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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια ολοκληρώθηκε χάρη στην αμέριστη 

συμπαράσταση και κατανόηση ανθρώπων που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο 

στην πραγματοποίησή της και τους αξίζουν οι θερμότερες ευχαριστίες. 

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διδακτορικής 

διατριβής, Καθηγητή κ. Αθανάσιο Μανιτσάρη, για την καθοδήγηση και την 

αρωγή του σε όλα τα στάδια εκπόνησής της. Οι ευχαριστίες δεν απευθύνονται 

μόνο στον Καθηγητή Μανιτσάρη, αλλά κυρίως στον άνθρωπο Αθανάσιο 

Μανιτσάρη, ο οποίος με τίμησε όλα αυτά τα χρόνια με το ενδιαφέρον του και 

τις πολύτιμες συμβουλές του. 

Πολλές ευχαριστίες αρμόζουν στην Καθηγήτρια κ. Δέσποινα Μακρίδου – 

Μπούσιου και τον Καθηγητή κ. Παπαρρίζο Κωνσταντίνο, μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής, οι οποίοι αφιέρωσαν σημαντικό μέρος από τον 

πολύτιμο χρόνο τους στη μελέτη της παρούσας διατριβής. 

Οι ευχαριστίες στους γονείς, αν και αυτονόητες, επιβάλλεται να 

καταγραφούν ως ένα ελάχιστο μνημείο ευγνωμοσύνης για την απεριόριστη 

ηθική στήριξη στη μακρόχρονη πορεία αυτής της περιπέτειας. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο συμβολής, ωστόσο, πρέπει να αποδοθεί στον 

αδερφό μου, Θωμά. Η συμβολή του μέσω των προτάσεων, συμβουλών και 

των αμέτρητων ωρών που αφιέρωσε στη συνεπικουρία του για τη συγγραφή 

του κώδικα της εφαρμογής, ήταν, όχι απλώς, καθοριστική, αλλά η ίδια η 

ολοκλήρωση της διατριβής θα ήταν αδύνατη. 

Τέλος, επιβάλλεται να απευθύνω τις θερμότερες (ανώνυμες) ευχαριστίες 

μου σε όλους τους ανθρώπους που είτε άμεσα, είτε έμμεσα, είτε εκούσια, είτε 

ακούσια, είτε εν γνώσει τους, είτε εν αγνοία τους συνέβαλαν στην 

ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. 

Σας ευχαριστώ όλους! 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007 

Μερκούριος Ε. Μαργαριτόπουλος
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
Η αναζήτηση διαδικτυακών πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό και η 

ανεύρεση των επιθυμητών πόρων στη σημερινή εποχή, όπου ο άνθρωπος 

κατακλύζεται από αναρίθμητες ποσότητες πληροφοριών οι οποίες τις 

περισσότερες φορές δεν ταυτίζονται με τις ανάγκες του, μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο αν οι πόροι αυτοί έχουν περιγραφεί επαρκώς, ώστε να ανταποκρίνονται 

σε σύνθετα και ποικιλώνυμα κριτήρια αναζήτησης. Ειδικά εντός του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όπου οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί πόροι 

αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ και η μορφή και το είδος των 

εκπαιδευτικών πόρων έχει πάρει πολυποίκιλες διαστάσεις (περιλαμβάνοντας 

κάθε είδους πολυμεσική πληροφορία), η ανεύρεση κατάλληλων 

εκπαιδευτικών πόρων είναι, πλέον, όχι αμελητέα προσπάθεια. 

Τα «μεταδεδομένα» είναι το κλειδί για την ανακάλυψη των επιθυμητών 

πόρων. Είναι ο όρος της ιντερνετικής εποχής για τις πληροφορίες που 

παραδοσιακά οι βιβλιοθηκονόμοι χρησιμοποιούν  στους καταλόγους 

καταγραφής βιβλίων και, συνήθως, αναφέρεται σε περιγραφικές πληροφορίες 

για πόρους πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή 

ηλεκτρονικό μέσο. Τα μεταδεδομένα αποτελούν τη βάση του Σημασιολογικού 

Ιστού, της επέκτασης, δηλ., του τρέχοντος Ιστού, κατά την οποία οι 

πληροφορίες αποκτούν ένα σαφώς καθορισμένο νόημα που επιτρέπει στους 

υπολογιστές και στους ανθρώπους να συνεργάζονται αρμονικά. Εστιάζοντας 

ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς πόρους, η απαίτηση της επαρκούς 

περιγραφής τους μπορεί να καλυφθεί με την αξιοποίηση εκτεταμένων 

συστημάτων περιγραφής δεδομένων (σχήματα εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων). Εντούτοις, η διαδικασία της δημιουργίας μεταδεδομένων 

είναι προβληματική και χρονοβόρα, λόγω της πολυπλοκότητας των σχημάτων 

και του απαιτούμενου γνωστικού υποβάθρου, αλλά και της προσπάθειας που 

απαιτείται για την πλήρη και ορθή συμπλήρωσή τους. 

Η διατριβή αυτή έχει ως στόχο τη μελέτη τρόπων και μεθόδων επίλυσης 

της κατηγορίας των προβλημάτων που σχετίζονται με τη δημιουργία 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων, επιδιώκοντας να συνεισφέρει στο ερευνητικό 

πεδίο της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων για εκπαιδευτικούς πόρους. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού καταστρώθηκε ένα ερευνητικό πλάνο το 
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οποίο περιλαμβάνει ενδελεχή μελέτη και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που 

καλύπτει τον υπό εξέταση ερευνητικό χώρο. Έτσι, μελετάται και αναλύεται η 

έννοια του μαθησιακού αντικειμένου που αποτελεί τη νέα τάση για τη μορφή 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών πόρων, καθώς και ο ρόλος των μεταδεδομένων 

στην περιγραφή και κατ’ επέκταση στις δυνατότητες αναζήτησης και 

διαχείρισης των μαθησιακών αντικειμένων. Επιπλέον, εξετάζεται διεξοδικά το 

πρότυπο μεταδεδομένων IEEE LOM. 

Το πρόβλημα της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων μελετάται 

αναλυτικά και γίνεται διάκριση των πηγών δημιουργίας μεταδεδομένων για 

αυτόματη παραγωγή, στο περιεχόμενο, στο περιβάλλον, στη χρήση και στο 

σχετιζόμενο περιεχόμενο των πόρων. Ως αποτέλεσμα της διεξαχθείσας 

μελέτης, παρουσιάζεται μια καινοτόμος μεθοδολογική προσέγγιση για την 

αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων που αξιοποιεί τις σχέσεις ανάμεσα 

στους περιγραφόμενους πόρους. Μετά από μικρής έκτασης αναπροσαρμογή 

στη σημασιολογία των σχέσεων του LOM, γίνεται εφαρμογή της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας σ’ αυτό το σχήμα μεταδεδομένων, απ’ όπου 

προκύπτουν 72 λογικοί κανόνες για την αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων 

από τα μεταδεδομένα σχετιζόμενων μαθησιακών αντικειμένων. 

Η πρακτική υλοποίηση των προταθέντων γίνεται με την ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης μεταδεδομένων LOM, το οποίο, 

πέραν των δυνατοτήτων επεξεργασίας των εγγραφών LOM, ενσωματώνει και 

το μηχανισμό αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων με την εφαρμογή των 

λογικών κανόνων που προέκυψαν μετά την εφαρμογή της ανωτέρω 

αναφερθείσας μεθοδολογίας. 

Η λειτουργία του αναπτυχθέντος συστήματος αποδεικνύει ότι μπορεί να 

αποτελέσει ένα ισχυρό και αξιόπιστο εργαλείο διαχείρισης και αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων για εκπαιδευτικούς πόρους που θα προαγάγει το 

στόχο της ευχερούς αναζήτησης και ανεύρεσης των κατάλληλων 

εκπαιδευτικών πόρων. 
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Κεφάλαιο 1  Εισαγωγή στον ερευνητικό χώρο 

 - 1 - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 

1.1 Γενικά 
Η ανάκτηση εγγράφων στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο κυρίως υλοποιείται 

από τις μηχανές αναζήτησης οι οποίες αποτελούνται από μεγάλες βάσεις 

δεδομένων που περιέχουν ευρετήρια εγγράφων που μπορεί κάποιος να βρει 

στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι μηχανές αναζήτησης εμπλουτίζουν τις βάσεις 

δεδομένων τους με τη χρήση εργαλείων όπως οι αράχνες και τα ρομπότ που 

διασχίζουν τον ιστό από σύνδεσμο σε σύνδεσμο και καταρτίζουν ευρετήρια 

ιστοσελίδων και άλλων εγγράφων, αυτόματα, με βάση τα περιεχόμενα των 

εγγράφων, με τη βοήθεια τεχνικών ανάλυσης περιεχομένου (περιεχόμενο, 

κυρίως, σε μορφή κειμένου). Ωστόσο, έγγραφα που δεν έχουν μορφή 

κειμένου (δηλ. περιέχουν πολυμεσικές πληροφορίες όπως εικόνες, video, 

ήχους, κλπ.) δεν μπορούν να περιγραφούν πλήρως μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Πλήρης περιγραφή αυτών των εγγράφων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 

μεταδεδομένων.  

Τα μεταδεδομένα, που συνήθως ορίζονται ως «δεδομένα για δεδομένα», 

έχουν το πλεονέκτημα να παραμένουν ανεξάρτητα από τα αντικείμενα που 

περιγράφουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες που δεν είναι παρούσες 

εντός του περιγραφόμενου αντικειμένου (όπως δικαιώματα χρήσης ή σχόλια 

τρίτων). Τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία 

(μαθησιακά αντικείμενα) στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, είναι διαθέσιμα σε 

ποικίλες πολυμεσικές μορφές. Εντούτοις, καθώς ο πληθυσμός των 

αντικειμένων αυξάνει εκθετικά, ενώ και οι ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες 

αναπτύσσονται εξίσου ραγδαία, η έλλειψη πληροφοριών (μεταδεδομένων) για 

τα αντικείμενα περιορίζει την ικανότητά μας να τα εντοπίσουμε, να τα 

χρησιμοποιήσουμε και να τα διαχειριστούμε. Η υιοθέτηση πρότυπων δομών 

για τη διαλειτουργική περιγραφή μαθησιακών αντικειμένων αποτελεί ένα 

καθοριστικό βήμα για τον ορισμό ενός κοινού υποβάθρου περιγραφής. Το 

πρότυπο IEEE LOM ([81]), με φιλόδοξο τρόπο, ορίζει περίπου 80 στοιχεία για 

την περιγραφή και διαχείριση μαθησιακών αντικειμένων. Ωστόσο, όχι μόνο ο 

αριθμός, αλλά, επίσης, και η ποικιλομορφία των στοιχείων σ’ αυτήν την 

προδιαγραφή μεταδεδομένων έχει δημιουργήσει δυσκολίες στην υλοποίηση. 
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Τέτοια σύνολα μεταδεδομένων με περισσότερα από 80 στοιχεία είναι από 

μόνα τους πηγή προβλημάτων για τους επίδοξους ευρετηριοποιούς, μιας και 

η πλήρης χρήση του συνόλου των στοιχείων των μεταδεδομένων είναι μια 

πολύπλοκη και ιδιαιτέρως απαιτητική σε πόρους εργασία. 

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στη μελέτη τρόπων και μεθόδων επίλυσης 

αυτής της κατηγορίας των προβλημάτων, επιδιώκοντας να εισαγάγει μια 

ιδιαίτερη μεθοδολογική προσέγγιση που έχει στόχο τη διευκόλυνση της 

διαδικασίας αυτόματης παραγωγής εκπαιδευτικών μεταδεδομένων.  

 

1.2 Ερευνητικό περιβάλλον 
Στη σημερινή εποχή της γνώσης, εταιρείες και οργανισμοί που 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό εμπορικό 

περιβάλλον, διαρκώς, και με αυξανόμενο ρυθμό μετασχηματίζονται σε 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να κεφαλαιοποιήσουν τις γνώσεις και 

τις ικανότητες του προσωπικού τους ([26]). Στην οικονομία της γνώσης, 

υπάρχει αυξημένη απαίτηση για εργατικό δυναμικό με υψηλή εκπαίδευση και 

για συνεχή εκμάθηση και αναβάθμιση των ικανοτήτων του προσωπικού ([2]). 

Επιπρόσθετα, ο σημερινός άνθρωπος δεν είναι διατεθειμένος να 

απομακρυνθεί απ’ το χώρο του και να περιμένει για την επόμενη διαθέσιμη 

σειρά μαθημάτων στην περιοχή του για να αποκτήσει την εκπαίδευση που 

επιθυμεί. Η τεχνολογία καθιστά δυνατή την μαζική προσαρμογή και την 

εξατομίκευση της μάθησης από το χώρο του εκπαιδευόμενου ([96]). Στο [35] 

σημειώνεται ότι αν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο on-line, τότε 

είναι διαθέσιμο σε όλους, παντού. Με την ίδια λογική, αν δημιουργηθεί ένα 

μεμονωμένο κομμάτι εκπαιδευτικού περιεχομένου, τότε αυτό μπορεί, 

δυνητικά, να προσπελαστεί από καθένα εκ των χιλιάδων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων που διδάσκουν το ίδιο υλικό. 

Το e-learning έχει ως στόχο του να καταστήσει μαθησιακούς πόρους και 

διδακτικές δραστηριότητες διαθέσιμες στους μαθητές. Χρησιμοποιείται για να 

χαρακτηρίσει όλες τις μορφές της μάθησης που υποστηρίζονται από το 

Διαδίκτυο ή/και γενικότερα από τον υπολογιστή. Αναφέρεται στη χρήση των 

υπολογιστών και των τεχνολογιών των υπολογιστικών δικτύων για τη 

δημιουργία, παράδοση, διαχείριση και υποστήριξη της μάθησης, συνήθως 
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ανεξάρτητα από συγκεκριμένους χώρους ή χρόνους. Μπορεί να περιλαμβάνει 

πλήρεις σειρές on-line μαθημάτων, όπου όλες οι πλευρές της μάθησης, από 

την εγγραφή του μαθητή μέχρι την πληρωμή διδάκτρων και την υποστήριξη, 

λαμβάνουν χώρα on-line.  Στο άλλο άκρο του φάσματος του e-learning, αυτές 

οι διαδικασίες μπορεί να λαμβάνουν χώρα «πρόσωπο με πρόσωπο», και 

μόνο οι μαθησιακοί πόροι να είναι διαθέσιμοι στο Intenet. Η πρόσβαση στους 

μαθησιακούς πόρους συνοδεύεται από την ανάγκη για περιγραφή των πόρων 

με πλούσια, πρότυπα και ευρέως χρησιμοποιούμενα μεταδεδομένα ([19]). Το 

[66] αποφαίνεται ότι αν οι σχεδιαστές μαθημάτων μπορούσαν να υιοθετήσουν 

ένα κοινό, παγκόσμιο σύστημα για την περιγραφή, όχι μόνο μαθημάτων e-

learning, αλλά και αυτόνομων, ανεξάρτητων τμημάτων ενός μαθήματος, τότε 

αυτά τα μικρά, στοιχειώδη τμήματα θα μπορούσαν εύκολα να εντοπιστούν και 

να επαναχρησιμοποιηθούν από άλλους σχεδιαστές. Αυτά τα τμήματα 

μπορούν να περιγραφούν ως «μαθησιακά αντικείμενα». Σύμφωνα με το [66], 

η περιγραφική γλώσσα για τα μαθησιακά αντικείμενα (παρόμοια με τις 

πληροφορίες σε μια κάρτα καταλόγου βιβλιοθήκης) είναι τα μεταδεδομένα. 

Ένα παγκόσμιο σύστημα μεταδεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει τη 

βάση για μια γιγάντια, εξερευνήσιμη δεξαμενή μαθησιακών αντικειμένων – 

όπως ο Παγκόσμιος Ιστός, με τη διαφορά ότι η εύρεση του επιθυμητού 

αντικειμένου θα είναι πολύ ευκολότερη και αποδοτικότερη απ’ ό,τι σε μια 

συνηθισμένη αναζήτηση με τη χρήση μηχανών αναζήτησης. 

Τα τεχνικά πρότυπα (στάνταρ) είναι ζωτικά για την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας. Εξασφαλίζουν ότι η επένδυση στο χρόνο και στο 

διανοητικό κεφάλαιο μπορεί να μεταφερθεί από ένα σύστημα σε άλλο ([28]). 

To e-learning κονσόρτσιουμ ([45]) (μια συνεργασία ιδιωτικών εταιριών, 

κυβερνητικών οργανισμών και παρόχων υπηρεσιών e-learning με στόχο τη 

διερεύνηση όλων των σχετικών με το e-learning θεμάτων) σημειώνει ότι για 

την εξασφάλιση συμβατότητας, πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία σε καθολικά 

στάνταρ που διευκολύνουν τη συναρμολόγηση και επαναχρησιμοποίηση 

αυτόνομων τμημάτων περιεχομένου από διάφορους προμηθευτές σε ποικίλες 

πλατφόρμες και συστήματα παράδοσης. Τα προβλήματα που αποτελούν το 

υπόβαθρο για την προώθηση της ανάπτυξης των e-learning στάνταρ είναι ότι 

οι μαθητές δεν μπορούν να βρουν εύκολα τα μαθήματα που επιθυμούν, ενώ 

και οι σχεδιαστές των μαθημάτων με μεγάλη δυσκολία καταφέρνουν να 



Κεφάλαιο 1  Εισαγωγή στον ερευνητικό χώρο 

 - 4 - 

συνδυάσουν περιεχόμενο και εργαλεία από διαφορετικούς κατασκευαστές 

λόγω δυσχερειών στη διαλειτουργικότητα ([80]). Τα e-learning στάνταρ 

επιχειρούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα εξασφαλίζοντας τη 

διαλειτουργικότητα, τη μεταφερσιμότητα, και την επαναχρησιμοποίηση των 

μαθησιακών αντικειμένων και των συστημάτων που διαχειρίζονται τη χρήση 

τους ([55]). 

Το μοντέλο δεδομένων της IEEE LTSC Learning Object Metadata (LOM) 

1484.12.1 έγινε το πρώτο πιστοποιημένο στάνταρ εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων τον Ιούνιο του 2002 ([81]). Αυτό το στάνταρ είναι ένα 

εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων ή σχήμα μεταδεδομένων που καθορίζει τα 

στοιχεία δεδομένων από τα οποία συντίθεται ένα στιγμιότυπο μεταδεδομένων 

ενός μαθησιακού αντικειμένου ([40]). Το στάνταρ LOM παρέχει ένα βασικό 

σχήμα με 76 στοιχεία το οποίο είναι επεκτάσιμο. Το [135] υποστηρίζει ότι ο 

κύριος λόγος που οι σχεδιαστές δεν χρησιμοποιούν μαθησιακά αντικείμενα 

είναι ότι δεν διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις για να ερμηνεύσουν και να 

εφαρμόσουν τις τεχνικές οδηγίες στην πράξη. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικές 

και επιχειρηματικές κοινότητες δείχνουν αξιοσημείωτη αργοπορία στην 

υιοθέτηση των στάνταρ λόγω της πολυπλοκότητάς τους και της δυσκολίας 

που υπάρχει για την ορθή χρήση τους ([74]). Η διαδικασία της δημιουργίας 

μεταδεδομένων είναι προβληματική και χρονοβόρα. Το πρόβλημα αυτό 

λειτουργεί ως ο κύριος ανασχετικός παράγοντας στη βούληση όλων των 

εμπλεκομένων να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν πρότυπα 

μεταδεδομένα. 

 

1.3 Αντικείμενο της διατριβής 
Στη γενικότερη εκδοχή του, το πρόβλημα που αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη Ενότητα παρουσιάζεται ως εξής: Στη σημερινή εποχή, 

δημοσιεύονται και γίνονται διαθέσιμα μέσω του Internet ψηφιακοί πόροι, με 

όλο και μεγαλύτερη συχνότητα. Ο εντοπισμός του κατάλληλου εγγράφου, 

ακόμα και αν αυτό είναι διαθέσιμο, είναι πια μια διαδικασία κάθε άλλο παρά 

εύκολη, γρήγορη και ανέξοδη. Οι διαθέσιμες περιγραφές των πόρων που 

απαιτούνται για να διακρίνουμε το σωστό από το λανθασμένο, αυτό που μας 

εξυπηρετεί απ’ αυτό που είναι ασύμβατο με τις προτιμήσεις μας, το σχετικό 
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από το άσχετο, όταν υποβάλλουμε ερωτήματα για να επιλέξουμε τον 

επιθυμητό πόρο, είναι ανεπαρκείς. 

Ειδικά εντός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το πρόβλημα αφορά 

στον εντοπισμό των κατάλληλων εκπαιδευτικών πόρων. Η ανεύρεση των 

επιθυμητών πόρων μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι πόροι αυτοί έχουν 

περιγραφεί επαρκώς ώστε να ανταποκρίνονται σε σύνθετα και ποικιλώνυμα 

κριτήρια αναζήτησης. Η απαίτηση της επαρκούς περιγραφής των 

εκπαιδευτικών πόρων μπορεί να καλυφθεί με την αξιοποίηση εκτεταμμένων 

συστημάτων περιγραφής δεδομένων (σχήματα μεταδεδομένων). Τα δεδομένα 

(οι εκπαιδευτικοί πόροι) θεωρούνται ότι έχουν τη μορφή μαθησιακών 

αντικειμένων στα οποία περιλαμβάνονται και μη ψηφιακοί εκπαιδευτικοί 

πόροι, αλλά και όλα τα ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα (ψηφιακές εικόνες ή 

φωτογραφίες, ηχητικά αποσπάσματα ή αποσπάσματα video, bits κειμένου, 

animations και μικρότερες εφαρμογές που παραδίδονται μέσω του Ιστού, 

όπως JAVA Applets, έως μεγαλύτερους επαναχρησιμοποιήσιμους ψηφιακούς 

πόρους όπως ολόκληρες ιστοσελίδες που συνδυάζουν κείμενο, εικόνες και 

άλλα μέσα ή εφαρμογές για την παράδοση πλήρων διδακτικών συμβάντων). 

Η χρήση εκτεταμμένων σχημάτων μεταδεδομένων είναι περιορισμένη λόγω 

της πολυπλοκότητας των σχημάτων, καθώς και του σημαντικού γνωστικού 

υποβάθρου αλλά και του χρόνου που απαιτούν για την ορθή συμπλήρωσή 

τους. Το πρόβλημα αποκαλείται στο [89] “metadata bottleneck”. 

Θα μπορούσαμε να φανταστούμε διάφορους τρόπους για την 

αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης: (1) Η εργασία να ανατεθεί 

αποκλειστικά σε επαγγελματίες δημιουργούς μεταδεδομένων οι οποίοι θα 

έχουν απόλυτη γνώση των σχημάτων και θα εκτελούν το έργο της 

περιγραφής των μαθησιακών αντικειμένων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

Παρόλο που αυτή η προσέγγιση ακούγεται λογική, παρουσιάζει πρακτικά 

προβλήματα εφαρμογής δεδομένου του όγκου του έργου και του 

πεπερασμένου αριθμού τέτοιων επαγγελματιών. (2) Η εργασία να αναληφθεί 

από τους ίδιους τους δημιουργούς των μαθησιακών αντικειμένων, μιας και 

αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το προϊόν τους, συνεπώς είναι 

ιδανικοί για να το περιγράψουν. Ωστόσο, τα σχήματα μεταδεδομένων είναι 

περίπλοκα, η διαδικασία συμπλήρωσής τους χρονοβόρα, ενώ απαιτείται να 

προηγηθεί οπωσδήποτε ένα στάδιο εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τη 
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χρήση του σχήματος, παράγοντες οι οποίοι καθιστούν τη λύση αυτή 

εξαιρετικά ανασφαλή ως προς την αποτελεσματικότητά της. (3) Το 

χρησιμοποιούμενο σχήμα μεταδεδομένων να γίνει μικρότερο και ευκολότερο 

στη χρήση του ώστε να γίνει δυνατή η παραπάνω προσέγγιση. Αυτή η λύση, 

όμως, ουσιαστικά, καταργεί το πρόβλημα παραβλέποντάς το, εφόσον τελικός 

στόχος είναι η δυνατότητα εκτέλεσης ερωτημάτων με τη μέγιστη δυνατή 

ακρίβεια, ώστε να γίνεται ανεύρεση των κατάλληλων μαθησιακών 

αντικειμένων και να προάγεται η επαναχρησιμοποίησή τους. (4) Να 

χρησιμοποιηθούν μέθοδοι αυτόματης παραγωγής για την εξαγωγή και 

δημιουργία μεταδεδομένων από τα μαθησιακά αντικείμενα. 

Αυτή η διατριβή θα μελετήσει τρόπους και μεθόδους αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων (και ειδικότερα εκπαιδευτικών μεταδεδομένων) 

και θα εστιάσει, ειδικότερα, στην ανάδειξη της αξιοποίησης των 

αλληλεξαρτήσεων και των σχέσεων ανάμεσα στα μαθησιακά αντικείμενα ενός 

συνόλου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πληροφοριακή πηγή για 

την περιγραφή τους με μεταδεδομένα. Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία 

των μεταδεδομένων να γίνει σημαντικά γρηγορότερη και ευκολότερη από τις 

παραδοσιακές μεθόδους, έτσι ώστε τα μεταδεδομένα να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πολυποίκιλα ερωτήματα που θα ανακτούν τα κατάλληλα 

μαθησιακά αντικείμενα. 

Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της ερευνητικής προσπάθειας 

συντίθενται στα εξής: 

• Βιβλιογραφική έρευνα και αποτίμηση του ρόλου των μαθησιακών 

αντικειμένων εντός του περιβάλλοντος του e-learning. 

• Ανάλυση του ρόλου των μεταδεδομένων στη χρήση των μαθησιακών 

αντικειμένων και του προτύπου IEEE Learning Object Metadata 

(LOM). 

• Διερεύνηση και ανάλυση του προβλήματος της αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων και των διαφορετικών προσεγγίσεων 

επίλυσής του. 

• Ανάπτυξη μιας πρότυπης μεθοδολογικής προσέγγισης στην 

αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων που αξιοποιεί σχέσεις και 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των προς περιγραφή αντικειμένων. 
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• Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

μεταδεδομένων LOM (Integrated LOM Metadata Management 

System – ILMMS). 

 

1.4 Ερευνητική μεθοδολογία 
Η έρευνα αυτή κάνει χρήση ενός συνδυασμού ποιοτικής και ποσοτικής 

ερευνητικής μεθοδολογίας. Βασίζεται σε επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας η οποία συμπληρώνεται από εμπειρική ανάλυση. Η 

βιβλιογραφική επισκόπηση έχει στόχο την ανάλυση των βασικών δομικών 

μονάδων του εκπαιδευτικού περιεχομένου (μαθησιακών αντικειμένων) και του 

ρόλου τους στα πλαίσια του e-learning, τη διερεύνηση του ρόλου των 

μεταδεδομένων στη χρήση και διαχείριση των μαθησιακών αντικειμένων, 

καθώς και την εξέταση του στάνταρ LOM το οποίο τίθεται υπό διερεύνηση και 

κριτική ανάλυση ως προς το τι καθορίζει και πώς χρησιμοποιείται. 

Η βιβλιογραφική έρευνα, επίσης, προχωράει στην εξέταση διαφόρων 

συστημάτων επεξεργασίας εκπαιδευτικών μεταδεδομένων (και ειδικότερα 

μεταδεδομένων LOM) αναλύοντας και επισημαίνοντας πλεονεκτήματα, 

δυσχέρειες και προβλήματα κάθε επιμέρους προσπάθειας. Ο ερευνητικός 

φακός εστιάζει στο ζήτημα της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων για το 

οποίο γίνεται αναφορά στις βασικές θεωρητικές αρχές αντιμετώπισής του, και 

σε αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες υλοποίησης τέτοιων συστημάτων, 

ενώ το ειδικότερο ερευνητικό ενδιαφέρον συγκλίνει σε μία από τις 

αναφερόμενες πηγές άντλησης μεταδεδομένων: τις σχέσεις και 

αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στους προς περιγραφή εκπαιδευτικούς πόρους. 

Ερευνητικές προσπάθειες που εμπλέκουν αυτήν την πηγή αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων τίθενται υπό διερεύνηση αναλύοντας επιμέρους 

χαρακτηριστικά, περιορισμούς και ελλείψεις, ενώ επιχειρείται η εισαγωγή ενός 

καινοτόμου θεωρητικού υποβάθρου και η ανάπτυξη μιας αντίστοιχης 

μεθοδολογικής προσέγγισης για την αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων 

από σχετιζόμενους πόρους. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται στη συνέχεια στο σχήμα 

μεταδεδομένων LOM για να προκύψει ένα πλήρες σύνολο λογικών 

συμπερασμάτων βάσει των οποίων θα μπορούν να εξαχθούν αυτόματα 
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μεταδεδομένα ενός πόρου από τα μεταδεδομένα άλλων, σχετιζόμενων με 

αυτόν, πόρων που έχουν ήδη περιγραφεί. 

Για τη μετουσίωση σε πράξη όλων των διαπιστώσεων και 

συμπερασμάτων αναφορικά με την εξάλειψη ελλείψεων και περιορισμών που 

διαπιστώθηκαν σε σχετικές ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και την πρακτική 

υλοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας, τίθεται υπό διερεύνηση η κατασκευή ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εκπαιδευτικών μεταδεδομένων 

(συμβατών με το σχήμα μεταδεδομένων LOM). Αναλύονται στόχοι και τίθενται 

κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος, οι οποίες 

εφαρμόζονται και υλοποιούνται στο σύστημα ILMMS. Η χρήση του 

συστήματος με τυχαία επιλεγμένο σενάριο επιλογής μαθησιακών αντικειμένων 

με εικονικά μεταδεδομένα αποτελεί τη μέθοδο για να αποδειχθεί (με ποσοτικά 

κριτήρια) η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης προσέγγισης ως προς την 

πληρέστερη περιγραφή των εκπαιδευτικών πόρων. 

 

1.5 Οργάνωση της διατριβής 
Η παρούσα διατριβή είναι διαρθρωμένη σε Κεφάλαια το καθένα εκ των 

οποίων καλύπτει και πραγματεύεται σχετικά ερευνητικά θέματα ως 

ακολούθως: 

Στο Κεφάλαιο 1 τίθεται υπό διερεύνηση η ερευνητική περιοχή και το 

συγκεκριμένο πρόβλημα και παρέχονται βασικές πληροφορίες για την 

εισαγωγή στο αντικείμενο της διατριβής. Αναδεικνύονται οι επιμέρους στόχοι 

της έρευνας και γίνεται αναφορά στις ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων. Τέλος, παρατίθεται η 

οργανωτική διάρθρωση του περιεχομένου της διατριβής στα αντίστοιχα 

Κεφάλαια. 

Το Κεφάλαιο 2 εξετάζει τα μαθησιακά αντικείμενα και το ρόλο τους στην 

τεχνολογικώς υποστηριζόμενη μάθηση, καθώς και το ρόλο των 

μεταδεδομένων στην περιγραφή τους. Εξερευνώνται οι ορισμοί που έχουν 

δοθεί από διάφορους ερευνητές στα μαθησιακά αντικείμενα, τα 

χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους, ενώ διερευνάται η έννοια των 

μεταδεδομένων και, ειδικότερα, των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων. 
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Επιπλέον, εξετάζεται το στάνταρ εκπαιδευτικών μεταδεδομένων ΙΕΕΕ LOM 

και επιχειρείται και μια επισκόπηση υπαρχουσών υλοποιήσεων του προτύπου 

για την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων για τη συνέχεια της έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 3 επιχειρείται μια αναλυτική περιγραφή του προβλήματος 

της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων. Αναπτύσσονται οι βασικές 

θεωρητικές αρχές αντιμετώπισης του προβλήματος και εξετάζονται διάφορες 

σχετικές ερευνητικές προσπάθειες. Ο φακός της ανάλυσης εστιάζει σε μία 

από τις αναφερόμενες πηγές άντλησης μεταδεδομένων η οποία παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον: τις σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα 

στους προς περιγραφή εκπαιδευτικούς πόρους. Ερευνητικές προσπάθειες 

που χρησιμοποιούν αυτήν την πηγή μεταδεδομένων τίθενται υπό διερεύνηση 

και επισημαίνονται περιορισμοί και ελλείψεις. 

