
παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 6.1 : Αρχική σελίδα του Application Management Tool.
Για να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο πρέπει να βάλουμε το όνομα του δημιουργού
και τον κωδικό που δημιουργήσαμε όταν επιλέξαμε τις ρυθμίσεις του AHA!. Για να το
κάνουμε αυτό επιλεγούμε File→Login, στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται
πληκτρολογούμε τα στοιχειά μας, στην περίπτωση μας User: author και Password: aha.
Μόλις το κάνουμε αυτό το εργαλείο φορτώνει όλες τις εφαρμογές που έχουμε
δημιουργήσει μέχρι τώρα όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.2.

Εικόνα 6.2 : Οι εφαρμογές που έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα στο AHA!
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Όπως βλέπουμε στην Eικόνα 6.2 το εργαλείο Application Management χωρίζεται σε δυο
πλαίσια. Στο πλαίσιο αριστερά παρουσιάζονται τα αρχεία που έχουμε στον σκληρό μας
δίσκο, με τρόπο ανάλογο όπως κάνει η εφαρμογή explorer των windows. Το πλαίσιο στα
δεξιά περιλαμβάνει δυο tabs. To tab Application Files και το tab Author Files. Tο tab
Application Files περιλαμβάνει τις εφαρμογές που έχουμε δημιουργήσει. Εάν κάνουμε
διπλό κλικ σε ένα από αυτά μπορούμε να δούμε τα αρχεία που περιλαμβάνει η εφαρμογή
δηλαδή τα HTML ή XHTML αρχεία, εικόνες, βίντεο κ.λ.π όπως φαίνεται στην Εικόνα
6.3.

Εικόνα 6.3: Τα αρχεία που περιέχονται σε μία εφαρμογή μέσω του tab Application files.
To tab Author Files περιλαμβάνει συνήθως δυο αρχεία για κάθε εφαρμογή. Το ένα
αρχείο έχει κατάληξη .gaf και το άλλο αρχείο έχει κατάληξη .aha. Το αρχείο .gaf είναι το
αρχείο που δημιουργείται για το εργαλείο Graph Author και το αρχείο .aha δημιουργείται
για το εργαλείο Concept Editor (Τα αρχεία που παρουσιάζονται σε αυτές τις εικόνες είναι
ενδεικτικά).
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Εικόνα 6.4 : Το tab Author Files.
Αφού έχουμε παρουσιάσει το εργαλείο Application Management είμαστε πλέον έτοιμοι
να δημιουργήσουμε την εφαρμογή μας.

6.4 Δημιουργία της Πραγματικής Ιεραρχικής Δομής
Στο εργαλείο Application Management Tool [7] και με επιλεγμένο το tab Application
Files δημιουργούμε την εφαρμογή μας κάνοντας κλικ στο κουμπί

. Στο πλαίσιο

διαλόγου
που εμφανίζεται (βλέπε Εικόνα 6.5) δίνουμε το όνομα που θέλουμε στην εφαρμογή μας,
στην περίπτωση μας, HTML, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 6.5 : Απόδοση ονόματος στην εφαρμογή μας.

Αφού δώσουμε το όνομα στην εφαρμογή μας, δημιουργούνται αυτόματα τα αρχεία
html.gaf και html.aha στο tab Author Files. Επιλεγούμε το αρχείο html.gaf και κάνουμε
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διπλό κλικ. Τώρα εμφανίζεται το εργαλείο Graph Author όπως παρουσιάζεται στην
Εικόνα 6.6.

Εικόνα 6.6 : Παράθυρο εργασίας του εργαλείου Graph Author.
Το Graph Author διαιρείται σε δυο πλαίσια αριστερά και δεξιά της οθόνης. Για την ώρα
θα επικεντρωθούμε στο δεξί πλαίσιο (θα αναφερθούμε στο αριστερό όταν θα ορίσουμε
τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών) στο όποιο ορίζουμε όλα τα concept και την ιεραρχική
δομή της εφαρμογής . Όπως βλέπουμε υπάρχει ήδη ένα concept το όποιο έχει πάρει το
όνομα της εφαρμογής. Εάν κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο concept html και επιλέξουμε
edit εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

Εικόνα 6.7 : Πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων για το concept html.
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Κάθε concept έχει τα ακόλουθα στοιχειά τα οποία πρέπει να καθορίσουμε και τα οποία
επεξηγούμε παρακάτω:


Name: Κάθε concept έχει ένα μοναδικό όνομα το όποιο πρέπει να είναι μία μόνο
λέξη (χωρίς κενά) και μπορεί να αποτελείται από οποιοδήποτε αλφαριθμητικό
χαρακτήρα. Τα ονόματα που επιλέξαμε για τα concept της εφαρμογής μας είναι
σχετικά με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της εφαρμογής μας. Ακόμη τα
ονόματα που δίνουμε στα concept είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί
χρησιμοποιούνται από το AHA! (θα δούμε παρακάτω πως). Πολλές φορές, όπως
θα δούμε και σε άλλες ενότητες, το όνομα του concept συνδυάζεται με το όνομα
της εφαρμογής π.χ html.welcome ή welcome.



Description: Σε κάθε concept μπορούμε να προσθέσουμε μια περιγραφή. Η
περιγραφή δεν χρησιμοποιείται από το σύστημα, απλά περιγράφει την έννοια που
έχουμε δημιουργήσει, δηλαδή λειτουργεί σαν επεξήγηση.



Resource: Κάθε concept συνδέεται με καμία, μία οι και περισσότερες
ιστοσελίδες. Στο πεδίο αυτό καθορίζουμε την σελίδα με την οποία συνδέεται το
κάθε concept. Το πεδίο αυτό εξαρτάται άμεσα από το template που θα
χρησιμοποιήσουμε για το κάθε concept τα οποία θα εξετάσουμε αμέσως μετά.



Υπάρχουν πέντε βασικά Template που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για κάθε
concept. To template page concept αντιπροσωπεύει απλά μία έννοια και έχει
τουλάχιστον μία σελίδα που σχετίζεται με αυτό και περιλαμβάνει επίσης μία
ιδιότητα knowledge Update η οποία αντιπροσωπεύει την αύξηση της γνώσης του
χρήστη όταν επισκέπτεται την σελίδα (θα αναφερθούμε αναλυτικά στις ιδιότητες
των concepts αργότερα). Το template container page concept είναι ακριβώς το
ίδιο με το page concept αλλά χρησιμοποιείται συνήθως για υψηλότερου επιπέδου
έννοιες όπως κεφάλαια ενοτήτων και η ιδιότητα Knowledge αυξάνεται συνήθως
από το κατά πόσο έχουμε γνώση για τα υπόλοιπα concept που σχετίζονται με
αυτό (στην ουσία τα παιδιά του). Το abstract concept δεν έχει κάποια σελίδα που
να σχετίζεται με αυτό ούτε ιδιότητα Knowledge και χρησιμοποιείται συνήθως για
να ομαδοποιήσει αλλά concept. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με το
container page concept αλλά δεν έχει κάποιο αρχείο που να σχετίζεται με αυτό.
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Τέλος το fragment concept χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε την επιλογή των
αρχείων που θα συμπεριλαμβάνονται στις ιστοσελίδες της εφαρμογής μας όταν
ισχύουν κάποιες συνθήκες. Ο κώδικας XML ενός template για ένα concept
παρουσιάζεται στο παράρτημα.
Τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε την δομή της εφαρμογής μας και τα αντίστοιχα
concepts.
Κάνουμε δεξί κλικ στο concept html→edit και εισάγουμε τα παρακάτω στοιχεία:

Εικόνα 6.8 : Στοιχεία για το concept html.
Το concept που έχει το όνομα της εφαρμογής ορίζεται πάντα ως abstract concept γιατί
λειτούργει σαν concept στο όποιο προστίθενται τα υπόλοιπα concept. Εμείς απλά
προσθέτουμε μία περιγραφή. Επιλεγούμε το concept html→ δεξί κλικ →add concept. Θα
δημιουργήσουμε το concept welcome όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 6.9 : Στοιχεία για το concept welcome.
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Το concept αυτό αντιπροσωπεύει την σελίδα υποδοχής της εφαρμογής, ορίζεται ως page
concept και συνδέεται προς το παρόν με το αρχείο welcome.xhtml. Η σελίδα αυτή
περιέχει δεσμούς προς όλες τις βασικές ενότητες της εφαρμογής μας. Με επιλεγμένο και
πάλι το concept html προσθέτουμε το concept introduction με τα παρακάτω στοιχεία:

Εικόνα 6.10 : Στοιχεία για το concept introduction.
Στην ουσία το concept αυτό αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στην γλωσσά HTML. Με
επιλεγμένο το concept html εισάγουμε το concept basics με τα παρακάτω στοιχεία:

Εικόνα 6.11: Στοιχεία για το concept basics.
Ορίσαμε αυτό το concept ως container page concept γιατί αυτή η σελίδα είναι η πρώτη
σελίδα της ενότητας basics και τα υπόλοιπα concepts που σχετίζονται με αυτή την
ενότητα θα ομαδοποιηθούν κάτω από αυτό το concept. Ακόμη η σελίδα που σχετίζεται
με το concept basics περιέχει συνδέσεις προς τις άλλες σελίδες της ενότητας. Στην
συνεχεία θα προσθέσουμε τα concepts που σχετίζονται με αυτή την ενότητα. Επιλεγούμε

83

6. Δημιουργία μίας Εφαρμογής με το Σύστημα AHA!
το concept basics→ δεξί κλικ →add concept και προθέτουμε με την σειρά τα παρακάτω
concepts: documentags, headings, paragraphs και comments στα οποία επιλεγούμε ως
template page concept όπως φαίνεται στις εικόνες 6.12-6.15.

Εικόνα 6.12: Στοιχεία για το concept headings.

Εικόνα 6.13: Στοιχεία για το concept documentags.

Εικόνα 6.14: Στοιχεία για το concept paragraphs.
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Εικόνα 6.15: Στοιχεία για το concept comments.

Στην συνέχεια επιλεγούμε και πάλι το concept basics και εισάγουμε ένα abstract concept
με όνομα documentfragments. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε σε αυτό το σημείο να
εισάγουμε κάποια υπό όρους τμήματα στην εφαρμογή μας τα οποία θα αναλύσουμε όταν
εξετάσουμε

τις

ιστοσελίδες

της

εφαρμογής

μας.

Τώρα

με

επιλεγμένο

το

documentfragments εισάγουμε τρία fragment concept με ονόματα head, body και title
και προς το παρόν χωρίς κάποιο resource όπως παρουσιάζεται στην Eικόνα 6.16.

Εικόνα 6.16: Στοιχεία για το fragment concept head.
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Η δομή της εφαρμογής μετά τις προσθέσεις των concept που κάναμε φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 6.17 : Η δομή της εφαρμογής μετά την προσθήκη της ενότητας basics.

Σε όλα τα concepts που θα δημιουργήσουμε παρακάτω και συνδέονται με XHTML
αρχεία, τα αρχεία XHTML έχουν ακριβώς τα ιδία ονόματα με τα concept, δηλαδή το
concept intermediate έχει ως resource το file:/html/ intermediate.xhtml.
Έχουμε πλέον τελειώσει με την ενότητα basics και προσχωρούμε στην
δημιουργία της ενότητας intermediate. Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε χρήστες που είναι
μέχρι ένα βαθμό εξοικειωμένοι

με την γλώσσα HTML και χωρίζεται σε δυο

υποενότητες. Η μία υποενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις τεχνικές διαχείρισης
κειμένου και στην άλλη εξηγείται η δημιουργία και η διαχείριση λιστών. Με επιλεγμένο
το concept html προθέτουμε τρία container page concepts με ονόματα intermediate,
textcontents και listscontents τα οποία στην ουσία αποτελούν σελίδες που περιλαμβάνουν
συνδέσεις προς κάθε concept των αντίστοιχων ενοτήτων και υποενοτήτων (λειτουργούν
στην ουσία σαν πινάκες περιεχομένων).
Στο concept textcontents το οποίο έχει ως θέμα τις τεχνικές μορφοποίησης
κειμένου θα προσθέσουμε τέσσερα page concepts. To concept logicalphysicalstyles το
όποιο αναφέρεται στα λογικά και φυσικά στυλ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην
HTML για να μορφοποιήσουμε τους χαρακτήρες ή τα στοιχεία του κείμενου (όπως
λέξεις, παραγράφους, επικεφαλίδες). Το concept textalignmenet στο οποίο περιγράφουμε
τον τρόπο με τον οποίο στοιχίζουμε το κείμενο στις HTML ιστοσελίδες. Το concept
textfonts το οποίο περιέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να αλλάξει την
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γραμματοσειρά και το μέγεθος και της. Το concept othertextelements στο οποίο
περιγράφονται αλλά tags που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να μορφοποιήσει το
κείμενο όπως η αλλαγή γραμμής σε μια παράγραφο, οι οριζόντιες γραμμές γραφικών και
τα αποσπάσματα κείμενου (blockquotes). Τέλος στο concept othertextelements
προθέτουμε ένα fragment page με όνομα textstyles το οποίο θα αναλύσουμε αργότερα. Η
δομή της εφαρμογής μας παρουσιάζεται στην Eικόνα 6.18:

Εικόνα 6.18 : Η δομή της εφαρμογής μετά την προσθήκη των concept intermediate και
textcontents.
Το concept listscontents αποτελείται από πέντε page concepts και σαν ενότητα
αναφέρεται στην δημιουργία και την διαχείριση των λιστών της HTML. To πρώτο
concept έχει όνομα listsmain και περιέχει πληροφορίες για πως δημιουργούνται οι λίστες
στην HTML. Το δεύτερο και τρίτο concept έχουν όνομα orderedlists και unorderedlists
και περιγράφουν τις αριθμημένες και μη-αριθμημενες λίστες αντίστοιχα. Το τέταρτο
concept έχει όνομα definitionlists και περιγράφει τις λίστες γλωσσαρίου ή λίστες
ορισμών. Τέλος το πέμπτο concept έχει όνομα nestedlists και περιγράφει πως μπορούμε
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να τοποθετήσουμε μία λίστα μέσα σε μία άλλη. Η δομή της εφαρμογής μετά την
προσθήκη και αυτών των concepts είναι η εξής:

Εικόνα 6.19 : Η δομή της εφαρμογής μετά της εισαγωγή της ενότητας listscontents.