Στο Κεφάλαιο 4 εισάγεται μια καινοτόμος μεθοδολογική προσέγγιση για 

την αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων από σχετιζόμενους πόρους η οποία 

συνιστά την κύρια συμβολή και πρωτότυπη συνεισφορά της διατριβής. 

Στο Κεφάλαιο 5, γίνεται αναφορά στη σημασιολογία των σχέσεων του 

στάνταρ LOM και επιχειρείται μια μικρής έκτασης αναπροσαρμογή και 

αναθεώρηση της σημασιολογίας τους ώστε να είναι καλύτερα 

προσαρμοσμένη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επιπλέον, η προτεινόμενη 

μεθοδολογία του προηγούμενου Κεφαλαίου εφαρμόζεται στο στάνταρ LOM 

και παράγεται ένα πλήρες σετ λογικών κανόνων από τους οποίους μπορούν 

να προκύψουν αυτόματα μεταδεδομένα ενός πόρου από τα μεταδεδομένα 

σχετιζόμενων πόρων του. 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης μεταδεδομένων LOM για μαθησιακά αντικείμενα. 

Τίθενται οι προδιαγραφές του συστήματος, εισάγεται το τεχνολογικό 

υπόβαθρο υποστήριξης του συστήματος, και γίνεται αναφορά στην 

αρχιτεκτονική του και τη λειτουργική περιγραφή του και εξετάζεται ειδικότερα ο 

μηχανισμός αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων. Τέλος, γίνεται εφαρμογή 

του μηχανισμού της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων του ILMMS μέσω 

παραδειγματικού σεναρίου υλοποίησης. 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Γίνεται 

μια ανασκόπηση της ερευνητικής προσπάθειας, και μια αναφορά στην 

πρωτότυπη συνεισφορά της διατριβής, ενώ το Κεφάλαιο κλείνει με μια 
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παρουσίαση των ανοιχτών ζητημάτων της έρευνας τα οποία μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενα μελλοντικής ερευνητικής προσπάθειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IEEE LOM 

 

2.1 Εισαγωγή – Μεταδεδομένα και Σημασιολογικός Ιστός 
Μεταδεδομένα σημαίνει «δεδομένα που αναφέρονται σε δεδομένα», 

δομημένα δεδομένα που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά ενός πόρου. Ο όρος 

μεταδεδομένα χρησιμοποιήθηκε πολύ πριν το Internet αλλάξει το θεμελιώδη 

ορισμό μας για τους πληροφοριακούς πόρους, αλλά ποτέ πριν δεν είχε 

χρησιμοποιηθεί τόσο ενεργά όσο στις μέρες μας. Ο Tim Berners-Lee ([16]), 

ένας από τους ιδρυτές του Παγκόσμιου Ιστού έδωσε τον ορισμό: 

«Μεταδεδομένα είναι κατανοητές από τη μηχανή πληροφορίες σχετικά με 

πόρους του ιστού ή άλλα πράγματα». 

Τα μεταδεδομένα μας παρέχουν βασικές πληροφορίες για έναν πόρο, 

όπως πληροφορίες για το συγγραφέα, τον τίτλο ή την ημερομηνία έκδοσης. 

συνεπώς έχουν πολλές ομοιότητες με την καταλογογράφηση που γίνεται σε 

βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία. Μια εγγραφή μεταδεδομένων αποτελείται 

από έναν αριθμό προκαθορισμένων στοιχείων που αναπαριστούν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός πόρου, και τα οποία μπορούν να έχουν 

μία ή περισσότερες τιμές ([19]). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μηχανές αναζήτησης του Internet 

αναπτύχθηκαν για να κάνουν αναζήτηση πληροφοριών σε πολλαπλές 

τοποθεσίες ιστού. Δυστυχώς, αυτές οι μηχανές αναζήτησης δεν αποτέλεσαν 

την πανάκεια για την οποία είχαν ελπίσει κάποιοι. Κάθε μηχανή αναζήτησης 

δίνει κάποιες φορές καλά αποτελέσματα, και κάποιες άλλες (τις περισσότερες) 

όχι καλά. Είναι το φαινόμενο που οι επιστήμονες των πληροφοριών 

αποκαλούν «υψηλή ανάκληση» και «χαμηλή ακρίβεια». Η υψηλή ανάκληση 

αναφέρεται στην πολύ γνωστή (και δυσάρεστη) εμπειρία της χρήσης μιας 

μηχανής αναζήτησης στο Internet και της λήψης χιλιάδων αποτελεσμάτων. 

Είναι γνωστό στο ευρύ κοινό ως φαινόμενο της «πληροφοριακής 

υπερφόρτωσης». Η χαμηλή ακρίβεια αναφέρεται στην αδυναμία εντοπισμού 

των χρήσιμων εγγράφων εντός των χιλιάδων αποτελεσμάτων που παράγει η 

αναζήτηση. Οι εταιρείες των μηχανών αναζήτησης δεν θεωρούν το μεγάλο 

αριθμό αποτελεσμάτων ως πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, εμπορεύονται 
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τα προϊόντα τους στη βάση της κάλυψης του Ιστού και όχι στην ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης ([19]). 

Πώς επιλύουν τα μεταδεδομένα αυτό το πρόβλημα; Ένας πιο τυπικός 

ορισμός των μεταδεδομένων μας δίνει μια ιδέα: 

«Τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα που σχετίζονται με αντικείμενα και 

απαλλάσσουν τους πιθανούς χρήστες αυτών των αντικειμένων από την 

ανάγκη να έχουν πλήρη προηγούμενη γνώση της ύπαρξής τους ή των 

χαρακτηριστικών τους» ([19]). 

Οι πληροφοριακοί πόροι πρέπει να γίνονται ορατοί με έναν τρόπο που 

θα επιτρέπει στους ανθρώπους να ξεχωρίσουν αν οι πόροι αυτοί είναι 

πιθανόν να τους είναι χρήσιμοι. Τα μεταδεδομένα είναι μια συστηματική 

μέθοδος περιγραφής πόρων, επομένως και βελτιωμένης πρόσβασης σ’ 

αυτούς. Αν ένας πόρος αξίζει να γίνει προσβάσιμος, τότε αξίζει να περιγραφεί 

με μεταδεδομένα, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα ανεύρεσης και 

εντοπισμού του. Τα μεταδεδομένα παρέχουν τον ουσιαστικό σύνδεσμο 

ανάμεσα στο δημιουργό της πληροφορίας και στο χρήστη της ([19]). 

Τα μεταδεδομένα αποτελούν τη βάση του Σημασιολογικού Ιστού. Το 

βασικό πρόβλημα του τρέχοντος Παγκόσμιου Ιστού είναι ότι οι ιστοσελίδες 

χτίζονται με συντακτικές γλώσσες σήμανσης, όπως η HTML. Γι’ αυτό, ο 

Παγκόσμιος Ιστός καλείται και «Συντακτικός Ιστός». Στο συντακτικό 

περιβάλλον του Ιστού, οι μηχανές δεν μπορούν να κατανοήσουν και να 

επεξεργαστούν το νόημα των διακινούμενων πληροφοριών. Οι σελίδες HTML 

είναι για έναν υπολογιστή, απλά, κώδικες ASCII ή εικόνες. Αυτού του είδους οι 

δυσκολίες εμποδίζουν την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας των 

πληροφοριών από τις μηχανές και ελαττώνουν την αποδοτικότητα και 

ακρίβεια της συλλογής των πληροφοριών. Επιπλέον, το ραγδαίως 

αυξανόμενο περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού και η συντακτική δομή του 

δημιουργούν το πρόβλημα της πληροφοριακής του υπερφόρτωσης. Αυτή η 

κατάσταση δεν είχε προβλεφθεί στα αρχικά βήματα σύλληψης και 

δημιουργίας του. Το ακόλουθο απόσπασμα, από το [15], περιγράφει τις 

αρχικές επιδιώξεις του Ιστού: «... ένας από τους στόχους του Ιστού ήταν η 

απάντηση στην ερώτηση, αν η αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και του 

υπερκειμένου μπορούσε να είναι τόσο διαισθητική, ώστε ο μηχαναγνώσιμος 

χώρος πληροφοριών να δίνει μια ακριβή αναπαράσταση της κατάστασης των 
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σκέψεων των ανθρώπων, των αλληλεπιδράσεων, και των μοντέλων εργασίας 

τους. Τότε η μηχανική ανάλυση θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ ισχυρό 

διοικητικό εργαλείο, παρακολουθώντας τα μοντέλα της εργασίας μας και 

διευκολύνοντας τη συνεργασία μας, απαλλάσσοντας από τα συνήθη 

προβλήματα που περιστοιχίζουν τη διοίκηση των μεγάλων οργανισμών».  

Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, ο Tim Berners-Lee 

εμπνεύστηκε το Σημασιολογικό Ιστό [17]. Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι μια 

επέκταση του τρέχοντος Ιστού, κατά την οποία οι πληροφορίες αποκτούν ένα 

σαφώς καθορισμένο νόημα που επιτρέπει στους υπολογιστές και στους 

ανθρώπους να συνεργάζονται αρμονικά. Βασίζεται στην ιδέα ότι τα δεδομένα 

του Ιστού πρέπει να είναι ορισμένα και συνδεδεμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιούνται για πιο αποτελεσματική ανακάλυψη, 

αυτοματοποίηση, ολοκλήρωση και επαναχρησιμοποίηση σε ποικίλες 

εφαρμογές [77]. 

Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες στον ορισμό του Σημασιολογικού Ιστού. 

Η πρώτη είναι η έννοια της οντολογίας και η δεύτερη είναι η έννοια της 

περιγραφής και του σχολιασμού των διαδικτυακών πόρων. Πιο συγκεκριμένα, 

ο Σημασιολογικός Ιστός μπορεί να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα της 

προσάρτησης σημασιολογίας στις ιστοσελίδες με την περιγραφή και το 

σχολιασμό τους που βασίζεται σε οντολογίες. 

Η οντολογία είναι ένα σαφώς καθορισμένος τρόπος περιγραφής των 

εννοιών και των μεταξύ τους σχέσεων. Είναι ένα κατασκεύασμα που στόχο 

έχει να εκφράσει το επιδιωκόμενο νόημα ενός διαμοιραζόμενου λεξιλογίου. Για 

τον ορισμό της οντολογίας υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, π.χ. [14], [71], 

[102], [130], [131]. Η οντολογία χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει τη 

σημασιολογική διαλειτουργικότητα, αποσυνδέοντας το λεξιλόγιο του χρήστη 

από το λεξιλόγιο των δεδομένων. Περιλαμβάνει ένα σύνολο εννοιών, κλάσεων 

ιδιοτήτων και σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες, που έχουν συμφωνηθεί από μια 

κοινότητα ανθρώπων. Η οντολογία παρέχει μια διαμοιραζόμενη κατανόηση 

και αναγνώριση του νοήματος του πόρου που περιγράφει. Η κατανόηση αυτή 

δεν έχει ως υποκείμενο μόνο τον άνθρωπο αλλά και τη μηχανή. Έτσι, μια 

μηχανή μπορεί  να επεξεργαστεί και να κατανοήσει το νόημα ενός 

διαδικτυακού πόρου. 



Κεφάλαιο 2 Μαθησιακά αντικείμενα και μεταδεδομένα – Το πρότυπο ΙΕΕΕ LOM 

 - 14 - 

Η δεύτερη βασική έννοια του Σημασιολογικού Ιστού είναι η περιγραφή 

και ο σχολιασμός. Η έρευνα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Ιστού καταβάλλει 

σημαντικές προσπάθειες για να ενισχύσει τις συντακτικές πληροφορίες που 

περιγράφουν μια ιστοσελίδα με επιπλέον σημασιολογικές πληροφορίες, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση από πράκτορες λογισμικού και να καταστούν 

οι διαδικτυακοί πόροι μηχαναγνώσιμοι. Στο σημείο αυτό εισάγεται η έννοια 

των μεταδεδομένων. Ουσιαστικά, περιγραφή σημαίνει δημιουργία 

μεταδεδομένων για τους πόρους του Διαδικτύου. 

Η συμβολή των μεταδεδομένων στην οργάνωση, ανταλλαγή, 

επεξεργασία και, γενικότερα, στη διαχείριση των ψηφιακών πληροφοριών που 

διακινούνται κατά τεράστιες ποσότητες στον Παγκόσμιο Ιστό, είναι 

θεμελιώδης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα μεταδεδομένα αποτελούν 

το βασικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η κατανόηση των 

διακινούμενων δεδομένων από τους ανθρώπους, αλλά και από τις μηχανές, 

συνιστώντας, έτσι, τη βάση του Σημασιολογικού Ιστού. 

Περιορίζοντας το πεδίο θεώρησής μας στο χώρο των εκπαιδευτικών 

πόρων, το πρόβλημα της ανεύρεσης και εντοπισμού τέτοιων πόρων είναι 

οξύτερο. Το e-learning κονσόρτσιουμ (στο [46]) παρατηρεί ότι ο χώρος του e-

learning διαρκώς επεκτείνεται παράλληλα με τις τεράστιες διαθέσιμες e-

learning πληροφορίες και πόρους. Ζωτικό ρόλο στην οικονομία των 

μαθησιακών αντικειμένων παίζουν τα μεταδεδομένα. To [30] πιστεύει ότι τα 

μεταδεδομένα είναι το κλειδί της ανακάλυψης και επιλογής των κατάλληλων 

ψηφιακών «μαθησιακών αντικειμένων». 

Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι να παρέξει το απαραίτητο 

πληροφοριακό υπόβαθρο για το ρόλο και τη σημασία των μεταδεδομένων 

που περιγράφουν εκπαιδευτικούς πόρους και να εισαγάγει τον αναγνώστη 

στο πρότυπο μεταδεδομένων μαθησιακών αντικειμένων LOM του ΙΕΕΕ. 

Αρχικά ορίζονται τα «μαθησιακά αντικείμενα» και εξερευνώνται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά αυτών. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα μεταδεδομένα που 

περιγράφουν μαθησιακά αντικείμενα και στα οφέλη από τη χρήση τους, 

καθώς και στο ζήτημα των δεξαμενών ή αποθηκών (βάσεων δεδομένων) 

μαθησιακού υλικού. Τέλος, το Κεφάλαιο επιχειρεί μια αναλυτική περιγραφή 

του προτύπου μεταδεδομένων μαθησιακών αντικειμένων ΙΕΕΕ LOM και 
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εξετάζει υπάρχουσες υλοποιήσεις του προτύπου, εξάγοντας χρήσιμα 

συμπεράσματα. 

 

2.2 Μαθησιακά Αντικείμενα 
2.2.1 Ορισμός μαθησιακών αντικειμένων 

Υποστηρίζοντας την ιδέα των μικρών, επαναχρησιμοποιήσιμων 

τεμαχίων διδακτικών μέσων, στο [114] εκφράζεται η άποψη ότι όταν οι 

δάσκαλοι αποκτήσουν πρόσβαση σε διδακτικό υλικό, συχνά το σπάνε στα 

συστατικά τους και στη συνέχεια επανασυναρμολογούν αυτά τα συστατικά για 

να υποστηρίξουν τους διδακτικούς τους στόχους. Αυτή η πρακτική δείχνει 

γιατί τα επαναχρησιμοποιήσιμα διδακτικά συστατικά ή μαθησιακά αντικείμενα 

μπορούν να παρέξουν σημαντικά διδακτικά οφέλη: αν οι δάσκαλοι λάμβαναν 

τους εκπαιδευτικούς πόρους ως ανεξάρτητα συστατικά, αυτό το παραπάνω 

πρώτο βήμα της αποσύνθεσης θα μπορούσε να παρακαμφθεί, αυξάνοντας 

έτσι την ταχύτητα και την αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης. 

Δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός του μαθησιακού 

αντικειμένου, καθώς ο όρος σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς 

ανθρώπους, μερικώς διότι τα μαθησιακά αντικείμενα έχουν ποικίλα σχήματα 

και μορφές. Οι εκπαιδευτικοί πόροι εκτείνονται από ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου 

μέχρι μία διαφάνεια και μπορούν να εφαρμοστούν για ένα μεγάλο εύρος 

επιδιωκόμενων στόχων ([8]). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί όροι που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα μαθησιακά αντικείμενα, 

συμπεριλαμβανομένων των «εκπαιδευτικά αντικείμενα», 

«επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα», «διδακτικά αντικείμενα» και 

«αντικείμενα διαμοιραζόμενου περιεχομένου». Η LTSC (Learning Technology 

Standards Commitee) του ΙΕΕΕ διάλεξε τον όρο «μαθησιακά αντικείμενα» για 

να περιγράψει αυτά τα μικρά διδακτικά συστατικά, σύστησε μια ομάδα 

εργασίας και παρείχε έναν ορισμό: ένα μαθησιακό αντικείμενο ορίζεται ως 

«οποιαδήποτε οντότητα, ψηφιακή ή όχι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

μάθηση, μόρφωση ή εκπαίδευση» ([81]). 

Ο ορισμός αυτός είναι προφανώς πολύ ευρύς και μπορεί να 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο, χώρο, πράγμα ή ιδέα για το οποίο υπάρχει 
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η εκτίμηση ότι χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται στον 

ορισμό της LTSC. 

Το [140] αμφισβητεί τη χρησιμότητα αυτού του ορισμού, σημειώνοντας 

ότι μπορεί «τεχνικώς να συμπεριλάβει οτιδήποτε και τα πάντα» και περιορίζει 

τον ορισμό του μαθησιακού αντικειμένου σε «οποιοδήποτε ψηφιακό πόρο 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση». Το [96] 

περιγράφει το μαθησιακό αντικείμενο ως «οποιαδήποτε οντότητα, ψηφιακή ή 

μη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να χρησιμεύσει ως αναφορά κατά τη 

διαδικασία της τεχνολογικώς υποστηριζόμενης μάθησης». Το [135] 

υποστηρίζει ότι η καθολικώς επικρατούσα άποψη στους συγγραφείς είναι ότι 

τα μαθησιακά αντικείμενα είναι «το μικρότερο στοιχείο αυτόνομης 

πληροφορίας που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί ένας αντικειμενικός στόχος ή 

ένα επιθυμητό αποτέλεσμα». Αυτή η θέση υποστηρίζεται από το e-Learning 

κονσόρτσιουμ ([46]) που κατατάσσει το μαθησιακό αντικείμενο ως «ένα 

αυτόνομο, διακριτό κομμάτι πληροφοριακού περιεχομένου που ικανοποιεί 

έναν μαθησιακό αντικειμενικό στόχο». 

Με την ίδια λογική, διαφορετικές ομάδες από την LTSC έχουν 

δημιουργήσει διαφορετικούς όρους που προσπαθούν να περιορίσουν το 

εύρος του επίσημου ορισμού σε κάτι περισσότερο συγκεκριμένο. Άλλες 

ομάδες έχουν φιλτράρει τον ορισμό αλλά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον 

όρο «μαθησιακό αντικείμενο». Έτσι, άλλοι τέτοιοι ορισμοί για το μαθησιακό 

αντικείμενο είναι: 

• «Οποιοσδήποτε επαναχρησιμοποιήσιμος ψηφιακός πόρος που 

συμπεριλαμβάνεται σε ένα μάθημα (lesson) ή μια συλλογή 

μαθημάτων τα οποία ομαδοποιούνται σε μονάδες μελέτης (units), 

σύνολα μονάδων μελέτης (modules), σειρές μαθημάτων 

(courses) ή προγράμματα σπουδών» ([95]). 

• «Οποιοσδήποτε ψηφιακός πόρος που μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση. Η κύρια 

ιδέα των μαθησιακών αντικειμένων είναι η διάσπαση του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου σε μικρά κομμάτια που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, 
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υπό το πνεύμα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού» 

([140]). 

• «Το μικρότερο στοιχείο αυτόνομης πληροφορίας (που 

περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται μόνο στην on-line 

διδασκαλία ή σε εργαλεία υποστήριξης της απόδοσης) το οποίο 

απαιτείται για ένα άτομο ώστε να επιτύχει έναν αντικειμενικό 

στόχο αποδοτικότητας ή αποτελέσματος ([134]). 

• «Τα μαθησιακά αντικείμενα είναι μικρά κομμάτια μάθησης που 

βασίζονται στο Web και είναι αυτοπεριεχόμενα. Είναι αρκετά 

μικρά ώστε να ενσωματώνονται σε μια μαθησιακή 

δραστηριότητα, ένα μάθημα, ή μια σειρά μαθημάτων. Είναι 

ευέλικτα, μεταφέρσιμα, και προσαρμόσιμα και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα και 

επιστημονικούς κλάδους ([141]). 

• «Μαθησιακό αντικείμενο είναι ένα μικρό, επαναχρησιμοποιήσιμο 

ψηφιακό συστατικό, που μπορεί επιλεκτικά να χρησιμοποιείται – 

μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα – από λογισμικό, 

εκπαιδευτικούς ή από τους ίδιους τους μαθητές, για να 

ικανοποιήσει εξατομικευμένες ανάγκες για μάθηση ή υποστήριξη 

της απόδοσης» ([118]). 

• «Ένα μαθησιακό αντικείμενο ορίζεται ως η μικρότερη 

ανεξάρτητη δομική εμπειρία που περιέχει έναν αντικειμενικό 

στόχο, μια μαθησιακή δραστηριότητα και μια αξιολόγηση: 

o Αντικειμενικός στόχος: Ένα στοιχείο δομικού συστατικού 

μαθησιακού αντικειμένου που είναι μια δήλωση που 

περιγράφει το αναμενόμενο, με βάση τεθέντα κριτήρια, 

αποτέλεσμα μιας μαθησιακής δραστηριότητας. 

o Μαθησιακή δραστηριότητα: Ένα στοιχείο δομικού 

συστατικού μαθησιακού αντικειμένου που διδάσκει ώστε να 

επιτύχει τον αντικειμενικό στόχο. 

o Αξιολόγηση: Ένα στοιχείο δομικού συστατικού μαθησιακού 

αντικειμένου που εξετάζει αν έχει επιτευχθεί ο 

αντικειμενικός στόχος» ([88]). 
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Έχοντας πολλαπλούς ορισμούς για τον όρο «μαθησιακό αντικείμενο», η 

συζήτηση γι’ αυτά γίνεται δυσκολότερη και προκαλούνται συγχύσεις. Για 

παράδειγμα, μια εταιρεία που παρέχει εκπαίδευση με υπολογιστές, η 

Asymetrix (σήμερα SumTotal), όριζε τα μαθησιακά αντικείμενα 

χρησιμοποιώντας προγραμματιστικά χαρακτηριστικά. «Μαθησιακά 

αντικείμενα του Toolbook II – προσχεδιασμένα στοιχεία που απλοποιούν τον 

προγραμματισμό – παρέχουν στιγμιαία προγραμματιστική ισχύ» ([7]). Η 

Educational Objects Economy που χρηματοδοτείται από την NSF, κάνει μια 

πιο τεχνική προσέγγιση, αποδεχόμενη μόνο Java applets ως μαθησιακά 

αντικείμενα ([44]). Η γνωστή εταιρεία CISCO έχει αναπτύξει μια διδακτική 

μεθοδολογία την οποία στηρίζει στη Στρατηγική Επαναχρησιμοποιήσιμων 

Μαθησιακών Αντικειμένων (Reusable Learning Object – RLO). Σύμφωνα μ’ 

αυτήν, χρησιμοποιείται η οντότητα του Επαναχρησιμοποιήσιμου 

Πληροφοριακού Αντικειμένου (Reusable Information Object - RIO) η οποία 

αποτελείται από τμήματα περιεχομένου, τμήματα εξάσκησης και τμήματα 

αξιολόγησης. Ένα RIO μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μία σελίδα μαθήματος ή  

σε ένα topic (θέμα) μαθήματος. Ένα RLO το οποίο μπορεί να αντιστοιχιστεί σε 

ένα μάθημα αποτελείται από μια εισαγωγική περίληψη, 5 έως 9 RIOs, μια 

ανακεφαλαιωτική περίληψη και μια αξιολόγηση ([12]). 

To [110] θεωρεί ότι ένας θεμελιώδης ορισμός του μαθησιακού 

αντικειμένου πρέπει να ξεκαθαρίζει τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες 

στηρίζεται, δηλ. τη μάθηση και τη δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση. Έτσι, 

οποιοδήποτε ψηφιακό αντικείμενο ή πολυμεσική μονάδα για να αποκτήσει την 

ιδιότητα του μαθησιακού αντικειμένου πρέπει να περιβάλλεται και να 

χαρακτηρίζεται από μια μαθησιακή πρόθεση. Επιπλέον, για να επιτευχθεί 

γνήσια επαναχρησιμοποίηση, η ανάπτυξη και η λειτουργία του μαθησιακού 

αντικειμένου πρέπει να είναι δύο διαδικασίες αμοιβαίως αποκλειόμενες. 

Συνεπώς, ο ορισμός που προτείνει για το μαθησιακό αντικείμενο είναι: 

«Μαθησιακό αντικείμενο είναι μια ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα 

μαθησιακού περιεχομένου που είναι σχεδιασμένη για να μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά διδακτικά περιβάλλοντα». 

Πέρα από τον όρο «μαθησιακό αντικείμενο», έχουν χρησιμοποιηθεί και 

άλλοι όροι όπως «γνωστικά αντικείμενα», ή «διδακτικές συνιστώσες». Το 

project ARIADNE χρησιμοποιεί τον όρο «παιδαγωγικά έγγραφα» ([6]). Το 
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project ESCOT που χρηματοδοτείται από την NSF χρησιμοποιεί τον όρο 

«συνιστώσες εκπαιδευτικού λογισμικού» ([50]), ενώ το project MERLOT 

αναφέρεται σ’ αυτές ως «online μαθησιακά υλικά» ([98]). Τέλος, η Apple 

Learning Interchange απλά χρησιμοποιεί τον όρο «πόροι» ([3]). 

Στo [53] επισημαίνεται ότι η έλλειψη ενός ξεκάθαρου ορισμού για τον όρο 

«μαθησιακό αντικείμενο» ίσως είναι αποτέλεσμα της παράθεσης δύο λέξεων 

που μπορεί να είναι ασύμβατες. Ο όρος «αντικείμενο» συχνά επισυνάπτεται 

σε άλλους υπολογιστικούς όρους, όπως ο προγραμματισμός, για να 

υποδηλώσει ένα πολύ συγκεκριμένο τεχνολογικό παράδειγμα, ενώ ο όρος 

«μαθησιακό» είναι εξίσου ασαφής, γενικός, και μη τεχνικός. 

Είδαμε πάρα πολλούς ορισμούς από διαφορετικούς οργανισμούς και 

τεχνολόγους του e-learning, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε 

πραγματικά τι είναι ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι μέσω παραδείγματος 

(από το [27]): Η πλειοψηφία των Τμημάτων της Επιστήμης των Υπολογιστών 

σε Βρετανικά Πανεπιστήμια τα οποία έχουν μια σειρά μαθημάτων στον 

προγραμματισμό Java προσφέρουν ένα on-line tutorial για τους μαθητές τους. 

Κάθε tutorial περιγράφει με κάποιο τρόπο το πώς λειτουργεί η εντολή for. 

Επιπρόσθετα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι λόγω της δομής της εντολής 

for, η περιγραφή κάθε Πανεπιστημίου είναι λίγο – πολύ παρόμοια προς 

αυτές των υπολοίπων. Ο κόσμος όμως δεν χρειάζεται εκατοντάδες ή ακόμα 

χιλιάδες παρόμοιων περιγραφών για την εντολή for. Μια δωδεκάδα 

περιγραφών θα ήταν αρκετή. Ο λόγος είναι ότι αν κάποιο εκπαιδευτικό υλικό 

όπως η περιγραφή του πώς λειτουργεί η εντολή for είναι διαθέσιμο on-line, 

είναι διαθέσιμο, διεθνώς, σε όλους. Αυτή η περιγραφή, η οποία μπορεί να 

είναι απλό κείμενο, ένα flash animation, ένα ηχητικό κλιπ ή οποιαδήποτε άλλη 

μορφή αλληλεπιδραστικής ή παθητικής μάθησης, μπορεί να θεωρηθεί ως 

μαθησιακό αντικείμενο. Είναι αρκετά μικρό και ανεξάρτητο από άλλους 

πόρους, και ο δάσκαλος μπορεί να το κάνει download και να το ενσωματώσει 

στη δομή του δικού του μαθήματος, καθιστώντας το έτσι 

επαναχρησιμοποιήσιμο και προσαρμόσιμο. Είναι επίσης διαμοιραζόμενο μιας 

και είναι τοποθετημένο σε μια βάση δεδομένων και μπορεί να προσπελαστεί 

από οποιονδήποτε μέσω του Internet. Ένα μαθησιακό αντικείμενο 

περιβάλλεται επίσης από μεταδεδομένα που παρέχουν μια λεπτομερή 
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περιγραφή του περιεχομένου του, επιτρέποντας έτσι την εύκολη αναζήτησή 

του ([27]). 

Το [132] αναφέρεται στα μαθησιακά αντικείμενα ως κομμάτια από 

ψηφιακό περιεχόμενο τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να χρησιμεύσουν για 

μάθηση ως αυτόνομα κομμάτια, αλλά διευκολύνουν τη μάθηση όταν 

τοποθετηθούν σε σειρά με άλλα μαθησιακά αντικείμενα. Η αλληλουχία των 

μαθησιακών αντικειμένων καθώς και ο τρόπος παράδοσης είναι σημαντικά 

ζητήματα. Σύμφωνα με το [135], τα μαθησιακά αντικείμενα διασφαλίζουν ότι 

το πολύπλοκο περιεχόμενο μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια με 

περισσότερο «νόημα», τα οποία μπορούν να συναρμολογηθούν και να 

αποσυναρμολογηθούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του κάθε μαθητή, 

ενώ στο [73] σημειώνεται ότι αυτά τα μικρά, παιδαγωγικώς πλήρη τμήματα 

μαθησιακού περιεχομένου μπορούν να συναρμολογηθούν σύμφωνα με τις 

ανάγκες για να δημιουργήσουν μεγαλύτερες διδακτικές μονάδες, όπως είναι 

ένα πλήρες μάθημα. 

Τα μαθησιακά αντικείμενα αποτελούν μια εφαρμογή της 

αντικειμενοστραφούς προσέγγισης στον κόσμο της μάθησης. Σύμφωνα με το 

[53] και το [85], ο όρος «μαθησιακό αντικείμενο» έγινε γνωστός από τον 

Wayne Hodgins όταν ονόμασε την ομάδα εργασίας CedMA με το όνομα 

«Μαθησιακές Αρχιτεκτονικές, APIs (Application Programming Interfaces) και 

Μαθησιακά Αντικείμενα». Στον Hodgins αποδίδεται η πατρότητα του όρου ο 

οποίος τον συνέλαβε παρακολουθώντας τα παιδιά του να παίζουν με 

τουβλάκια LEGO και αντιλαμβανόμενος ότι οι προσπάθειες ανάπτυξης 

μαθησιακού περιεχομένου θα μπορούσαν να επωφεληθούν από plug-and-

play διαλειτουργικό περιεχόμενο που θα μπορούσε να συναρμολογηθεί κατά 

το δοκούν. Από το 1992 ως το 1995, διάφορες ετερόκλητες ομάδες άρχισαν 

να εργάζονται πάνω στην καινούρια ιδέα των μαθησιακών αντικειμένων, π.χ. 

το κονσόρτσιουμ IMS στη Βόρεια Αμερική και η ARIADNE στην Ευρώπη 

άρχισαν να εργάζονται στο πεδίο των μαθησιακών αντικειμένων ([85]). Οι 

Tom Kelly και Chuck Barritt ξεκίνησαν την εργασία τους στα μαθησιακά 

αντικείμενα, πρώτα σε Oracle και μετά σε συστήματα της Cisco, τα οποία 

μεσουράνησαν με την κυκλοφορία του white paper πάνω στα 

Επαναχρησιμοποιήσιμα Μαθησιακά Αντικείμενα (RLOs), το 1998. Αυτό το 

paper, σε συνδυασμό με την εργασία ομάδων ανάπτυξης βιομηχανικών 
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προτύπων και ομάδων σύνταξης προδιαγραφών, προώθησαν τα μαθησιακά 

αντικείμενα στο προκεχωρημένο μέτωπο της μαθησιακής τεχνολογίας από το 

2001 ([85]). 

Ο Tom Barron στο άρθρο του «Πρωτοπόροι των Μαθησιακών 

Αντικειμένων» που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Learning Circuits» της 

American Society for Training and Development ([13]) αναφέρεται στις 

αρχικές προσπάθειες ανάπτυξης της νέας προσέγγισης που έθεσαν τη βάση 

για τις μετέπειτα εξελίξεις. Σύμφωνα με τον Barron, τα μαθησιακά αντικείμενα 

της πρώτης γενιάς δεν λειτουργούσαν αν μεταφέρονταν εκτός των 

συστημάτων στα οποία αναπτύχθηκαν. Ούτε θα ήταν δυνατό να συνδυαστούν 

αντικείμενα απ’ αυτούς τους σχεδιαστές για να παρασκευαστεί μαθησιακό 

υλικό. Ως τέτοιες, οι πρώτες προσπάθειες αποτέλεσαν μόνο ένα πρώτο 

εφαλτήριο με τελικό στόχο την αντικειμενοστραφή μαθησιακή προσέγγιση. 

Ωστόσο, ως μέθοδοι αποθήκευσης περιεχομένου σε μορφή «μικρών 

κομματιών» και χρήσης των αντικειμένων σε ποικίλες εργασίες e-learning, 

καθεμία από αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν θεμελιώδης διότι έκανε πράξη τη 

θεωρία των μαθησιακών αντικειμένων. Στις αρχικές αυτές πρωτοβουλίες 

συμπεριλαμβάνει την e-Learning στρατηγική της εταιρείας CISCO με την 

υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής των Επαναχρησιμοποιήσιμων Πληροφοριακών 

Αντικειμένων (RIO) και των Επαναχρησιμοποιήσιμων Μαθησιακών 

Αντικειμένων (RLO) στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, στα Μαθησιακά 

Αντικείμενα της εταιρείας NETg (NLO) από το 1994 και στη μεθοδολογία των 

μαθησιακών αντικειμένων του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας 

American Express για την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων μαθησιακών 

αντικειμένων και μαθημάτων που στηρίζονται σε αυτά (με την αρωγή των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας MindLever.com υπό τον 

πρωτοπόρο των μαθησιακών αντικειμένων Harvi Singh).  

 

2.2.2 Γνωρίσματα και ιδιότητες των μαθησιακών αντικειμένων 

Σύμφωνα με το [27], στις παραδοσιακές διδασκαλίες, το διδακτικό 

περιεχόμενο και η δομή των μαθημάτων δεν παρέχουν τη βέλτιστη μαθησιακή 

εμπειρία στους μαθητές, έτσι ώστε αυτή να είναι προσαρμοσμένη στις 

ιδιαίτερες προσωπικές απαιτήσεις του καθενός. Είναι δύσκολο για πολλούς 

μαθητές να παρακολουθούν ένα μεγάλο σε διάρκεια μάθημα που δεν τους 
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επιτρέπει να βρουν το ακριβές τμήμα του υλικού που θέλουν, ώστε να λύσουν 

ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Για παράδειγμα, τι γίνεται αν ο μαθητής δεν έχει 

καταλάβει καλά την ιδέα της δομής for στη Java και θέλει περισσότερα 

γραφικά παραδείγματα ή, ίσως, και ένα animation το οποίο ξεκάθαρα εξηγεί 

τη δομή με απλό τρόπο; Η συμβατική λύση σ’ αυτό το πρόβλημα θα ήταν να 

ψάξει σε μια μηχανή αναζήτησης ώστε να βρει ανάμεσα σε εκατοντάδες 

παρόμοιων μαθημάτων το συγκεκριμένο παράδειγμα που αναζητά. Στο [121] 

επισημαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για εξατομίκευση ώστε να παρέχεται 

πάντοτε επαρκές περιεχόμενο, στην ώρα του, καθώς επίσης και για 

προσαρμοσμένα μεγέθη της εκπαίδευσης στις εξατομικευμένες ανάγκες του 

μαθητή, στα ενδιαφέροντά του και στα μαθησιακά του στυλ (μη διαθέσιμο στα 

παραδοσιακά μονολιθικά μαθήματα). Από την άποψη των συγγραφέων του 

εκπαιδευτικού υλικού, υπάρχει ανάγκη για ένα γρήγορο, εύκολο και φθηνό 

τρόπο δημιουργίας διδακτικού περιεχομένου. Μέχρι τώρα οι συγγραφείς 

μαθησιακού περιεχομένου ήταν αναγκασμένοι να πάρουν ολόκληρο, ένα 

έτοιμο (προκατασκευασμένο από άλλους) μάθημα ώστε να το 

χρησιμοποιήσουν για τους μαθητές τους, ή να μην πάρουν τίποτα (take it or 

leave it). Ο στόχος αυτός (για γρήγορο, εύκολο και φθηνό τρόπο δημιουργίας 

διδακτικού περιεχομένου) μπορεί να επιτευχθεί με το διαμοιρασμό και την 

επαναχρησιμοποίηση συστατικών του περιεχομένου στο Διαδίκτυο ([121]). 

Εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα: Μέχρι πρόσφατα, τα μαθήματα που 

διδάσκονταν με τον παραδοσιακό τρόπο έπασχαν από μονολιθικότητα. Το 

μάθημα θεωρείται ως μία και μόνη οντότητα και η ποιότητά του εξαρτάται 

κυρίως από το χρόνο και την ικανότητα του εκπαιδευτή για ενσωμάτωση νέων 

στοιχείων ή ιδεών. Συχνά, το υλικό και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι 

στενά συνδεδεμένο με τον εκπαιδευτή που εμπλέκεται με τη διδασκαλία του 

μαθήματος. Όταν ο εκπαιδευτής εγκαταλείψει το project, χάνεται, επιπλέον, 

και η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την παράδοση του μαθήματος ([1]). 

Αντίθετη με τη μονολιθική προσέγγιση στο σχεδιασμό των μαθημάτων 

είναι η προσέγγιση των μαθησιακών αντικειμένων. Αντί να αντιμετωπίζουμε τα 

μαθήματα ως μεμονωμένα μπλοκ που σχεδιάζονται ως μεμονωμένα 

κομμάτια, μπορούμε να δούμε τα μαθήματα ως πολλαπλά μπλοκ τα οποία 

συνδυαζόμενα μαζί σχηματίζουν μια μεγαλύτερη μονάδα. Αν 
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χρησιμοποιήσουμε μια μεταφορά από το χώρο της μηχανικής, τότε αντί να 

αντιμετωπίζουμε το μάθημα ως ένα πολύπλοκο μηχανικό κομμάτι, μπορούμε 

να το δούμε ως μηχανή που αποτελείται από μικρότερα συστατικά, το καθένα 

με τις δικές του ιδιαίτερες λειτουργίες ([1]). 

To [31] αναφέρεται στις δύο προσεγγίσεις ως εξής: 

Παλιά προσέγγιση: Τα αντικείμενα τοποθετούνται το ένα πίσω από το 

άλλο με προκαθορισμένη σειρά, με περιορισμένες δυνατότητες διακλάδωσης 

– περιορισμένες επιλογές, ανάγκη για ομοιομορφία, στατική, μεμονωμένη 

στόχευση. Η παράδοση ή ενεργοποίηση αντικειμένων προσδιορίζεται από το 

χρόνο ή από τη σειρά του αντικειμένου. Αυτή η παράδοση προκαθορίζεται 

από το σχεδιαστή της εκπαίδευσης ή το δάσκαλο. 

Νέα προσέγγιση: Τα αντικείμενα τοποθετούνται σε ένα περιβάλλον – 

πολλαπλές επιλογές, χώρος για ποικιλία, δυναμικές, πολλαπλές στοχεύσεις. 

Τα αντικείμενα δεν τακτοποιούνται με τη σειρά. Το καθένα υπάρχει 

ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα. Η παράδοση ή ενεργοποίηση αντικειμένων 

επιβάλλεται από συμβάντα. Η χρήση των μαθησιακών αντικειμένων βασίζεται 

στις επιλογές του μαθητή. 

Επίσης παραθέτει τις ιδιότητες των δύο προσεγγίσεων από την παλαιά 

στη νέα ως εξής: 

- Γραμμική → Πολλαπλές διακλαδώσεις 

- Παράδοση περιεχομένου → Εμβύθιση, αλληλεπιδραστικότητα 

- Στατικότητα, ρουτίνα → Δυναμικότητα, μη προκαθορισμένη πορεία 

- Επίδειξη → Εξαγωγή συμπερασμάτων με λογική ανάλυση 

- Υποκίνηση → Επιθυμία 

To [52] σημειώνει ότι τα μαθησιακά αντικείμενα πρέπει να σχεδιάζονται 

με τη λογική των υπομονάδων, να είναι διαλειτουργικά και να μπορούν να 

ευρεθούν εύκολα. To [93] πιστεύει ότι σε ένα περιβάλλον στο οποίο το 

ιδιαίτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι 

προσαρμόσιμο, το ιδανικό μαθησιακό αντικείμενο είναι μη σειριακό, μπορεί να 

ικανοποιεί έναν μεμονωμένο μαθησιακό στόχο, είναι προσβάσιμο σε ευρέα 

ακροατήρια (έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και να είναι κατανοητό 

από ακροατήρια πέρα από το αρχικό ακροατήριο για το οποίο σχεδιάστηκε), 

μπορεί να περιγραφεί από ένα και μόνο προκαθορισμένο σχήμα 
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μεταδεδομένων με ένα περιορισμένο αριθμό πεδίων και δεν ενσωματώνει 

στοιχεία εμφάνισης που αποτρέπουν την επαναστόχευσή του. 

Στο [11] παρατίθενται τα ιδεώδη χαρακτηριστικά των μαθησιακών 

αντικειμένων: 

• Βασισμένα σε αντικείμενα – ικανά να επιτυγχάνουν έναν μεμονωμένο 

μαθησιακό στόχο 

• Μη εξαρτώμενα από το ιδιαίτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργούν – ικανά να σταθούν ανεξάρτητα από την υπόλοιπη 

σχετιζόμενη ιεραρχία 

• Αλληλεπιδραστικά – παρόλο που δεν απαιτείται, η ενεργός εμπλοκή 

των μαθητών είναι βασικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου 

• Αυτοπεριγραφόμενα – έχουν συνδεόμενα μεταδεδομένα 

• Ανεξάρτητα από μορφή – κατασκευασμένα ώστε να μην εξαρτώνται 

από συγκεκριμένη μορφή και στυλ 

 

2.3 Μεταδεδομένα για μαθησιακά αντικείμενα 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα μεταδεδομένα συχνά ορίζονται ως 

«δεδομένα για δεδομένα» ([11], [40], [80], [112], [136]). Το ΙΕΕΕ (στο [81]) 

φιλτράρει αυτόν τον ορισμό των μεταδεδομένων ως «πληροφορίες για ένα 

αντικείμενο». To [62] παρέχει έναν πληρέστερο ορισμό των μεταδεδομένων 

ως τις «δομημένες περιγραφές που είναι αποθηκευμένες ως δεδομένα σε Η/Υ 

και αποπειρώνται να περιγράψουν τις ουσιώδεις ιδιότητες άλλων αντικειμένων 

(που έχουν τη μορφή δεδομένων σε Η/Υ)». To [137] περιγράφει τα 

μεταδεδομένα ως τις πληροφορίες που σχετίζονται με εκείνα τα αντικείμενα 

που επιτρέπουν την πρόσβαση και το χειρισμό των αντικειμένων. Τα 

μεταδεδομένα περιγράφουν τι είναι το αντικείμενο (όπως το θέμα, λέξεις 

κλειδιά), πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί (από πού θα ανακτηθεί, πώς θα 

κωδικοποιηθεί) και πώς θα το διαχειριστούμε (οι σχέσεις του με άλλα 

αντικείμενα) ([137]). To [73] ορίζει τα μεταδεδομένα ως «δομημένα δεδομένα 

για περιεχόμενο» και την ετικετογράφηση (δηλ. τη διαδικασία της περιγραφής) 

ως «τη δημιουργία του αρχείου μεταδεδομένων που πρόκειται να τοποθετηθεί 

σε μια δεξαμενή μαθησιακού υλικού». To [63] αξιολογεί τα μεταδεδομένα ως 

«το συνολικό άθροισμα του τι μπορεί κάποιος να πει για οποιοδήποτε 
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πληροφοριακό αντικείμενο σε οποιοδήποτε επίπεδο συνάθροισης». Σύμφωνα 

με το [63], τα πληροφοριακά αντικείμενα αποτελούνται από περιεχόμενο, το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν και δομή, όλα εκ των οποίων 

μπορούν να εκφραστούν με δεδομένα. Τα μεταδεδομένα πληροφοριακών 

αντικειμένων: 

- πιστοποιούν την αυθεντικότητα και το βαθμό πληρότητας του 

περιεχομένου 

- καθιερώνουν και τεκμηριώνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργεί το περιεχόμενο 

- προσδιορίζουν και εκμεταλλεύονται τις δομικές σχέσεις που 

υπάρχουν ανάμεσα και εντός των πληροφοριακών αντικειμένων 

- παρέχουν ένα μεγάλο εύρος νοητικών σημείων πρόσβασης για 

ένα διαρκώς αυξανόμενο ποικιλόμορφο σύνολο χρηστών 

- παρέχουν κάποιες από τις πληροφορίες που θα παρείχε ένα 

επαγγελματίας σε ένα ερευνητικό περιβάλλον. 

To [62] σημειώνει ότι η πιο κοινή εφαρμογή μεταδεδομένων στον Ιστό 

είναι η αναζήτηση πόρων, μιας και τα μεταδεδομένα βοηθούν τους χρήστες 

του Ιστού στην ανακάλυψη αυτού που ψάχνουν. Οι μηχανές αναζήτησης 

χρησιμοποιούν μετα-ετικέτες για να παρέξουν αποτελεσματική ανάκτηση και 

ακριβείς ευρέσεις. Η διαθεσιμότητα συνεπών, ακριβών και καλά δομημένων 

περιγραφών των πόρων του Ιστού επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 

και σχετικότητα της ανακτώμενης πληροφορίας. 

Στον εκπαιδευτικό χώρο όπου η ανάγκη για ανεύρεση κατάλληλων 

εκπαιδευτικών πόρων (μαθησιακών αντικειμένων) είναι πιεστική, η, πιθανώς, 

δυναμική και πολυμεσική φύση των μαθησιακών αντικειμένων καθιστά 

αδύνατο (για τα περισσότερα από αυτά) τον εντοπισμό τους με τη χρήση 

μηχανών αναζήτησης που βασίζονται σε κείμενο (όπως το Google), οι οποίες, 

επιπροσθέτως, επιστρέφουν αποτελέσματα που είναι δύσκολο να 

προσπελαστούν από δασκάλους και μαθητές ([133]). Σύμφωνα με το [60], τα 

προβλήματα που παρουσιάζουν οι μηχανές αναζήτησης στους χρήστες 

γενικότερα, και στους εκπαιδευτικούς ειδικότερα, είναι γνωστά και πολλαπλά: 

χιλιάδες σχετικά έγγραφα ανακτώνται σε απόκριση σχεδόν οποιουδήποτε 

string αναζήτησης, οι κατάλληλοι εκπαιδευτικοί πόροι είναι δύσκολο να 

ευρεθούν και να αξιολογηθούν και το πολυμεσικό ή αλληλεπιδραστικό 
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περιεχόμενο δεν είναι απευθείας εξερευνήσιμο. Μια ευρέως προτεινόμενη 

λύση σ’ αυτά τα προβλήματα είναι να στραφεί η προσοχή στα πραγματικά 

νοήματα των λέξεων στα έγγραφα του Ιστού και να παρασχεθεί νόημα σε 

μορφή κειμένου για τους πόρους του Ιστού που δεν βασίζονται σε κείμενο. 

Απόπειρες για τη σύλληψη αυτών των νοημάτων έχουν αποτελέσει το κίνητρο 

για τα περιγραφικά μεταδεδομένα που βασίζονται στον Ιστό. Το [62] 

σημειώνει ότι «αν υπάρχει μια λύση στο πρόβλημα της ανακάλυψης πόρων 

στον Ιστό, αυτή πρέπει σίγουρα να βασιστεί σε ένα κατανεμημένο μοντέλο 

καταλόγου μεταδεδομένων». 

Απαιτείται, λοιπόν, η περιγραφή των μαθησιακών αντικειμένων με 

μεταδεδομένα τα οποία περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το αντικείμενο 

που περιγράφουν ([11]). Τα μεταδεδομένα απαιτούνται για την υποστήριξη 

της πρόσβασης, αναζήτησης, επιλογής, χρήσης, εμπορίας και διαχείρισης 

των μαθησιακών αντικειμένων ([59]). 

Τα εκπαιδευτικά μεταδεδομένα παρέχουν πληροφορίες για 

εκπαιδευτικούς πόρους. Αναφέρονται στη συλλογή λέξεων – κλειδιών, 

ιδιοτήτων και περιγραφικών πληροφοριών που ενημερώνουν τους 

εκπαιδευτές, μαθητές και τα συστήματα για ένα μαθησιακό αντικείμενο και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες εκπαιδευτές και 

παιδαγωγούς, από ιδρύματα που προσφέρουν εκπαίδευση και από μαθητές 

που αναζητούν εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά μεταδεδομένα βοηθούν τους 

εκπαιδευτές και τους μαθητές να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση 

και τη λειτουργικότητα ενός μαθησιακού αντικειμένου ([11]). Τα καλά 

σχεδιασμένα και επαρκή μεταδεδομένα βοηθούν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων από τους μαθητές καθώς επίσης και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ώστε να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες για την εκπαίδευση που 

προσφέρουν ([112]). 

Η IEEE LTSC ([81]) σημειώνει ότι ο σκοπός των μεταδεδομένων είναι «η 

διευκόλυνση της αναζήτησης, αξιολόγησης, απόκτησης και χρήσης» των 

πόρων. Ο σκοπός των μεταδεδομένων για εκπαιδευτικούς πόρους είναι, 

επίσης, «η διευκόλυνση του διαμοιρασμού και της ανταλλαγής μαθησιακών 

αντικειμένων, η οποία επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη καταλόγων και 

απογραφικών λιστών λαμβάνοντας υπόψη την ποικολομορφία πολιτιστικών 

και γλωσσικών πλαισίων μέσα στα οποία αξιοποιούνται τα μαθησιακά 



Κεφάλαιο 2 Μαθησιακά αντικείμενα και μεταδεδομένα – Το πρότυπο ΙΕΕΕ LOM 

 - 27 - 

αντικείμενα και τα μεταδεδομένα τους» ([81]). Το [61] σημειώνει ότι τα 

μεταδεδομένα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα περιγραφικό σύστημα του 

οποίου σκοπός είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των επιδιώξεων 

ενός αντικειμένου. Ο σκοπός και η χρησιμότητα των μεταδεδομένων στο e-

learning είναι ότι παρέχει την ικανότητα αναγνώρισης και περιγραφής του 

μαθησιακού περιεχομένου έτσι ώστε οι σχεδιαστές να μπορούν να βρίσκουν, 

συναρμολογούν και να παραδίδουν το σωστό μαθησιακό περιεχόμενο, στο 

σωστό άτομο, στο σωστό χρόνο. Τα μεταδεδομένα παρέχουν τα μέσα για την 

πλήρη περιγραφή και αναγνώριση κάθε κομματιού του μαθησιακού 

περιεχομένου έτσι ώστε οι σχεδιαστές περιεχομένου να μπορούν να το 

βρίσκουν, επιλέγουν, ανακτούν, συνδυάζουν, χρησιμοποιούν / 

επαναχρησιμοποιούν και να το κατευθύνουν με στόχο την κατάλληλη χρήση 

του ([46]). Το [11] συμφωνεί ότι ο σκοπός των μεταδεδομένων είναι να κάνουν 

ευκολότερη για εκπαιδευτές και μαθητές την ανεύρεση των απαιτούμενων 

μαθησιακών αντικειμένων. 

Τα μεταδεδομένα δίνουν τη δυνατότητα πολύπλοκων αναζητήσεων. Μια 

αναζήτηση δεν περιορίζεται μόνο σε λέξεις κλειδιά, αλλά και σε αντικείμενα 

που αναφέρονται σε ένα θέμα, σε καθορισμένη γλώσσα και με καθορισμένη 

διάρκεια. Τα μεταδεδομένα μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους σχεδιαστές 

μαθημάτων να βρουν περιεχόμενο για το οποίο έχουν, νομικά, την άδεια να 

χρησιμοποιήσουν, παρά να το αναπτύξουν εκ του μηδενός ([80]). Είναι τα 

μεταδεδομένα που περιγράφουν τα μαθησιακά αντικείμενα τα οποία 

εξερευνώνται και όχι τα ίδια τα μαθησιακά αντικείμενα. Χρησιμοποιούνται 

πρότυπα πεδία για να περιγράψουν το μαθησιακό αντικείμενο και η μηχανή 

αναζήτησης εξετάζει τα δεδομένα σ’ αυτά τα πεδία ώστε να αντλήσει μια λίστα 

αντικειμένων που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης ([123]). Ένας άλλος 

στόχος είναι η παρακολούθηση πληροφοριών κατοχής και η διαχείριση 

δικαιωμάτων χρήσης. Η διαχείριση κατοχής και δικαιωμάτων αναφέρεται στο 

ποιος κατέχει τον πόρο, ποιος πρέπει να ωφεληθεί όταν χρησιμοποιείται και 

πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το είδος αυτό των μεταδεδομένων επιτρέπει 

να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται όπως έχει σχεδιαστεί και ότι η 

ωφέλεια καταλήγει εκεί που πρέπει ([123]). 

Τα εκπαιδευτικά μεταδεδομένα μπορούν να περιγράψουν οποιαδήποτε 

κλάση εκπαιδευτικών αντικειμένων (ή μαθησιακών αντικειμένων), όπως οι 
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σειρές μαθημάτων ([112]). Το επίπεδο των μεταδεδομένων μπορεί επίσης να 

ποικίλει. Συλλογικά μεταδεδομένα αναφέρονται σε συλλογές αντικειμένων, 

ενώ ατομικά μεταδεδομένα αναφέρονται σε μεμονωμένα αντικείμενα, που 

συχνά περιέχονται μέσα σε συλλογές ([63]). Το [46] προτείνει ότι τα 

μεταδεδομένα μπορούν και, ιδεωδώς, απαιτείται να εφαρμόζονται σε όλα τα 

μεγέθη και τύπους μαθησιακού περιεχομένου, από το μικρότερο κομμάτι 

ανεπεξέργαστου δεδομένου, μέχρι μια πλήρη σειρά μαθημάτων ή μια 

ολόκληρη διδακτέα ύλη. Η χρήση των μεταδεδομένων μ’ αυτόν τον τρόπο 

επιτρέπει σε κάθε επίπεδο περιεχομένου να είναι αναζητήσιμο και 

επαναχρησιμοποιήσιμο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι το ίδιο εύκολο να 

βρεθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί ένα κομμάτι κειμένου, μια σελίδα σε ένα 

κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου, ή μια ολόκληρη σειρά μαθημάτων. Το 

όραμα της πραγματικά εξατομικευμένης μάθησης μπορεί να επιτευχθεί όταν 

χρησιμοποιούνται μεταδεδομένα για το φιλτράρισμα, την επιλογή και τη 

συναρμολόγηση μόνο των σωστών κομματιών του μαθησιακού περιεχομένου, 

έτσι ώστε να είναι εξατομικευμένες και να παραδίδονται με τη σωστή συσκευή 

και ακριβώς στο σωστό χρόνο ([46]). Τα μεταδεδομένα επιτρέπουν σε ένα 

Σύστημα Μαθησιακής Διαχείρισης (LMS) να καταρτίζει αυτόματα καταλόγους 

με όλες τις σειρές μαθημάτων, τα μαθήματα, και άλλα διαθέσιμα τμήματα του 

υλικού ([80]). Υψηλού επιπέδου μεταδεδομένα απαιτούνται για τη δυναμική 

συναρμολόγηση αντικειμένων και την προσαρμογή του μαθητικού υλικού στις 

ανάγκες του μαθητή ([73]). Η ύστατη χρησιμότητα των μεταδεδομένων 

εξαρτάται από την ύπαρξη έγκυρων μεταδεδομένων για κάθε αντικείμενο και 

την ύπαρξη εργαλείων αναζήτησης για τη χρήση αυτών των μεταδεδομένων. 

Το κλειδί για το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση  μαθησιακών 

αντικειμένων δεν είναι τα ίδια τα μαθησιακά αντικείμενα αλλά η επιτυχής 

ανάπτυξη προτυποποιημένων προδιαγραφών μεταδεδομένων. 

 

2.4 Αποθήκες μαθησιακού υλικού 
Το [93] σημειώνει ότι υπάρχουν δύο απαραίτητα συστατικά σε ένα 

μαθησιακό αντικείμενο: το περιεχόμενο του αντικειμένου και η ετικέτα 

μεταδεδομένων. Το [53] επισημαίνει ότι τα μαθησιακά αντικείμενα 

αναφέρονται σε εκπαιδευτικούς πόρους και ότι τα μεταδεδομένα αναφέρονται 
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στη συστηματική περιγραφή τους για τη διευκόλυνση της αναζήτησης και 

διαχείρισης. Τα μαθησιακά αντικείμενα κατασκευάζονται σε μικρά κομμάτια, 

συναρμολογούνται σε μια αποθήκη μαθησιακών αντικειμένων και 

παραδίδονται στο μαθητή μέσω μιας ποικιλίας μέσων ([11]). Το [53] 

προσθέτει ότι οι αποθήκες με μαθησιακά αντικείμενα αντιπροσωπεύουν on-

line εξερευνήσιμες συλλογές μαθησιακών αντικειμένων. Μια αποθήκη 

μαθησιακών αντικειμένων αποθηκεύει και τα μαθησιακά αντικείμενα και τα 

μεταδεδομένα τους, είτε αποθηκεύοντάς τα μαζί, είτε παρουσιάζοντας μια 

συνδυασμένη αποθήκη προς τον έξω κόσμο, ενώ στην ουσία αυτή βρίσκεται 

ξεχωριστά ([103]). 

Ο Stephen Downes στο [36] αναλύει ότι υπάρχουν δύο κύριοι τύποι 

αποθηκών μαθησιακού υλικού: αυτές που περιέχουν και τα μαθησιακά 

αντικείμενα και τα μεταδεδομένα τους, και αυτές που περιέχουν μόνο τα 

μεταδεδομένα. Στη δεύτερη περίπτωση, τα μαθησιακά αντικείμενα βρίσκονται 

σε άλλη τοποθεσία και η αποθήκη χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τον 

εντοπισμό τους. Στην πρώτη περίπτωση, η αποθήκη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για τον εντοπισμό και για την παράδοση του μαθησιακού 

αντικειμένου. 

Οι περισσότερες αποθήκες μαθησιακού υλικού είναι αυτόνομες. Αυτό 

σημαίνει ότι λειτουργούν περίπου ως πύλες εισόδου (portals) μιας και 

περιέχουν ένα user interface που βασίζεται στον Παγκόσμιο Ιστό, έναν 

μηχανισμό αναζήτησης και έναν κατάλογο στον οποίο παρατίθενται οι 

κατηγορίες των αντικειμένων που περιέχει. Μια άλλη μεγάλη ομάδα 

αποθηκών μαθησιακού υλικού λειτουργεί ως βάση δεδομένων που 

επισυνάπτεται σε άλλο προϊόν. Ένα Learning Content Management System 

(LCMS), για παράδειγμα, μπορεί να περιέχει μια τέτοια βάση δεδομένων για 

αποκλειστική του χρήση. 

Υπάρχουν δύο κύρια μοντέλα αποθηκών μαθησιακού υλικού. Η 

κυριότερη μορφή είναι μια συγκεντρωτική μορφή στην οποία τα μεταδεδομένα 

βρίσκονται σε ένα μόνο server ή website (τα ίδια τα μαθησιακά αντικείμενα 

μπορεί να βρίσκονται κάπου αλλού). Ένα εναλλακτικό μοντέλο είναι το 

κατανεμημένο μοντέλο στο οποίο τα μεταδεδομένα βρίσκονται σε πολλούς 

servers ή websites. Οι κατανεμημένες αποθήκες μαθησιακού υλικού συνήθως 
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χρησιμοποιούν την ομότιμη (peer-to-peer) αρχιτεκτονική για να επιτρέπουν 

στους servers ή στα websites να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα αποθηκών μαθησιακού υλικού: 

- Merlot. To Merlot είναι, ίσως, η γνωστότερη αποθήκη 

μαθησιακού υλικού. Είναι μια συγκεντρωτική αποθήκη που 

περιέχει μόνο μεταδεδομένα και παρέχει συνδέσμους σε 

αντικείμενα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. 

Είναι αυτόνομη και λειτουργεί ως πύλη εισόδου για μαθησιακά 

αντικείμενα. Πέρα από το ότι παρέχει αναζήτηση και 

κατηγοριοποίηση, το Merlot περιλαμβάνει και μια υπηρεσία που 

παρέχεται από κοινότητες εξειδικευμένων επιστημόνων σε 

θεματικές περιοχές με την οποία επισκοπούνται τα περιεχόμενα 

της βάσης. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε ομότιμη βάση (peer 

review). http://www.merlot.org. 

- Campus Alberta Repository of Educational Objects. Η 

αποθήκη εκπαιδευτικών υλικών της Πανεπιστημιούπολης Alberta 

είναι μια συγκεντρωτική συλλογή μαθησιακών αντικειμένων που 

προορίζεται για εκπαιδευτικούς στην Alberta του Καναδά. Το 

CAREO είναι μια αυτόνομη αποθήκη μαθησιακού υλικού που 

περιέχει μεταδεδομένα και παρέχει πρόσβαση σε μαθησιακά 

αντικείμενα που βρίσκονται σε απομακρυσμένους web servers. 

http://www.careo.org. 

- Portals for Online Objects in Learning. To POOL (Πύλες 

Εισόδου για online αντικείμενα στη μάθηση) είναι ένα 

κατανεμημένο (ομότιμο) σύστημα αποθηκών μαθησιακού υλικού 

που στόχο έχει τη δημιουργία μιας Πανκαναδικής αποθήκης 

μαθησιακού υλικού. Ο κύριος σκοπός του POOL είναι η 

ανάπτυξη και κατανομή εργαλείων για τη δημιουργία 

συνδεδεμένων αποθηκών μαθησιακού υλικού. 

http://www.newmic.com/pool. 

- National SMETE Distributed Library. H Εθνική Κατανεμημένη 

Βιβλιοθήκη SMETE έχει ως στόχο να αναπτυχθεί ως μια 

«ομοσπονδία» αποθηκών μαθησιακού υλικού στην οποία κάθε 

βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί διαφορετικές μορφές εγγράφων, 

http://www.merlot.org/
http://www.careo.org/
http://www.newmic.com/pool
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διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης, και διαφορετικά σχήματα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων. Το NSDL έχει στόχο να συνδέσει 

αυτές τις βιβλιοθήκες με τη χρήση μιας κοινής μηχανής 

αναζήτησης που ονομάζεται Emerge και μιας μεθόδου για 

κατανεμημένους πόρους που ονομάζεται LOVE (Learning Object 

Virtual Exchange – Εικονική Ανταλλαγή Μαθησιακών 

Αντικειμένων). http://www.smete.org. 