Αφού έχουμε τελειώσει με την ενότητα intermediate θα προσθέσουμε τώρα την
τελευταία ενότητα της εφαρμογής μας. Η ενότητα advanced όπως αποκαλύπτει και το
όνομα της, περιλαμβάνει θέματα για πιο προχωρημένους χρηστές. Αποτελείται από δυο
υποενότητες, την ενότητα linkscontents στην οποία περιγράφεται η δημιουργία
συνδέσεων, υπερσυνδέσεων και δεσμών και την ενότητα tablecontents η οποία
περιλαμβάνει πληροφορίες για την δημιουργία και την μορφοποίηση πινάκων.
Αφού επιλέξουμε το concept html προσθέτουμε ένα container page concept με
όνομα advanced. Με επιλεγμένο το concept advanced προσθέτουμε άλλα δύο container
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page concept με ονόματα linkscontents και tablecontents. Τα τρία αυτά concepts τα
ορίσαμε ως container page concept γιατί το πρώτο αποτελεί την αρχική σελίδα όλης της
ενότητας ενώ τα άλλα δυο αποτελούν την αρχική σελίδα των δυο υποενοτήτων στις
όποιες χωρίζεται η ενότητα advanced.
Η υποενότητα linkscontents περιλαμβάνει τέσσερα page concepts. Το concept
createlinks στο οποίο περιγράφεται γενικά ο τρόπος δημιουργίας συνδέσεων στην HTML
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα tags. To concept conecttwopages το οποίο περιγράφει
πως μπορούμε να συνδέσουμε δύο ιστοσελίδες που είναι αποθηκευμένες στο σκληρό
δίσκο του υπολογιστή. Το concept hyperlinks περιλαμβάνει πληροφορίες για το πώς
μπορεί να συνδεθεί μία ιστοσελίδα με μία ιστοσελίδα που βρίσκεται στο διαδίκτυο και
τέλος το concept anchors στο οποίο περιγράφεται πως μπορούμε να δημιουργήσουμε
δεσμούς μέσα στις ιστοσελίδες και να τους χρησιμοποιήσουμε.
Η υποενότητα tablecontents περιλαμβάνει και αυτή τέσσερα page concepts με
ονόματα tabledefinition, rowsandcells, sizebordercells και tablecellsorientation. Το
πρώτο concept αποτελεί μία σύντομη εισαγωγή στους πίνακες και στα tags που
χρησιμοποιούμε για να τους ορίσουμε. Το δεύτερο περιγράφει πως μπορούμε να
ορίσουμε τις γραμμές ενός πινάκα, τα κελιά επικεφαλίδων και τα κελιά δεδομένων. Το
τρίτο και τέταρτο concept περιγράφουν πως μπορούμε να μορφοποιήσουμε την δομή του
πινάκα αλλάζοντας το μέγεθος και το περίγραψα του, καθώς επίσης και πως μπορούμε
να στοιχίσουμε τα περιεχόμενα των κελιών του.
Τέλος θα εισάγουμε ένα abstract concept στην ενότητα advanced μέσα στο θα
τοποθετήσουμε δυο fragment concept (linktype και sizereview) τα οποία θα εξηγήσουμε
αργότερα. H τελική ιεραρχική δομή της εφαρμογής παρουσιάζεται στην παρακάτω
εικόνα:
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Εικόνα 6.20: Η τελική ιεραρχική δομή της εφαρμογής HTML.
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6.5 Γράφημα Σχέσεων Εννοιών
Το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας προσαρμοστικής εφαρμογής είναι η κατασκευή
της ιεραρχικής δομής όπως την παρουσιάσαμε στην παράγραφο 6.4. Για να αποκτήσει
όμως η εφαρμογή μας πραγματικά προσαρμοστική συμπεριφορά θα πρέπει να
κατασκευάσουμε το γράφημα σχέσεων εννοιών (Concept Relationships Graph). To
γράφημα σχέσεων εννοιών καθορίζει τις σχέσεις των concept που έχουμε δημιουργήσει
και παράγει τους κανόνες προσαρμογής που θα εφαρμοστούν στην εφαρμογή, δηλαδή
καθορίζει την προσαρμοστική συμπεριφορά της εφαρμογής, όπως ποιοι δεσμοί είναι
κατάλληλοι,

ποιες

σελίδες

θα

παρουσιαστούν

στον

χρηστή

και

ποτέ

θα

συμπεριλαμβάνονται επιπλέον πληροφορίες στις σελίδες.
Πριν όμως προχωρήσουμε στην κατασκευή του γραφήματος πρέπει να
εξηγήσουμε κάποια επιπλέον θέματα όπως, τι ιδιότητες έχουν τα concepts που ορίσαμε
και πως χρησιμοποιούνται, ποιοι είναι οι κύριοι τύποι σχέσεων με τις όποιες μπορούμε
να συνδέσουμε τις έννοιες και πως παράγονται οι κανόνες προσαρμογής.

6.5.1 Οι βασικές ιδιότητες των concept
Κάθε concept έχει ένα σύνολο ιδιοτήτων (attributes) και κάθε ιδιότητα σχετίζεται με ένα
σύνολο κανόνων προσαρμογής (adaptation rules). Είναι φανερό ότι οι ιδιότητες των
concept παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παράγωγη των κανόνων προσαρμογής κάτι
που θα φάνει καλυτέρα όταν θα εξετάσουμε τον κώδικα των HTML αρχείων καθώς
επίσης και τις σχέσεις εννοιών. Οι ιδιότητες που αντιστοιχούν σε κάθε concept
καθορίζονται όταν επιλέγουμε το template για το κάθε concept (δηλαδή concept page,
container concept page κ.λ.π). Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες ιδιότητες των
concept ανεξάρτητα από τον τύπο του template που επιλέγεται:

 access: Όταν προσπελαύνεται μία σελίδα εκτελούνται πρώτα οι κανόνες που
σχετίζονται με αυτή την ιδιότητα. Ο κυριότερος σκοπός αυτής της ιδιότητας
είναι να εκκινεί την μηχανή κανόνων προσαρμογής.
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 knowledge:

Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται συνήθως σε εκπαιδευτικές

εφαρμογές όπως η δική μας. Στην ουσία αποθηκεύει την ιδέα που έχει το
σύστημα για την γνώση που έχει αποκομίσει ο χρήστης για αυτό το concept. H
ιδιότητα αυτή δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για το σύστημα και αποθηκεύει
συνήθως μία ακέραια τιμή. Αρχικά η γνώση του χρηστή για κάθε concept είναι 0
και αυξάνεται καθώς ο χρήστης επισκέπτεται τις σελίδες.
 visited: Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται από το σύστημα έτσι ώστε να θυμάται
εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί την σελίδα ή όχι. Επίσης αυτή η ιδιότητα
χρησιμοποιείται έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να αποφασίσει εάν μία
σύνδεση που έχει χαρακτηριστεί ως κατάλληλη θα παρουσιαστεί

με μπλε

(Good) ή πορφυρό (Neutral) χρώμα. Ωστόσο δεν θέτει το σύστημα την τιμή
αυτής της ιδιότητας. Εξ ορισμού ο κανόνας knowledge update θα θέσει την τιμή
αυτής της ιδιότητας καθώς επίσης και την τιμή της ιδιότητας knowledge. Η
ιδιότητα visited καταχωρεί ότι ο χρήστης έχει επισκεφτεί την αντίστοιχη σελίδα
εάν αυτή είχε χαρακτηριστεί ως κατάλληλη (suitable).
 suitability: Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται από το σύστημα για να καθοριστεί η
εμφάνιση των συνδέσεων μέσα στην σελίδα. Εάν η τιμή της ιδιότητας suitability
είναι true, οι δεσμοί των συνδέσεων θα είναι “καλοί” (μπλε) ή ουδέτεροι
(πορφυροί) ανάλογα με την τιμή της ιδιότητας visited. Εάν η τιμή της ιδιότητας
suitability είναι false οι δεσμοί θα χαρακτηριστούν ως “κακοί” (μαύρο χρώμα).
Επειδή το φύλλο στυλ που χρησιμοποιεί το ΑΗΑ! δεν υπογραμμίζει τις
συνδέσεις, οι “κακές” συνδέσεις αποκρύπτονται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο
από τον χρήστη.
 showability: Όταν ορίζεται ένα concept χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο (template)
που περιλαμβάνει την ιδιότητα showability τότε οι πόροι (resource) που
σχετίζονται με αυτό το concept μπορούν να επιλεχτούν με βάση κάποιες λογικές
εκφράσεις. Έτσι όταν προσπελαύνεται ένα concept ο πόρος που θα
παρουσιαστεί στον χρήστη καθορίζεται εξετάζοντας τις εκφράσεις που έχουμε
γράψει στην ιδιότητα showability. Αυτή η δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να αποφασιστεί ποια σελίδα θα παρουσιαστεί όταν ακολουθούμε μία σύνδεση
σε ένα concept, άλλα επίσης και για να αποφασιστεί ποιος πόρος πρέπει να
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συμπεριληφθεί όταν χρησιμοποιείται η ετικέτα <object> για την υπό όρους
συμπερίληψη ενός αντικείμενου. Το εργαλείο Graph Author μεταφράζει
αυτόματα την τιμή της ιδιότητας showability και τους κανόνες προσαρμογής,
και εξασφαλίζει ότι επιλέγεται ο σωστός πόρος με βάση τις συνθήκες που έχουν
καθοριστεί. Στην εφαρμογή μας θα χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές αυτή την
ιδιότητα. Για να καθορίσουμε την ιδιότητα showability επιλέγουμε ένα concept
που έχει αυτή την ιδιότητα κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε assign resource
και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.

Εικόνα 6.21: Καθορισμός της ιδιότητας showability ενός concept.
 hierarchy: Ένα concept μπορεί να είναι μέρος μιας ιεραρχίας εννοιών (το οποίο
φαίνεται στον πινάκα περιεχόμενων και χρησιμοποιείται συνήθως για την
διάδοση της γνώσης). Εάν το concept είναι μέρος μιας ιεραρχίας πρέπει να έχει
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έναν πάτερα έκτος και αν είναι στην κορυφή της ιεραρχίας (στην εφαρμογή το
concept html) καθώς επίσης και παιδιά.
Τέλος για να δούμε τις ιδιότητες ενός concept που έχουμε δημιουργήσει το μαρκάρουμε
και με δεξί κλικ επιλέγουμε attributes οπότε και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο.

Εικόνα 6.22: Ιδιότητες που σχετίζονται με ένα concept.
Σε

αυτό

το

πλαίσιο

διαλόγου

μπορούμε

να

τροποποιήσουμε

(Edit),

να

προσθέσουμε(Add) και να διαγράψουμε (Remove) οποία ιδιότητα θέλουμε.