 

2.5 Το Στάνταρ Μεταδεδομένων Μαθησιακών Αντικειμένων 

ΙΕΕΕ LOM 
Η ανάπτυξη του LOM (Learning Object Metadata) ξεκίνησε ως απάντηση 

στις πρακτικές ανάγκες αυτών που αναπτύσσουν online συλλογές 

μαθησιακών αντικειμένων ([67]). Το 1998, ο IMS και η ARIADNE υπέβαλαν 

μια κοινή πρόταση στο ΙΕΕΕ (Institute of Electric and Electronic Engineers), η 

οποία αποτέλεσε τη βάση δημιουργίας της προδιαγραφής LOM. O IMS και η 

ARIADNE βρήκαν ότι περίπου 75% των προτεινόμενων μοντέλων τους θα 

μπορούσε να συγκλίνει, με λίγη δυσκολία, γεγονός που οδήγησε στην 

υπογραφή ενός «Μνημονίου Κατανόησης» ([107]). Η σύγκλιση αυτών των 

δύο προδιαγραφών, μέσω πολλαπλών προσχεδίων και αναθεωρήσεων, 

σταδιακά αναπτύχθηκε σε επίσημο στάνταρ του ΙΕΕΕ ([67]). Το ΙΕΕΕ 

1484.12.1 (Μοντέλο Δεδομένων Μεταδεδομένα Μαθησιακών Αντικειμένων) 

εγκρίθηκε ως νέο στάνταρ από το Συμβούλιο των Στάνταρ ΙΕΕΕ-SA στις 13 

Ιουνίου 2002 ([81]). 

To LOM επικεντρώνει στην περιγραφή αποτελούμενων από 

υπομονάδες, επαναχρησιμοποιήσιμων εκπαιδευτικών πόρων (ή μαθησιακών 

αντικειμένων) για να διευκολυνθεί η χρήση τους από εκπαιδευτικούς, 

συγγραφείς, μαθητές και διαχειριστές ([81]). Το LOM αναλαμβάνει αυτό το 

έργο μέσω της αποκαλούμενης «στρουκτουραλιστικής» παρά μιας 

«μινιμαλιστικής» προσέγγισης στα μεταδεδομένα ([56]). Αντί να παρουσιάσει 

ένα σχετικά απλό μοντέλο δεδομένων που ορίζει έναν ελάχιστο αριθμό 

στοιχείων, όπως το Dublin Core, το LOM καθορίζει 76 στοιχεία δεδομένων 

(που καλύπτουν μια ευρεία ποικιλία χαρακτηριστικών για τα μαθησιακά 

αντικείμενα) και τοποθετεί αυτά τα στοιχεία σε αλληλοσυσχετίσεις που είναι 

http://www.smete.org/
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και ιεραρχικές και επαναληπτικές ([56]). Σύμφωνα με το [117] το σχήμα 

περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες του Dublin Core και το επεκτείνει σε ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών που μπορούν να περιγράψουν επαρκώς ένα 

μαθησιακό αντικείμενο. 

Το LOM περιγράφεται με τη χρήση της προδιαγραφής δομής δεδομένων 

ISO/IEC 11404 και καθορίζει τη σύνταξη και τη σημασιολογία μεταδεδομένων 

μαθησιακών αντικειμένων, που ορίζονται ως βασικές ιδιότητες για την πλήρη 

και επαρκή περιγραφή ενός μαθησιακού αντικειμένου ([5]). Περιλαμβάνονται 

ονόματα στοιχείων, ορισμοί, τύποι δεδομένων, ταξινομίες, λεξιλόγια, και μήκη 

πεδίων. Σχετικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών αντικειμένων προς 

περιγραφή περιλαμβάνουν τύπο αντικειμένου, συγγραφέα, κάτοχο, όρους 

διανομής και μορφή. Περιλαμβάνονται, επίσης, γενικά πληροφοριακά στοιχεία 

όπως τίτλος, συγγραφέας, περιγραφή και λέξεις – κλειδιά, τεχνικά στοιχεία 

όπως μέγεθος αρχείου, και τύπος, καθώς, επίσης, και εκπαιδευτικά στοιχεία, 

όπως «τυπικός χρόνος εκμάθησης» ([60]). Όπου έχει εφαρμογή, τα δεδομένα 

μαθησιακών αντικειμένων μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν παιδαγωγικά 

χαρακτηριστικά όπως διδακτικό ή αλληλεπιδραστικό στυλ, εκπαιδευτική 

βαθμίδα, επίπεδο δυσκολίας και προαπαιτούμενα ([5]).  

Τα στοιχεία του IEEE LOM έχουν ιεραρχική δομή. Κάποια στοιχεία είναι 

σύνθετα αποτελούμενα από υποστοιχεία. Τα σύνθετα στοιχεία δεν έχουν τιμές 

απευθείας, μόνο στοιχεία δεδομένων χωρίς υποστοιχεία έχουν άμεσες τιμές. 

Τα υποστοιχεία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του σύνθετου στοιχείου. Για 

παράδειγμα, το σύνθετο στοιχείο «7.2 Πόρος» έχει δύο υποστοιχεία, «7.2.1 

Αναγνωριστικό» και «7.2.2 Περιγραφή» ([40] και [59]). Αυτό το ολοκληρωμένο 

ιεραρχικό εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων μπορεί να αναφερθεί ως «δομή 

δέντρου» ενός εγγράφου. Στη βάση της ιεραρχίας είναι το στοιχείο «ρίζα». Το 

στοιχείο ρίζα περιέχει πολλά υποστοιχεία. Αν ένα υποστοιχείο περιέχει 

επιπρόσθετα υποστοιχεία ονομάζεται «κλάδος». Υποστοιχεία που δεν 

περιέχουν υποστοιχεία ονομάζονται «φύλλα» ([82]). Η σχέση μεταξύ ρίζας, 

κλάδων και φύλλων φαίνεται στο Σχήμα 2.1 με τη χρήση δειγματικών 

στοιχείων από το στάνταρ IEEE LOM. 
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Σχήμα 2.1: Άποψη δέντρου του LOM (από το [82]) 

 
2.5.1 Δομή μεταδεδομένων 

Το εννοιολογικό μοντέλο LOM περιγράφει μαθησιακά αντικείμενα με μια 

ιεραρχική δομή μεταδεδομένων που ομαδοποιούνται σε εννιά κατηγορίες 

επιπέδου κορυφής. Μέσα σ’ αυτές τις κατηγορίες παρέχονται πιο 

λεπτομερειακές περιγραφές καθώς μετακινούμαστε πιο κάτω στην ιεραρχία 

([56], [112]). Το [117] σημειώνει ότι κάθε κατηγορία είναι σχετικά ανεξάρτητη 

και χαρακτηρίζει το μαθησιακό αντικείμενο από μια ξεχωριστή άποψη. 

Στα [81], [40] και [60] παρέχονται περισσότερο λεπτομερείς περιγραφές 

των κατηγοριών. 

1. Η Γενική κατηγορία ομαδοποιεί πληροφορίες που περιγράφουν το 

μαθησιακό αντικείμενο ως σύνολο. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τα 

στοιχεία «1.1 Αναγνωριστικό», «1.2 Τίτλος» και «1.3 Γλώσσα». 

2. Η κατηγορία Κύκλου Ζωής ομαδοποιεί τα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με την ιστορία και την τρέχουσα κατάσταση του μαθησιακού 

αντικειμένου. Περιγράφει επίσης τα άτομα και τους οργανισμούς που 

επηρέασαν το μαθησιακό αντικείμενο κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του. 

Στοιχεία δεδομένων σ’ αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνουν τα «2.1 Έκδοση» 

και «2.2 Κατάσταση». Η κατηγορία κύκλου ζωής χρησιμοποιεί το ιεραρχικό 
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στοιχείο «2.3 Συνεισφορά» μαζί με το μοντέλο δεδομένων και τη μορφή 

κωδικοποίησης της «Ηλεκτρονικής Επαγγελματικής Κάρτας» (ή vCard) για να 

καταγράψει τους ρόλους και τις ταυτότητες των διαφόρων συντελεστών 

(συγγραφέων, εκδοτών, κλπ.). 

3. Η κατηγορία των Μετα-μεταδεδομένων ομαδοποιεί πληροφορίες για τα 

μεταδεδομένα, παρά για το μαθησιακό αντικείμενο που αυτά περιγράφουν. 

Περιλαμβάνει ένα αναγνωριστικό για κάθε μεταδεδομένο, τους συντελεστές 

των μεταδεδομένων και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα μεταδεδομένα. 

4. Η Τεχνική κατηγορία ομαδοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις και 

χαρακτηριστικά του μαθησιακού αντικειμένου. Αυτή η κατηγορία περιγράφει το 

μέγεθος και την τοποθεσία του μαθησιακού αντικειμένου και άλλα 

αποκαλούμενα «αντικειμενικά» χαρακτηριστικά του μαθησιακού αντικειμένου. 

5. Η Εκπαιδευτική κατηγορία ομαδοποιεί τα εκπαιδευτικά και 

παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του μαθησιακού αντικειμένου. Η Εκπαιδευτική 

κατηγορία εστιάζει σε περισσότερο «υποκειμενικά» χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου, υποδεικνύοντας χαρακτηριστικά του ακροατηρίου όπως ηλικία, 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και ρόλους. Αυτή η κατηγορία επίσης παρέχει 

στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν σε πολύπλοκες 

αλληλοσυσχετίσεις περιγράφοντας τον τύπο και το επίπεδο της 

αλληλεπίδρασης που παρέχει το αντικείμενο, καθώς και την πληρότητα των 

περιεχομένων του. 

6. Η κατηγορία των Δικαιωμάτων ομαδοποιεί τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας και τις προϋποθέσεις χρήσης του μαθησιακού αντικειμένου. Γι’ 

αυτήν την κατηγορία, το LOM υιοθέτησε μια σχετικώς απλή προσέγγιση, 

υποδεικνύοντας αν εμπλέκονται ή όχι κόστη χρήσης και αν υπάρχουν 

περιορισμοί ή όχι στη χρήση. 

7. Η κατηγορία Σχέσεων ομαδοποιεί χαρακτηριστικά που ορίζουν τη 

σχέση ανάμεσα σ’ αυτό το μαθησιακό αντικείμενο και σε άλλα, με ένδειξη του 

τύπου της σχέσης (για παράδειγμα «αναφέρεται από» ή «είναι μέρος τού»). 

8. Η κατηγορία Σχολίων παρέχει σχόλια πάνω στη χρήση του 

μαθησιακού αντικειμένου και πληροφορίες για το πότε και ποιος δημιούργησε 

τα σχόλια. Η κατηγορία σχολίων επιτρέπει στους εκπαιδευτές να 

διαμοιράζονται εκτιμήσεις τους, προτάσεις και άλλα σχόλια για την 

εκπαιδευτική χρήση του μαθησιακού αντικειμένου. 
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9. Η κατηγορία Ταξινόμησης περιγράφει το πού μπορεί να ταξινομηθεί το 

μαθησιακό αντικείμενο εντός ενός συγκεκριμένου συστήματος ταξινόμησης. 

Εφόσον μπορεί να γίνει αναφορά σε οποιοδήποτε σύστημα ταξινόμησης, 

αυτή η κατηγορία παρέχει έναν απλό μηχανισμό επέκτασης. Περιλαμβάνει 

εννέα πολύπλοκα δομημένα στοιχεία που μπορούν να προσαρμοστούν για τη 

χρήση οποιουδήποτε σκοπού κατηγοριοποίησης ή ταξινόμησης. Ανάμεσα 

στους ιδιαίτερους σκοπούς που προτείνονται για αυτήν την ομάδα στοιχείων 

(από τις συνιστώμενες τιμές λεξιλογίου) είναι «ιδέες», «προαπαιτούμενα», 

«εκπαιδευτικοί στόχοι», «ικανότητες», κλπ. 

Το Σχήμα 2.2 παρουσιάζει όλα τα στοιχεία δεδομένων. 

 

 
 

Σχήμα 2.2: Διάγραμμα του ΙΕΕΕ LOM (από το [41]) 

 

2.5.2 Στοιχεία δεδομένων 
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Για κάθε στοιχείο δεδομένου (ή πεδίο), το βασικό σχήμα ορίζει (από [81] 

και [40]): 

- όνομα – το όνομα με το οποίο αναφέρεται το στοιχείο δεδομένου 

- ερμηνεία – ο ορισμός του στοιχείου δεδομένου 

- μέγεθος – ο επιτρεπόμενος αριθμός τιμών 

- σειρά – εάν η σειρά των τιμών είναι σημαντική (έχει νόημα για 

στοιχεία δεδομένων με πολλαπλές τιμές) 

- πεδίο τιμών – το σύνολο των επιτρεπόμενων τιμών για το 

στοιχείο δεδομένου – συνήθως με τη μορφή κάποιου λεξιλογίου ή 

αναφοράς σε άλλο στάνταρ (όπως το ISO8601 για την 

αναπαράσταση των ημερομηνιών) 

- τύπος δεδομένου – ένα σύνολο διακριτών τιμών 

- παράδειγμα – ένα επεξηγηματικό παράδειγμα 

Στο πεδίο του μεγέθους, η τιμή του μικρότερου επιτρεπτού μεγίστου 

αναφέρεται στο μικρότερο αριθμό εμφανίσεων ενός στοιχείου τον οποίο 

πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί μια εφαρμογή (όπως ένα LMS). Αυτός είναι 

ο μέγιστος αριθμός εμφανίσεων του στοιχείου για τις οποίες υπάρχει εγγύηση 

ότι μπορούν να περάσουν από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Οι ταξινομίες και τα 

λεξιλόγια που αναφέρονται στο στάνταρ είναι δομημένες συλλογές όρων που 

μπορούν να αποτελέσουν τιμές για στοιχεία μεταδεδομένων ([81]). 

Για κάθε ένα από τα στοιχεία δεδομένων, η προδιαγραφή περιλαμβάνει 

τον τύπο δεδομένων από τον οποίο παράγονται οι τιμές του, όπως το string 

Ημερομηνίας ή Χαρακτήρα. Η έννοια του “LangString” χρησιμοποιείται για να 

αναπαραστήσει μια φράση σε μια ανθρώπινη γλώσσα. Μια τιμή αυτού του 

τύπου αποτελείται από πολλαπλά ζεύγη (Language, String) όπου η 

«Γλώσσα» αναφέρεται στην ανθρώπινη γλώσσα (σύμφωνα με το στάνταρ 

ISO639) και το «Αλφαριθμητικό» αναφέρεται στο πραγματικό αλφαριθμητικό 

χαρακτήρων (σύμφωνα με το ISO/IEC 10646-1). Για παράδειγμα, μπορούν να 

οριστούν δύο τίτλοι για το μαθησιακό αντικείμενο: ένας στα Ελληνικά και ένας 

στα Αγγλικά ([40]). 

Τα λεξιλόγια είναι προτεινόμενες λίστες κατάλληλων τιμών που ορίζουν 

το πεδίο τιμών του στοιχείου δεδομένου (πεδίου). Ο τύπος δεδομένου 

λεξιλογίου αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος ορίζει την πηγή του 

λεξιλογίου, ενώ το δεύτερο μέρος ορίζει τις τιμές του λεξιλογίου ή της λίστας 
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([82]). Άλλες τιμές, που δεν είναι παρούσες στη λίστα, μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, τα μεταδεδομένα που στηρίζονται στις 

προτεινόμενες τιμές θα έχουν το μεγαλύτερο βαθμό σημασιολογικής 

διαλειτουργικότητας ή τη μεγαλύτερη πιθανότητα αυτά τα μεταδεδομένα να 

γίνονται κατανοητά από άλλους τελικούς χρήστες. Η χρήση ενός μη 

προτεινόμενου λεξιλογίου μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στον 

περιγραφέα των μαθησιακών αντικειμένων, έχει το μειονέκτημα, όμως, της 

μειωμένης σημασιολογικής διαλειτουργικότητας ([40]). 

 
2.5.3 IEEE LOM Δεσμεύσεις 

Σύμφωνα με το ([43]), τo LOM είναι ένα «πολυμερές στάνταρ» όπου το 

σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων είναι ένα ανεξάρτητο στάνταρ και κάθε 

συντακτική αναπαράσταση είναι ένα άλλο ανεξάρτητο στάνταρ που 

αναπτύσσεται ως συγκεκριμένη δέσμευση του μοντέλου δεδομένων LOM. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ της σημασιολογίας των 

μεταδεδομένων και της συντακτικής αναπαράστασής τους ([133]). To 

εννοιολογικό σχήμα δεδομένων IEEE LOM δεν περιέχει τίποτα σχετικό με την 

αποθήκευση και διαχείριση των μεταδεδομένων εντός ενός αυτόνομου 

περιβάλλοντος. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα, είναι 

αναγκαίο να προτυποποιούνται και συγκεκριμένες αναπαραστάσεις του 

εννοιολογικού μοντέλου των μεταδεδομένων με το όνομα «δεσμεύσεις» 

(bindings). Η ΙΕΕΕ LTSC εκδίδει στάνταρ για δεσμεύσεις LOM (LOM bindings) 

ως μέρος του στάνταρ LOM. Η σύνταξη της κωδικοποίησης για τη δέσμευση 

εννοιολογικών σχημάτων δεδομένων γίνεται με τη γλώσσα XML. 

H Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (XML) είναι μια μέθοδος τοποθέτησης 

δομημένων δεδομένων σε ένα αρχείο κειμένου ([96]). H XML αποτελείται από 

ένα σύνολο κανόνων σχεδιασμού δομημένων δεδομένων που είναι εύκολο να 

παράγονται και να διαβάζονται από μηχανές και ανθρώπους. Είναι η 

υποκείμενη σύνταξη για τη μεταφορά δομημένων δεδομένων στο Internet 

([43]). H XML μπορεί να χειριστεί διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας. Είναι 

ανεξάρτητη από διακομιστές και από συγκεκριμένες εταιρείες και μπορεί να 

επεκταθεί από το χρήστη ([96]). Οι περισσότερες προδιαγραφές μαθησιακής 

τεχνολογίας για μεταδεδομένα ορίζουν τα μεταδεδομένα χρησιμοποιώντας 

XML έγγραφα για να υπάρχει ευελιξία και επεκτασιμότητα ([104]). Το 
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προσχέδιο του στάνταρ ΙΕΕΕ Ρ1484.12.3 περίεχει την XML Δέσμευση 

Γλώσσας Ορισμού Σχήματος για Μεταδεδομένα Μαθησιακών Αντικειμένων 

([82]). 

To Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework - 

RDF) εγκαθιστά μια αρχιτεκτονική για τα μεταδεδομένα του Ιστού και 

προωθείται ως η κύρια υποδομή της δραστηριότητας του Σημασιολογικού 

Ιστού (Semantic Web) στο Κονσόρτσιουμ για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) 

([43]). Το RDF είναι ένα επιπρόσθετο στρώμα πάνω από την XML που είναι 

σχεδιασμένο να υποστηρίζει την επαναχρησιμοποίηση και την ανταλλαγή 

όρων λεξιλογίου σε χώρους ονομάτων (σύνολα ονομάτων στα οποία όλα τα 

ονόματα είναι μοναδικά) ([43]). Το RDF είναι μια υποδομή που κάνει δυνατή 

την κωδικοποίηση, ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση δομημένων 

μεταδεδομένων και υποστηρίζει την ανταλλαγή της γνώσης στον Ιστό ([96]). 

Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι ταυτόχρονα και ένα τεχνικό πλαίσιο και ένα 

όραμα δημιουργίας σημασιολογικώς ενσυνείδητων εφαρμογών στον Ιστό. 

Είναι ένα σύνολο καθολικών, ουδέτερων προτύπων και εργαλείων για τη 

δημοσίευση και επεξεργασία μεταδεδομένων σε εφαρμογές ([106]). Ο 

Σημασιολογικός Ιστός, επίσης, καθιερώνει το τεχνικό υπόβαθρο για τα 

μεταδεδομένα των μαθησιακών αντικειμένων. Τα μαθησιακά συστήματα 

εισάγουν επιπρόσθετη σημασιολογία στα πρότυπα, ειδικά αναφερόμενη στο 

συγκεκριμένο πεδίο ορισμού. Ο πυρήνας του Σημασιολογικού Ιστού ορίζεται 

από ένα σύνολο προτάσεων του Κονσόρτσιουμ για τον Παγκόσμιο Ιστό 

(W3C) (οι οποίες εισήγαγαν το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (RDF), καθώς και 

τη Γλώσσα Οντολογίας του Ιστού (OWL) ([106]). 

 
2.6 Επισκόπηση υλοποιήσεων του LOM 

Το στάνταρ LOM ορίζει φιλόδοξα σχεδόν 80 στοιχεία για την περιγραφή 

και διαχείριση μαθησιακών αντικειμένων. Ωστόσο, ο αριθμός και μόνο καθώς 

και η ποικιλία των στοιχείων σ’ αυτήν την προδιαγραφή μεταδεδομένων έχει 

δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες για τους κατασκευαστές. Το Παγκόσμιο 

Κονσόρτσιουμ IMS (στο [60]) εξηγεί ότι πολλές εταιρείες έχουν εκφράσει 

μικρό ή καθόλου ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προϊόντων που απαιτούνται 

για την υποστήριξη ενός συνόλου μεταδεδομένων με περισσότερα από 80 
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στοιχεία. Οι περισσότερες έχουν ήδη υφιστάμενα προϊόντα για τα οποία 

ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν έναν ελάχιστο αριθμό στοιχείων 

για τα οποία η κοινότητα των εκπαιδευτικών πόρων θα συμφωνούσε ότι είναι 

ουσιώδη. Από την άλλη, όμως, θέλουν να είναι σε θέση να κάνουν 

επιχειρηματικές δηλώσεις όπως την «IEEE/IMS συμβατό έγγραφο 

μεταδεδομένων», για προφανείς εμπορικούς λόγους. 

Καθώς το LOM είναι προαιρετικό, διάφορες υλοποιήσεις μπορεί να 

φαίνονται εντελώς διαφορετικές ([11]). Οι σχεδιαστές μπορούν να επιλέξουν 

να υλοποιήσουν όλα, κάποια ή κανένα από τα στοιχεία. 

Οι Friesen και Nirhamo διεξήγαγαν μια διεθνή αξιολόγηση υλοποιήσεων 

LOM εκ μέρους της υποεπιτροπής ISO/IEC JTSC1 36 για την Πληροφοριακή 

Τεχνολογία για Μάθηση, Εκπαίδευση και Κατάρτιση ([57]). Η αξιολόγηση 

εστίασε στη σημασιολογία των ετικετών μεταδεδομένων – τι «υπάρχει 

ανάμεσα» στις ετικέτες παρά στη δομή ή στη μορφή των ίδιων των ετικετών. 

Επίσης, εστίασε στο ποια στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν και στο τι τύποι τιμών 

ανατέθηκαν σ’ αυτά ([54]). 

Πρώτον, το [72] πιστεύει ότι η διαδικασία δημιουργίας μεταδεδομένων 

πρέπει να είναι λιγότερο επαχθής γι’ αυτούς που συνεισφέρουν πόρους στα 

δίκτυα μαθησιακών αντικειμένων. Χωρίς πρόοδο σ’ αυτόν τον τομέα η 

υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών θα είναι αργή. Το [72] προτείνει 

πρωτοβουλίες όπως τη συγκομιδή μεταδεδομένων από αρχεία ή αντικείμενα 

και τη χρήση προτύπων (templates). Δεύτερον, ποιοτικές πληροφορίες για τα 

μαθησιακά αντικείμενα, ακόμα, είναι τελείως απούσες. Αυτές οι πληροφορίες 

είναι ζωτικές για την έκφραση κρίσεων ή για τη χρήση ενός ιδιαίτερου πόρου. 

Ποιοτικές πληροφορίες απαιτείται να συνδεθούν απευθείας με το αντικείμενο 

για να βοηθηθούν οι εκπαιδευτές στη λήψη απόφασης για την ενσωμάτωση ή 

μη τέτοιων υλικών σε μια μαθησιακή εμπειρία. Το MERLOT έχει 

χρησιμοποιήσει το μοντέλο της ισότιμης επισκόπησης, στο οποίο διάφοροι 

ειδικοί, μεμονωμένα, βαθμολογούν τους νέους πόρους. Ωστόσο, το μοντέλο 

αυτό είναι περιοριστικό από την άποψη ότι η διαδικασία δημιουργίας 

ποιοτικών πληροφοριών περιορίζεται από το πόσο γρήγορα μπορούν να 

αξιολογήσουν οι ειδικοί τους νέους πόρους. Η ικανότητα βαθμολόγησης της 

ποιότητας ενός αντικειμένου, του σχολιασμού της χρησιμότητάς του ή της 

παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών για το πώς ενσωματώνεται σε μια 
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μαθησιακή εμπειρία, μπορεί να αυξήσει την άμεση ευχρηστία και την 

υιοθέτηση δεξαμενών και μαθησιακών αντικειμένων. Ο καθένας θα έπρεπε να 

μπορεί να βαθμολογεί μαθησιακά αντικείμενα, αλλά η διαδικασία πρέπει να 

είναι συγχρονισμένη για είναι επιτυχής. Επιπλέον, το [72] πιστεύει ότι 

μεταδεδομένα για την ποιότητα του περιεχομένου δεν υποστηρίζονται 

επαρκώς σε υπάρχουσες προδιαγραφές μεταδεδομένων. 

Η αρχική απόκριση στην κλήση για εγγραφές μεταδεδομένων είχε ως 

αποτέλεσμα εγγραφές από τη δεξαμενή CAREO, τις ARIADNE, Metakka, 

Εθνικό Ρυθμιστικό Ίδρυμα Eisenhower και LEarnAlberta.ca ([57]). Επιπλέον 

εγγραφές ελήφθησαν από το Μαθησιακό και Διδακτικό Υποστηρικτικό Δίκτυο 

για τα Οικονομικά, το Κινεζικό Στάνταρ Τεχνολογίας E-Learning (CELTS) και 

το METALAB (Γαλλία) ([54]). 

Οι Friesen και Nirhamo ([57]) ομαδοποίησαν τα χαρακτηριστικά που 

προέκυψαν από την αξιολόγηση σε «γενική χρήση στοιχείων», «χρήση 

λεξιλογίων» και «υλοποίηση της προδιαγραφής vCard» (στην οποία 

παραπέμπουν συγκεκριμένα στοιχεία LOM) και έκαναν τις ακόλουθες 

διαπιστώσεις σε σχέση με τη γενική χρήση στοιχείων: 

• Χρησιμοποιείται μικρός αριθμός των διαθέσιμων στοιχείων LOM. 

Μόνο το ένα δεύτερο έως το ένα τρίτο «ενεργών» στοιχείων 

συμπληρώνονται σε μια δεδομένη εγγραφή. 

• Χρησιμοποιούνται μόνο λίγες από τις επαναλήψεις στοιχείων και τα 

μήκη πεδίων. Στις εξετασθείσες εγγραφές, οι περιγραφικές 

πληροφορίες εύκολα βολεύονται εντός της καθορισμένης 

χωρητικότητας για κάθε στοιχείο LOM. 

• Πολλά από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι από το Dublin 

Core. Τα στοιχεία που επελέγησαν για χρήση στις εξετασθείσες 

εγγραφές, πολύ συχνά, είχαν τα αντίστοιχα ισοδύναμά τους στο 

Dublin Core. 

• Η χρήση των Εκπαιδευτικών στοιχείων δεν είναι απαραίτητα μεγάλη. 

Παρά το γεγονός ότι το LOM είναι ειδικά σχεδιασμένο για μαθησιακά 

αντικείμενα, η χρήση εκπαιδευτικών στοιχείων είναι περιορισμένη. 

Τα εκπαιδευτικά στοιχεία που συνήθως χρησιμοποιούνται 
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αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του ακροατηρίου (όπως τα «5.6 

Περιβάλλον» και «5.7 Τυπικό εύρος ηλικίας»). 

• Χρησιμοποιείται ένα μεμονωμένο στοιχείο τίτλου για υποτίτλους και 

άλλα επίπεδα τίτλων. Το LOM επιτρέπει μόνο έναν τίτλο για κάθε 

χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Προβλήματα ανακύπτουν με τη χρήση 

υποτίτλων και άλλων «τιτλικών» παραλλαγών. 

Επιπλέον, οι Friesen και Nirhamo ([57]) έκαναν διάφορες διαπιστώσεις 

σε σχέση με τις παραπομπές και τη χρήση λεξιλογίων. Τοπικά λεξιλόγια 

χρησιμοποιούνται συχνά, ειδικά για το «5.2 Τύπος μαθησιακού πόρου» και το 

σύνθετο στοιχείο «4.4 Απαίτηση». Κάποιες φορές δεν καθορίζεται η πηγή του 

τοπικού λεξιλογίου, πρακτική που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

διαλειτουργικότητας. Κάποιες εγγραφές παρουσίασαν ασυνέπειες κατά την 

παραπομπή τους σε τοπικά λεξιλόγια Υπάρχουν, επίσης, προβλήματα με την 

υλοποίηση της προδιαγραφής vCard. Πολύ λίγες περιπτώσεις παρείχαν 

συμβατές εγγραφές vCard. Ο Friesen ([54]) πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει 

μερικώς διότι η σύνταξη του vCard παρουσιάζεται με σφάλματα στο στάνταρ 

IEEE LOM. 

Οι Friesen και Nirhamo ([57]) συμπεραίνουν ότι λιγότερα και καλύτερα 

ορισμένα στοιχεία μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι το μεγάλο 

εύρος επιλογών και οι πολλές ερμηνευτικές πιθανότητες που επιτρέπει το 

LOM. Αυτό έχει βάση ιδίως σε ότι αφορά τα Εκπαιδευτικά στοιχεία, τα οποία, 

απροσδόκητα, υποχρησιμοποιούνται, εφόσον μιλάμε για εκπαιδευτικά 

μεταδεδομένα. Η ανάγκη για μικρότερο αριθμό στοιχείων υποστηρίζεται 

περαιτέρω από τη διαπίστωση της κοινής χρήσης στοιχείων ισοδυνάμων με 

αντίστοιχα του Dublin Core. 

Στη δεύτερη φάση της έρευνάς του, ο Friesen ([54]), απροσδόκητα, 

βρήκε ότι το LOM δεν μπορεί να προσφέρει εύκολη φορητότητα 
δεδομένων από συλλογή σε συλλογή με τη χρήση συμβατικών 
τεχνολογιών βάσεων δεδομένων και επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό 

οφείλεται στην ποικιλία των δεσμεύσεων πάνω στις οποίες βασίζεται το 

μοντέλο δεδομένων. Κάποια σύνολα εγγραφών και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν βασίστηκαν σε προηγούμενα προσχέδια του μοντέλου 

δεδομένων LOM. Μη έγκυρες κατασκευές vCard δεσμεύσεων είχαν ως 

αποτέλεσμα μη έγκυρες εγγραφές vCard. Επιπρόσθετα, οι δομές 
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δεδομένων LOM, ο αριθμός τους και η επανάληψή τους, μπορεί να είναι 
δύσκολο να αναπαρασταθούν με χρήση πινακοποιημένων και 
σχεσιακών δομών κοινών τεχνολογιών βάσεων δεδομένων. Η καλύτερη 

επιλογή για την αποθήκευση μεταδεδομένων είναι οι XML βάσεις 
δεδομένων, παρόλο που μπορεί να έχουν σημαντικό κόστος. Το γεγονός ότι 

βρέθηκε πως οι δομές LOM καθιστούν δύσκολη τη μεταφορά και 

επαναχρησιμοποίηση δεδομένων με τη χρήση συμβατικών και χαμηλού 

κόστους τεχνολογιών, είναι ζήτημα μεγάλου προβληματισμού για την 

εκπαιδευτική κοινότητα. 

Κατά την ανάλυση του ποια στοιχεία (πεδία) LOM χρησιμοποιούνται, ο 

Friesen ([54]) βρήκε ότι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία είναι τα «9.1 

Σκοπός», «1.2 Τίτλος», «4.1 Μορφή», «1.3 Γλώσσα», «2.3.1 Ρόλος» και «5.2 

Τύπος μαθησιακού πόρου». Το υψηλότερο επίπεδο χρήσης για σύνολο 

στοιχείων ήταν για τις κατηγορίες «1 Γενικά» και «9 Ταξινόμηση». H 

κατηγορία «8 Σχόλιο» και τα στοιχεία: «1.6 Κάλυψη», «4.4.1.3 Ελάχιστη 

έκδοση», «4.4.1.4 Μέγιστη έκδοση», και «5.4 Σημασιολογική πυκνότητα» 

ήταν αξιοσημείωτα απόντα. Μικρή χρήση έγινε επίσης των κατηγοριών «7 

Σχέση» και «3 Μετα-μεταδεδομένα». 

Κατά την ανάλυση των τιμών που ανατέθηκαν στα LOM στοιχεία (πεδία) 

διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Το ένα τρίτο των εγγραφών που εξετάστηκαν χρησιμοποιούσαν 

πολλαπλούς τίτλους για το στοιχείο «1.2 Τίτλος». Το στάνταρ LOM 

επιτρέπει μόνο ένα στοιχείο τίτλου ανά εγγραφή. 

• Χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία «MIME» τύπων στην κατηγορία «4.1 

Μορφή». Εντούτοις, υπάρχει κάποια ασυνέπεια στον τρόπο με τον 

οποίο σχηματίζονται αυτές οι τιμές. 

• Το λεξιλόγιο για το «2.3.1 Ρόλος» περιέχει 15 όρους 

συμπεριλαμβανομένων των «επικυρωτής», «συντάκτης» και 

«εκδότης», ωστόσο, μόνο τρεις από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν, οι 

«συγγραφέας», «εκδότης» και «επικυρωτής». 

• Χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία τοπικών ή εξειδικευμένων λεξιλογίων για 

το στοιχείο «5.2 Τύπος μαθησιακού πόρου». Τα περισσότερα απ’ αυτά 

αναφέρονται στο είδος ή στο διανοητικό τύπο του πόρου όπως 
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υπερκείμενο ή video, παρά στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή 

όπως ανάθεση εργασίας ή εξέταση. 

• Το πεδίο τιμών του στοιχείου της κατηγορίας ταξινόμησης «9.1 

Σκοπός» χρησιμοποιήθηκε ευρέως, με την πλειοψηφία να αναφέρεται 

στο σκοπό της ταξινόμησης ως «επιστημονικός κλάδος». 

Ο Friesen ([54]) συμπεραίνει ότι οι δομές LOM πρέπει να αναθεωρηθούν 

έτσι ώστε να μην εξαρτώνται από υψηλού κόστους τεχνολογίες XML για 

αποθήκευση και επεξεργασία. Το όφελος της χρήσης της προδιαγραφής 

vCard υποσκελίζεται από τις δυσκολίες υλοποίησης. Στοιχεία που επιχειρούν 

να συσχετίσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ή επίπεδο όπως τα «1.8 

Επίπεδο συσσώρευσης» και «5.4 Σημασιολογική πυκνότητα» 

χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια. Στοιχεία που περιγράφουν  διανοητικό 

περιεχόμενο όπως «1.5 Λέξη – κλειδί» και τα χαρακτηριστικά των πόρων 

όπως «4.1 Μορφή» και «5.2 Τύπος μαθησιακού πόρου» χρησιμοποιούνται 

αρκετά καλά. Ο Friesen ([54]) σημειώνει ότι στοιχεία τα οποία είναι 

«αφηρημένα» όπως το «5.4 Σημασιολογική πυκνότητα» χρησιμοποιούνται 

λιγότερο συχνά από «χειροπιαστά» στοιχεία όπως το «5.2 Τύπος μαθησιακού 

πόρου». 

Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρησιμοποίηση του συνόλου των 

στοιχείων μεταδεδομένων του LOM σε ένα project ή σε μια εργασία 

περιγραφής περιεχομένου είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό σε πόρους 

εγχείρημα για το οποίο χρειάζεται η επιλογή, ερμηνεία, χρήση και 

επανερμηνεία των στοιχείων από κάθε ομάδα ή μεμονωμένο άτομο που 

συλλέγει ή αναπτύσσει μαθησιακά αντικείμενα. Επιπρόσθετα, ποικίλες 

υλοποιήσεις αυτού του συνόλου στοιχείων απειλούν να δημιουργήσουν 

προβλήματα στην αποτελεσματική αναζήτηση και ανταλλαγή εγγραφών 

μεταδεδομένων ανάμεσα σε projects και κοινότητες ([60]). Το [56] συμφωνεί 

ότι με δεδομένο το σύνθετο και απαιτητικό χαρακτήρα του LOM, το έργο της 

προσαρμογής του ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες και χειροπιαστές 

ανάγκες κατασκευαστών και χρηστών απαιτεί τη διερμηνεία, τη λεπτομερή 

επεξεργασία, την επέκταση και, ίσως, ιδιαίτερα, την απλοποίηση και των 

τεχνικών απαιτήσεων και των μυριάδων ερμηνευτικών πιθανοτήτων που 

παρουσιάζει. 
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2.7 Συμπέρασμα 
Αυτό το Κεφάλαιο ανάλυσε το ρόλο των μαθησιακών αντικειμένων στη 

μάθηση, και τα χαρακτηριστικά τους. Παρόλο που δεν υπάρχει στάνταρ 

ορισμός για το μαθησιακό αντικείμενο, είναι γενικά αποδεκτό ότι τα μαθησιακά 

αντικείμενα είναι μικρά, επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια περιεχομένου που 

επιτρέπουν στους μαθητές να επιτύχουν ένα εκπαιδευτικό στόχο. Επιπλέον, 

αναλύθηκε ο ρόλος των μεταδεδομένων στην οικονομία των μαθησιακών 

αντικειμένων και προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα μεταδεδομένα προσθέτουν 

αξία μέσω της περιγραφής των μαθησιακών αντικειμένων. Τα μεταδεδομένα 

μπορούν να καταλογογραφηθούν σε δεξαμενές ή αποθήκες μαθησιακού 

υλικού και να επιτρέψουν το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίησή των 

μαθησιακών αντικειμένων. Τα μεταδεδομένα παίζουν έναν ανεκτίμητο ρόλο 

στην ευρεία χρήση των μαθησιακών αντικειμένων. Ωστόσο, απαιτούνται 

πρότυπα μεταδεδομένων για να καθιερωθεί ένας ομοιόμορφος τρόπος 

περιγραφής των μαθησιακών αντικειμένων, έτσι ώστε να ανακαλύπτονται και 

να προσπελάζονται ([107]). Εξετάστηκε το μοντέλο δεδομένων IEEE 

Μεταδεδομένα Μαθησιακών Αντικειμένων (LOM). Το LOM είναι το πρώτο 

πιστοποιημένο e-learning στάνταρ που ορίζει μεταδεδομένα για την 

περιγραφή ενός μαθησιακού αντικειμένου. Αποτελείται από ένα βασικό σχήμα 

εννέα κατηγοριών με 76 στοιχεία δεδομένων. Παρόλο που το στάνταρ είναι 

αναμφίβολα αναγκαίο και χρήσιμο, υπάρχουν ακόμη κάποια πρακτικά 

ζητήματα που αφορούν τα λεξιλόγια, τη διερμηνεία και την πολυπλοκότητα, 

καθώς και δυσκολία συμπλήρωσης των στοιχείων του (που αποτρέπει την 

ευρεία χρήση του προτύπου), τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπισθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή 
Καθώς το πλήθος των πληροφοριών που δημιουργείται καθημερινά και 

γίνεται δημοσίως διαθέσιμο, αυξάνεται διαρκώς, το απαιτούμενο 

πληροφοριακό υπόβαθρο για το διαχωρισμό, την αναγνώριση και την 

ανάκτηση της «σωστής» πληροφορίας γίνεται συνεχώς σημαντικότερο. Τα 

μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των αντικειμένων, 

παρέχοντας ακριβείς περιγραφές σε μορφή κειμένου πάνω στις οποίες 

μπορούν να βασιστούν τα ερωτήματα. Απαιτείται επομένως τα αντικείμενα να 

περιγράφονται σωστά και να παράγονται μεταδεδομένα σύμφωνα με το 

καθορισμένο σχήμα μεταδεδομένων. Παραδοσιακά, όλα τα μεταδεδομένα 

εισάγονται «χειροκίνητα» από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Με τον διαρκώς 

αυξανόμενο όγκο των προς περιγραφή αντικειμένων, η μέθοδος αυτή 

προσεγγίζει τα όριά της. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερα και καλύτερα 

εργαλεία για τη δημιουργία μεταδεδομένων τα οποία δεν θα προορίζονται για 

χρήση μόνο από επαγγελματίες αλλά και από κοινούς χρήστες. Αν η 

δημιουργία μεταδεδομένων αφεθεί μόνο σε επαγγελματίες, τότε η παρούσα 

κατάσταση όπου μόνο ελάχιστες ποσότητες μαθησιακών αντικειμένων 

περιγράφονται σύμφωνα με πρότυπα σχήματα μεταδεδομένων, θα 

συνεχιστεί. Η αυτόματη παραγωγή εγγραφών μεταδεδομένων είναι 

απαραίτητη ώστε η διαδικασία της ορθής καταχώρησης μαθησιακών 

αντικειμένων, που έχει στόχο την εύκολη ανεύρεση και επαναχρησιμοποίησή 

τους, να γίνεται με οικονομία στην καταβολή προσπαθειών από τους απλούς 

χρήστες, αξιόπιστα, και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Επειδή η αυτόματη 

παραγωγή μεταδεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την ευχερέστερη δημιουργία 

τους, ο απαιτούμενος γνωσιακός πήχης μπορεί να χαμηλώσει, επιτρέποντας 

έτσι σε περισσότερους ανθρώπους να παράγουν τις δικές τους έγκυρες 

εγγραφές μεταδεδομένων. 

Επιπλέον, στη διαδικασία δημιουργίας μεταδεδομένων, οι απλοί χρήστες 

έρχονται αντιμέτωποι όχι μόνο με ένα πρότυπο σχήμα μεταδεδομένων, αλλά 

με περισσότερα. Η χρήση αυτών των σχημάτων απαιτεί από το χρήστη να 
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έχει ακριβή γνώση του σχήματος και να έχει εκπαιδευτεί στη σωστή χρήση 

του. Η κατάσταση αυτή καθιστά τη διαδικασία καταχώρησης μεταδεδομένων 

σύμφωνα με ένα πρότυπο σχήμα, υψηλού επιπέδου επαγγελματικό έργο, 

πράγμα μη αποδεκτό στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας. 

Στο Κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια ανάλυση του ζητήματος της 

επεξεργασίας και της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων με ειδικότερη 

εστίαση στα μεταδεδομένα εκπαιδευτικών πόρων. Γίνεται μια αναφορά στην 

τρέχουσα πρακτική δημιουργίας μεταδεδομένων και αναλύονται οι πηγές από 

τις οποίες μπορούν να προκύψουν αυτόματα μεταδεδομένα, ενώ επιχειρείται 

και μια σύντομη αναφορά στο ζήτημα της σύγκρουσης τιμών μεταδεδομένων 

από διάφορες πηγές. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε ερευνητικές 

προσπάθειες πάνω στην αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων, καθώς και 

στην επεξεργασία μεταδεδομένων LOM, ενώ το Κεφάλαιο κλείνει με μια 

επισκόπηση ερευνητικών προσπαθειών στο ζήτημα της αξιοποίησης μιας εκ 

των (τεσσάρων) πηγών αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων: των σχέσεων 

και αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στους προς περιγραφή πόρους, πεδίο στο 

οποίο θα εκδηλωθεί, στο επόμενο Κεφάλαιο, η κύρια ερευνητική συνεισφορά 

της παρούσας διατριβής. 

 

3.2 Τρέχουσα πρακτική στη δημιουργία μεταδεδομένων 
Η τρέχουσα πρακτική στη δημιουργία μεταδεδομένων είναι 

«χειροκίνητη». Σύμφωνα με το [68], η ανθρώπινη (ή «χειροκίνητη») 

παραγωγή μεταδεδομένων λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο, όπως ένας 

επαγγελματίας δημιουργός μεταδεδομένων ή παροχέας περιεχομένου, 

παράγει μεταδεδομένα. Η ποιότητα των παραγόμενων μεταδεδομένων συχνά 

καθορίζεται από τη σημασιολογική ή τη συντακτική συμμόρφωση σε μια 

προδιαγραφή σχήματος μεταδεδομένων. Ιστορικά, έχει αποτελέσει τη 

μοναδική μορφή δημιουργίας μεταδεδομένων, ενώ, ακόμη και σήμερα, 

κυριαρχεί σε βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και άλλα κέντρα διατήρησης 

πληροφοριακών πόρων στα οποία η δημιουργία των μεταδεδομένων γίνεται 

από επαγγελματίες παραγωγούς. Επιπλέον, το [68] επισημαίνει ότι η 

χειροκίνητη παραγωγή μεταδεδομένων είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στον 

Παγκόσμιο Ιστό, όπως αποδεικνύεται από την αξιοσημείωτη αύξηση στις 
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μετα-ετικέτες «λέξη – κλειδί» και «περιγραφή» στις ιστοσελίδες του 

Παγκόσμιου Ιστού. 

Η τρέχουσα χρήση αυτόματων διαδικασιών στην παραγωγή 

μεταδεδομένων είναι περιορισμένη, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από 

τον αριθμό των εγγραφών σε υπάρχουσες συλλογές ([54]). 

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς πόρους, με την όλο και διαρκώς 

αυξανόμενη εμπλοκή των τελικών χρηστών στη δημιουργία των δικών τους 

εγγραφών μεταδεδομένων για τα μαθησιακά τους αντικείμενα, ανακύπτει το 

ζήτημα του σχεδιασμού των αντίστοιχων συστημάτων, τα οποία δεν είναι 

σχεδιασμένα να εξυπηρετούν τη διαδικασία της δημιουργίας μεταδεδομένων 

από τους δημιουργούς των αντικειμένων, αλλά από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες που εργάζονται σε ψηφιακές βιβλιοθήκες. Αυτές οι εργασίες 

περιγραφής των αντικειμένων με μεταδεδομένα υλοποιούνται «χειροκίνητα» 

και, φυσικά, αυτός δεν είναι ο βέλτιστος τρόπος χρήσης των διαθέσιμων 

ανθρώπινων πόρων ([39], [64]). 

Οι ερευνητές της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για την Εκπαίδευση στο Γήινο 

Σύστημα (Digital Library for Earth System Education – DLESE) (στο [32]) 

απέκτησαν σημαντικές εμπειρίες επιτρέποντας σε μη επαγγελματίες να 

αναλάβουν την περιγραφή των αντικειμένων με μεταδεδομένα ([87]). 

Χρησιμοποίησαν ένα εκτεταμένο σχήμα μεταδεδομένων, παρόμοιο με το 

LOM, χωρίς μεθόδους αυτόματης επεξεργασίας και με λίγες προκαθορισμένες 

τιμές, πέρα από τις ημερομηνίες. Το περιβάλλον επικοινωνίας ήταν σαφώς 

σχεδιασμένο για επαγγελματίες χρήστες, βασισμένο απευθείας στο σχήμα 

των μεταδεδομένων ([87]). Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν την 

εμπειρία ήταν ότι οι χρήστες χρειάζονταν εκτεταμένη εκπαίδευση πριν 

καταφέρουν να δημιουργήσουν «καλά» μεταδεδομένα. Για να είναι όμως η 

εργασία με τα μεταδεδομένα αποδοτική και επιτυχής για τους μη 

επαγγελματίες, τα σχετικά εργαλεία και οι μέθοδοι πρέπει να είναι 

προσανατολισμένα στην ευχρηστία. Η αυτόματη επεξεργασία είναι ένα 

στοιχείο – κλειδί για την επιδιωκόμενη ευχρηστία ([87]). 

To project AMeGA (Εφαρμογές Αυτόματης Παραγωγής Μεταδεδομένων) 

– Automatic Metadata Generation Applications) μελέτησε τις προτιμήσεις 

επαγγελματιών δημιουργών μεταδεδομένων σε σχέση με το πώς οι αυτόματες 

ή ημιαυτόματες επεξεργασίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε 
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εφαρμογές παραγωγής μεταδεδομένων [70]. Οι περισσότεροι προτιμούν η 

εφαρμογή της αυτόματης επεξεργασίας να τρέχει στην αρχή της διαδικασίας 

και στη συνέχεια να παρέχει τρόπους για να γίνονται διορθώσεις στα 

δημιουργημένα μεταδεδομένα. Το AMeGA απασχολήθηκε μόνο με 

μεταδεδομένα περιεχομένου για web πόρους, και μόνο με το Dublin Core. Στο 

Σχήμα 3.1 αποτυπώνονται οι απόψεις επαγγελματιών μεταδεδομένων (που 

συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση) για τη δυνατότητα των μεταδεδομένων 

του Dublin Core να παραχθούν με χειροκίνητο, αυτόματο ή ημι-αυτόματο 

τρόπο. 

 
 

Σχήμα 3.1: Επισκόπηση σε επαγγελματίες μεταδεδομένων και πώς πιστεύουν ότι τα DC 

μεταδεδομένα θα μπορούσαν να εξαχθούν με αυτόματες και ημιαυτόματες μεθόδους ([70]). 

 

Aπό στατιστικές παρατηρήσεις που έγιναν στα πλαίσια του AMeGA, 

προέκυψε ότι ευκόλως εξαγόμενα με αυτόματο τρόπο στοιχεία (όπως αυτά 

που αναφέρονται σε τεχνικές ιδιότητες των πόρων, π.χ. μέγεθος) 

χρησιμοποιούνται σε λιγότερο από το 50% των εγγραφών μεταδεδομένων 

([54]). Επιπλέον, τo 41.9% των επαγγελματιών δημιουργών μεταδεδομένων 

δεν είχαν ποτέ χρησιμοποιήσει εργαλεία αυτόματης παραγωγής ([69]). Αυτά 

τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να προκύψει ένα σημαντικό όφελος 

από την αυξανόμενη χρήση των αυτόματων διαδικασιών. 
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H αυτόματη επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τον 

αριθμό των στοιχείων τα οποία χρειάζεται απαραιτήτως να εισαχθούν 

χειροκίνητα από τους δημιουργούς των αντικειμένων. Στα οφέλη από αυτήν 

την προσέγγιση περιλαμβάνεται η μείωση της πολυπλοκότητας του γραφικού 

περιβάλλοντος επικοινωνίας, η εξασφάλιση της συμβατότητας με το πρότυπο 

σχήμα μεταδεδομένων και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των 

καταβαλλόμενων προσπαθειών από τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, 

διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα ποιότητας στην εργασία. 

Προς το παρόν, διεξάγεται έρευνα για την ανάπτυξη περισσότερων 

τρόπων αυτόματης ή ημιαυτόματης (αυτόματης με δυνατότητες 

«χειροκίνητης» διόρθωσης) παραγωγής μεταδεδομένων, ένα ερευνητικό 

πεδίο που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50 ([70]). 

 

3.3 Πηγές αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων 
Για την αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων ενός πόρου μπορεί να γίνει 

αξιοποίηση τεσσάρων κύριων πηγών πληροφοριών, οι οποίες (σύμφωνα με 

τα [39] και [22]) είναι: (1) το περιεχόμενο του πόρου, (2) το περιβάλλον του 

πόρου, (3) η χρήση του πόρου και (4) η δομή σύνθετων πόρων ή το 

σχετιζόμενο περιεχόμενο. Στη συνέχεια, στις επόμενες υποενότητες θα γίνει 

ανάλυση των τεσσάρων αυτών πηγών από τις οποίες μπορούν να 

προκύψουν αυτόματα μεταδεδομένα ενός πόρου. 

 

3.3.1 Ανάλυση περιεχομένου του πόρου 

Μία προφανής πηγή μεταδεδομένων για έναν πόρο είναι ο ίδιος ο 

πόρος. Τα μεταδεδομένα παράγονται από το περιεχόμενο του ίδιου του 

πόρου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση του. Τυπικές 

εφαρμογές ανάλυσης περιεχομένου είναι οι εξαγωγείς λέξεων – κλειδιών, οι 

γλωσσικοί αναλυτές για έγγραφα κειμένου (που αναγνωρίζουν τη γλώσσα του 

κειμένου) ή εφαρμογές αναγνώρισης προτύπων για εικόνες (pattern 

recognition) ([22]). Δύο μέθοδοι που εντάσσονται στην ανάλυση περιεχομένου 

για την αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων είναι η εξαγωγή μεταδεδομένων 

(η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές εξόρυξης για να εξαγάγει μεταδεδομένα μέσα 

από τον πόρο) και η συγκομιδή μεταδεδομένων (η οποία συλλέγει 
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μεταδεδομένα ενός πόρου τα οποία έχουν προηγουμένως δημιουργηθεί και 

υπάρχουν εντός του πόρου). 

Eξαγωγή (extraction) μεταδεδομένων 

Σύμφωνα με το [69], εξαγωγή μεταδεδομένων έχουμε όταν ένας 

αλγόριθμος εξάγει αυτόματα μεταδεδομένα από το περιεχόμενο μιας πηγής 

δεδομένων. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της πηγής δεδομένων τίθεται υπό 

επεξεργασία έτσι ώστε να παραχθούν δομημένα (κατηγοριοποιημένα με 

ετικέτες) μεταδεδομένα για την αναπαράσταση αντικειμένων. Συγκεκριμένα, 

για περιεχόμενο που βρίσκεται στον Παγκόσμιο Ιστό, τα δομημένα 

μεταδεδομένα εξάγωνται από τον κορμό (body) ενός εγγράφου HTML ή X-

HTML (eXtensible HyperText Markup Language). Η αυτόματη εξαγωγή 

μπορεί να χρησιμοποιεί πολύπλοκες μεθόδους αυτόματης ευρετηριοποίησης 

ή/και αλγόριθμους ταξινόμησης ώστε να βελτιώνει την ποιότητα των 

μεταδεδομένων ([78]). 

Ένα κοινό παράδειγμα εξαγωγής είναι το «απόσπασμα Ιστοπόρου» 

(Web resource extract) (παρόμοιο με την «περίληψη» - abstract) το οποίο 

δυναμικά παράγεται από πολλές εμπορικές μηχανές αναζήτησης, κατά την 

εκτέλεση μιας αναζήτησης. Μια ακριβής διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ του 

«αποσπάσματος» και της «περίληψης», αν ληφθεί υπόψη ότι τα 

αποσπάσματα δημιουργούνται από μια σειρά από προτάσεις προερχόμενες 

κατευθείαν (ατόφιες) από το περιεχόμενο της πηγής δεδομένων σύμφωνα με 

μια προγραμματιστική σειρά (π.χ. οι πρώτες προτάσεις από ένα έγγραφο ή η 

πρώτη πρόταση από κάθε παράγραφο). Αντίθετα, οι περιλήψεις 

δημιουργούνται κατά μια διανοητικώς λογική σειρά, (πχ 1. γενική επισκόπηση, 

2. χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι, 3. αποτελέσματα, 4. συμπεράσματα). 

Ανεξαρτήτως αυτής της διάκρισης και τα 2 παραδείγματα κάνουν χρήση 

«εξαγωγής» στο ότι εξάγουν τα αποτελέσματά τους απευθείας από τα 

περιεχόμενα του εγγράφου. 

Συγκομιδή (harvesting) μεταδεδομένων 

Σύμφωνα με το [69], η συγκομιδή μεταδεδομένων, η άλλη σημαντική 

αυτόματη μέθοδος παραγωγής μεταδεδομένων, λαμβάνει χώρα όταν τα 

μεταδεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τις ΜΕΤΑ ετικέτες (tags) που 

βρίσκονται στην κεφαλίδα του πηγαίου κώδικα ενός HTML πόρου, ή στην 

κωδικοποίηση άλλης μορφής πόρου (π.χ. έγγραφα του MS WORD). Η 
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διαδικασία συγκομιδής βασίζεται στα μεταδεδομένα που παράγονται από 

ανθρώπους ή σε μεταδεδομένα που προκύπτουν από πλήρως ή ημι- 

αυτοματοποιημένες διεργασίες υποστηριζόμενες από το κατάλληλο λογισμικό. 

Για παράδειγμα, τα λογισμικά επεξεργασίας Web (πχ Dreamweaver, 

FrontPage), καθώς και επιλεγμένο λογισμικό εγγράφων αυτόματα παράγουν 

μεταδεδομένα τη στιγμή που δημιουργείται ή ενημερώνεται ένας πόρος όσον 

αφορά στη μορφή του (format), ημερομηνία δημιουργίας, ημερομηνία 

αναθεώρησης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Με την αυξανόμενη χρήση 

σύγχρονων μορφών αρχείων, μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερα 

μεταδεδομένα και να αποθηκευθούν εντός των αρχείων. Π.χ. τα έγγραφα του 

MS Word έχουν τη δυνατότητα να περιέχουν  εκτεταμένες περιγραφές 

μεταδεδομένων, κάποιες αυτομάτως συλλεγόμενες (όπως ο συγγραφέας, 

κύριος τίτλος και ημερομηνίες) και κάποιες με ανθρώπινη παρέμβαση (όπως 

λέξεις-κλειδιά και περιγραφή). Αυτά τα μεταδεδομένα μπορούν να 

αντιγραφούν αν η σχετική εφαρμογή μπορεί να ερμηνεύσει το περιεχόμενο 

του αρχείου και να κατανοήσει το εσωτερικό σχήμα μεταδεδομένων που 

χρησιμοποιεί. Εφαρμογές λογισμικού μπορούν επίσης να υποστηρίξουν μια 

ημιαυτόματη προσέγγιση στη δημιουργία μεταδεδομένων, με την παρουσίαση 

σε ένα συγγραφέα πόρων ή αρχιτέκτονα web, ενός προτύπου (πατρόν) που 

θα καθοδηγεί την εισαγωγή π.χ. για τα μεταδεδομένα «λέξεις – κλειδιά», ή 

«περιγραφή», αλλά και για επιπρόσθετα μεταδεδομένα.  Η εφαρμογή 

λογισμικού αυτόματα μετατρέπει τα μεταδεδομένα σε ΜΕΤΑ tags (ή σε άλλη 

μορφή ετικετών ανάλογα με τη μορφή του εγγράφου) και τα τοποθετεί στην 

κεφαλίδα του εγγράφου. Αυτές οι μέθοδοι παρέχουν μεταδεδομένα που όχι 

μόνο βοηθάνε στην αναζήτηση αλλά μπορούν να συλλεχθούν από μια 

γεννήτρια μεταδεδομένων με στόχο τη δημιουργία μιας δομημένης εγγραφής 

μεταδεδομένων ([69]). 

Ειδικές εφαρμογές εξαγωγής μεταδεδομένων έχουν αναπτυχθεί για τη 

δημιουργία εγγραφών μεταδεδομένων τις οποίες άλλες εφαρμογές 

χρησιμοποιούν για την υποβολή ερωτημάτων. Η εφαρμογή εξαγωγής 

μεταδεδομένων χρειάζεται να αντιλαμβάνεται τη μορφή του αρχείου για να 

συλλέξει τα στοιχεία των μεταδεδομένων. Η συγκομιδή μεταδεδομένων 

βασίζεται σε στάνταρ μορφές αρχείων. Πολλή ερευνητική προσπάθεια έχει 
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αφιερωθεί στη συλλογή μεταδεδομένων που αντιστοιχούν σε εγγραφές Dublin 

Core (DC) λόγω της απλής φύσης τους και της ευρείας χρήσης τους. 

 

3.3.2 Ανάλυση του περιβάλλοντος του πόρου 

Όταν ένα αντικείμενο χρησιμοποιείται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον 

και υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα γι’ αυτό το περιβάλλον, τότε μπορούμε να 

βασιστούμε σ’ αυτό για να αποκτήσουμε πληροφορίες για το ίδιο το 

αντικείμενο. Ένα μεμονωμένο μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να μας 

παρέξουν μεταδεδομένα για το αντικείμενο. 

Αν εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στους εκπαιδευτικούς πόρους, τότε 

είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι ένα σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

έχει τη δυνατότητα παροχής ποιοτικών μεταδεδομένων περιβάλλοντος. Με 

την πρόσβαση και εισαγωγή στο σύστημα, ο χρήστης είναι γνωστός, 

συνεπώς τα στοιχεία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση 

αντίστοιχων μεταδεδομένων των μαθησιακών αντικειμένων που αφορούν την 

ταυτότητα του δημιουργού. Έτσι καθίσταται δυνατή η επέκταση των 

πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης με τις πληροφορίες του προφίλ του. 

Π.χ. όταν «ανεβάζει» ένα έγγραφο του MS Word, το προφίλ της προσωπικής 

περιγραφής του χρήστη μπορεί να παρασχεθεί συμπληρωματικά. Έτσι, 

μπορούν να αυξηθούν τα διαθέσιμα μεταδεδομένα για το στοιχείο «creator – 

δημιουργός» με τη χρήση ενός προηγουμένως δημιουργημένου vCard (που 

θα αντιστοιχεί στην ταυτότητα του χρήστη που έκανε login), το οποίο 

χρησιμοποιείται από το LOM. 

Πεδία μεταδεδομένων του LOM που μπορούν να συλλεχθούν από το 

περιβάλλον του χρήστη είναι μεταξύ άλλων: 

- Πληροφορίες για το μάθημα 

o «5.6 Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον» (πληροφορίες για το μάθημα 

στο οποίο χρησιμοποιείται το αντικείμενο, κλπ.) 

o «5.11 Εκπαιδευτικά.Γλώσσα» (η συνήθης γλώσσα που 

χρησιμοποιείται από τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται 

το μάθημα) 

o 9.2 Ταξινόμηση.Ταξινομικό μονοπάτι (σύστημα ταξινόμησης και 

καταχώρησης) 
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- Προσωπικές πληροφορίες 

o vCard (προσωπικές πληροφορίες που δημιουργούνται π.χ. από 

μια εφαρμογή vCard wizard) και χρησιμοποιείται στην κατηγορία 

«2 Κύκλος ζωής», «3 Μετα-μεταδεδομένα» και «8 Σχόλιο» για 

το δημιουργό των αντίστοιχων στοιχείων 

- Άλλες στάνταρ τιμές 

o «5.9 Εκπαιδευτικά.Τυπική διάρκεια μάθησης» που μπορεί να 

τεθεί αυτομάτως π.χ. στον στάνταρ χρόνο διάλεξης στο 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Πέρα από πεδία μεταδεδομένων που μπορούν να προκύψουν αυτόματα 

από το περιβάλλον ενός μαθησιακού αντικειμένου, το περιβάλλον του μπορεί 

να διευκολύνει σημαντικά και τη διαδικασία της χειροκίνητης καταχώρησης 

των μεταδεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

1. Με τις «εξ ορισμού» τιμές (default values). Οι στατιστικές 

παρατηρήσεις που έγιναν από τον Friesen ([54]) παρουσιάζουν με 

σαφήνεια ποιες τιμές των πεδίων μεταδεδομένων τύπου λεξιλογίου 

είναι οι πιο κοινές στα συστήματα LOM. Αν αυτές οι τιμές 

προωθούνται στην κορυφή των αναδιπλούμενων λιστών μπορούν να 

παρέχουν στο χρήστη εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις τιμές οι 

οποίες είναι πιο πιθανές να χρησιμοποιηθούν, επιτρέποντας μια 

ημιαυτόματη διαδικασία καταχώρησης, σε συνδυασμό με άλλα 

απολύτως αυτόματα συλλεγόμενα πεδία μεταδεδομένων. Στο LOM 

υπάρχουν 19 λεξιλόγια (λίστες τιμών) που είναι παρόντα στο σχήμα 

μεταδεδομένων. Οι εξ ορισμού τιμές που αναφέρονται στο 

περιβάλλον χρήσης των μαθησιακών αντικειμένων είναι δυνατόν να 

καθοριστούν εντός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος θέτοντας αυτές 

τις τιμές στην κορυφή των σχετικών λιστών με βάση τα πρότυπα του 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

2. Με τη χρήση προτύπων – templates. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν πρότυπα για την προώθηση της χρήσης 

συγκεκριμένων στοιχείων μεταδεδομένων ή συγκεκριμένης 

μορφοποίησης κατά τη δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων ([39]). 