6.5.2 Καθορισμός των ιδιοτήτων των page concept της εφαρμογής
Τώρα που έχουμε εξηγήσει ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες των concept ήρθε η ώρα να
δημιουργήσουμε τους πρώτους κανόνες προσαρμογής χρησιμοποιώντας αυτές τις
ιδιότητες (στο παράρτημα μπορείτε να δείτε των XML κώδικα ενός κανόνα
προσαρμογής που παράγεται από το εργαλείο Graph Author). Επιστρέφουμε πάλι στο
εργαλείο Graph Author και στην ιεραρχική δομή που δημιουργήσαμε στην Ενότητα 6.4.
Θα ασχοληθούμε με το concept welcome. Όταν δημιουργήσαμε το concept
welcome είχαμε αναθέσει σε αυτό ως πόρο την σελίδα welcome.xhtml η οποία αποτελεί
στην ουσία, μία σελίδα που περιέχει συνδέσεις προς τις βασικές ενότητες της εφαρμογής
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δηλαδή προς τις ενότητες basics, intermediate και advanced. Ωστόσο θέλουμε την πρώτη
φόρα που ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή να του παρουσιάζεται μία σελίδα (για
μία μόνο φορά) που να του δίνει πληροφορίες για το πώς λειτούργει η συγκεκριμένη
εφαρμογή και για το περιεχόμενο της. Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε
την ιδιότητα showability.
Επιλέγουμε το concept welcome και με δεξί κλικ επιλεγούμε assign resource
οπoτε και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.

Εικόνα 6.23 : Ιδιότητα showability για το concept welcome.

Στο πεδίο Default resource καθορίζουμε τον προεπιλεγόμενο πόρο που σχετίζεται με
αυτό το concept. Επειδή θέλουμε την πρώτη φορά να παρουσιάζεται στον χρηστή η
σελίδα readme.xhtml (η οποία περιέχει πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης
για την εφαρμογή) βάζουμε σε αυτό το πεδίο file:/html/readme.xhtml. Στο πεδίο
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expression γραφούμε την έκφραση με βάση την οποία επιλέγεται ο πόρος που θα
παρουσιαστεί στον χρηστή και στο πεδίο resource βάζουμε τον πόρο που θέλουμε να
εμφανίζεται όταν ισχύει η έκφραση δηλαδή welcome.xhtml. Έτσι η έκφραση
html.welcome.visited > 1 ορίζει ότι όσο η ιδιότητα visisited του concept welcome της
εφαρμογής html είναι μικρότερη του 1, θα παρουσιάζεται ο προεπιλεγόμενος πόρος
δηλαδή το readme.xhtml. Όταν η τιμή της ιδιότητας visited γίνει μεγαλύτερη του 1 θα
παρουσιάζεται στον χρήστη ο πόρος welcome.xhtml. Με άλλα λόγια όταν ο χρήστης
επισκεφτεί για πρώτη φορά την εφαρμογή θα εμφανιστεί η σελίδα readme.xhtml και η
ιδιότητα visited θα πάρει τιμή 1, την δεύτερη φορά που ο χρήστης θα επισκεφτεί την
σελίδα η ιδιότητα visited θα πάρει τιμή 2 και θα παρουσιαστεί στον χρήστη η σελίδα
welcome.xhtml. Αυτή είναι και η λειτουργία που θέλουμε. Είναι πλέον φανερό ότι με ένα
concept μπορούν να σχετίζονται πολλοί πόροι (σελίδες) και η επιλογή τους γίνεται με
βάση κάποια λογική έκφραση. Ακόμη μπορούμε να έχουμε περισσότερες από μία
εκφράσεις στο παραπάνω πλαίσιο οι οποίες εξετάζονται μία-μία, από πάνω προς τα
κάτω.

6.5.3 Καθορισμός των ιδιοτήτων των Page Fragment
Όταν δημιουργήσαμε την ιεραρχική δομή της εφαρμογής στην ενότητα 4 δημιουργήσαμε
6 concepts στα οποία ορίσαμε ως πρότυπο το fragment concept page. Σε αυτήν την
ενότητα θα εξετάσουμε γιατί κάναμε κάτι τέτοιο και ποιος είναι ο ρόλος τους.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το σύστημα AHA! μας δίνει την δυνατότητα να
συμπεριλάβουμε στις σελίδες μας αντικείμενα χρησιμοποιώντας το tag <object>. Όμως
στο AHA! η χρήση του tag <object> είναι διαφορετική απ ότι στην XHTML. Όταν
τοποθετούμε το tag <object> στις σελίδες της εφαρμογής μας άπλα δηλώνουμε ότι στο
σημείο εκείνο θα συμπεριληφθεί ένα αντικείμενο, στην ουσία ένα XML αρχείο, το όποιο
ενσωματώνεται στο υπόλοιπο περιεχόμενο της σελίδας, χωρίς όμως να καθορίζουμε ποιο
αρχείο θα συμπεριληφθεί. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το tag <object>
πρέπει να κάνουμε δυο απλά βήματα.
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1. Να ορίσουμε ένα concept ως fragment concept page για το αντικείμενο που
θέλουμε να εισάγουμε στις σελίδες μας.
2. Να γράψουμε τις συνθήκες με βάση τις οποίες θα επιλέγεται ο σωστός πόρος που
θα εισάγεται στις σελίδες στην θέση που έχουμε τοποθετήσει το tag <object>.
Όταν συμπεριλαμβάνεται ένα αντικείμενο, η προσπέλαση του concept με το οποίο
συνδέεται το αντικείμενο πυροδοτεί τους κανόνες προσαρμογής (event-condition-action
rules) που συνδέονται με αυτό το concept. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση του
μοντέλου του χρηστή, το οποίο με την σειρά του επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο
προσαρμόζεται το υπόλοιπο της σελίδας. Όταν αυτοί οι κανόνες δεν χρησιμοποιούνται
μόνο για την επιλογή του πόρου που θα συμπεριληφθεί, άλλα ενημερώνουν και το
μοντέλο του χρηστή, μπορεί να προκληθούν απρόσμενα αποτελέσματα στην
προσαρμογή γιατί τα τμήματα της σελίδας πάνω και κάτω από την θέση που έχει
εισαχθεί το αντικείμενο προσαρμόζονται σε μία διαφορετική κατάσταση του μοντέλου
του χρήστη.
Πλέον είναι φανερό ότι τα concept που ορίσαμε ως fragment page concept
αναφέρονται στην ουσία σε αντικείμενα τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στις σελίδες
της εφαρμογής. Παρακάτω θα καθορίσουμε τις συνθήκες με τις οποίες θα επιλέγονται οι
πόροι για αυτά τα αντικείμενα.
Θα ασχοληθούμε πρώτα με το concept head. Αφού το επιλέξουμε κάνουμε δεξί
κλικ και επιλεγούμε και assign resource. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται
εισάγουμε τα παρακάτω στοιχεία:

97

6. Δημιουργία μίας Εφαρμογής με το Σύστημα AHA!

Εικόνα 6.24 : Ιδιότητες του fragment page concept head.
Στο παραπάνω πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 6.24 ορίσαμε ότι όταν ο χρήστης
προσπελαύνει τη σελίδα (documentags.xhtml) που σχετίζεται με το concept
documentags, στην θέση του αντικειμένου body θα εισάγεται το αρχείο head.xhtml εάν ο
χρήστης επισκέπτεται την σελίδα αυτή το πολύ για δεύτερη φορά, διαφορετικά (δηλαδή
περισσότερες από δύο φορές) θα εισάγεται το αρχείο blank.xhtml.
Το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου αφόρα το fragment page concept body.

Εικόνα 6.25: Ιδιότητες του fragment page concept body.
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Η λογική για αυτό το concept είναι ότι εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί την σελίδα που
σχετίζεται με το concept documentags λιγότερο από δυο φορές θα εισάγεται το αρχείο
body.xhtml, διαφορετικά θα εισάγεται το αρχείο blank.xhtml.

Το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου αφόρα το fragment page concept title.

Εικόνα 6.26: Ιδιότητες του fragment page concept title.
Για το fragment page concept title ισχύει ότι και για τα προηγούμενα, δηλαδή εάν ο
χρήστης επισκεφτεί την σελίδα documentags.xhtml που αντιστοιχεί στο concept
documentags περισσότερες από δυο φορές τότε στην θέση του αντικειμένου textstyles θα
εμφανίζεται το αρχείο blank.xhtml, διαφορετικά θα εμφανίζεται το αρχείο title.xhtml.

99

6. Δημιουργία μίας Εφαρμογής με το Σύστημα AHA!
Το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 6.27) αναφέρατε στο fragment concept page
concept textstyles.

Εικόνα 6.27: Ιδιότητες του fragment page concept textstyles.
Σε αυτό το αντικείμενο ορίζουμε ότι όσο η τιμή της ιδιότητας knowledge του concept
logicalphysicalstyles είναι μικρότερη του 50, στην θέση του αντικείμενου textstyles θα
εισάγεται το αρχείο tags.xhtml, διαφορετικά, δηλαδή όταν knowledge>50 θα εισάγεται
το αρχείο logicalphysical.xhtml.
Στις Εικόνες 6.28 και 6.29 παρουσιάζονται τα αντικείμενα linktype και
sizereview. Δεν θα τα αναλύσουμε περεταίρω γιατί η λογική είναι ακριβώς με αυτήν που
χρησιμοποιήσαμε στα fragment page concept που παρουσιάσαμε παραπάνω. Δεν έχουμε
αναφέρει σκόπιμα τίποτα για τον κώδικα που περιέχεται στα αρχεία που σχετίζονται με
τα αντικείμενα που δημιουργήσαμε μέχρι τώρα, γιατί θα αναφερθούμε σε αυτά
εκτενεστέρα όταν θα παρουσιάσουμε τον κώδικα των σελίδων της εφαρμογής
(παράγραφος 6.7).
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Εικόνα 6.28: Ιδιότητες του fragment page concept linktype.

Εικόνα 6.29: Ιδιότητες του fragment page concept sizereview.
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6.6 Σχέσεις Εννοιών – Concept Relationships
Για να δημιουργήσουμε το γράφημα σχέσεων εννοιών πρέπει να συνδέσουμε τα concept
που έχουμε δημιουργήσει με κάποιο τύπο σχέσης. Από την στιγμή που ο τύπος σχέσης
που χρησιμοποιείται περισσότερο στην εφαρμογή μας είναι οι προϋποθέσεις
(prerequisites) θα εξηγήσουμε πως αυτές χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και πως
δουλεύουν. Όλοι οι τύποι σχέσεων στο AHA! μεταφράζονται αυτόματα σε κανόνες
προσαρμογής (adaptation rules). Ακόμη κάθε κανόνας αναθέτει μία τιμή σε μία ιδιότητα
ενός concept. Επίσης οι κανόνες εκτελούνται (υπό προϋποθέσεις) όταν προσπελαύνεται η
σελίδα που σχετίζεται με το concept. Στην εφαρμογή μας υπάρχουν τρεις τύποι σχέσεων
που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.



Για κάθε σελίδα υπάρχει μία μοναδιαία σχέση (μία σχέση από την σελίδα προς
τον εαυτό της) που αποκαλείται knowledge update ή ενημέρωση γνώσης. Όταν
διαβάζεται μία σελίδα, η ενέργεια που εκτελείται εξαρτάται από την τιμή της
ιδιότητας suitability, δηλαδή από την καταλληλότητα της σελίδας. Εάν η τιμή της
ιδιότητας suitability είναι true τότε η τιμή της ιδιότητας knowledge αυξάνεται σε
100. Εάν είναι false η τιμή της ιδιότητας knowledge αυξάνεται σε 35 (με αυτό
εννοούμε ότι η τιμή τίθεται σε 35 εάν είναι χαμηλότερη του 35, άλλα αφήνεται
στην προηγούμενη τιμή της εάν ήταν ήδη μεγαλύτερη του 35).



Η ιεραρχία εννοιών ή concept hierarchy που δημιουργήσαμε προηγουμένως
χρησιμοποιείται για την διάδοση της γνώσης (knowledge propagation). Όταν
αλλάζει η τιμή της ιδιότητας knowledge, αυτή η αλλαγή διαδίδεται στα concepts
που είναι ψηλότερα στην ιεραρχία εννοιών. Το ποσό της γνώσης που διαδίδεται
εξαρτάται από τον αριθμό των αδερφιών (πρώτου βαθμού) που έχει το concept. H
βασική ιδέα είναι ότι μόλις η τιμή της γνώσης στα αδέλφια φτάσει σε μία τιμή
κοντά στο 100 ο πατέρας πρέπει επίσης να έχει τιμή 100.