Πολλά από τα σχετικά πεδία μπορούν να είναι προσυμπληρωμένα. Η 
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τελική συμπλήρωση του προτύπου με τις συγκεκριμένες τιμές που 

επιθυμεί ο χρήστης, θα απαιτήσει, απλώς, τη χειροκίνητη 

συμπλήρωση των λίγων εναπομεινάντων πεδίων που δεν έχουν 

συμπληρωθεί από το πρότυπο και τη διόρθωση κάποιων από τις 

προσυμπληρωμένες τιμές που δεν είναι οι ακριβώς επιθυμητές. 

Σύμφωνα με το [39], είναι σημαντικό να επισημανθεί το ψυχολογικό 

πλεονέκτημα της παρουσίασης στο χρήστη ενός αυτομάτως 

συμπληρωμένου στιγμιοτύπου μεταδεδομένων και της απαίτησης απ’ 

αυτόν, απλά να επιβεβαιώσει την ορθότητά του, σε σχέση με την 

παρουσίαση στο χρήστη ενός κενού πεδίου. Τα πρότυπα – templates 

χρησιμοποιούνται ευρέως για τη δημιουργία εγγράφων με παρόμοια 

εμφάνιση. 

 

3.3.3 Ανάλυση της χρήσης του πόρου 

Η πραγματική χρήση του πόρου μπορεί να μας παρέξει πιο ευέλικτα και 

«ζωντανά» μεταδεδομένα από τις «θεωρητικές» (κάποιες φορές) τιμές που 

παρέχονται από άλλες πηγές μεταδεδομένων, ή ακόμα και από ανθρώπινους 

καταχωρητές - καταλογογράφους. Επομένως συστήματα που ανιχνεύουν και 

καταγράφουν την πραγματική χρήση των πόρων από τους μαθητές, είναι μια 

πολύτιμη πηγή από την οποία μπορούν να προκύψουν μεταδεδομένα. Αυτά 

τα «ημερολόγια» π.χ. αποθηκεύουν το χρόνο που αναλώθηκε κατά τη 

ανάγνωση ενός εγγράφου ή κατά την επίλυση μιας άσκησης. Αυτή η πηγή 

μεταδεδομένων μπορεί να χαρακτηριστεί ως «περιβάλλον χρήσης» του 

αντικειμένου ([22]). 

 

3.3.4 Ανάλυση της δομής σύνθετων πόρων ή του σχετιζόμενου 
περιεχομένου 

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα μαθησιακά αντικείμενα είναι μέρη ενός 

μεγαλύτερου συνόλου αλλά αποθηκεύονται ξεχωριστά. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, τα μεταδεδομένα που είναι διαθέσιμα για το σύνολο είναι μια 

ενδιαφέρουσα πηγή μεταδεδομένων για τα συστατικά του ([22]). Στο [39] αυτή 

η πηγή μεταδεδομένων αποκαλείται σχετιζόμενο περιεχόμενο και οι 

συγγραφείς επισημαίνουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα πάνω στο 

ζήτημα της διάδοσης των μεταδεδομένων από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο 
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σχετιζόμενο. Παράδειγμα αυτής της διάδοσης μεταδεδομένων μπορεί να 

θεωρηθεί η γλώσσα ενός μαθησιακού αντικειμένου, η οποία κατά πάσα 

πιθανότητα θα είναι η γλώσσα του υπερσυνόλου αντικειμένου στο οποίο 

ανήκει. Επιπλέον, όχι μόνο το γονικό αντικείμενο είναι πηγή μεταδεδομένων, 

αλλά και τα επιμέρους συστατικά αντικείμενα μπορούν να παρέξουν σχετικά 

μεταδεδομένα. Έτσι, π.χ., αν υπάρχουν διαθέσιμα μεταδεδομένα για τη 

διάρκεια μάθησης συστατικών μαθησιακών αντικειμένων, και για το πώς αυτά 

είναι διατεταγμένα στην αλληλουχία ενός υπερσυνόλου μαθησιακού 

αντικειμένου, τότε φαίνεται ασφαλές να υποθέσουμε ότι η συνολική διάρκεια 

μάθησης για το μαθησιακό αντικείμενο που περιλαμβάνει τα συστατικά 

αντικείμενα θα είναι κατ’ ελάχιστο το άθροισμα των διαρκειών κατά μήκος του 

συντομότερου μονοπατιού και κατά μέγιστο το άθροισμα κατά μήκος του 

μεγαλύτερου. Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταδεδομένα που 

προκύπτουν με την αξιοποίηση των σχέσεων μεταξύ των μαθησιακών 

αντικειμένων παρατίθενται στην Ενότητα 3.7. 

 

3.4 Σύγκρουση μεταδεδομένων από διάφορες πηγές 
Συνήθως τα στοιχεία μεταδεδομένων που προκύπτουν από κάθε 

ξεχωριστή πηγή μεταδεδομένων, όπως αυτές ορίστηκαν παραπάνω, 

διαφέρουν. Κάθε διαφορετική πηγή συνήθως παράγει ένα υποσύνολο των 

στοιχείων μεταδεδομένων και αυτά τα υποσύνολα πρέπει να συνδυαστούν σε 

μία τελική εγγραφή μεταδεδομένων για το αντικείμενο. Είναι όμως δυνατό, τα 

υποσύνολα αυτά να επικαλύπτονται. Είναι δυνατόν, δηλαδή, για το ίδιο 

στοιχείο μεταδεδομένων να προκύπτουν διαφορετικές τιμές από τις διάφορες 

πηγές μεταδεδομένων ή ακόμη και από την ίδια πηγή μεταδεδομένων. Σ’ 

αυτήν την περίπτωση έχουμε το φαινόμενο της σύγκρουσης των τιμών το 

οποίο πρέπει να επιλυθεί. Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για την επίλυση 

αυτών των συγκρούσεων. Οι στρατηγικές αυτές (σύμφωνα με το [22]) είναι: 

1. Η συμπερίληψη όλων των παραγόμενων τιμών στο προκύπτον 

σύνολο μεταδεδομένων. 

2. Η παρουσίαση των επιλογών στο χρήστη ο οποίος παίρνει την τελική 

απόφαση. 
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3. Η κατάταξη των πηγών σύμφωνα με την αξιοπιστία τους (η οποία 

πρέπει να προσδιοριστεί) και η χρήση της τιμής που έχει προκύψει από την 

πηγή με τη μεγαλύτερη αξιοπιστία. 

4. Η εφαρμογή της ευρετικής μεθόδου (heuristics) για τον προσδιορισμό 

της κατάλληλης τιμής. 

Η επιλογή ανάμεσα σ’ αυτές εξαρτάται από το εκάστοτε στοιχείο των 

μεταδεδομένων. Η πρώτη επιλογή – η συμπερίληψη όλων των τιμών στο 

προκύπτον σύνολο – είναι η ευκολότερα υλοποιήσιμη, αλλά δεν είναι εφικτή 

για όλα τα πεδία μεταδεδομένων (για τη συμπερίληψη όλων των τιμών 

απαιτείται το πεδίο μεταδεδομένων να έχει πολλαπλότητα (cardinality) 

μεγαλύτερη από 1. Η δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 

ένα σύστημα με μικρό αριθμό εγγραφών ανά εβδομάδα ή μήνα. Σε 

μεγαλύτερα όμως συστήματα, ο χρόνος απασχόλησης του χρήστη είναι 

απαγορευτικός, μιας και θα έχαν όλα τα οφέλη από την αυτόματη παραγωγή 

μεταδεδομένων ξοδεύοντας χρόνο για να ελέγχει τις συγκρουόμενες τιμές. Η 

τρίτη επιλογή θεωρείται από τους συγγραφείς του [22] η πιο ενδιαφέρουσα και 

είναι αυτή που εφαρμόζεται στο πλαίσιο που προτείνουν, ενώ η τέταρτη έχει 

εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου είναι γνωστές ευρετικές 

πληροφορίες για τα πεδία των μεταδεδομένων. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο 

ευρετικός κανόνας παρέχει τη λύση ([22]). 

 

3.5 Εξερεύνηση ερευνητικών προσπαθειών στην αυτόματη 

παραγωγή μεταδεδομένων 
Διάφορες προσπάθειες που εστιάζουν στο χώρο της αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων, τόσο στον ειδικότερο χώρο της ανάπτυξης 

εξειδικευμένων εφαρμογών για αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων από 

ειδικούς τύπους αρχείων (εξαγωγή – συγκομιδή), όσο και στον ευρύτερο 

χώρο της ανάπτυξης πλαισίων και μεθοδολογιών για την αξιοποίηση και των 

άλλων πηγών μεταδεδομένων (πλην του περιεχομένου), έχουν εξελιχθεί και 

απασχολούν με μεγάλο ενδιαφέρον την επιστημονική κοινότητα. Ορισμένες 

από αυτές θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 
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3.5.1 Klarity 

To Klarity είναι μια εμπορική υπηρεσία που έχει κατασκευαστεί από την 

Αυστραλιανή εταιρεία tSa, (η οποία τώρα ονομάζεται Intology – Intelligent 

Technology). Το Klarity παράγει αυτόματα μεταδεδομένα Dublin Core όταν 

τροφοδοτηθεί με ένα αναγνωριστικό πόρου (π.χ. ένα URL), και τα 

μεταδεδομένα μετατρέπονται σε HTML META tags ή σε XML εντός του 

Πλαισίου Περιγραφής Πόρων (RDF). To Klarity παράγει αυτομάτως 

μεταδεδομένα για τα ακόλουθα πέντε στοιχεία: Αναγνωριστικό, τίτλος, έννοιες, 

λέξεις-κλειδιά, περιγραφή. Το μεταδεδομένο «Αναγνωριστικό» αντιγράφεται 

από τη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή (browser), ο «Τίτλος» 

συλλέγεται («συγκομιδή») από τον πηγαίο κώδικα του πόρου, και οι «Λέξεις-

κλειδιά» και η «Περιγραφή» εξάγονται από το κείμενο του πόρου. Το στοιχείο 

«Έννοιες» του Klarity είναι μια ενοποιητική έννοια που αναπαριστά λέξεις-

κλειδιά και λειτουργίες περισσότερο σαν κόμβο ταξινόμησης. Η δημιουργία 

αυτού του στοιχείου στηρίζεται σε έναν αλγόριθμο που βασίζεται στη 

συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων λέξεων μέσα στο κείμενο του πόρου, οι 

οποίες λαμβάνονται από ένα υποκείμενο λεξιλόγιο. Επιπλέον, το Klarity 

περιλαμβάνει και δυνατότητα επεξεργασίας των παραγόμενων 

μεταδεδομένων σύμφωνα με την οποία μπορεί κάποιος να εισαγάγει 

επιπρόσθετα μεταδεδομένα απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που του 

υποβάλλονται ([69]). 

 

3.5.2 DC-Dot 

To DC-Dot είναι μια γεννήτρια που έχει αναπτυχθεί από το UKOLN 

(Γραφείο για τη Δικτύωση Βιβλιοθηκών και Πληροφοριών του Ηνωμένου 

Βασιλείου) και το Πανεπιστήμιο του Bath ([111]). Το DC-dot είναι ανοιχτού 

κώδικα και μπορεί να αναδιανεμηθεί και να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους 

όρους της General Public License όπως αυτή έχει εκδοθεί από το Ίδρυμα 

Ελεύθερου Λογισμικού. Το DC-dot παράγει μεταδεδομένα Dublin Core και 

μπορεί να τα μορφοποιήσει σύμφωνα με διάφορα σχήματα μεταδεδομένων 

(π.χ. USMARC, SOIF, IAFA/ROADS, επικεφαλίδες TEI, GILS, RDF και IMS). 

Η διαδικασία δημιουργίας των μεταδεδομένων ξεκινάει με την υποβολή στο 

DC-Dot ενός URL. To DC-Dot αντιγράφει το μεταδεδομένο «Αναγνωριστικό» 

από τη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή και συλλέγει τα μεταδεδομένα 
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«Τίτλος», «Λέξεις-κλειδιά», «Περιγραφή» και «Τύπος» από τα META tags του 

πόρου. Αν δεν προϋπάρχουν τέτοια μεταδεδομένα (που σημαίνει ότι το META 

tag είναι απόν), το DC-Dot θα παραγάγει αυτόματα «Λέξεις-κλειδιά» 

αναλύοντας τις άγκυρες (υπερσυνδέσμους) καθώς και την κωδικοποίηση της 

αναπαράστασης, όπως το κείμενο με έντονη γραφή (bold) ή με μεγαλύτερο 

μέγεθος γραμματοσειράς, αλλά δεν θα παραγάγει «Περιγραφή». Επιπλέον, το 

DC-Dot περιλαμβάνει και δυνατότητα επεξεργασίας σύμφωνα με την οποία 

μπορεί κάποιος χειροκίνητα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει τα αυτομάτως 

παραχθέντα μεταδεδομένα ([111], [69]). 

 

3.5.3 Εργαλείο Εξαγωγής Μεταδεδομένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Νέας Ζηλανδίας 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Νέας Ζηλανδίας Te Puna Mātauranga o 

Aotearoa (NLNZ) έχει αναπτύξει ένα προγραμματιστικό εργαλείο για την 

εξαγωγή μεταδεδομένων από τις κεφαλίδες διαφόρων τύπων αρχείων ([105]). 

Το εργαλείο είναι μια επέκταση της εργασίας που έχει αναλάβει η Βιβλιοθήκη 

για την ψηφιοποίηση υλικού στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα σχήμα 

μεταδεδομένων λογικής διατήρησης, καθώς και ένα μοντέλο δεδομένων που 

είναι έτοιμο για υλοποίηση. 

Το εργαλείο εξαγωγής μεταδεδομένων: 

α) εξάγει αυτομάτως μεταδεδομένα από ψηφιακά αρχεία και 

β) εξάγει τα μεταδεδομένα σε πρότυπη μορφή (XML) ώστε να μπορούν 

να μεταφερθούν σε μια δεξαμενή μεταδεδομένων. 

Το εργαλείο βασίζεται στο μοντέλο δεδομένων για τα μεταδεδομένα της 

Βιβλιοθήκης. Το Java/XML εργαλείο αποτελείται από μια γενικότερη 

εφαρμογή και από έναν αριθμό «προσαρμογέων» που αναπτύχθηκαν για την 

εξαγωγή δεδομένων από συγκεκριμένους τύπους αρχείων. Μέχρι σήμερα 

έχουν γραφεί προσαρμογείς για τα MS Word 2, MS Word 6, Word Perfect, 

Open Office, MS Works, MS Excel, MS PowerPoint, TIFF, JPEG, WAV, MP3, 

HTML, PDF, GIF και BMP ([105]). 

Το εργαλείο εξαγωγής: 

- δεν εξαρτάται από εταιρικό hardware ή software. Χρησιμοποιεί έναν 

συνδυασμό Java και XML για να φιλτράρει και να επεξεργαστεί τα 
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εξαχθέντα μεταδεδομένα, γεγονός που το ανεξαρτητοποιεί από 

συγκεκριμένες πλατφόρμες υλικού και λογισμικού. 

- εξασφαλίζει την επεκτασιμότητα μέσω της προσέγγισης των 

υπομονάδων. Η δημιουργία ξεχωριστών προσαρμογέων για κάθε τύπο 

αρχείων επιτρέπει την αυξητική ανάπτυξη του εργαλείου με κάθε 

προσαρμογέα να επεξεργάζεται μόνο τις πληροφορίες που περιέχονται 

σε αρχεία συγκεκριμένου τύπου. Αν ο τύπος αρχείων είναι άγνωστος, 

το εργαλείο εφαρμόζει έναν γενικό προσαρμογέα ο οποίος εξάγει 

δεδομένα που το σύστημα «γνωρίζει» για κάθε τύπο αρχείου όπως, 

μέγεθος, όνομα αρχείου και ημερομηνία δημιουργίας, μέχρι να γραφεί 

ένας προσαρμογέας για το νέο τύπο αρχείων. 

- έχει και παραθυρικό interface Microsoft Windows και interface UNIX 

γραμμής εντολής. Η εργασία έτσι μπορεί να γίνει αυτόματα είτε με 

μαζική επεξεργασία (batch processing) είτε μεμονωμένα. Σε κάθε 

περίπτωση, η εφαρμογή ανοίγει τα αρχεία ως read-only (μόνο για 

ανάγνωση) για να αποκλειστεί η ακούσια τροποποίηση και να 

εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των αρχικών αρχείων. 

 

3.5.4 Web Metadata Extractor των alphaWorks Services της IBM 

Οι υπηρεσίες alphaWorks είναι εφαρμογές κατ’ απαίτηση που 

αναπτύσσονται από διάφορες ομάδες του ερευνητικού τομέα της IBM. Οι 

υπηρεσίες αυτές είναι πρωτότυπα αναπτυσσόμενων τεχνολογιών και ιδεών 

που είναι διαθέσιμες ως online εφαρμογές μέσω οποιουδήποτε Web browser. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, μαζί με επιπλέον χαρακτηριστικά όπως 

forums και υποστήριξη περιεχομένου συγκεκριμένου για κάθε υπηρεσία. 

Ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από τις υπηρεσίες alphaWorks είναι ο 

Web Metadata Extractor (Εξαγωγέας Μεταδεδομένων Ιστού) ([90]). Είναι ένα 

εργαλείο για την εξαγωγή σχετικών πληροφοριών από καλά σχηματισμένες 

web σελίδες με τη χρήση ημι-αυτομάτως παραγόμενων προτύπων που 

βασίζονται στο πλαίσιο Μη Δομημένης Αρχιτεκτονικής Για τη Διαχείριση 

Πληροφοριών (UIMA). Αυτές οι πληροφορίες αποτελούνται από 

μεταδεδομένα της οντότητας που περιγράφεται στην ιστοσελίδα, όπως τίτλος, 

συγγραφέας, πηγή, κλπ. Για τα συστήματα συνάθροισης περιεχομένου Web, 

τα μεταδομένα είναι ακόμη σπουδαιότερα από το περιεχόμενο γιατί οι χρήστες 
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πάντοτε απευθύνουν ερωτήματα ή φυλλομετρούν τις πληροφορίες με τη 

βοήθεια των μεταδεδομένων (για παράδειγμα, αναζήτηση με βάση λέξεις-

κλειδιά). Ο Web Metadata Extractor μετατρέπει τη διασκορπισμένη, μη 

δομημένη πληροφορία, σε δομημένη μορφή ([90]). 

Ο Web Metadata Extractor επίσης παρέχει ένα περιβάλλον διάδρασης 

που βασίζεται στον Παγκόσμιο Ιστό και με το οποίο οι χρήστες μπορούν να 

παράγουν τα απαιτούμενα πρότυπα (templates) με απλές αλληλεπιδράσεις. 

Αυτή η απλή γεννήτρια παρέχεται ως online υπηρεσία στον εξυπηρετητή 

alphaWorks. Με τα ημιαυτομάτως παραγόμενα πρότυπα και το API εξαγωγής 

πληροφοριών, το οποίο υλοποιείται ως Σχολιαστής (Annotator) για το JEDII 

(Java Environment for Distributed Information Intelligence – Περιβάλλον Java 

για την Κατανεμημένη Πληροφοριακή Ευφυΐα), οι χρήστες μπορούν να 

εξάγουν Web πληροφορίες εύκολα, αποδοτικά και αποτελεσματικά. Τα 

αποτελέσματα της εξαγωγής αποθηκεύονται σε προκαθορισμένη μορφή XML 

([90]). 

O Web Metadata Extractor μπορεί να εξάγει μεταδεδομένα όπως τίτλος, 

συγγραφέας, κλπ. από ιστοσελίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τους χρήστες στα ερωτήματα κατά την αναζήτηση συγκεκριμένων 

ιστοσελίδων ή στη φυλλομέτρησή τους. Το πακέτο παρέχει τον εξαγωγέα 

πληροφοριών. Οι χρήστες μπορούν να παραγάγουν το αρχείο του προτύπου 

(template) για συγκεκριμένες τοποθεσίες Web με τη βοήθεια της Γεννήτριας 

Προτύπων που φιλοξενείται από την alphaWorks. Ο εξαγωγέας πληροφοριών 

είναι ένα σύνολο από APIs που υλοποιούνται ως Σχολιαστής UIMA για την 

εξαγωγή πληροφοριών από σελίδες μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας Web, 

χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο αρχείο προτύπου. Συνεπώς είναι εύκολο να 

ενσωματωθεί με άλλους Σχολιαστές UIMA για να προκύψει μια 

πολυπλοκότερη εφαρμογή ανάλυσης κειμένου. Όλος ο κώδικας του 

Σχολιαστή Web είναι γραμμένος σε καθαρή Java. Για την επεξεργασία της 

XML κάνει χρήση του JAXB ([90]). 

Το εργαλείο διαιρείται σε δύο λειτουργίες-κλειδιά: 

- Παραγωγή Προτύπου (online): Οι χρήστες μπορούν να παράγουν ένα 

πρότυπο για μια συγκεκριμένη τοποθεσία Web μέσω ενός απλού Web 

περιβάλλοντος διάδρασης. Πρώτα ο χρήστης ορίζει τα στοιχεία 

εξαγωγής, δηλ. τα μεταδεδομένα, χρησιμοποιώντας το ποντίκι για να 
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επιλέξει το στόχο από μια σελίδα δείγμα της συγκεκριμένης τοποθεσίας 

Web. Στη συνέχεια το πρότυπο μπορεί να παραχθεί αυτόματα online 

και ο χρήστης μπορεί να πιστοποιήσει αν το παραχθέν αρχείο του 

προτύπου δουλεύει επίσης online.  

- Εξαγωγή Πληροφοριών: Με το παραχθέν αρχείο προτύπου, ο χρήστης 

μπορεί να εξαγάγει πληροφορίες από μια συγκεκριμένη τοποθεσία 

Web χρησιμοποιώντας το Web Metadata Extraction API, το οποίο 

υλοποιείται ως Σχολιαστής UIMA. Η είσοδος στον εξαγωγέα 

περιλαμβάνει την ιστοσελίδα από τη συγκεκριμένη τοποθεσία Web και 

το δεδομένο αρχείο του προτύπου. Το αποτέλεσμα της εξαγωγής 

αποθηκεύεται σε μια προκαθορισμένη μορφή XML. 

 

3.5.5 Εργαλείο Αυτόματης Εξαγωγής Μεταδεδομένων της πλατφόρμας 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης WeLearn 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Πληροφοριών και Τεχνολογίας 

Μικροεπεξεργαστών που ιδρύθηκε από το Αυστριακό Υπουργείο Επιστημών 

στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων στον τομέα του e-Learning, 

έχει αναπτύξει την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης WeLearn. Το 

Ινστιτούτο για να προωθήσει τη χρήση μεταδεδομένων που περιγράφουν 

τους μαθησιακούς πόρους υλοποίησε ένα εργαλείο λογισμικού που εξάγει 

αυτόματα μεταδεδομένα από μαθησιακούς πόρους ([125]). Τα μεταδεδομένα 

που εξάγει είναι η γλώσσα του περιεχομένου του πόρου, ο τίτλος και λέξεις-

κλειδιά. Υποστηρίζει διάφορες μορφές αρχείων της Microsoft (Word, 

Powerpoint, Excel), αρχεία PDF, CPS-Manifests (σύμφωνα με το στάνταρ 

LOM και τις προδιαγραφές IMS των εκδόσεων 1.1-1.2.2), αρχεία HTML (ως 

META tags ή ως περιεχόμενα δεδομένα Dublin Core), καθώς και απλά αρχεία 

κειμένου. Το λογισμικό μπορεί να επεκταθεί για να υποστηρίξει περισσότερες 

γλώσσες ή να εξάγει και να προσθέτει διαφορετικά μεταδεδομένα. Η εξαγωγή 

βασίζεται κυρίως σε μεταδεδομένα που ήδη περιέχονται σε διαφορετικούς 

τύπους αρχείων με κάποια μορφή (συγκομιδή – harvesting), αλλά 

υποστηρίζεται και εξαγωγή από απλό κείμενο (εξαγωγή – extraction) αν 

αποτύχουν όλες οι άλλες μέθοδοι ([125]). 

Η ανίχνευση της γλώσσας βασίζεται είτε σε απευθείας συλλογή αυτού 

του μεταδεδομένου αν αυτό είναι διαθέσιμο (πράγμα σπάνιο, π.χ. σε καμία 
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εφαρμογή της Microsoft δεν παρέχεται η γλώσσα ως μεταδεδομένο) είτε σε 

εξεύρεση αυτής μέσω προσέγγισης με τη χρήση λιστών από «αγνοήσιμες» 

λέξεις σε διάφορες γλώσσες. Οι «αγνοήσιμες» λέξεις (stop words) είναι λέξεις 

που είναι πολύ κοινές σε μια συγκεκριμένη γλώσσα αλλά δεν έχουν κάποιο 

ιδιαίτερο νόημα (π.χ. τα άρθρα, όπως το «το»). Αυτές οι λίστες 

χρησιμοποιούνται συνήθως από μηχανές αναζήτησης για να φιλτράρουν τις 

λέξεις χωρίς σημασία από τα ερωτήματα. Εδώ ακολουθείται η ακριβώς 

αντίθετη προσέγγιση: Φιλτράρονται τα πάντα εκτός από τις «αγνοήσιμες» 

λέξεις. Η γλώσσα της λίστας που περιέχει τις περισσότερες «αγνοήσιμες» 

λέξεις που υπάρχουν στο υπό εξέταση κείμενο είναι η γλώσσα του κειμένου. 

Δοκιμές έχουν δείξει ότι αυτή είναι μια πολύ αξιόπιστη μέθοδος για την 

ανίχνευση της γλώσσας ενός κειμένου αν πρόκειται για κείμενο συνεχούς 

λόγου και όχι απλώς για έναν κατάλογο φράσεων, όχι πολύ μικρό, γραμμένο 

σε μία και μόνο γλώσσα (μεμονωμένες λέξεις από άλλη γλώσσα δεν 

αποτελούν πρόβλημα γιατί σχεδόν ποτέ δεν είναι «αγνοήσιμες») ([125]). 

Η εξαγωγή λέξεων-κλειδιών και του τίτλου βασίζεται κυρίως σε 

υπάρχοντα ενσωματωμένα μεταδεδομένα (εκτός από την περίπτωση απλού 

κειμένου). Στην περίπτωση του απλού κειμένου χρησιμοποιείται ένας σχετικά 

απλός αλγόριθμος. Μετριέται ο αριθμός όλων των λέξεων εκτός των 

κοινότυπων στη βασική τους μορφή (με εφαρμογή ειδικών για κάθε γλώσσα 

αλγορίθμων που αφαιρούν τις καταλήξεις από τις λέξεις). Στη συνέχεια, το 5% 

των πιο κοινών λέξεων αφαιρείται, καθώς, πιθανότατα, είναι ήσσονος 

σημασίας (πολύ κοινές λέξεις παρόλο που δεν ανήκουν στις «αγνοήσιμες»), 

καθώς και όλες οι λέξεις που η σχετική συχνότητά τους είναι μικρότερη από 

80%. Ωστόσο, όλες οι λέξεις κλειδιά απαιτείται να υπάρχουν στο κείμενο 

τουλάχιστον τέσσερις φορές. Αυτές οι τιμές έχουν προκύψει από δοκιμές του 

αλγορίθμου, αλλά είναι μόνο βασικοί κανόνες που μπορούν να αλλάξουν 

εύκολα. Ο αλγόριθμος, επίσης, μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από άλλη 

υλοποίηση χωρίς να αλλάξει ο κώδικας της εφαρμογής ([125]). 

Στην περίπτωση προϋπαρχόντων μεταδεδομένων σε πρότυπες μορφές 

αρχείων, το εργαλείο τροφοδοτείται με το πλήρες αρχείο manifest και τον 

κύριο κατάλογο στον οποίο υπάρχουν τα πραγματικά αρχεία με το 

περιεχόμενο. Στη συνέχεια εξάγει τα μεταδεδομένα από όλα τα αναφερόμενα 

αρχεία και τα ενσωματώνει σε ένα αντίγραφο του manifest στο ίδιο (ήδη 
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χρησιμοποιούμενο) πρότυπο (IMS, έκδοση 1.2.2, αν δεν υπάρχουν καθόλου 

μεταδεδομένα, αρχικά) ([125]). 

 

3.5.6 Εργαλείο ημι-αυτόματης ευρετηριοποίησης LOM μαθησιακών 
αντικειμένων της Supélec 

Το προτεινόμενο εργαλείο που αναπτύχθηκε στην Ecole Supérieure 

d’Electricité (Supélec), (Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών της Ενέργειας και της 

Επιστήμης της Πληροφορίας της Γαλλίας) ([33]) βασίζεται σε δύο πηγές από 

την οποία προκύπτουν αυτόματα αρχικές τιμές των μεταδεδομένων που 

βασίζονται στο στάνταρ LOM: στο προφίλ του ατόμου που υλοποιεί την 

ευρετηριοποίηση των πόρων, καθώς και στο γεγονός ότι οι πόροι συνδέονται 

με άλλους με σχέσεις που επιτρέπουν την περιγραφή ενός ολόκληρου 

συνόλου πόρων αντί ενός μεμονωμένου. 

Με βάση την πρώτη προσέγγιση, όταν ένας χρήστης περιγράφει ένα 

έγγραφο, πολλοί περιγραφείς, γι’ αυτόν το χρήστη δεν αλλάζουν από έγγραφο 

σε έγγραφο (όπως το «Κύκλος ζωής.Συνεισφορά»). Επιπλέον, για ένα 

υποσύνολο αυτών των περιγραφέων, κάποιες τιμές παραμένουν ταυτόσημες 

για καθηγητές που προέρχονται από το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (όπως τα 

«Δικαιώματα», «Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον» ή «Γενικά.Γλώσσα»). Έτσι, για 

κάθε χρήστη διατηρούνται σε μια βάση δεδομένων όλες οι τιμές που αυτός/-ή 

προτιμάει. Αυτές οι τιμές μπορούν να τεθούν υπό επεξεργασία στη συνέχεια. 

Πρώτα, ο χρήστης χρειάζεται να πιστοποιηθεί αποκτώντας όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης για να έχει πρόσβαση στο εργαλείο. Οι τιμές που 

διατηρούνται για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι οι τιμές που προτιμώνται σ’ 

αυτό. Στην πρώτη του πρόσβαση, παρουσιάζονται στο χρήστη οι τιμές του 

ιδρύματος, ενώ στη συνέχεια ο χρήστης, αν θέλει μπορεί να τις διορθώσει 

σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις ([33]). 

Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, η ιδέα είναι ότι συνήθως δεν 

δημιουργούνται και περιγράφονται μεμονωμένα μαθησιακά αντικείμενα, αλλά 

οι εκπαιδευτικοί πόροι αποτελούνται από διάφορα συνδεδεμένα μαθησιακά 

αντικείμενα. Έτσι, μπορεί να γίνει αξιοποίηση των σχέσεων μεταξύ των 

αντικειμένων για να προκύψουν οι περιγραφές τους. Περισσότερα επί αυτής 

της προσέγγισης θα αναφερθούν στην Ενότητα 3.7.  
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Τέλος, το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει μεταδεδομένα Dublin 

Core από τα meta tags υπαρχόντων πόρων που έχουν τη μορφή σελίδων 

HTML ([33]). 

 

3.5.7 Αυτόματη και ημι-αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων του CSCL 
εργαλείου CoTeia 

Το εργαλείο Συνεργατικής Μάθησης Βασισμένης στους Υπολογιστές 

(CSCL) CoTeia, που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο της Μαθηματικής 

Επιστήμης και της Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Σάο 

Πάολο, χρησιμοποιείται κυρίως για τη συμπλήρωση διαλέξεων με 

συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες. Το CoTeia είναι ένα ασύγχρονο 

συνεργατικό εργαλείο για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Με βάση αυτούς τους 

εκπαιδευτικούς πόρους, υλοποιήθηκε ένα προφίλ εφαρμογής που βασίζεται 

στο LOM και ενσωματώθηκαν τέσσερις κύριες κατηγορίες στρατηγικών 

αυτόματης και ημι-αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων. Οι στρατηγικές 

βασίζονται στο περιεχόμενο του πόρου, στο περιβάλλον του, σε 

προκατασκευασμένα πρότυπα (templates) και στην εφαρμογή λογικών 

κανόνων ([108]). 

Η στρατηγική που βασίζεται στο περιεχόμενο των πόρων (οι οποίοι είναι 

ιστοσελίδες) κάνει χρήση τεχνικών ανάλυσης περιεχομένου όπως 

ταξινόμησης γλωσσών, αυτόματης παραγωγή περίληψης και εξαγωγής 

λέξεων-κλειδιών. Για παράδειγμα, το στοιχείο «1.4 Γενικά.Περιγραφή» είναι 

μια απλή περίληψη που λαμβάνεται από την αλληλουχία των ετικετών “h1”, 

“h2”, “h3”. Το στοιχείο «1.5 Γενικά.Λέξεις Κλειδιά» παράγεται επίσης από την 

εξαγωγή λέξεων από το περιεχόμενο (από συγκεκριμένες ετικέτες), μετά την 

αφαίρεση των «αγνοήσιμων» λέξεων και τον υπολογισμό της συχνότητας των 

λέξεων. Λαμβάνονται οι λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Οι ετικέτες που 

λαμβάνονται υπόψη είναι οι “title”, “h1”, “h2”, “h3”, “lnk” και “upl” ([108]). 

Η παραγωγή μεταδεδομένων που βασίζεται στο περιβάλλον του πόρου 

λαμβάνει υπόψη της το σύστημα αρχείων, και τη διαχείριση του χρήστη. Το 

σύστημα αρχείων διατηρεί μεταδεδομένα για τον πόρο, όπως π.χ. το μέγεθός 

του. Έτσι, το στοιχείο «4.2 Τεχνικά.Μέγεθος», η τιμή του οποίου είναι το 

μέγεθος της σελίδας σε bytes, αποκτάται αυτόματα από το σύστημα αρχείων. 

Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον διαχείρισης του χρήστη μπορούν να 
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προκύψουν μεταδεδομένα που έχουν σχέση με την ταυτότητά του όπως στο 

«2.3.2 Κύκλος ζωής.Συνεισφορά.Οντότητα» ([108]). 

Η στρατηγική που βασίζεται σε προκατασκευασμένα πρότυπα 

(templates) χρησιμοποιεί τρεις τύπους templates: του συστήματος, του 

χρήστη και της ομάδας των πόρων. Το template του συστήματος είναι ένα 

template που περιέχει τιμές μεταδεδομένων σταθερές για όλους τους πόρους. 

Για παράδειγμα, η τιμή του στοιχείου «3.3: Μετα-μεταδεδομένα.Σχήμα 

Μεταδεδομένων» είναι η σταθερή τιμή “LOMv1.0”. Επίσης, το template του 

συστήματος είναι χρήσιμο και για σταθερές τιμές που οφείλονται στα 

χαρακτηριστικά των πόρων. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός πόρος στο 

CoTeia είναι τυπικά μια απλή ιστοσελίδα στην οποία μπορούν να είναι 

ενσωματωμένα ένα ή περισσότερα αρχεία συμπεριλαμβανομένων εικόνων και 

άλλων σελίδων. Οι τιμές των στοιχείων «1.7 Γενικά.Δομή» και «1.8 

Γενικά.Επίπεδο συνάθροισης» είναι πάντοτε οι σταθερές τιμές “ιεραρχικό” και 

“2” (συλλογή μεμονωμένων πολυμεσικών πόρων ή τμημάτων πόρων). Το 

template χρήστη περιέχει όλες τις τιμές που είναι σταθερές για έναν 

συγκεκριμένο χρήστη. Π.χ. η κατηγορία «6 Δικαιώματα» περιγράφει τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις προϋποθέσεις χρήσης του 

μαθησιακού πόρου, τα οποία για έναν συγκεκριμένο χρήστη (συγγραφέα), 

συνήθως, δεν είναι μεταβαλλόμενα. Το template της ομάδας των πόρων 

περιέχει ένα σύνολο μεταδεδομένων που είναι σταθερά για μια ομάδα πόρων. 

Π.χ. στο CoTeia οι ιστοσελίδες είναι ομαδοποιημένες σε κατηγορίες. Υπάρχει 

ένα template για κάθε κατηγορία (ομάδα σελίδων) ([108]). 

Η στρατηγική που βασίζεται σε λογικούς κανόνες επιτρέπει την 

αξιοποίηση σχέσεων ανάμεσα στα μεταδεδομένα του πόρου. Η γεννήτρια 

μεταδεδομένων παράγει νέες πληροφορίες μεταδεδομένων από την 

αντιστοίχιση με άλλα. 

Συνολικά, επελέγησαν 43 στοιχεία μεταδεδομένων από το LOM για το 

προφίλ εφαρμογής του CoTeia. Από αυτά τα στοιχεία, μόνο πέντε δεν 

παράγονται από την εφαρμογή των ανωτέρω στρατηγικών, τα οποία είναι: 

«5.8 Εκπαιδευτικά.Δυσκολία», «6.1 Δικαιώματα.Κόστος», «6.2 

Δικαιώματα.Πνευματικά Δικαιώματα και άλλοι περιορισμοί», «6.3 

Δικαιώματα.Περιγραφή» και «8.3 Σχόλιο.Περιγραφή». Ο χρήστης πάντοτε έχει 
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τον τελικό λόγο, αφού έχει τη δυνατότητα να διορθώνει τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τη γεννήτρια μεταδεδομένων ([108]). 

 

3.5.8 MetaExtract 

To MetaExtract είναι ένα σύστημα αυτόματης παραγωγής 

μεταδεδομένων Dublin Core και GEM που χρησιμοποιεί τεχνικές εξαγωγής με 

βάση την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο 

Κέντρο Επεξεργασίας Φυσικών Γλωσσών της Σχολής Μελέτης της 

Πληροφορίας του Πανεπιστημίου του Syracuse ([144]). Το σύστημα 

MetaExtract αποτελείται από τρία ξεχωριστά τμήματα: το τμήμα εξαγωγής 

eQuery, το HTML τμήμα εξαγωγής και τη Γεννήτρια Λέξεων-κλειδιών. Κάποια 

στοιχεία εξάγονται και από το τμήμα eQuery και από το τμήμα HTML. Γι’ αυτά 

τα στοιχεία υπάρχει μια διαδικασία ιεράρχησης για να καθοριστεί από ποιο, 

τελικά, θα ληφθούν οι τιμές για το συγκεκριμένο στοιχείο μεταδεδομένων. Τα 

αποτελέσματα από όλα τα τμήματα συλλέγονται και εξάγονται ως αρχείο 

κειμένου. 

Στο τμήμα εξαγωγής eQuery χρησιμοποιείται επεξεργασία της φυσικής 

γλώσσας (Natural Language Processing – NLP) για να εξαχθούν όροι και 

φράσεις από μεμονωμένες προτάσεις. Το eQuery είναι ένα σύστημα 

βασισμένο σε κανόνες που χρησιμοποιεί απλούς κανόνες γραμματικής 

ανάλυσης κειμένου και πολλαπλά επίπεδα NLP ετικετών ([89]). Εξάγει όρους 

και φράσεις για τα ακόλουθα στοιχεία μεταδεδομένων: Δημιουργός, Τίτλος, 

Ημερομηνία, Τάξη, Διάρκεια, Ουσιώδεις πόροι, Παιδαγωγική – Μέθοδος 

διδασκαλίας, Παιδαγωγική – Ομαδοποίηση, Παιδαγωγική – Αξιολόγηση, 

Παιδαγωγική – Διαδικασία, Ακροατήριο, Στάνταρ, Εκδότης και Σχέσεις ([144]). 

Το τμήμα εξαγωγής HTML τροφοδοτείται με σχέδια μαθημάτων  και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν τη μορφή ιστοσελίδων και κάνει 

εξαγωγή εκμεταλλευόμενο τα όρια των γραμματικών προτάσεων. 

Χρησιμοποιεί τη δομή της HTML και συντακτικούς κανόνες για να αποφασίσει 

πού μπορεί να βρίσκονται τα περιεχόμενα ενός στοιχείου μεταδεδομένων. Στη 

συνέχεια συγκρίνει το κείμενο που βρίσκει μέσα στην HTML σελίδα με μια 

λίστα ενδεικτικών λέξεων που προέκυψε από την ανάλυση εκατοντάδων 

σχεδίων μαθημάτων. Οι παρουσία των ενδεικτικών λέξεων καθορίζει αν το 

στοιχείο μεταδεδομένων είναι παρόν μέσα στο κείμενο της ιστοσελίδας. Το 



Κεφάλαιο 3  Αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων 

 - 67 - 

τμήμα εξαγωγής HTML εξάγει όρους και φράσεις και παράγει τιμές για τα 

μεταδεδομένα: Τίτλος, Περιγραφή, Τάξη, Διάρκεια και Ουσιώδεις πόροι 

([144]). 

Η γεννήτρια λέξεων-κλειδιών παράγει λέξεις-κλειδιά για εκπαιδευτικά 

έγγραφα υπολογίζοντας το μέτρο tf*idf (συχνότητα του όρου επί την 

αντίστροφη συχνότητα του εγγράφου) σε κάθε έγγραφο – μία μέθοδος 

υπολογισμού του πρότυπου βάρους του υπό εξέταση όρου η οποία 

συνδυάζει τη συχνότητα του όρου (της λέξης-κλειδί), τον αριθμό των 

εγγράφων σε ένα σώμα εγγράφων και τον αριθμό των εγγράφων στα οποία 

εμφανίζεται ο όρος. Πριν περάσουν τα έγγραφα από τη γεννήτρια λέξεων-

κλειδιών, χρησιμοποιείται το τμήμα εξαγωγής HTML για να προκύψουν τα 

τμήματα των εγγράφων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των 

λέξεων-κλειδιών (109]). 

 

3.5.9 LOMGen 

To LOMGen είναι ένα project που έχει αναληφθεί από το Συμβούλιο για 

την Εθνική Έρευνα και το Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά, με 

στόχο την ανάπτυξη μιας γεννήτριας μεταδεδομένων LOM ([120]). Το 

LOMGen αποτελείται από τα εξής συστατικά: 

- Τον Αναγνώστη Εγγράφων HTML. Ανακτά και διαβάζει αρχεία HTML 

(μαθησιακά αντικείμενα) από τον τοπικό δίσκο ή από ένα URL. 

- Τον Αναλυτή Αρχείων. Αναλύει τα αρχεία HTML με βάση τις ετικέτες 

τους και εξάγει δεδομένα από το κείμενο. Εξάγει Τίτλο, Περιγραφή, και 

Λέξεις-κλειδιά από τις μετα-ετικέτες της κεφαλίδας του αρχείου HTML. 

Στη συνέχεια ο Αναλυτής απομακρύνει τις πληροφορίες μορφοποίησης 

από το σώμα του HTML αρχείου και τροφοδοτεί με καθαρό κείμενο τον 

μετρητή συχνοτήτων. 

- Το Μετρητή Συχνοτήτων. Βρίσκει τους συχνότερα εμφανιζόμενους 

όρους στο κείμενο. Χρησιμοποιεί στρατηγικές παρόμοιες με αυτές που 

χρησιμοποιούν οι crawlers. Οι «αγνοήσιμες» λέξεις (stop words) 

απομακρύνονται και αγνοούνται οι αριθμοί και ειδικοί χαρακτήρες. 

Τέλος, χρησιμοποιείται ένας ειδικός αλγόριθμος αποκοπής των 

καταλήξεων από τις λέξεις. Όλες οι λέξεις με την ίδια ρίζα αυξάνουν τον 

πληθάριθμο της αρχικής λέξης. 
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- Τον Ανιχνευτή Συνωνύμων και Σχετικών Όρων. Χρησιμοποιεί ένα 

λεξιλόγιο που προκύπτει από το Free Online Dictionary of Computing 

(FOLDOC) για να παραγάγει ένα σύνολο συνωνύμων και σχετιζόμενων 

όρων. Βρίσκει «κοινές» λέξεις δηλ. όρους (από το Μετρητή 

Συχνοτήτων) και «σχετικούς» όρους (όπως βρίσκονται στη βάση 

δεδομένων - FOLDOC). Παράδειγμα: RAM, Random Access Memory, 

SDRAM. Επίσης, βρίσκει «βαθείς» όρους που αντιστοιχούν σε έννοιες 

ή επιστημονικούς κλάδους. Αυτοί οι όροι αντιστοιχίζουν ένα σύνολο 

όρων σε μια κλάση ή κατηγορία. Παράδειγμα: Μνήμη. 

- Γεννήτρια LOM. Παράγει μεταδεδομένα LOM για το μαθησιακό 

αντικείμενο (τιμές για μεταδεδομένα της κατηγορίας «Γενικά» και 

«Ταξινόμηση» οι οποίες συντίθενται σε ένα XML αρχείο συμβατό με το 

προφίλ εφαρμογής CanLOM που τοποθετείται στη δεξαμενή 

μεταδεδομένων KnowledgeAgora).  

- Γραφικό περιβάλλον χρήστη. Επιτρέπει στο διαχειριστή 

μεταδεδομένων να επιλέγει και να προσθέτει όρους που τους θεωρεί 

σημαντικούς. 

 

3.5.10 Πλαίσιο Αυτόματης Παραγωγής Μεταδεδομένων  

Δανειζόμενοι ιδέες από το πώς οι μηχανές αναζήτησης περιγράφουν 

ιστοσελίδες αυτομάτως, χωρίς «χειροκίνητη» παρέμβαση ερευνητές από το 

Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven του Βελγίου ανέπτυξαν ένα προφίλ 

εφαρμογής για εξαγωγή μεταδεδομένων LOM από προηγουμένως 

αποθηκευμένα μαθησιακά αντικείμενα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση 

([22]). Η παραγωγή των μεταδεδομένων γίνεται από δύο διαφορετικούς 

τύπους πηγών. Η πρώτη πηγή είναι το ίδιο το μαθησιακό αντικείμενο, ενώ η 

δεύτερη το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό χρησιμοποιείται. Τα 

μεταδεδομένα που παράγονται από το ίδιο το αντικείμενο προέρχονται από 

ανάλυση περιεχομένου, όπως εξαγωγή λέξεων-κλειδιών, ταξινόμηση 

γλωσσών, κλπ. Το περιβάλλον είναι συνήθως ένα Μαθησιακό Σύστημα 

Διαχείρισης (LMS) στο οποίο χρησιμοποιούνται τα μαθησιακά αντικείμενα. Το 

περιβάλλον ενός μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να παρέχει έξτρα 

πληροφορίες για το αντικείμενο τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

για τον ορισμό μεταδεδομένων. 



Κεφάλαιο 3  Αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων 

 - 69 - 

Ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές, το πλαίσιο αποτελείται από δύο 

κύριες ομάδες κλάσεων που παράγουν μεταδομένα, δηλ. τους 

ευρετηριοποιούς που βασίζονται στο αντικείμενο (Object-based Indexers) και 

αυτούς που βασίζονται στο περιβάλλον (Context-based Indexers). Οι Object-

based Indexers παράγουν μεταδεδομένα που βασίζονται στο ίδιο το 

μαθησιακό αντικείμενο, απομονωμένο από οποιοδήποτε άλλο, καθώς και από 

οποιοδήποτε LMS. Η δεύτερη κλάση των indexers χρησιμοποιεί το 

περιβάλλον των μαθησιακών αντικειμένων για να παράγει μεταδεδομένα. Με 

αυτόν τον τρόπο, το πλαίσιο είναι εύκολα επεκτάσιμο για νέους τύπους 

μαθησιακών αντικειμένων και νέα περιβάλλοντα. Για να είναι πλήρες, το 

πλαίσιο έχει αναπτύξει και κάποιους εξαγωγείς που εξάγουν π.χ. το κείμενο 

και τις ιδιότητες από ένα αρχείο του Powerpoint, και έναν Συγχωνευτή 

Μεταδεδομένων (MetadataMerger) που μπορεί να συνδυάσει τα 

αποτελέσματα από τους διαφορετικούς indexers σε ένα σύνολο 

μεταδεδομένων ([22]). 

Το πλαίσιο έχει υλοποιηθεί ως υπηρεσία web ([79]). Οι σχεδιαστές της 

υπηρεσίας την αποκαλούν Απλό Interface Ευρετηριοποίησης (Simple 

Indexing Interface) και στην ουσία πρόκειται για μια API (Application 

Programming Interface). To interface αυτό αναπτύσσεται ως μέρος μιας 

γενικότερης έρευνας πάνω στην ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πλαισίου για web 

υπηρεσίες μαθησιακών αντικειμένων. Η πρώτη πρωτοβουλία εντός αυτού του 

ερευνητικού πλαισίου οδήγησε στην ανάπτυξη του στάνταρ Απλό Interface 

Ερωτημάτων (Simple Query Interface) ([119]), έναν καθορισμό υπηρεσιών 

web που επιτρέπουν την εκτέλεση ερωτημάτων σε Αποθήκες Μαθησιακών 

Αντικειμένων με πρότυπο τρόπο. 

Το πλαίσιο υλοποιήθηκε προσαρτημένο στο LMS Blackboard που 

χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο K.U.Leuven του Βελγίου και 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή μεταδεδομένων σύμφωνα με το προφίλ 

εφαρμογής Ariadne που βασίζεται στο LOM. Το προφίλ εφαρμογής Ariadne 

έχει 18 υποχρεωτικά πεδία από το LOM ([6]). Όταν εφαρμόζεται το πλήρες 

πλαίσιο αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων σε ένα εκπαιδευτικό έγγραφο 

του Blackboard, παράγονται αυτόματα 17 από τα 18 υποχρεωτικά πεδία του 

Ariadne. 
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Το πλαίσιο βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία της ανάπτυξης και 

επεκτείνεται διαρκώς. 

 

3.5.11 Άλλα εργαλεία 

Στη συνέχεια κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε ορισμένα εμπορικά 

εργαλεία αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων από ψηφιακά αρχεία, τα 

οποία χρησιμοποιούν συνδυασμούς τεχνικών εξαγωγής και συγκομιδής 

μεταδεδομένων από το περιεχόμενο των αρχείων. 

Interwoven MetaTagger Content Intelligence 

O Interwoven MetaTagger Content Intelligence Server έχει την ικανότητα 

να εφαρμόζει μεταδεδομένα μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Ο Server 

μειώνει την ανάγκη χειροκίνητης ταξινόμησης και περιγραφής του 

περιεχομένου με μεταδεδομένα, και την ίδια στιγμή εξασφαλίζει ένα συνεπές 

interface με τα ελεγχόμενα λεξιλόγια και τους επιχειρηματικούς κανόνες κάθε 

οργανισμού. Ο Interwoven MetaTagger Content Intelligence Server 

επεξεργάζεται πληροφορίες που είναι σε μορφή ιστοσελίδων, εγγράφων 

διαφόρων τύπων, και εγγραφών βάσεων δεδομένων. Υποστηρίζει πάνω από 

150 τύπους αρχείων όπως: MS Office (.doc, .xls, .ppt), Adobe Acrobat (.pdf), 

Lotus (.123, .wk3, .wk4, .prz), γενικούς τύπους κειμένου (.txt, .cfg), 

περιεχόμενο web (.html, .xml, .asp, .jsp), πολυμέσα (.tiff, .mp3). Έχει την 

ικανότητα να επεξεργάζεται το περιεχόμενο και να παίρνει έξυπνες και 

ακριβείς αποφάσεις για την ταξινόμηση πληροφοριών. Επιπλέον, μπορεί να 

παράγει σχετικές περιλήψεις και λέξεις-κλειδιά, εντοπίζοντας έννοιες υψηλής 

σπουδαιότητας εντός του περιεχομένου και εξάγοντας μεταδεδομένα που 

εκτείνονται από διευθύνσεις e-mail, διευθύνσεις ιστοσελίδων, και αριθμούς 

τηλεφώνων, μέχρι λέξεις-κλειδιά, περιλήψεις, έννοιες ([83]). 

Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL) Server 

Ο IDOL Server της Autonomy παρέχει δυνατότητες αυτοματοποίησης 

της επεξεργασίας του περιεχομένου. Χρησιμοποιεί προωθημένες τεχνικές 

αντιστοίχισης προτύπων (pattern matching) για την ταξινόμηση και περιγραφή 

εγγράφων με εννοιολογικές πληροφορίες. Συλλαμβάνοντας έννοιες αντί 

λέξεις-κλειδιά ο IDOL Server μπορεί να κατηγοριοποιήσει πληροφορίες με 

βάση το περιβάλλον τους. Επιπρόσθετα, τα εργαλεία του συστήματος που 

καταγράφουν πληροφορίες για τον κάθε χρήστη παρέχουν την ικανότητα 
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αυτόματης δρομολόγησης πληροφοριών ή ενημέρωσής του για σχετικές 

πληροφορίες. Ο IDOL Server μπορεί να επεξεργάζεται μια ποικιλία τύπων 

εγγράφων όπως MS Word, PDF, αποσπάσματα ήχου και video, και XML ([9]). 

Content Intelligence της Documentum 

Οι υπηρεσίες Content Intelligence της Documentum αυτοματοποιούν την 

οργάνωση περιεχομένου με τη χρήση εξαγωγής και διαχείρισης 

μεταδεδομένων, εννοιολογικής ταξινόμησης και με τεχνικές επιχειρηματικής 

ανάλυσης. Υποστηρίζουν περιεχόμενο σε μορφή PDF, TXT, DOC, XLS, XML, 

HTML, TIFF κ.ά. ([47]). 

Stratify Classification Server 

Ο Stratify Classification Server ταξινομεί έγγραφα με τη χρήση 

πολλαπλών, ανεξάρτητων αλγορίθμων, με βάση νέες τεχνολογίες (υπό το 

καθεστώς εκκρεμουσών ευρεσιτεχνιών) που προσπελάζονται μέσω συνόλου 

APIs. Υποστηρίζει περισσότερους από 200 τύπους αρχείων 

συμπεριλαμβανομένων των HTML, απλού κειμένου, MS Office, και Adobe 

PDF ([129]). 

Axonwave Content Intelligence 

Το σύστημα Axonwave Content Intelligence ενσωματώνει τεχνολογία για 

την οποία εκκρεμεί η έκδοση ευρεσιτεχνιών, που αναλύει περιεχόμενο και 

αναγνωρίζει σχέσεις με ιδιαίτερο νόημα. Βασίζεται σε αλγορίθμους NLP 

(επεξεργασία φυσικής γλώσσας), ενώ τα αποτελέσματα εξάγονται σε αρχεία 

XML ([10]). 

Αναλυτής Περιεχομένου Mole 

Ο Αναλυτής Περιεχομένου Mole (desktop έκδοση) επεξεργάζεται 

πληροφορίες σε μορφή Word 97, 2000, XP, Internet Explorer 5.0 και άνω και 

Adobe Acrobat Reader 5.0 και άνω και παρέχει μια περίληψη από σημαντικές 

προτάσεις που βοηθούν στον καθορισμό του νοήματος των πληροφοριών, 

καθώς και προτεινόμενες λέξεις για να αποκτηθεί μια πιο εστιασμένη άποψη 

του νοήματος. Η Enterprise έκδοση του Mole υποστηρίζει αρχεία .doc, .rtf,. 

pdf, .html, .ppt, .xls, .wpd, .zip, .dot, .ccs, .asp, καθώς και άλλες μορφές 

αρχείων κειμένου. Πέρα από τον Αναλυτή Περιεχομένου περιλαμβάνει τον 

Εξερευνητή Περιεχομένου, τον Διαχειριστή Προφίλ Περιεχομένου, τον 

Διαχειριστή Όρων-κλειδιών, την Αναζήτηση Εννοιών και ένα σύνολο 
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Συστατικών Ολοκλήρωσης. Η Enterprise έκδοση παρέχει ελεγχόμενα 

λεξιλόγια, αναζήτηση και αυτόματη κατηγοριοποίηση ([100]). 

SmartDiscovery, Categorizer 

Η εταιρεία Inxight έχει αναπτύξει διάφορα προϊόντα όπως το 

SmartDiscovery και το Categorizer τα οποία χρησιμοποιούνται στην 

κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση περιεχομένου. Υποστηρίζει περισσότερος 

από 70 τύπους αρχείων συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων  MS Office, 

PDF, XML, HTML, απλού κειμένου και e-mail. O Categorizer χρησιμοποιεί 

επεξεργασία φυσικής γλώσσας και στατιστικούς αλγορίθμους για να 

κατηγοριοποιήσει το περιεχόμενο. Το SmartDiscovery οργανώνει αδόμητες 

πληροφορίες σε θέματα. Επιπλέον, εξάγει πληροφορίες σε έγγραφα όπως 

ανθρώπους, μέρη, εταιρείες, ημερομηνίες και συμβάντα. Χρησιμοποιώντας 

αυτές τις πληροφορίες αναγνωρίζει σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά κομμάτια 

του περιεχομένου ([84]). 

Metadata Miner Catalogue 

Ο Metadata Miner Catalogue της εταιρείας Soft Experience είναι ένα 

εργαλείο λογισμικού που παρέχει στο χρήστη ευχερείς καταλόγους φακέλων 

και αρχείων με περιληπτικές πληροφορίες, εξαγωγή ιδιοτήτων των αρχείων 

και σύλληψη μεταδεδομένων, δημιουργία καταλόγων σε μορφή HTML με 

υπερκειμενικούς συνδέσμους, καθώς και αναφορές σε μορφή XML. Η 

καταλογοποίηση αρχείων επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία σελίδων HTML με 

λίστες αρχείων και των συνδεδεμένων μεταδεδομένων τους, τα οποία 

ανακτώνται από ιδιότητες αρχείων των τύπων HTML, MS Office, 

OpenOffice.org, εγγράφων Visio, εγγράφων PDF, καθώς και από 

φωτογραφίες της μορφής JPEG και Tiff (τα πεδία IPTC). Επίσης, ο Metadata 

Miner Catalogue επιτρέπει την εξαγωγή μεταδεδομένων XMP (eXtensible 

Metadata Platform) από έγγραφα που παράγονται από πρόσφατες 

εφαρμογές της Adobe, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα μετασχηματισμού των 

εξαχθέντων μεταδεδομένων, με τη χρήση XSL, ώστε να μετατραπούν σε 

Dublin Core RDF ή CSV ή SVG και άλλους κοινούς τύπους παρουσίασης. 

Μπορεί να συλλέγει γρήγορα περιληπτικές πληροφορίες από τις ανωτέρω 

μορφές εγγράφων και να τις μεταφέρει σε μορφή XML. Επιπλέον, η 

professional έκδοση του προγράμματος επιτρέπει την κλήση του από γραμμή 
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εντολής έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας (batch 

processing) ([124]). 

 

3.6 Επισκόπηση ερευνητικών προσπαθειών στην 
επεξεργασία μεταδεδομένων LOM (LOM metadata editors) 

Εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν τη δημιουργία υψηλής ποιότητας 

μεταδεδομένων μαθησιακών αντικειμένων είναι ζωτικής σημασίας για την 

επιτυχή υλοποίηση του στάνταρ LOM. Το [58] προτείνει ότι τα εργαλεία 

επεξεργασίας και διαχείρισης μεταδεδομένων θα πρέπει, γενικά, να εκθέτουν 

τους χρήστες τους όσο το δυνατόν λιγότερο στην πολυπλοκότητα του LOM. Ο 

λόγος είναι η σημαντική πολυπλοκότητα πολλών από τα ονόματα των πεδίων 

και των δομών του LOM. Αυτό που είναι πιθανότερο να έχει περισσότερο 

νόημα για τους κοινούς χρήστες είναι όροι και δομές που αντανακλούν το 

νόημα και το σκοπό των πεδίων του LOΜ. Ωστόσο, η απόκρυψη της 

πολυπλοκότητας από τους χρήστες μπορεί να περιορίσει την ευελιξία και το 

εύρος των εφαρμογών ενός εργαλείου. Οι οικονομίες κλίμακας που 

κυριαρχούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα projects καθιστούν το κόστος 

τέτοιων περιορισμών απαγορευτικό. Ως αποτέλεσμα, τα εργαλεία 

προσπαθούν να πετύχουν μια ισορροπία ανάμεσα στην πολυπλοκότητα που 

παρουσιάζουν στους χρήστες και στην ευελιξία και τις δυνατότητές τους. Στις 

επόμενες υποενότητες γίνεται μια σύντομη παρουσίαση επιλεγμένων 

επεξεργαστών μεταδεδομένων LOM από τους πιο γνωστούς στη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα. 

 

3.6.1 ADLib 

Το Πανεπιστήμιο Athabasca του Καναδά έχει αναπτύξει μια εφαρμογή 

επεξεργασίας μεταδεδομένων μαθησιακών αντικειμένων που ακολουθούν το 

πρότυπο IEEE/LOM (και ειδικότερα το προφίλ εφαρμογής CanCore), την 

οποία αποκαλεί AdLib ([97]). To AdLib είναι μια εφαρμογή web για τη 

δημιουργία και αποθήκευση εγγραφών μεταδεδομένων μαθησιακών 

αντικειμένων. Υποστηρίζει διαφορετικά modes λειτουργίας, ένα για έμπειρους 

χρήστες που είναι εξοικειωμένοι με το στάνταρ IEEE LOM και ένα άλλο για 

αρχάριους. Υπάρχουν επίσης εργαλεία για την υποστήριξη διαφορετικών 
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λεξιλογίων (και όχι μόνο του LOM). Π.χ. το AdLib υποστηρίζει την προαιρετική 

χρήση εξειδικευμένων λεξιλογίων για το Πανεπιστήμιο Athabasca. Τα 

λεξιλόγια και τα modes λειτουργίας μπορούν εύκολα να ρυθμισθούν από το 

χρήστη. Είναι υλοποιημένο σε γλώσσα Java και μπορεί να συνδεθεί πέρα 

από την αποθήκη μαθησιακών αντικειμένων του AdLib (ΑdLib repository), και 

με το CAREO (Campus Alberta Repository of Educational Objects) καθώς και 

το CanLOM Repository (παλαιότερα γνωστό ως Telecampus) ([97]). 

 

3.6.2 ALOHA II 

To ALOHA II ([4]) είναι project λογισμικού γραμμένου σε γλώσσα JAVA 

που έχει αναληφθεί από την εταιρεία Netera και το Πανεπιστήμιο του Calgary 

του Καναδά, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Bolton του Ην. Βασιλείου. Το 

project είναι ένα μέρος από ένα σύνολο εργαλείων του project eduSource. 

Στόχος του είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες ευρετηριοποιών, εκπαιδευτών 

και μαθητών και περιλαμβάνει ευέλικτα και ισχυρά εργαλεία 

ευρετηριοποίησης, καθώς και ευέλικτα εργαλεία αναζήτησης σε πολλαπλές 

αποθήκες εκπαιδευτικού υλικού. Το λογισμικό βασίζεται σε εκπαιδευτικά 

πρότυπα όπως είναι το IMS και το SCORM. Μέχρι στιγμής είναι σχεδιασμένο 

για τη δημιουργία μεταδεδομένων IMS LOM, την κατασκευή IMS Πακέτων 

Περιεχομένου (Content Packages IMS CP 1.22), καθώς και αντικειμένων 

διαμοιραζόμενου περιεχομένου SCORM (SCO’s – SCORM 1.2), ενώ μπορεί 

να διαβάζει και αρχεία ανταλλαγής ορισμών λεξιλογίων IMS (IMS Vocabulary 

Definition Exchange files). Όλα τα μεταδεδομένα και πακέτα που 

δημιουργούνται από αυτό το εργαλείο μπορούν να τοποθετηθούν σε online 

αποθήκες εκπαιδευτικού υλικού (repositories) του project eduSource ([4]). 