Οι σχέσεις προϋποθέσεων ή prerequisite relationships καθορίζουν την τιμή της
ιδιότητας suitability (δηλαδή την καταλληλότητα του δεσμού). Εάν το concept Α
αποτελεί προϋπόθεση για το concept Β, πράγμα που εκφράζεται σχεδιάζοντας ένα
τόξο από το A στο B στο γράφημα σχέσεων εννοιών, η τιμή της ιδιότητας
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suitability του B εξαρτάται από την τιμή της ιδιότητας knowledge του Α. Με
άλλα λόγια για να θεωρηθεί το Β κατάλληλο, ο χρήστης θα πρέπει ήδη να έχει
γνώση για το A. Ο στάνταρ κανόνας απαιτεί η τιμή της ιδιότητας knowledge του
A να είναι μεγαλύτερη του 50 προκειμένου το Β να θεωρηθεί κατάλληλο (δηλαδή
η τιμή της ιδιότητας suitability του Β να γίνει true).

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι υπάρχει ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ των
ιδιοτήτων knowledge και suitability. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο αυτών
ιδιοτήτων είναι τέτοια έτσι ώστε, όταν διαβάζεται μία σελίδα για την οποία το
αντίστοιχο concept δεν είναι κατάλληλο, τότε αυτό concept αυξάνει την τιμή της
ιδιότητας knowledge κατά ένα ποσό το οποίο όμως δεν είναι αρκετό ώστε να
καταστήσει ¨κατάλληλα¨ τα concepts για τα οποία αποτελεί προϋπόθεση. Επίσης οι
σχέσεις prerequisite ενσωματώνουν την ιδιότητα της μεταβατικότητας. Εάν το Α
αποτελεί προϋπόθεση για το Β και το Β αποτελεί προϋπόθεση για το C τότε το Α
αποτελεί αυτόματα προϋπόθεση για το C. Χωρίς αυτή την ιδιότητα η κατασκευή του
γραφήματος σχέσεων εννοιών θα ήταν πολύ πιο δύσκολη.

6.6.1 Κατασκευή Γραφήματος Σχέσεων Εννοιών
Για να κατασκευάσουμε το γράφημα σχέσεων εννοιών επιστρέφουμε πάλι στο εργαλείο
Graph Author και αυτή τη φορά εργαζόμαστε στο δεξί πλαίσιο το οποίο δεν εξηγήσαμε
προηγουμένως. Πριν ξεκινήσουμε όμως πρέπει να καθορίσουμε το τύπο της σχέσης με
την οποία θα συνδέσουμε τα concept της εφαρμογής μας. Στην πάνω δεξιά γωνιά του
παράθυρου υπάρχει μία λίστα με τους διαθέσιμους τύπους σχέσεων. Από αυτή την λίστα
επιλεγούμε τον τύπο prerequisite όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 6.30: Επιλογή τύπου σχέσης στο εργαλείο Graph Author.
Στην συνέχεια μεταφέρουμε όλα τα concept από την ιεραρχική δομή (αριστερό πλαίσιο),
έκτος από τα fragment page concept, στο δεξί πλαίσιο. Επειδή έχουμε καθορίσει ως τύπο
σχέσης την prerequisite ζωγραφίζουμε βέλη από τα concept που αποτελούν προϋπόθεση
προς τον κόμβο προορισμό. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι κάθε τύπος σχέσης ορίζει
διαφορετικό χρώμα και στυλ εμφάνισης για τα βέλη που συνδέουν τα concepts. Στην
περίπτωση τα βέλη της σχέσης prerequisite αναπαρίστανται από μια διακεκομμένη
κόκκινη γραμμή. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το γράφημα σχέσεων εννοιών
της εφαρμογής html.

Εικόνα 6.31: Γράφημα σχέσεων εννοιών της εφαρμογής html.
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα το concept welcome αποτελεί προϋπόθεση για τα
concept introduction, basics, intermediate και advanced. Αυτό σημαίνει ότι για να
θεωρηθούν ως κατάλληλες οι σελίδες που σχετίζονται με τα παραπάνω concept θα
πρέπει ο χρήστης να έχει διαβάσει πρώτα την σελίδα που σχετίζεται με το concept
welcome.
Τα concept welcome και basics αποτελούν προϋπόθεση για το concept
intermediate δηλαδή η τιμή της ιδιότητας knowledge των concepts welcome και basics
θα καθορίσει την καταλληλότητα (suitability) του concept intermediate. Aυτό το κάναμε
γιατί θεωρούμε ότι ο χρήστης θα πρέπει να έχει διαβάσει την εισαγωγική σελίδα καθώς
επίσης και τα βασικά θέματα που αφορούν την γλώσσα HTML έτσι ώστε να έχει το
κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσει στο ενδιάμεσο επίπεδο.
Σε απολυτή αντιστοιχία τα concept welcome, basics και intermediate αποτελούν
προϋπόθεση για το concept advanced και αυτό γιατί ο χρήστης που χρησιμοποιεί την
εφαρμογή θα πρέπει να γνωρίζει όλα προγουμενά θέματα πριν μπορέσει να διαβάσει και
να κατανοήσει τα πιο προχωρημένα θέματα.
Τέλος είναι φανερό ότι κάθε container page concept αποτελεί προϋπόθεση για τα
παιδιά του. Για αυτό τον λόγο ζωγραφίζουμε παραδείγματος χάριν τα βέλη από τον
concept basics προς τα concepts documentags, paragraphs, headings και comments.
Ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί στην σχεδίαση του γραφήματος γιατί μία λάθος
σύνδεση των concepts μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράγωγη λάθος κανόνων
προσαρμογής με αποτέλεσμα η προσαρμοστική συμπεριφορά να μην είναι αυτή που
επιθυμούμε. Για παράδειγμα μία λάθος σύνδεση μεταξύ των concepts μπορεί να είχε ως
αποτέλεσμα οι δεσμοί στις σελίδες να μην τονίζονται με το σωστό χρώμα, πράγμα που
σημαίνει ότι το σύστημα θα πρότεινε στον χρήστη να επισκεφτεί σελίδες που δεν θα
ήταν κατάλληλες.
Τέλος να αναφέρουμε ότι στην σχέση prerequisite η τιμή της ιδιότητας
knowledge που απαιτείτο προκειμένου το σύστημα AHA! να θεωρήσει ότι πληρείται η
προϋπόθεση είναι 50. To AHA! μας δίνει την δυνατότητα να τροποποιήσουμε αυτήν την
τιμή (με διπλό κλικ πάνω στο βέλος που συνδέει δυο concept) αλλά στην εφαρμογή html
έχουμε χρησιμοποιήσει την προεπιλεγόμενη τιμή (δηλαδή 50).
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Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να παραχθούν αυτόματα όλοι οι
κανόνες προσαρμογής και να αποκτήσει η εφαρμογή μας πραγματική προσαρμοστική
συμπεριφορά είναι να αποθηκεύσουμε πρώτα την δουλειά που έχουμε κάνει επιλέγοντας
File→Save και μετά File→Save to AHA! όπως φαίνεται στις Εικόνες 6.32 και 6.33.

Εικόνα 6.32: Αποθήκευση της εφαρμογής.

Εικόνα 6.33: Αποθήκευση της εφαρμογής στην βάση δεδομένων του AHA!.

Στην πρώτη περίπτωση αποθηκεύουμε την εφαρμογή και την δουλειά που έχουμε κάνει.
Ωστόσο αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό γιατί έκτος από το αρχείο html.gaf
δημιουργείται και αποθηκεύεται επίσης το αρχείο html.aha. Δηλαδή το σύστημα AHA!
μετατρέπει αυτόματα την εφαρμογή μας σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούμε να την
διαχειριστούμε και μέσα από το εργαλείο Concept Editor.
Στην δεύτερη περίπτωση η εφαρμογή μας αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων
και παράγονται αυτόματα όλοι οι κανόνες προσαρμογής. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
σε αυτήν την περίπτωση γιατί η προηγούμενη αποθήκευση της εφαρμογής θα διαγράφει
εντελώς.
Έχουμε πλέον τελειώσει με την κατασκευή της εφαρμογής μέσω του εργαλείου
Graph Author, ωστόσο η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει ακόμα.
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6.7 Οι σελίδες της Εφαρμογής
Στο εργαλείο Graph Author ορίσαμε τα concept και τις σχέσεις μεταξύ τους ώστε να
παραχωθούν αυτόματα οι βασικοί κανόνες προσαρμογής, άλλα δεν φτάνει μόνο αυτό.
Για να συμπεριφέρεται η εφαρμογή όπως ακριβώς θέλουμε θα πρέπει να
τροποποιήσουμε σε κάποια σημεία στον κώδικα των σελίδων που συνδέονται με τα
concept που έχουμε ορίσει. Για παράδειγμα θα πρέπει να καθορίσουμε την κλάση στην
οποία ανήκει η κάθε σύνδεση (conditional, unconditional και external) ή να
δημιουργήσουμε τις συνθήκες με βάση τις οποίες θα εμφανίζονται/αποκρύπτονται
τμήματα του κειμένου. Για αυτό τον λόγο θα εξετάσουμε τον κώδικα αρκετών άλλα όχι
όλων των σελίδων που έχουμε φτιάξει ώστε να γίνουν κατανοητά αυτά τα θέματα.

6.7.1 H Σελίδα welcome.xhtml
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα τμήμα του κώδικα της σελίδας welcome.xhtml. Θα
χρησιμοποιήσουμε την Εικόνα 6.34 για να εξηγήσουμε κάποια σημεία που είναι
ιδιαίτερα σημαντικά.

Εικόνα 6.34: Κώδικας της σελίδας welcome.xhtml.
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Στην γραμμή 19 έχουμε προσθέσει ένα τμήμα κειμένου που εμφανίζεται/αποκρύπτεται
υπό προϋποθέσεις. Αυτό μοιάζει πολύ με τα αντικείμενα <object> με την βασική
διαφορά ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε fragment page concept στο εργαλείο
Graph Author άλλα άπλα να τα ενσωματώσουμε στις σελίδες μας. Η γραμμή κώδικα:
<if expr=”html.introduction.knowledge&gt;0”>
σημαίνει ότι όταν η τιμή της ιδιότητας knowledge του concept introduction γίνει
μεγαλύτερη του 0 τότε θα εμφανίζεται το κείμενο που περικλείεται μέσα στα tags
<block>πάλι</block>, δηλαδή η λέξη πάλι.

Έχουμε τοποθετήσει άλλες τρεις τέτοιες δομές στις γραμμές 24, 33 και 39. Αυτό το
κάναμε γιατί, καθώς ο χρήστης διαβάζει τις σελίδες που συνδέονται με τους αντίστοιχους
δεσμούς γίνεται γνωστής του περιεχομένου τους οπότε δεν χρειάζεται να δίνουμε
περισσότερες επεξηγήσεις για το ποιο είναι το περιεχόμενο της σελίδας που οδηγεί ο
δεσμός.
Στην γραμμή 23 έχουμε ορίσει ένα δεσμό προς το concept basics. Ωστόσο έκτος
από την ιδιότητα href έχουμε τοποθετήσει και την ιδιότητα class=”conditional”. Σε κάθε
σύνδεση που δημιουργούμε στις σελίδες μας, αναθέτουμε ένα τύπο κλάσης γιατί ο τύπος
της κλάσης θα καθορίσει και το πώς θα εμφανίζεται η σύνδεση στον χρηστή. To ΑΗΑ!
ορίζει τρεις τύπους κλάσης:



Conditional: Ως conditional χαρακτηρίζουμε τις συνδέσεις που δείχνουν σε
σελίδες που αποτελούν πόρους για τα concepts της εφαρμογής. Όταν μία σύνδεση
ανήκει σε αυτήν την κλάση η μηχανή του AHA! μεταφράζει αυτόματα την κλάση
σε καλή(Good, μπλε χρώμα), ουδέτερη(Neutral, πορφυρό χρώμα) και κακή(Bad,
μαύρο χρώμα) με βάση το κατά πόσο ο προορισμός της σύνδεσης είναι μία
επιθυμητή, μη επιθυμητή ή μη ενδιαφέρουσα (επιθυμητή άλλα που ο χρήστης
έχει ήδη επισκεφτεί) σελίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνδέσεις να τονίζονται
με διαφορετικό χρώμα που καθορίζεται μέσα από ένα φύλλο στυλ.
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Unconditional. Ως unconditional χαρακτηρίζουμε τις συνδέσεις που δείχνουν
σελίδες που δεν συνδέονται με κάποιο concept της εφαρμογής αλλά αποτελούν
μέρος της εφαρμογής. Οι συνδέσεις που ανήκουν στην κλάση αυτή τονίζονται
συνήθως με το ίδιο χρώμα (μπλε ή μωβ).



External. Ως external χαρακτηρίζουμε τις συνδέσεις που δεν ανήκουν σε καμία
από τις δύο παραπάνω κλάσεις. Όταν ορίζουμε τις συνδέσεις αυτής της κλάσης
δεν βάζουμε καθόλου την ιδιότητα class=””. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
συνήθως οι συνδέσεις που δείχνουν σε σελίδες που βρίσκονται στο διαδίκτυο και
τονίζονται με κόκκινο χρώμα.

Επειδή o δεσμός που δημιουργήσαμε στην γραμμή 23 δείχνει στο concept basics (και
κατ’ επέκταση στην αντίστοιχη σελίδα) ο τύπος της κλάσης είναι conditional.To ίδιο
ισχύει και για τις συνδέσεις που έχουμε τοποθετήσει στις γραμμές 31 και 46.
Στην γραμμή 32 έχουμε τοποθετήσει το αντικείμενο textstyles γράφοντας τον
παρακάτω κώδικα.
<object name=”html.textstyles” type=”text/aha” />
Αυτό σημαίνει ότι στην θέση του αντικείμενου θα τοποθετηθεί είτε το αρχείο tags.xhtml
είτε το logicalphysical.xhtml ανάλογα με το αν η τιμή της ιδιότητας knowledge του
concept logicalphysicalstyles είναι μεγαλύτερη του 50. Για να εξηγήσουμε την επιλογή
αυτής της συνθήκης παραθέτουμε παρακάτω το περιεχόμενο των δυο αρχείων:
1. Αρχείο tags.xhtml :<span>οι ετικέτες</span>
2. Αρχείο logicalphysical :<span>τα λογικά και φυσικά στυλ χαρακτήρων</span>

Όσο χρήστης δεν γνωρίζει τίποτα για τις τεχνικές μορφοποίησης κειμένου κρίναμε ότι
δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται στον χρηστή οι τύποι μορφοποίησης του κειμένου
(λογικά και φυσικά στυλ) γιατί δεν γνωρίζει αυτούς τους όρους. Έτσι είναι προτιμότερο
να αναφέρεται η λέξη: οι ετικέτες. Αντίθετα μόλις ο χρήστης διαβάσει την σελίδα που
σχετίζεται με τις τεχνικές μορφοποίησης κειμένου (logicalpsysicalstyles.xhtml) θα ξέρει
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(η τιμή της ιδιότητας knowledge αυξάνεται) πλέον τι είναι τα λογικά και φυσικά στυλ
μορφοποίησης οπότε έχει νόημα να του παρουσιάζονται αυτοί οι όροι στο κείμενο που
διαβάζει. Έτσι στην θέση του αντικείμενου θα μπει το κείμενο : τα λογικά και φυσικά
στυλ χαρακτήρων.

6.7.2 Η σελίδα documentags.xhtml
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα τμήμα του κώδικα της σελίδας welcome.xhtml. Θα
χρησιμοποιήσουμε αυτήν την Eικόνα 6.35 για να εξηγήσουμε όπως και πριν κάποια
σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Εικόνα 6.35: Κώδικας της σελίδας documentags.xhtml.
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Στην γραμμή 25 έχουμε τοποθετήσει μία σύνδεση στην οποία δεν έχουμε ορίσει την
ιδιότητα class, δηλαδή σε ποια κλάση ανήκει, γιατί η σύνδεση δείχνει σε μία σελίδα που
βρίσκεται στο διαδίκτυο (εξηγήσαμε πριν τον λόγο που δεν βάζουμε την ιδιότητα class).
Στις γραμμές 47, 52 και 60 έχουμε εισάγει τα αντικείμενα head (προεπιλεγόμενος
πόρος head.xhtml), body (προεπιλεγόμενος πόρος body.xhtml) και title (προεπιλεγόμενος
πόρος title.xhtml) αντίστοιχα τα οποία παρουσιάζουν από ένα παράδειγμα για το πώς
χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα tags. H έκφραση με βάση την οποία επιλέγεται ο πόρος
που θα ενσωματωθεί στην σελίδα είναι ιδία και για τα τρία αντικείμενα και είναι η
ακόλουθη:


html.documentags.visited > 2

Επιλέξαμε αυτή την συνθήκη γιατί στην αρχή ο χρήστης δεν γνωρίζει τίποτα για αυτά τα
tags, οπότε καλό είναι να παρουσιάζεται σταδιακά ως παράδειγμα η συνολική δομή της
σελίδας κάθε φόρα που χρησιμοποιείται κάποιο από αυτά. Ακόμη θεωρούμε ότι αν
χρήστης διαβάσει την σελίδα αυτή δύο φορές θα έχει κατανοήσει πλήρως τα αντίστοιχα
tags οπότε τα παραδείγματα κάλο θα ήταν να μην υπάρχουν πλέον στο κείμενο που
διαβάζει. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε να μικρύνουμε το μήκος της σελίδας και να
παρουσιάζονται στον χρηστή οι πληροφορίες που θέλει με πιο συνοπτικό τρόπο. Έτσι
την τρίτη φόρα που ο χρήστης θα επισκεφτεί την σελίδα, στην θέση του αντικείμενου θα
τοποθετηθεί το αρχείο blank.xhtml το όποιο δεν περιέχει τίποτα(εξ ου και τον όνομα
blank). Αυτό θα φανεί καλυτέρα στο επόμενο κεφάλαιο όπου θα εξετάσουμε την
λειτουργία της εφαρμογής.

6.7.3 Η σελίδα hyperlinks.xhtml
Στην εικόνα 6.36 παρουσιάζεται ο HTML κώδικας της σελίδας hyperlinks.xhtml. Στις
γραμμές 20, 22 και 32 έχουμε τοποθετήσει το αντικείμενο linktype. Θυμηθείτε ότι στο
linktype έχουμε αναθέσει ως προεπιλεγόμενο πόρο το αρχείο links.xhtml και ως
εναλλακτικό το αρχείο hyperlink.xhtml.
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Εικόνα 6.36: Κώδικας της σελίδας hyperlinks.xhtml.
Τα αρχεία αυτά περιέχουν τον παρακάτω κώδικα:


links.xhtml: <span>συνδέσεις</span>



hyperlink: <span>υπερσυνδέσεις</span>

Ο λόγος που χρησιμοποιήσαμε αυτό το αντικείμενο είναι ο έξης: Στην σελίδα
createliks.xhtml εξηγείται ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ορών συνδέσεις και
υπερσυνδέσεις (αν και ο όρος συνδέσεις καλύπτει και τον ορό υπερσυνδέσεις). Αν ο
χρήστης δεν έχει διαβάσει την σελίδα createlinks.xhtml δεν θα ξέρει την διαφορά των
δυο όρων οπότε κάλο είναι στην σελίδα hyperlinks.xhtml να εμφανίζεται στην αρχή ο
όρος συνδέσεις. Μόλις ο χρήστης διαβάσει την σελίδα createlinks.xhtml και η ιδιότητα
knowledge του concept createlinks γίνει μεγαλύτερη του 50 (που είναι η έκφραση
επιλογής) θεωρούμε ότι ο χρήστης γνωρίζει πλέον την διαφορά των δυο όρων, οπότε
στην σελίδα αντί του όρου συνδέσεις εμφανίζεται ο όρος υπερσυνδέσεις που είναι και πιο
κατάλληλος. Το αντικείμενο linktype χρησιμοποιείται και σε άλλες σελίδες της ενότητας
που αναφέρεται στην δημιουργία συνδέσεων, υπερσυνδέσεων και δεσμών.
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6.7.4 Η σελίδα definitionlists.xhtml
Στην εικόνα παρουσιάζεται ο κώδικας της σελίδας definitionlists.xhtml. Η σελίδα αυτή
παρουσιάζει τον τρόπο που ορίζονται και χρησιμοποιούνται οι λίστες γλωσσάριου. Στην
γραμμή 22 έχουμε τοποθετήσει μια έκφραση η οποία αποτελείται από δυο block. Σε
περίπτωση που ισχύει η έκφραση (δηλαδή είναι αληθής) εμφανίζεται στο χρηστή το
περιεχόμενο του πρώτου block διαφορετικά εμφανίζεται το περιεχόμενο του δευτέρου
block. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η δομή μοιάζει πολύ με την δομή επιλογής if
then…else που χρησιμοποιείται σε όλες σχεδόν τις γλώσσες προγραμματισμού.

Εικόνα 6.37: Κώδικας της σελίδας definitionlists.xhtml

Αν ο χρήστης επισκεφτεί κατευθείαν την σελίδα definitionlists.xhtml πριν διαβάσει τι
είναι οι αριθμημένες και οι μη-αριθμημενες λίστες (οπότε και η ιδιότητα knowledge των
concept unorderedlists και orderedlists είναι 0) θα παρουσιάζεται στον χρηστή το
κείμενο «από τα άλλα είδη λιστών». Αντίθετα αν ο χρήστης έχει επισκεφτεί και έχει
διαβάσει τις σελίδες που αναφέρονται στις αριθμημένες και μη αριθμημένες λίστες (αρα
η έκφραση παίρνει τιμή false) παρουσιάζεται στον χρηστή ποια είναι τα άλλα δυο είδη
λιστών (αριθμημένες και μη-αριθμημενες λίστες) και μάλιστα με την μορφή συνδέσεων
προς τις αντίστοιχες σελίδες.
Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος να εμφανίζουμε και να κρύβουμε τις συνδέσεις
που θέλουμε χωρίς να εξαρτόμαστε άμεσα από το σύστημα. Ακόμη σε αυτήν την
περίπτωση οι συνδέσεις αποκρύπτονται εντελώς, δηλαδή δεν υπάρχουν στην σελίδα
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όπως συμβαίνει με τις συνδέσεις που χαρακτηρίζονται από το σύστημα ως κακές και
τονίζονται με μαύρο χρώμα, με αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα ορατές από τον χρήστη
άλλα εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στην σελίδα.

6.7.5 Η σελίδα sizebordercells.xhtml
Στην εικόνα παρουσιάζεται ο κώδικας της σελίδας sizebordercells.xhtml. Όπως φαίνεται,
στις γραμμές 64 και 79 έχουμε τοποθετήσει δυο συνδέσεις οι όποιες ανήκουν στην
κλάση unconditional. Αυτό συμβαίνει γιατί οι σελίδες αυτές δεν αποτελούν πόρο για
κάποιο από τα concept της εφαρμογής άλλα είναι σελίδες που είναι χρήσιμες στην
εφαρμογή. Εάν άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι στην ιδιότητα href ορίζουμε ακριβώς
την διαδρομή που βρίσκεται η σελίδα προορισμός π.χ. href=”/aha/html/Tablelink.xhtml”.
Αυτό γίνεται γιατί το AHA! αναγνωρίζει αυτόματα μόνο τις σελίδες που συνδέονται με
τα concepts τις εφαρμογής για τα υπόλοιπα πρέπει εμείς να ορίσουμε την διαδρομή.
Αυτό φαίνεται καθαρά αν συγκρίνουμε την σύνδεση της γραμμής 58 με τις υπόλοιπες
συνδέσεις που υπάρχουν σε αυτή την σελίδα.

Εικόνα 6.38: Κώδικας της σελίδας sizebordercells.xhtml
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6.8 Η Διάταξη των Σελίδων της Εφαρμογής
Μέχρι τώρα έχουμε παρουσιάσει πως δημιουργήσαμε την εφαρμογή, πως παράγονται οι
κανόνες προσαρμογής μέσω του συστήματος AHA! και πως προσθέσαμε επιπλέον
κανόνες προσαρμογής μέσα στις ιστοσελίδες μας. Το μόνο που απομένει να κάνουμε
είναι να καθορίσουμε την διάταξη και την εμφάνιση της εφαρμογής μας.
Η διάταξη της εφαρμογής μας καθορίζεται από το αρχείο LayoutConfig.xml.
Αυτό το αρχείο καθορίζει την διάταξη των παραθύρων της εφαρμογής. Έτσι κάθε
παράθυρο χωρίζεται κάθετα σε δυο πλαίσια (αριστερό και δεξί πλαίσιο). Το αριστερό και
το δεξί πλαίσιο με την σειρά τους χωρίζονται οριζόντια σε δύο και τρία πλαίσια
αντίστοιχα. Η διάταξη των πλαισίων της εφαρμογής φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

3

1

4

2

5

Σχήμα 6.2: Διάταξη παραθύρων της εφαρμογής html.
Στο πλαίσιο 1 τοποθετούμε μία δομή που δείχνει τα concept της εφαρμογής μας. Στο
πλαίσιο 2 τοποθετούμε έναν δεσμό προς μια σελίδα που παρουσιάζει την ιεραρχική δομή
με μορφή δέντρου των concept της εφαρμογής (πρόκειται στην ουσία για έναν πινάκα
περιεχόμενων). Στο πλαίσιο 4 παρουσιάζονται οι σελίδες της εφαρμογής ενώ στα
πλαίσια 3 και 5 τοποθετούμε μία κεφαλίδα και ένα υποσέλιδο που είναι ίδια για όλες τις
σελίδες. Στην Εικόνα 6.39 παρουσιάζεται μία σελίδα της εφαρμογής html:
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Εικόνα 6.39: Παρουσίαση της διάταξης μιας σελίδας της εφαρμογής.

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι στην θέση του πλαισίου 1 έχει τοποθετηθεί μία
δομή που παρουσιάζει τα concept της εφαρμογής. Διπλά σε κάθε concept έχει
τοποθετηθεί το εικονίδιο μιας σφαίρας που μπορεί να παίρνει τρία χρώματα: λευκό,
πράσινο και κόκκινο. Η λογική των χρωμάτων αυτών είναι ιδία με αυτή που
χρησιμοποιείται για τον τονισμό των συνδέσεων (Good, Neutral και Bad). Έτσι το
πράσινο αντιστοιχεί στα concept που χαρακτηρίζονται ως ¨κατάλληλα¨ και ο χρήστης δεν
έχει επισκεφτεί ακόμα, το λευκό για τα concept που χαρακτηρίζονται ως ¨ουδέτερα¨
δηλαδή κατάλληλα άλλα που ο χρήστης τα έχει ήδη επισκεφτεί και το κόκκινο για τα ¨μη
κατάλληλα¨. Η ρύθμιση των χρωμάτων και η παρουσίαση των concept καθορίζεται από
το αρχείο ConceptTypeConfig.xml. Ακόμη αυτή η δομή βοηθά τον χρηστή να γνωρίζει
που βρίσκεται μέσα στην εφαρμογή (προσαρμοστική υποστήριξη πλοήγησης).
Στο πλαίσιο 2 έχει τοποθετηθεί ένας δεσμός (Content) που οδηγεί σε μία σελίδα
που παρουσιάζει έναν πινάκα περιεχόμενων της εφαρμογής.
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Στο πλαίσιο 4 παρουσιάζεται η σελίδα που αντιστοιχεί στο concept που έχουμε
επιλέξει, στην προκείμενη περίπτωση η σελίδα paragraph.xhtml.
Στην κεφαλίδα έχουμε τοποθετήσει κάποιες πληροφορίες που αφορούν τον
χρήστη και κάποιες συνδέσεις (θα εξετάσουμε λεπτομερέστερα τις πληροφορίες που
περιέχονται στην κεφαλίδα στο κεφάλαιο που ακολουθεί).
Στο υποσέλιδο έχουμε τοποθετήσει κάποια στοιχειά που αφορούν τον δημιουργό
της παρούσας εργασίας. Υπάρχει μία σύνδεση που οδηγεί στην κεντρική σελίδα του
Πανεπιστημίου Μακεδονία. Ακόμη υπάρχει και μία φωτογραφία του δημιουργού. Εάν ο
χρήστης κάνει κλικ στην εικόνα ανοίγει το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του
χρήστη ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον δημιουργό της εφαρμογής για τυχόν
απορίες ή επισημάνσεις.

6.9 Οι Σελίδες Εισόδου και Εγγραφής
Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει στην ενότητα κάθε εφαρμογή AHA! προσπελαύνεται μέσω
μίας φόρμας εισόδου. Την πρώτη φορά οι χρήστες πρέπει να εγγράφουν στο διακομιστή
AHA! μέσω μίας φόρμας εγγραφής. Είναι δυνατό να συνδυαστούν και οι δύο μορφές. Οι
χρήστες προσδιορίζονται μέσω μιας μοναδικής ταυτότητας που επιλέγεται στην φόρμα
εγγραφής. Το AHA! μπορεί επίσης να επιτρέψει ανώνυμους χρήστες για τους οποίους η
ταυτότητα επιλέγεται από το σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση η ταυτότητα
απομνημονεύεται από τον φυλλομετρητή μέσω του μηχανισμού των “cookies”. Ένας
χρήστης μπορεί να επανεκκινήσει μία ανώνυμη σύνοδο μόνο από την ίδια μηχανή
χρησιμοποιώντας τον ίδιο φυλλομετρητή. Οι μη-ανώνυμοι (κανονικοί) χρηστές έχουν
έναν κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη χρήση της
σύνδεσής τους.
Έχουμε ρυθμίσει την εφαρμογή έτσι ώστε όταν κάποιος πληκτρολογήσει στον
browser του την διεύθυνση της εφαρμογής, δηλαδή http://localhost:8080/aha/html/, να
εμφανίζεται

πρώτα η σελίδα εισόδου. Εάν πρόκειται για κάποιον που είναι ήδη

εγγεγραμμένος χρήστης απλά συμπληρώνει το id και τον κωδικό του και εισέρχεται στην
εφαρμογή. Εάν όμως πρόκειται για νέο χρήστη τότε πρέπει να ακολουθήσει την σύνδεση
προς την σελίδα εγγραφής. Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται τότε μπορεί
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να εισέλθει στην εφαρμογή. Και στις δυο σελίδες υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να
εισέλθει ως ανώνυμος χρήστης με την διαφορά ότι στην σελίδα εγραφής δημιουργείται
μία νέα συνέδρια ενώ στην σελίδα εισόδου μπορεί κάποιος να συνεχίσει μία ανώνυμη
συνέδρια από εκεί που είχε σταματήσει (αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι ο ανώνυμος
χρήστης έχει ήδη δημιουργήσει μία ανώνυμη συνεδρία από την σελίδα εγγραφής). Για
τους παραπάνω λογούς δημιουργήσαμε μιας σελίδα εισόδου (index.html) και μία σελίδα
εγγραφής (Registration.html) οι οποίες φαίνονται παρακάτω:

Εικόνα 6.40: Σελίδα εισόδου στην εφαρμογή.

Εικόνα 6.41: Σελίδα εγγραφής στην εφαρμογή.
Έχουμε πλέον τελειώσει με όλα τα θέματα που αφορούσαν την δημιουργία της
εφαρμογής, τον κώδικα των σελίδων, τις τεχνικές προσαρμογής, τους κανόνες
προσαρμογής και τον τρόπο που παράγονται. Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε πως
λειτούργει

η

εφαρμογή

μελετώντας
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Κεφάλαιο 7
Η Εφαρμογή HTML
Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δυο παραγράφους. Στην παράγραφο 7.1 περιγράφουμε
πως λειτούργει η εφαρμογή html, δηλαδή πως προσαρμόζεται τον περιεχόμενο σύμφωνα
με όσα κάναμε στο κεφάλαιο 6 για έναν υποθετικό χρήστη. Στην παράγραφο 7.2
περιγράφουμε κάποιες άλλες λειτουργίες που παρέχονται από την εφαρμογή στον χρηστή
(λειτουργίες που παρέχονται μέσω της κεφαλίδας).

7.1 Η εφαρμογή στην Πράξη
Για να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή html ανοίγουμε τον browser μας και
πληκτρολογούμε την διεύθυνση http://localhost:8080/aha/html/ οπότε και εμφανίζεται η
σελίδα εισόδου. Επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν νέο χρηστή ακλουθούμε την
σύνδεση που οδηγεί στην σελίδα εγγραφής. Συμπληρώνουμε την φόρμα με τα στοιχεία
που

μας

ζητούνται,

δίνοντας

όνομα

Nikos

και

email

address

rahovitsas.nikos@gmail.com. Στην συνεχεία πατάμε το κουμπί START HTML και
μπαίνουμε στην εφαρμογή οπότε και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 7.1: Η πρώτη σελίδα της εφαρμογής HTML.
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Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν ένας χρήστης εισέρχεται για πρώτη φορά στην
εφαρμογή είναι η σελίδα readme.xhtml. Στα δεξιά της οθόνης οπού εμφανίζονται τα
concepts της εφαρμογής παρατηρούμε ότι δίπλα από το concept welcome η σφαίρα έχει
λευκό χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα έχει χαρακτηρίσει αυτό το cοncept ως
Neutral. Η σφαίρα διπλά από τα concept introduction και basics έχει πράσινο χρώμα.
Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα προτείνει στον χρηστή να επισκεφτεί μία από αυτές τις
δυο ενότητες. Αντίθετα οι σφαίρες μπροστά από τα concept intermediate και advanced
έχουν κόκκινο χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα χαρακτηρίζει προς το παρόν αυτές
τις δυο ενότητες ως μη κατάλληλες για επίσκεψη. Θυμηθείτε ότι όταν σχεδιάζαμε το
γράφημα σχέσεων εννοιών τα concepts introduction και basics είχαν ως προαπαιτούμενο
μόνο το concept welcome ενώ, το concept intermediate είχε ως προαπαιτούμενα τα
concepts welcome, basics και το concept advanced είχε ως προαπαιτούμενα τα welcome,
basics και intermediate.
Εάν πατήσουμε το κουμπί Refresh του browser μας ή εάν κάνουμε κλικ πάνω στο
concept welcome θα εμφανιστεί η σελίδα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 7.2.
Θυμηθείτε ότι έχουμε τροποποιήσει την ιδιότητα showability του concept welcome έτσι
ώστε την δεύτερη φορά που ο χρήστης θα επισκεφτεί το concept welcome να εμφανίζεται
η σελίδα welcome.xhtml (html.welcome.visited>1).

Εικόνα 7.2: Δεύτερη επίσκεψη του concept welcome.
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Η σελίδα welcome.xhtml αποτελείται από μία λίστα η οποία περιέχει συνδέσεις προς τις
κύριες ενότητες της εφαρμογής (introduction, basics, intermediate και advanced).
Ωστόσο ορατές είναι μόνο οι συνδέσεις που οδηγούν στις ενότητες introduction και
basics. Οι άλλες δυο έχουν χαρακτηριστεί από το σύστημα ως μη επιθυμητές και έχουν
τονιστεί με μαύρο χρώμα με αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα ορατές από τον χρηστή (ο
χρήστης μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν,

μόνο εάν μετακινήσει το δείκτη του

ποντικιού πάνω από αυτές). Επίσης όπως φαίνεται υπάρχει πλήρη αντιστοιχία μεταξύ του
χαρακτηρισμού (ως προς το χρώμα - καταλληλότητα) των concepts στο δεξί πλαίσιο και
των συνδέσεων (μέσα στην σελίδα) που οδηγούν στα αντίστοιχα concepts. Για
παράδειγμα το concept basics έχει μία πράσινη σφαίρα διπλά του και η σύνδεση (στην
σελίδα welcome.xhtml) που οδηγεί σε αυτό το concept έχει τονιστεί με μπλε χρώμα. Από
την άλλη η σφαίρα του concept intermediate έχει κόκκινο χρώμα και η σύνδεση που
οδηγεί σε αυτό το concept έχει τονιστεί με μαύρο χρώμα.
Ο χρήστης επιλεγεί να επισκεφτεί το concept introduction. Στο κεντρικό πλαίσιο
της εφαρμογής εμφανίζεται η σελίδα introduction.xhtml όπως φαίνεται παρακάτω:

Εικόνα 7.3: Επίσκεψη του concept introduction.
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Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 7.3 οι συνδέσεις που υπάρχουν στην σελίδα έχουν τονιστεί
με κόκκινο χρώμα. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν τις δημιουργήσαμε δεν ορίσαμε σκόπιμα
την κλάση στην οποία ανήκουν με αποτέλεσμα το σύστημα να τις χαρακτηρίζει
αυτόματα ως external (εξωτερικές). Όπως έχουμε ήδη επισημάνει οι external συνδέσεις
χαρακτηρίζονται πάντα με κόκκινο χρώμα και οδηγούν συνήθως σε σελίδες που
βρίσκονται στο Web.
Ως επόμενο βήμα ο χρήστης επιλεγεί να επισκεφτεί το concepts basics.
Εμφανίζεται η σελίδα basics.xhtml όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικόνα 7.4: Επίσκεψη του concept basics.

Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 7.4 η σελίδα περιέχει μία λίστα από συνδέσεις που οδηγούν
στα concepts documentags, headings, paragraphs και comments

οι οποίες έχουν

χαρακτηριστεί όλες ως κατάλληλες (δηλαδή η ιδιότητα suitability των αντιστοιχών
concept είναι true)

και έχουν τονιστεί με μπλε χρώμα. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν

σχεδιάσαμε το γράφημα σχέσεων εννοιών το μόνο προαπαιτούμενο για αυτά τα concepts
ήταν το concept basics το όποιο ο χρήστης μόλις επισκέφτηκε.
Παρατηρήστε πως μεταβλήθηκαν τα χρώματα των σφαιρών στο δεξί πλαίσιο. Το
χρώμα της σφαίρας διπλά από το concept intermediate έγινε από κόκκινο πράσινο γιατί
πλέον πληρούνται ύλες οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει και το σύστημα το
χαρακτηρίζει ως κατάλληλο (intermediate.suitability=true).
Έστω τώρα ότι ο χρήστης επισκέπτεται πάλι το concept welcome.
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Εικόνα 7.5: Τρίτη επίσκεψη του concept welcome.
Στην πρώτη γραμμή έχουμε κυκλώσει με κόκκινο χρώμα την λέξη πάλι η οποία δεν
ύπαρχε την προηγούμενη φορά που ο χρήστης επισκέφτηκε την σελίδα (βλέπε Εικόνα
7.2). Αυτό συμβαίνει γιατί στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε τοποθετήσει την δομή:
<if expr="html.introduction.knowledge&gt;0"><block>πάλι</block></if>.
Επειδή

o χρήστης επισκέφτηκε προηγουμένως το concept introduction, η ιδιότητα

knowledge αυτού του concept έγινε μεγαλύτερη του 0 με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η
λέξη που υπάρχει μέσα στο tag <block>…</block> δηλαδή η λέξη πάλι. Με τον ίδιο
τρόπο έχει αφαιρεθεί ένα τμήμα του κειμένου στο σημείο που έχουμε τοποθετήσει το
κόκκινο βέλος.
Ακόμη η σύνδεση (Τεχνικές μορφοποίησης Κειμένου και Δημιουργίας Λιστών)
που οδηγεί στην ενότητα intermediate έχει τονιστεί με μπλε χρώμα επειδή το αντίστοιχο
concept έχει χαρακτηριστεί ως κατάλληλο. Για να καταλάβετε καλυτέρα τις διαφορές
συγκρίνετε την Εικόνα 7.5 με την Εικόνα 7.2.
Έστω τώρα ότι ο χρήστης αντί να επισκεφτεί την ενότητα intermediate
επισκέπτεται πρώτα την ενότητα advanced και μετά την υποενότητα linkcontents όπως
φαίνεται στις Εικόνες 7.6 και 7.7.
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Εικόνα 7.6: Πρώτη επίσκεψη του concept advanced πριν το concept intermediate.

Εικόνα 7.7: Πρώτη επίσκεψη του concept linkcontents πριν το concept intermediate.

Στις λίστες και των δυο σελίδων έχουμε τοποθετήσει συνδέσεις προς τα concepts που
αποτελούν υποενότητες αλλά επειδή ο χρήστης δεν έχει επισκεφτεί ακόμα την ενότητα
intermediate (έχει όμως επισκεφτεί την ενότητα basics), δεν πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν τα concept αυτά ως κατάλληλα γι’ αυτό και οι
αντίστοιχες συνδέσεις έχουν τονιστεί με μαύρο χρώμα με αποτέλεσμα να μην τις βλέπει
ο χρήστης.
Ακόμη στο τέλος της σελίδας advanced.xhtml (Εικόνα 7.6) έχουμε τοποθετήσει
μία λίστα με δεσμούς προς τις προηγούμενες ενότητες ώστε ο χρήστης να τις επισκεφτεί
και να αναπληρώσει τις γνώσεις που του λείπουν για να θεωρηθεί η ενότητα advanced
ως κατάλληλη.
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Στο επόμενο βήμα ο χρήστης επισκέπτεται το concept documentags. Ένα τμήμα της
σελίδας documentags.xhtml παρουσιάζεται στην Εικόνα 7.8.

Εικόνα 7.8: Πρώτη επίσκεψη του concept documentags.

Προς το παρόν δεν θα σχολιάσουμε κάτι σε αυτή την σελίδα. O χρήστης συνεχίζει
περιήγηση του και επισκέπτεται το concept paragraph όπως παρουσιάζεται στην
παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 7.9: Πρώτη επίσκεψη του concept paragraphs.
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Το μόνο που θα σχολιάσουμε προς το παρόν είναι ότι η πρώτη σύνδεση, στην πρώτη
γραμμή της σελίδας έχει μωβ χρώμα γιατί ο χρήστης έχει ήδη επισκεφτεί το αντίστοιχο
concept. Ακόμη προσέξτε τα σημεία τα οποία έχουμε κυκλώσει με κόκκινο χρώμα. Θα
καταλάβατε αργότερα γιατί.
Στην συνέχεια ο χρήστης επισκέπτεται με την σειρά τα concept intermediate,
textcontents

και

textalignment.

Παρακάτω

παρουσιάζουμε

μόνο

την

σελίδα

textalignment.xhtml (Εικόνα 7.10).

Εικόνα 7.10: Πρώτη επίσκεψη του concept textalignment.
Υποθέτουμε τώρα ότι ο χρήστης δεν έχει κατανοήσει πλήρως όλα τα θέματα που
σχετίζονται με τα βασικά της HTML, επιστρέφει πάλι στην ενότητα basics και
επισκέπτεται πρώτα το concept documentags (έχουν προηγηθεί άλλες δυο επισκέψεις).
Εάν εξετάσετε προσεκτικά την Εικόνα 7.11 και την συγκρίνετε με την Εικόνα 7.8, θα
δείτε ότι έχουν αφαιρεθεί κάποια τμήματα του κειμένου στο σημείο που δείχνουν τα
κόκκινα βέλη.
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Εικόνα 7.11: Το concept documentags μετά την τρίτη επίσκεψη.
Αυτή την φορά δεν χρησιμοποιήσαμε την δομή <if expr=””> αλλά τα αντικείμενα head,
body και tilte. Επειδή ικανοποιείται η συνθήκη (html.documentags.visited>2) που είχαμε
θέσει στην ιδιότητα showability αυτών των concept, στην θέση των προεπιλεγόμενων
πόρων μπαίνει το αρχείο blank.xhtml (για να γίνει πιο συνοπτικό το κείμενο).
Έπειτα ο χρήστης επισκέπτεται το concept paragraphs. Αυτή την φορά η σελίδα
paragraphs.xhtml δείχνει αρκετά διαφορετική (Εικόνα 7.12).

Εικόνα 7.12: To concept paragraphs μετά την δεύτερη επίσκεψη.
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Εάν συγκρίνετε τις Εικόνες 7.12 και 7.9 θα δείτε ότι τα τμήματα του κειμένου που
είχαμε κυκλώσει στην σελίδα της εικόνας δεν υπάρχουν πια. Επειδή ο χρήστης γνωρίζει
αρκετά για το θέμα που περιγράφει η σελίδα θεωρήσαμε αυτά τα τμήματα του κειμένου
περιττά, οπότε με δυο δομές <if expr=””> καθορίσαμε ποτέ θέλουμε να εμφανίζονται και
ποτέ όχι.
Ο χρήστης τώρα μεταβαίνει στο concept othertextelements πρώτη φορά. Ένα
τμήμα του οποίου παρουσιάζουμε στην Εικόνα 7.13.

Εικόνα 7.13: Πρώτη επίσκεψη του concept othertextelements.
Εάν ο χρήστης τώρα επισκεφτεί πάλι το concept textalignment θα δείτε ότι υπάρχουν
κάποιοι δεσμοί οι όποιοι δεν υπήρχαν την προηγούμενη φορά (βλέπε Εικόνα 7.10) που ο
χρήστης επισκέφτηκε την σελίδα. Αυτό συνέβη γιατί χρησιμοποιήσαμε την δομή <if
expr=””> μέσα στην οποία τοποθετήσαμε δεσμούς προς τo concept othertextelements.
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Για να εμφανιστούν όμως οι δεσμοί θα έπρεπε ο χρήστης να επισκεφτεί την ενότητα
othertextelements. Αυτός είναι ένας παρά πολύ χρήσιμος τρόπος για να εμφανίζουμε/
εξαφανίζουμε

ολοκληρωτικά τις συνδέσεις μέσα από τις σελίδες. Στην παρακάτω

Εικόνα 7.14 έχουμε βάλει σε κύκλο τις συνδέσεις που εμφανιστήκαν.

Εικόνα 7.14: Δεύτερη επίσκεψη του concept textalignment.
Υποθέστε τώρα ότι ο χρήστης ακολουθεί τον πρώτο δεσμό («οριζόντια γραμμή
γραφικών») και μεταβαίνει πάλι στην σελίδα othertextelements.xhtml και στην
παράγραφο που περιγράφει τις οριζόντιες γραμμές γραφικών όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 7.15: Δεύτερη επίσκεψη της σελίδας othertextelemnts.
Εάν συγκρίνετε τις Εικόνες 7.13 και 7.15 θα δείτε ότι στην θέση των παραδειγμάτων
που εμφανίζονται στην εικόνα έχει τοποθετηθεί μία γραμμή κειμένου με μία σύνδεση. Σε
αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήσαμε και πάλι μία δομή <if> για να αποκρύψουμε τα
παραδείγματα αλλά δώσαμε την δυνατότητα στον χρηστή να τα ξαναδεί αφού η σύνδεση
που εισάγαμε οδηγεί σε μία σελίδα στην οποία τοποθετήσαμε τα παραδείγματα.
Ο χρήστης τώρα επισκέπτεται με την σειρά τα concepts advanced →
linkscontents → hyperlinks→ createlinks → hyperlinks (υπάρχει λόγος που ακολουθείται
αυτή η διαδρομή). Θα εξετάσουμε πρώτα το concept linkscontents, γιατί είναι η δεύτερη
φορά που το επισκέπτεται ο χρήστης. Εάν συγκρίνετε τις Εικόνες 7.16 και 7.7 θα δείτε
ότι οι συνδέσεις που περιέχονται στην σελίδα linkscontents.xhtml έχουν πλέον
χαρακτηριστεί ως κατάλληλες (τονίζονται με μπλε) γιατί πλέον ικανοποιούνται όλες οι
προϋποθέσεις. Δηλαδή οι ιδιότητα knowledge των concept basics και intermediate έχει
αυξηθεί αρκετά (πάνω από 50) με αποτέλεσμα η ιδιότητα suitability του concept
linkscontents να γίνει true.
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Εικόνα 7.16: Το concept linkscontents μετά την δεύτερη επίσκεψη του χρηστή.
Την πρώτη φορά που ο χρήστης επισκέπτεται το concept hyperlinks η σελίδα
hyperlinks.xhtml εμφανίζεται όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.17.

Εικόνα 7.17: Το concept hyperlinks μετά την πρώτη επίσκεψη του χρηστή.

Αφού ο χρήστης επισκεφτεί το concept createlinks (με αποτέλεσμα η ιδιότητα
createlinks.knowledge=100) επιστρέφει πάλι στο concept hyperlinks. Όπως φαίνεται
στην Εικόνα 7.18 η λέξη συνδέσεις που είχαμε τοποθετήσει σε κόκκινους κύκλους στην
εικόνα έχει αντικατασταθεί από την λέξη υπερσυνδέσεις (έχει κυκλωθεί με πράσινο
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χρώμα). Στα σημεία που έγινε η αλλαγή των λέξεων είχουμε τοποθετήσει το αντικείμενο
linktype.

Εικόνα 7.18: Το concept hyperlinks μετά την πρώτη επίσκεψη του χρηστή.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η περιγραφή της εφαρμογής HTML μέσω του
συστήματος AHA!. Πλέον πρέπει να είναι κατανοητός ο τρόπος που δουλεύει η
εφαρμογή προσαρμόζοντας το περιεχόμενο των σελίδων χρησιμοποιώντας τους κανόνες
προσαρμογής που παράγονται αυτόματα από το γράφημα σχέσεων εννοιών και το
εργαλείο Graph Author, καθώς επίσης και τα αντικείμενα και τα τμήματα κειμένου που
έχουμε εισάγει εμείς στον κώδικα των σελίδων της.
Μένει μόνο να παρουσιάσουμε τις σελίδες (και την λειτουργία τους) που
σχετίζονται με τους δεσμούς που έχουμε τοποθετήσει στην κεφαλίδα των σελίδων της
εφαρμογής. Αυτό είναι το θέμα της επόμενης παραγράφου.

7.2 Άλλες Λειτουργίες που Παρέχει η Εφαρμογή.
Πάνω από το πλαίσιο οπού παρουσιάζονται οι σελίδες της εφαρμογής html έχουμε
τοποθετήσει ένα πλαίσιο μέσα στο όποιο έχουμε εισάγει μία κεφαλίδα. Η κεφαλίδα είναι
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ιδία για όλες τις σελίδες και αποτελείται από δυο γραμμές. Την γραμμή πληροφοριών
και την γραμμή ρυθμίσεων.
Το πρώτο πράγμα θα συναντήσει ο χρήστης εάν διαβάσει την γραμμή
πληροφοριών είναι το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρόκειται για
το όνομα και την ηλ. διεύθυνση που έδωσε ο χρήστης όταν συμπλήρωσε την φόρμα
εγγραφής. Στην συνεχεία το σύστημα πληροφορεί τον χρήστη πόσες σελίδες της
εφαρμογής έχει διαβάσει μέχρι εκείνη την στιγμή και πόσες παραμένουν αδιάβαστες.
Προφανώς εάν αθροίσουμε αυτούς τους δυο αριθμούς θα πάρουμε ως αποτέλεσμα τον
συνολικό αριθμό των σελίδων της εφαρμογής (αναφερόμαστε στο σύνολο των σελίδων
που αποτελούν πόρους για τα concepts της εφαρμογής). Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ο
χρήστης να δει ποιες σελίδες έχει διαβάσει και ποιες όχι ακολουθώντας τις συνδέσεις list
of read pages και pages still to be read αντίστοιχα. Ένα στιγμιότυπο αυτών των σελίδων
με βάση τον χρήστη της προηγούμενης ενότητας παρουσιάζεται στις Εικόνες 7.19 και
7.20.

Εικόνα 7.19: Λίστα των σελίδων που ο χρήστης έχει ήδη επισκεφτεί.

Εικόνα 7.20: Λίστα των σελίδων που ο χρήστης δεν έχει επισκεφτεί.
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Στην γραμμή ρυθμίσεων ο πρώτος δεσμός (link colors) οδηγεί τον χρήστη σε μία σελίδα
μέσω της οποίας μπόρει να επιλέξει τα χρώματα τονισμού των συνδέσεων ανάλογα με
την κατηγορία στην οποία ανήκουν όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 7.21: Σελίδα επιλογής χρώματος τονισμού για τις συνδέσεις της εφαρμογής

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, έκτος από το χρώμα τονισμού ο χρήστης μπορεί
να καθορίσει και την φωτεινότητα των χρωμάτων. Ακόμη στο τέλος της σελίδας
υπάρχουν δυο κουμπιά. Με το κουμπί Effectuate Changes αποθηκεύονται οι αλλαγές
που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης. Ωστόσο το σύστημα ζητά από τον χρήστη να
αποσυνδεθεί και να συνδεθεί ξανά προκειμένου να εφαρμοστούν οι αλλαγές στις σελίδες
της εφαρμογής και να είναι ορατές από τον χρηστή. Το δεύτερο κουμπί Reset to
Previous Setting επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις χρωμάτων (αυτό προϋποθέτει
ότι ο χρήστης έχει ήδη κάνει κάποιες αλλαγές στο προκαθορισμένο σχήμα χρωμάτων).
Η επομένη σύνδεση (knowledge of AHA! 3.0 HTML Tutorial) είναι ίσως η πιο
σημαντική γιατί οδηγεί τον χρήστη σε μία σελίδα οπού όχι μόνο μπορεί να δει την τιμή
της ιδιότητας knowledge για όλα τα concept της εφαρμογής, άλλα και να τις
τροποποιήσει. Αυτό είναι παρά πολύ σημαντικό γιατί ο χρήστης είναι αυτός που ξέρει
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καλυτέρα πόσο έχει κατανοήσει τα θέματα που διαβάζει. Έτσι παραδείγματος χάριν εάν
η τιμή που έχει αποδοθεί από το σύστημα AHA! στην ιδιότητα knowledge ενός concept
είναι υψηλή και ο χρήστης πιστεύει ότι πρέπει να είναι πιο χαμηλή τότε μπορεί να την
αλλάξει με αποτέλεσμα οι σελίδες που σχετίζονται με αυτό το concept να
προσαρμόζονται ανάλογα. Η λειτουργία των κουμπιών στο τέλος της σελίδας είναι ιδία
με αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως, μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν
απαιτείται από τον χρήστη να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή. Όπως γίνεται αντιληπτό
αυτή η σελίδα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επεμβαίνει στην προσαρμοστική
συμπεριφορά της εφαρμογής και να αλληλεπιδρά σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό με αυτή.
Ένα στιγμιότυπο αυτής της σελίδας παρουσιάζεται παρακάτω.

Εικόνα 7.22: Σελίδα παρουσίασης της τιμής knowledge για όλα τα concepts της
εφαρμογής.
Έχουν απομείνει ακόμα δυο συνδέσεις να εξηγήσουμε. Η σύνδεση password οδηγεί σε
μία σελίδα οπού ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που δημιούργησε
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όταν εγγράφτηκε στην εφαρμογή (βλέπε Εικόνα 7.23) ενώ η σύνδεση Log off
χρησιμοποιείται για να αποσυνδεθεί ο χρήστης από την εφαρμογή.

Εικόνα 7.23: Σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης.
Έχουμε πλέον παρουσιάσει όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή που
δημιουργήσαμε χρησιμοποιώντας το σύστημα AHA!. Στο επόμενο κεφάλαιο θα
ασχοληθούμε με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα ερευνά.
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Κεφάλαιο 8
8.1 Συμπεράσματα
Οι προσαρμοστικές εφαρμογές υπερμέσων χρησιμοποιούν

διαφορετικές

μεθόδους και τεχνικές για να προσαρμόσουν το περιεχόμενο και τις συνδέσεις των
υπερμέσων στους χρήστες. Προκειμένου να σχεδιαστούν χρήσιμες προσαρμοστικές
εφαρμογές υπερμεσών είναι σημαντικό οι δημιουργοί να μπορούν να διαμορφώσουν
αποτελεσματικά τις σχετικές πτυχές μιας εφαρμογής. Κατά την άποψή μας ένα από τα
σημαντικότερα πράγματα σε μια προσαρμοστική διαδικασία είναι ο μηχανισμός
εκτίμησης τη σχετικότητας των συνδεδεμένων σελίδων και του περιεχομένου τους.
Αυτός ο μηχανισμός είναι ο κρισιμότερος παράγοντας στη βελτίωση της ποιότητας των
προσαρμοστικών διαδικασιών.

Στις προσαρμοστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές

υπερμεσών (όπως αυτή που δημιουργήσαμε και παρουσιάσαμε), αυτός ο μηχανισμός
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας παιδαγωγικούς κανόνες. Στο πρότυπο αναφοράς που
χρησιμοποιήθηκε σε αυτή της εργασία, λαμβάνουμε υπόψη το σημαντικό ρόλο των
παιδαγωγικών κανόνων στη διδασκαλία των μαθημάτων μέσω των προσαρμοστικών
υπερμεσών. Το προτεινόμενο πλαίσιο εργασίας στηρίζεται σε μία ισχυρή έννοια το
concept προκειμένου οι σχεδιαστές των εφαρμογών να έχουν στα χέρια τους έναν πιο
ισχυρό και ευκολονόητο τρόπο να εκτιμήσουν την συνάφεια των concepts. Επίσης, είναι
πεποίθησή μας ότι ο διάκριση των εννοιών, σε έννοιες (concepts), σχέσεις εννοιών
(concepts relationships), τμήματα (fragments) και σελίδες (pages) κάνουν τη δημιουργία
και κατανόηση των προσαρμοστικών εφαρμογών υπερμεσών ευκολότερη.
Η αρχιτεκτονική αναφοράς AHAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί όντως για την
σύγκριση των συστημάτων προσαρμοστικών υπερμέσων και ακόμη καλυτέρα μπορεί να
περιγράψει με απόλυτη επιτυχία πολλές πτυχές της διαδικασίας προσαρμογής. Αυτό είναι
προφανές αφού το σύστημα AHA! που χρησιμοποιήσαμε για να δημιουργήσουμε την
εκπαιδευτική

εφαρμογή

HTML

και

στηρίζεται

στην

αρχιτεκτονική

AHAM,

ανταποκρίθηκε άψογα με όλες τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε στην
εφαρμογή και το αποτέλεσμα ήταν άκρως ικανοποιητικό.
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Τέλος να τονίσουμε ότι καθώς ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται
με ραγδαίο ρυθμό τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι υπερμεσικές
εφαρμογές, τα προσαρμοστικά συστήματα υπερμέσων μπορούν παίξουν παρά πολύ
σημαντικό ρολό καθώς μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους χρήστες κατά
την περιήγηση τους.

8.2 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Σε αυτή την εργασία προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε μία αρχιτεκτονική αναφοράς για
τα συστήματα προσαρμογής υπερμέσων. Με βάση αυτή τη αρχιτεκτονική παρουσιάσαμε
το σύστημα AHA! και δημιουργήσαμε μία πραγματικά προσαρμοστική εκπαιδευτική
εφαρμογή.
Θα είχε ιδιαίτερο ενδιέφεραν να γίνει μία προσαρμοστική εκπαιδευτική εφαρμογή
που να χρησιμοποιεί τεστ πολλαπλών επίλογων γιατί μέσω των τεστ το σύστημα θα
μπορεί να καθορίσει το επίπεδο γνώσης του χρηστή για της διαφορές έννοιες και να
προσαρμόσει ανάλογα της αντίστοιχες σελίδες. Τα τεστ πολλαπλών επίλογων είναι μέρος
του συστήματος άλλα εμείς δεν τα χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία.
Επειδή το σύστημα AHA! δεν χρησιμοποιείται μόνο για εκπαιδευτικές εφαρμογές
θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασχοληθεί κάποιος την δημιουργία μίας εφαρμογής
χρησιμοποιώντας περισσότερα μέσα παρουσίασης για τις σελίδες. Δηλαδή θα μπορούσε
να δώσει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει στην αρχή με ποιο τρόπο θέλει να του
παρουσιάζονται οι πληροφορίες π.χ. με ήχο ή εικόνα ή βίντεο και με συνδυασμό αυτών.
Τέλος επειδή το σύστημα AHA! είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα θα
μπορούσαν όποιοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου
σε προγραμματιστικό επίπεδο και να συνεισφέρουν ενεργά στην εξέλιξη του.
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8. Συμπεράσματα
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Παράρτημα
Τα τμήματα του κώδικα XML που παρουσιάζονται σε αυτό το τμήμα είναι είτε
δημιουργημένα από τους δημιουργούς του ΑΗΑ! είτε παράγονται αυτόματα από το
σύστημα όταν αποθηκεύουμε και τρέχουμε τις εφαρμογές που δημιουργούμε.

1) Κώδικας XML για το template page concept.
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE template SYSTEM 'template.dtd'>
<template>
<name>page concept</name>
<attributes>
<attribute>
<name>access</name>
<description>triggered by page access</description>
<default>false</default>
<type>bool</type>
<isPersistent>false</isPersistent>
<isSystem>true</isSystem>
<isChangeable>false</isChangeable>
</attribute>
<attribute>
<name>knowledge</name>
<description>knowledge about this concept</description>
<default>0</default>
<type>int</type>
<isPersistent>true</isPersistent>
<isSystem>false</isSystem>
<isChangeable>true</isChangeable>
</attribute>
<attribute>
<name>visited</name>
<description>has this page been visited?</description>
<default>0</default>
<type>int</type>
<isPersistent>true</isPersistent>
<isSystem>true</isSystem>
<isChangeable>false</isChangeable>
</attribute>
<attribute>
<name>suitability</name>
<description>the suitability of this page</description>
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<default>true</default>
<type>bool</type>
<isPersistent>false</isPersistent>
<isSystem>true</isSystem>
<isChangeable>false</isChangeable>
</attribute>
</attributes>
<hasresource>true</hasresource>
<concepttype>page</concepttype>
<conceptrelations>
<conceptrelation>
<name>knowledge_update</name>
<label>35</label>
</conceptrelation>
</conceptrelations>
</template>
2) Κώδικας XML για έναν κανόνα προσαρμογής (Event Condition Action rule) συμφώνα
με το εργαλείο Graph Author.
<generateListItem isPropagating="true">
<requirement>! tutorial.readme.suitability &amp;&amp;
tutorial.readme.knowledge &lt; 35</requirement>
<trueActions>
<action>
<conceptName>tutorial.readme</conceptName>
<attributeName>knowledge</attributeName>
<expression>35</expression>
</action>
</trueActions>
</generateListItem>
<generateListItem isPropagating="true">
<requirement>tutorial.readme.suitability</requirement>
<trueActions>
<action>
<conceptName>tutorial.readme</conceptName>
< attributeName>knowledge</attributeName>
<expression>100</expression>
</action>
</trueActions>
</generateListItem>
<generateListItem isPropagating="true">
<requirement>tutorial.readme.suitability</requirement>
<trueActions>
<action>
<conceptName>tutorial.readme</conceptName>
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<attributeName>visited</attributeName>
<expression>100</expression>
</action>
</trueActions>
</generateListItem>
3) Τμήμα των XML αρχείων για τον τύπο σχέσης prerequisite.
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE author_relation_type SYSTEM 'author_relation_type.dtd'>
<author_relation_type>
<name> prerequisite </name>
<color> red </color>
<style> dashed </style>
<properties acyclic="true" />
</author_relation_type>

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE aha_relation_type SYSTEM 'aha_relation_type.dtd'>
<aha_relation_type>
<name> prerequisite </name>
<listitems>
<setdefault location ="destination.suitability"
combination="AND">source.knowledge &gt; var:50
</setdefault>
</listitems>
</aha_relation_type>
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