Ένας από τους βασικούς στόχους του ALOHA II ήταν η ευκολία και 

φιλικότητα στη χρήση, έτσι ώστε οι εκπαιδευτές και οι δημιουργοί του 

περιεχομένου να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο στη 

συμπλήρωση των πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς πόρους, στην 

προσπάθειά τους να κατανοήσουν τα εκπαιδευτικά πρότυπα. Η δυνατότητα 

δημιουργίας νέου προφίλ επιτρέπει στο χρήστη να φτιάχνει εξατομικευμένες 

φόρμες για τα μεταδεδομένα του οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του. Η δημιουργία απλοποιημένων και ευνόητων φορμών 

αποτελεί κομβικό σημείο για την υιοθέτηση των προτύπων από την 
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εκπαιδευτική κοινότητα. Ο Επεξεργαστής Προφίλ μπορεί να δημιουργεί 

εξατομικευμένες ετικέτες, να επισυνάπτει εξειδικευμένα λεξιλόγια και να θέτει 

προκαθορισμένες τιμές στα στοιχεία, ενώ ο Επεξεργαστής Λεξιλογίων 

επιτρέπει τη δημιουργία ιδιαίτερων λεξιλογίων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 

πολλαπλών απόψεων στα μεταδεδομένα τα οποία μπορούν να θεαθούν είτε 

σε μορφή φόρμας, είτε σε μορφή δέντρου, είτε σε μορφή αρχείου XML ([4]). 

 

3.6.3 Curriculum Online Tagging Tool 

Το Curriculum Online Tagging Tool (από τον Βρετανικό κυβερνητικό 

οργανισμό Curriculum Online) είναι σχεδιασμένο να κάνει τη διαδικασία 

δημιουργίας μεταδεδομένων όσο το δυνατόν ευκολότερη ([29]). Υποστηρίζει 

το προφίλ εφαρμογής UK LOM Core. Οι εγγραφές LOM που δημιουργεί (σε 

μορφή XML) μπορούν να «ανέβουν» (από εξουσιοδοτημένους χρήστες) στο 

Curriculum Online Portal. Υπάρχει άμεση βοήθεια για οποιαδήποτε ενέργεια 

κάνει ο χρήστης, αφού έχει την ευχέρεια να έχει πάντα ανοιχτό στην οθόνη 

του το παράθυρο του «Βοηθού» (Tagging Assistant) στο οποίο παρουσιάζεται 

αμέσως η σχετική βοήθεια που αντιστοιχεί στο σημείο που έχει το focus στο 

κυρίως παράθυρο της εφαρμογής. Υποστηρίζονται δύο modes λειτουργίας, το 

πλήρες και το βασικό mode. Στο πλήρες mode παρουσιάζεται η πλήρης 

ανάπτυξη του UK LOM Core για τους χρήστες που είναι εξοικειωμένοι με το 

LOM στάνταρ, ενώ στο βασικό mode παρουσιάζονται στους χρήστες 

ομαδοποιημένα τα πεδία των μεταδεδομένων με ονόματα που δεν είναι 

ταυτόσημα με του LOM αλλά είναι επιλεγμένα έτσι ώστε να είναι περισσότερο 

καθοδηγητικά για μη έμπειρους χρήστες (π.χ. υπάρχουν καρτέλες 

μεταδεδομένων με ονόματα «Λεπτομέρειες προϊόντος» ή «Χρήση 

προϊόντος») ([29]). 

 

3.6.4 eduSource: eRIB Metatagging Tool 

Το εργαλείο αυτό από το Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ του Καναδά, 

ενταγμένο στα πλαίσια του project eduSource, είναι συμβατό με το προφίλ 

εφαρμογής CanCore και επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί εγγραφές 

μεταδεδομένων για μαθησιακά αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα σε 

προσωπικό υπολογιστή ([49]). Ο χρήστης έχει μ’ αυτόν τον τρόπο μια 

προσωπική αποθήκη (Repository-In-a Box). Το εργαλείο (που λειτουργεί ως 
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εφαρμογή web) δεν επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών πεδίων σε μία 

εγγραφή (σε πεδία που από την προδιαγραφή του LOM έχουν cardinality 

μεγαλύτερο του 1), ενώ οι εννέα κατηγορίες του LOM παρουσιάζονται όλες σε 

μία ιστοσελίδα, η μία κάτω από την άλλη (με σελιδοδείκτες στην αρχή της 

σελίδας για άμεση πρόσβαση στην αντίστοιχη κατηγορία). Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να ανεβάσει την εγγραφή του σε repository του δικτύου 

eduSource. Το interface μπορεί να παρουσιαστεί είτε στην Αγγλική είτε στη 

Γαλλική γλώσσα ([49]). 

 

3.6.5 LOMPad 

To LOMPad είναι ένα εργαλείο δημιουργίας μεταδεδομένων για 

μαθησιακά αντικείμενα το οποίο έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία 

COGIGRAPH του ερευνητικού κέντρου LICEF του Τηλε-Πανεπιστημίου στο 

Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ του Καναδά και υποστηρίζει διάφορα πρότυπα 

μεταδεδομένων (IEEE-LOM, SCORM, CanCore, Normetic). Πρόκειται για 

JAVA εφαρμογή που δημιουργεί ένα XML-LOM συμβατό αρχείο το οποίο 

μπορεί να εξαχθεί σε οποιοδήποτε LOM συμβατό σύστημα. Το LOMPad είναι 

δίγλωσσο (Γαλλικά / Αγγλικά) και λειτουργεί με τη μορφή φορμών που 

αντιστοιχούν στις εννέα κατηγορίες του LOM και εμφανίζονται κάνοντας κλικ 

στη σχετική καρτέλα ([92]). 

 

3.6.6 LOM Editor του Πανεπιστημίου του Darmstadt 

O Επεξεργαστής LOM ([91]) που αναπτύχθηκε από το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο του Darmstadt της Γερμανίας και είναι γραμμένος σε JAVA, 

είναι μια αυτόνομη desktop εφαρμογή που περιλαμβάνει βασικές ικανότητες 

επεξεργασίας των μεταδεδομένων, όπως: Πινακοποιημένη παρουσίαση των 

κατηγοριών των μεταδεδομένων, παραγωγή προτύπων μεταδεδομένων 

(templates) για να διευκολύνεται η επαναλαμβανόμενη εισαγωγή των ίδιων 

δεδομένων σε πολλαπλά πεδία, διαχείριση λεξιλογίων μέσω επεξεργασίας 

ενός αρχείου κειμένου που περιλαμβάνει τα χρησιμοποιούμενα λεξιλόγια, κ.ά.. 

Επιπλέον, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λογισμικού είναι η δυνατότητα 

εισαγωγής ταξινομικών μονοπατιών στην κατηγορία «9: Ταξινόμηση» από 

ξεχωριστό παράθυρο το οποίο παρουσιάζει ολόκληρη τη δομή μιας 

συγκεκριμένης κατηγορίας ταξινόμησης σε μορφή δέντρου, όπου ο χρήστης 
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μπορεί με διαδοχικά κλικ να ορίσει τη διαδρομή του μονοπατιού. Μπορεί να 

επιλεγεί διαφορετική κατηγορία ταξινόμησης και να οριστούν με τον ανωτέρω 

τρόπο τα ταξινομικά μονοπάτια μέσω αρχείων ταξινόμησης (αρχεία κειμένου). 

Προς το παρόν, στον LOM Editor είναι ενσωματωμένο το αρχείο κειμένου για 

την ταξινόμηση της ACM (ACM Computer Classification). Στα χαρακτηριστικά 

του LOM editor δεν συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα βοήθειας, καθώς και 

τεκμηρίωση, ενώ παραλείπονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες του μοντέλου 

LOM, όπως η υποστήριξη τιμών πολλαπλών γλωσσών για συγκεκριμένα 

στοιχεία μεταδεδομένων (langstrings). Τέλος, δεν υποστηρίζεται η εξαγωγή 

εγγραφής σε μορφή XML ([91]). 

 

3.6.7 Reggie Metadata Editor 

O Reggie Metadata Editor ([113]) που αναπτύχθηκε από Κέντρο 

Τεχνολογίας Κατανεμημένων Συστημάτων (Distributed Systems Technology 

Centre – DSTC) μια κοινοπραξία εταιρειών που υποστηρίζεται από το 

Πρόγραμμα Συνεργαζόμενων Ερευνητικών Κέντρων της Αυστραλιανής 

Κυβέρνησης, επιτρέπει την εύκολη δημιουργία ποικίλων μορφών 

μεταδεδομένων με ένα ευέλικτο πρόγραμμα που παρέχει τα μέσα για την 

επιλογή ενός ήδη καθορισμένου σχήματος από μια λίστα επιλογών ή την 

εισαγωγή ενός νέου XML σχήματος. Είναι γραμμένος σε γλώσσα JAVA. Αν ο 

πόρος που πρόκειται να περιγραφεί έχει μια ιστοσελίδα, ο Reggie Metadata 

Editor επιτρέπει την εισαγωγή του URL της σελίδας και στη συνέχεια εξάγει τις 

ετικέτες μεταδεδομένων και τις εισάγει στα πιο σχετικά πεδία του επιλεγμένου 

σχήματος. Υποστηρίζει τα σχήματα μεταδεδομένων Dublin Core, GILS, 

ANZLIC, AGLS, EdNA, IMS (που βασίζεται στο LOM), GEM. O Reggie 

Metadata Editor δεν υποστηρίζει templates και τα στοιχεία των 

μεταδεδομένων του δεν είναι οργανωμένα σε κατηγορίες ή με κάποια άλλη 

δομή ([113]). 

 

3.6.8 CLOMAT 

To CLOMAT (Customizable Learning Objects Metadata Authoring) – 

Προσαρμόσιμη Συγγραφή Μεταδεδομένων Μαθησιακών Αντικειμένων 

αποτελεί ένα πρωτότυπο εργαλείο που κατασκευάστηκε στα πλαίσια 

υλοποίησης διπλωματικής εργασίας για το πτυχίο Master of Sciences στο 
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Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Φλόριντα (στο Κολλέγιο Τεχνών και 

Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών) και ενσωματώνει πολλές 

ισχυρές δυνατότητες ενός σύγχρονου επεξεργαστή μεταδεδομένων ([94]). 

Είναι ένας επεξεργαστής μεταδεδομένων που λειτουργεί μέσα σε browser και 

έχει υλοποιηθεί σε ASP.NET και C# με τη χρήση του .ΝΕΤ framework. Είναι 

συνδεδεμένος σε έναν SQL Database Server μέσω web services για την 

αποθήκευση σχημάτων μεταδεδομένων και των τιμών των στοιχείων των 

μεταδεδομένων. 

Το CLOMAT δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ορίζει πολλαπλά 

μοντέλα μεταδεδομένων τα οποία τα έχει όλα ταυτόχρονα στη διάθεσή του. 

Επίσης, επιτρέπει τη δημιουργία προφίλ χρηστών τα οποία αυτοματοποιούν 

την εισαγωγή στοιχείων μεταδεδομένων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο 

χρήστη (templates). Πέρα από την αναπαράσταση σε μορφή φόρμας η οποία 

αντιστοιχεί σε κατηγορία μεταδεδομένων και εμφανίζεται με την επιλογή της 

αντίστοιχης καρτέλας, το CLOMAT παρέχει και τη δυνατότητα 

αναπαράστασης σε μορφή δέντρου. Επιπλέον, με το CLOMAT ο χρήστης 

μπορεί να ορίζει εξατομικευμένες απόψεις ώστε να βλέπει μόνο τα στοιχεία 

των μεταδεδομένων που τον ενδιαφέρουν και όχι ολόκληρο το μοντέλο. 

Άμεση, σχετική βοήθεια είναι πάντοτε στη διάθεση του χρήστη για 

οποιαδήποτε ενέργεια κάνει αλληλεπιδρώντας με το interface της εφαρμογής 

([94]). 

 

3.6.9 RELOAD Editor 

Ο επεξεργαστής RELOAD είναι μια συνδυασμένη εφαρμογή 

πακεταρίσματος περιεχομένου και επεξεργασίας μεταδεδομένων η οποία 

μπορεί να δημιουργήσει, να εισαγάγει και να εξαγάγει εγγραφές πρότυπων 

σχημάτων μεταδεδομένων και πακέτα περιεχομένου. Έχει αναπτυχθεί στα 

πλαίσια ενός project που εστιάζει στην ανάπτυξη εργαλείων που βασίζονται 

σε προδιαγραφές διαλειτουργικότητας στη σύγχρονη μαθησιακή τεχνολογία. 

Χρηματοδοτήθηκε από την JISC Exchange για μαθησιακά προγράμματα, την 

οποία διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Bolton με προσωπικό που έχει έδρα στο 

Bolton και στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde ([115]). Ο επεξεργαστής 

RELOAD είναι μια εφαρμογή JAVA που τρέχει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα 

έχει τη δυνατότητα να τρέχει εφαρμογές JAVA. Οι χρήστες του RELOAD 
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μπορούν να εισάγουν μεταδεδομένα μέσω γραφικού interface που στηρίζεται 

είτε σε φόρμες είτε σε μορφή δέντρου. Η μορφή δέντρου είναι πιο ισχυρή διότι 

υποστηρίζει πολλαπλά πεδία σε στοιχεία μεταδεδομένων που έχουν 

cardinality μεγαλύτερο του 1, δυνατότητα που δεν υπάρχει στις φόρμες. Το 

RELOAD είναι εφαρμογή ανοιχτού κώδικα και μπορεί ελεύθερα να 

τροποποιηθεί (υπό την προϋπόθεση της GPL) ([115]). 

 

3.6.10 ΕΜ2 – Περιβάλλον για την Επεξεργασία και Διαχείριση 
Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων 

Το ΕΜ2 αναπτύχθηκε ως ένα περιβάλλον επεξεργασίας για εκπαιδευτικά 

μεταδεδομένα για να αποτελέσει το βασικό συστατικό διαχείρισης 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων των Ευρωπαϊκών IST projects “Knowledge-on-

demand”. Υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής και 

το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Αθήνα ([116]). Έχει γραφεί σε JAVA 

και βασίζεται στο XML Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφου (XMLDOM). 

Υποστηρίζει τα μοντέλα μεταδεδομένων IMS, LOM και Dublin Core, ενώ ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα επικύρωσης του XML αρχείου 

μεταδεδομένων που παράγεται. Η επικύρωση διακρίνεται σε επικύρωση της 

δομής και επικύρωση των δεδομένων του XML αρχείου. Η επικύρωση δομής 

ελέγχει αν τα αρχεία XML είναι συμβατά με τη δομή των στοιχείων και την 

ιεραρχία του αντίστοιχου σχήματος XML, ενώ η επικύρωση δεδομένων 

ελέγχει αν τα αρχεία XML είναι συμβατά με τους τύπους δεδομένων του 

αντίστοιχου σχήματος (π.χ. δεν μπορεί η τιμή ενός στοιχείου μεταδεδομένων 

να έχει τύπο δεδομένων string ενώ το σχήμα του απαιτεί ημερομηνία) ([116]). 

 

3.6.11 TreeLOM 

To TreeLOM είναι ένα επεξεργαστής μεταδεδομένων LOM που 

αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο των Αδάνων της Τουρκίας και επιτρέπει την 

επεξεργασία ιεραρχικών μεταδεδομένων με ένα γραφικό interface που έχει τη 

μορφή δέντρου και ταιριάζει με την ιεραρχική φύση των μεταδεδομένων ([23]). 

Όλα τα πεδία για τα στοιχεία των μεταδεδομένων φαίνονται σε ένα και μόνο 

παράθυρο, γεγονός που διευκολύνει την εύκολη και γρήγορη εισαγωγή των 

τιμών των μεταδεδομένων. Το TreeLOM έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογία 

της Microsoft .NET framework, ενώ ο κώδικας έχει γραφεί σε Microsoft C#, με 
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ένα μικρό τμήμα κώδικα σε Javascript για τη διαχείριση των πλοηγήσεων στο 

client τμήμα. Μπορεί να σταθεί ως αυτοτελής εφαρμογή αλλά έχει τη 

δυνατότητα να προσαρτηθεί και σε LCMS ή σε Αποθήκη Μαθησιακού Υλικού 

(LOR – Learning Object Repository) ([23]). 

 

3.7. Επισκόπηση ερευνητικών προσπαθειών στην 

αξιοποίηση του «σχετιζόμενου περιεχομένου» για την 
αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων για εκπαιδευτικούς 

πόρους 
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 3.3, μία από τις τέσσερις πηγές από τις 

οποίες μπορούν να παραχθούν μεταδεδομένα (σύμφωνα με το [22]), η 

«σύνθετη δομή εγγράφου» αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση 

η οποία μπορεί να έχει αποδοτική εφαρμογή σε συλλογές μαθησιακών 

αντικειμένων. Στο [42], [39] η πηγή αυτή ονομάζεται «σχετιζόμενο 

περιεχόμενο», μιας και τα μεταδεδομένα ενός αντικειμένου προκύπτουν από 

τα μεταδεδομένα σχετιζόμενων αντικειμένων. Σύμφωνα με το [75], μαθησιακά 

αντικείμενα τα οποία είναι μέρη μιας συλλογής (π.χ. μια συλλογή SCORM) 

δημιουργούν ένα σύνολο και είναι πιθανό να μοιράζονται και κοινές τιμές στα 

στοιχεία των μεταδεδομένων τους. Παρόλο που τα αντικείμενα της συλλογής 

και οι αντίστοιχες εγγραφές μεταδεδομένων τους είναι ανεξάρτητες, θέτοντας 

τιμές στα μεταδεδομένα ενός αντικειμένου, αυτές μπορούν να διαδοθούν στα 

μεταδεδομένα των άλλων αντικειμένων της συλλογής εφαρμόζοντας λογικούς 

κανόνες που αναφέρονται στη σημασιολογία των μεταδεδομένων. Αν η 

συλλογή είναι οργανωμένη ιεραρχικά, τότε κάποιες από τις τιμές των 

μεταδεδομένων μπορούν να κληρονομηθούν από προγονικούς κόμβους ή να 

συναθροισθούν από κόμβους-απογόνους. Όπως σημειώνεται στα [39] και 

[22], η παραγωγή μεταδεδομένων μέσω «σχετιζόμενου περιεχομένου» είναι 

μια μέθοδος διάδοσης των μεταδεδομένων ανάλογη με την έννοια της 

κληρονομικότητας του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και οι 

συγγραφείς προτρέπουν την ερευνητική κοινότητα να ασχοληθεί με αυτό το 

ζήτημα. 

Κατά τη διάρκεια ή μετά την καταχώρηση ενός συνόλου μεταδεδομένων, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπολογιστικές διαδικασίες για τον εμπλουτισμό 
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των μεταδεδομένων. «Σχέσεις» μεταξύ μαθησιακών αντικειμένων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή επιπλέον σχέσεων, εμπλουτίζοντας έτσι 

τις περιγραφές. Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης ορίσει μια σχέση (π.χ. 

«είναι μέρος του...»), τότε τα μεταδεδομένα του αντικειμένου στο οποίο 

αναφέρεται αυτή η σχέση μπορούν να ενημερωθούν αυτομάτως για να 

συμπεριλάβουν την αντίστροφη σχέση (στην προκειμένη περίπτωση, «έχει 

μέρος...»). Επίσης, οι τεχνικές απαιτήσεις για να εκτελεστεί μια συλλογή 

μαθησιακών αντικειμένων σε ένα υπολογιστικό σύστημα, είναι η ένωση των 

απαιτήσεων για την εκτέλεση κάθε αντικειμένου που είναι μέλος της 

συλλογής. Με τη βοήθεια ενός συνόλου λογικών κανόνων, όλα αυτά τα 

«υπονοούμενα» στοιχεία μεταδεδομένων μπορούν να δημιουργηθούν 

αυτόματα από προϋπάρχοντα στοιχεία, με στόχο τον εμπλουτισμό των 

περιγραφών των μαθησιακών αντικειμένων με ελαχιστοποίηση της 

ανθρώπινης παρέμβασης. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε συνοπτικά σε διάφορες προσεγγίσεις της 

ερευνητικής κοινότητας για την αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων 

μαθησιακών αντικειμένων οι οποίες αξιοποιούν σχέσεις μεταξύ των 

αντικειμένων για να συμπεράνουν τις τιμές των μεταδεδομένων τους. 

Στην υποενότητα 3.5.6 αναφέρθηκε το εργαλείο της ημιαυτόματης 

ευρετηριοποίησης μαθησιακών αντικειμένων με βάση το LOM στη Σχολή 

Supélec της Γαλλίας το οποίο βασίζεται σε δύο πηγές από τις οποίες 

προκύπτουν αυτόματα αρχικές τιμές των μεταδεδομένων που βασίζονται στο 

στάνταρ LOM: στο προφίλ του ατόμου που υλοποιεί την ευρετηριοποίηση των 

πόρων, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων που επιτρέπουν την 

περιγραφή ενός ολόκληρου συνόλου  αντικειμένων αντί ενός μεμονωμένου 

([33]). 

Αναφορικά με τη δεύτερη πηγή, στην περιγραφή των μαθησιακών 

αντικειμένων δεν χρησιμοποιείται αυτούσιο το λεξιλόγιο σχέσεων του LOM 

αλλά έχουν εισαχθεί και άλλες σχέσεις (όπως η «Αντικαθιστά»). Για την 

περιγραφή ενός νέου μαθησιακού αντικειμένου, το εργαλείο ζητά από το 

χρήστη να εισαγάγει τον περιγραφέα της σχέσης. Αν δεν εισαχθεί ή δεν 

μπορεί να αξιοποιηθεί, το εργαλείο ανακτά τις προκαθορισμένες τιμές από το 

προφίλ του χρήστη αλλάζοντας κάποιους περιγραφείς όπως «Τίτλος» ή 

«Ημερομηνία». Ένας πόρος μπορεί να συνδέεται με περισσότερους από έναν 
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άλλους πόρους. Έτσι, προτείνονται τα είδη πιθανών σχέσεων και για κάθε 

είδος υλοποιείται μια συγκεκριμένη εργασία. Προτείνεται στο χρήστη να 

εισαγάγει τις σχέσεις με συγκεκριμένη σειρά («ΕίναιΈκδοσηΤου», 

«Αντικαθιστά», «ΕίναιΜορφήΤου»,) και το εργαλείο ανακτά τις τιμές των 

περιγραφέων από αυτές που θα συναντήσει πρώτες. Αν υπάρχει μια σχέση 

«ΕίναιΈκδοσηΤου», το εργαλείο αλλάζει τον περιγραφέα της έκδοσης. Αν 

υπάρχει μια σχέση «ΕίναιΜέροςΤου», το εργαλείο αλλάζει το επίπεδο 

συνάθροισης. Αν το μαθησιακό αντικείμενο έχει περισσότερες σχέσεις 

«ΑναφέρεταιΣε», τότε το εργαλείο ενώνει τις λέξεις-κλειδιά. Όλες οι αυτομάτως 

συμπληρωθείσες τιμές προτείνονται στο χρήστη του εργαλείου για ενημέρωση 

ή διόρθωση, αφήνοντας σ’ αυτόν την τελική απόφαση για την αποδοχή των 

προτεινόμενων τιμών. Επιπλέον, το εργαλείο μπορεί να συμπεράνει 

καινούριες σχέσεις από υπάρχουσες. Π.χ. αν το μαθησιακό αντικείμενο που 

περιγράφεται έχει τη σχέση «ΕίναιΜέροςΤου» με ένα ήδη περιγραφέν 

μαθησιακό αντικείμενο, τότε το εργαλείο προσθέτει σε αυτό το μαθησιακό 

αντικείμενο τη σχέση «ΈχειΜέρος» με το πρώτο ([33]). 

Στο [34], αυτές οι ιδέες επεκτείνονται και εφαρμόζονται σε μια 

παιδαγωγική οντολογία η οποία κατασκευάζεται με βάση το LOM. Η 

οντολογία αξιοποιεί σχέσεις ανάμεσα στα μαθησιακά αντικείμενα για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων που εμπλουτίζουν περαιτέρω τις περιγραφές των 

εκπαιδευτικών πόρων (που αναπαρίστανται σε RDF) εισάγοντας διάφορα 

επίπεδα επίπεδα περιγραφής εννοιών, με τη χρήση της Γλώσσας Οντολογίας 

Web (OWL) ([142]). Στην οντολογία χρησιμοποιείται μια εκτεταμένη λίστα 

σημασιολογικών σχέσεων ανάμεσα στα μαθησιακά αντικείμενα. Επιπλέον, 

επιπρόσθετη γνώση μπορεί να εξαχθεί μέσω συμπερασματικών διαδικασιών 

που αξιοποιούν μαθησματικές ιδιότητες των σχέσεων (π.χ. συμμετρία, 

μεταβατικότητα, κλπ.). 

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι η αναφερόμενη στο [20] όπου 

αναπτύσσεται η χρήση επιπρόσθετων συμπερασματικών κανόνων για την 

περιγραφή μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο του Αννόβερου και του 

Braunschweig της Γερμανίας με μεταδεδομένα LOM από προϋπάρχοντα 

μεταδεδομένα σε σχετιζόμενους πόρους. Οι περιγραφές των μεταδεδομένων 

χρησιμοποιούν την RDF αναπαράσταση, ενώ γίνεται χρήση της 

συμπερασματικής γλώσσας TRIPLE ([122]) που έχει αποκλειστικά 
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αναπτυχθεί για RDF για να αναπαριστά μεταδεδομένα και κανόνες. Στο paper 

αναδεικνύεται με έμφαση η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός συνόλου λογικών 

κανόνων τους οποίους θα μπορεί να επεξεργαστεί μια συμπερασματική 

μηχανή για να δημιουργήσει όλα τα υπονοούμενα πεδία μεταδεδομένων από 

ήδη προϋπάρχοντα. Έτσι, ορίζεται ένα σύνολο από λογικούς κανόνες οι 

οποίοι έχουν εφαρμογή ο καθένας σε συγκεκριμένα πεδία του LOM ανάλογα 

με τη σχέση που συνδέει τους πόρους που βρίσκονται στη διαδικασία της 

περιγραφής με τους πόρους που έχουν ήδη συμπληρωμένα τα πεδία των 

μεταδεδομένων τους. Ανάμεσα στους κανόνες που ορίζονται είναι: Η 

αντιστροφή και η μεταβατικότητα (μαθηματικές ιδιότητες των σχέσεων), η κατά 

μήκος κληρονόμηση σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένα πεδία 

κληρονομούνται από τα υποσύνολα ενός πόρου προς το υπερσύνολό τους με 

την αξιοποίηση της σχέσης «ΈχειΜέρος», η εξωτερική κατά μήκος 

κληρονόμηση, η αντίστροφη κατά μήκος κληρονόμηση σύμφωνα με την οποία 

οι αντίστροφες σχέσεις «ΈχειΜορφή» και «ΕίναιΜορφήΤου» για κάποια πεδία 

χρησιμοποιούνται ως απολύτως ταυτόσημες, η κατά μήκος άθροιση η οποία 

χρησιμοποιεί το άθροισμα των τιμών του πεδίου των υποσυνόλων ενός 

πόρου για να υπολογίσει την τιμή του ίδιου πεδίου του υπερσυνόλου, η κατά 

μήκος λογική διάζευξη για τον υπολογισμό της τιμής του πεδίου ενός πόρου 

που το πεδίο τιμών του είναι το σύνολο {«ναι», «όχι»} από τη λογική διάζευξη 

των τιμών του ίδιου πεδίου των υποσυνόλων του, και η κατά μήκος μέγιστη 

άθροιση η οποία λαμβάνει τη μέγιστη (+1) από τις τιμές του πεδίου των 

υποσυνόλων ενός πόρου για να υπολογίσει την τιμή του ίδιου πεδίου του 

πόρου αυτού (του υπερσυνόλου). Οι συγγραφείς προτείνουν, πέρα από τη 

χρήση των οριζόμενων λογικών κανόνων για την αυτόματη συμπλήρωση των 

περιγραφών των  πόρων, τη χρήση τους και ως κανόνων εγκυρότητας για να 

διαπιστωθεί η ακεραιότητα των περιγραφών ([20]). 

Στο [76] αντιμετωπίζεται το ζήτημα της δημιουργίας μεταδεδομένων 

μέσω της εξαγωγής συστάσεων για τις τιμές των μεταδεδομένων που 

χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό τεσσάρων μεθόδων: την κληρονόμηση, τη 

συσσώρευση, την ομοιότητα περιεχομένου και την οντολογική – 

σημασιολογική ομοιότητα. Αντί να τεθεί ως στόχος η αυτόματη παραγωγή 

τιμών μεταδεδομένων, αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός ο οποίος συστήνει στο 

χρήστη τις πιο σχετικές τιμές για κάθε στοιχείο μεταδεδομένων. Η 
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κληρονόμηση και η συσσώρευση εφαρμόζεται σε μαθησιακά αντικείμενα τα 

οποία είναι μέρη μιας συλλογής (π.χ. μια συλλογή SCORM) ή μιας 

συνάθροισης (π.χ. μια ιστοσελίδα που περιέχει μια εικόνα και ένα animation) 

που δημιουργούν ένα σύνολο και είναι πιθανό να μοιράζονται και κοινές τιμές 

στα στοιχεία των μεταδεδομένων τους. Παρόλο που τα αντικείμενα της 

συλλογής ή της συνάθροισης και οι αντίστοιχες εγγραφές μεταδεδομένων 

τους είναι ανεξάρτητες, θέτοντας τιμές στα μεταδεδομένα ενός αντικειμένου, 

αυτές μπορούν να διαδοθούν στα μεταδεδομένα των άλλων αντικειμένων της 

συλλογής ή της συνάθροισης εφαρμόζοντας λογικούς κανόνες που 

αναφέρονται στη σημασιολογία των μεταδεδομένων ([76]). Αν η συλλογή είναι 

οργανωμένη ιεραρχικά, τότε κάποιες από τις τιμές των μεταδεδομένων 

μπορούν να κληρονομηθούν από προγονικούς κόμβους ή να συναθροισθούν 

από κόμβους-απογόνους. Η μέθοδος ομοιότητας περιεχομένου κάνει χρήση 

όλων των προσβάσιμων εγγραφών μεταδεδομένων σε μια βάση δεδομένων. 

Το σύνολο προτεινόμενων τιμών για τα στοιχεία μεταδεδομένων που έχουν 

αυτήν την ιδιότητα (της ομοιότητας του περιεχομένου) υπολογίζεται ως η 

ένωση των τιμών των στοιχείων εγγραφών μεταδεδομένων αντικειμένων που 

το περιεχόμενό τους είναι όμοιο με το αντικείμενο υπό περιγραφή. Η μέθοδος 

μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς αλγορίθμους για τον υπολογισμό 

της ομοιότητας του περιεχομένου. Τέλος, η μέθοδος της οντολογικής – 

σημασιολογικής ομοιότητας στηρίζεται σε ήδη συμπληρωμένες τιμές στην 

τρέχουσα εγγραφή οι οποίες αντιστοιχούν στις έννοιες μιας οντολογίας. Οι 

τιμές αυτές τροφοδοτούν ένα σύνολο συμπερασματικών κανόνων οι οποίοι 

υπολογίζουν τις τιμές ενός συνόλου πεδίων μεταδεδομένων που 

χαρακτηρίζουν τις όμοιες εγγραφές. Οι όμοιες εγγραφές ανακτώνται και οι 

τιμές τους σε συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων συνιστούν ένα σύνολο 

προτεινόμενων τιμών ως την ένωση τιμών από τις όμοιες εγγραφές ([76]). 

Το θέμα της αξιοποίησης του «σχετιζόμενου περιεχομένου» για την 

παραγωγή μεταδεδομένων LOM αντιμετωπίζεται στο [101] όπου 

παρουσιάζεται μια πρωτότυπη μέθοδος για τη δημιουργία εγγραφών LOM. Οι 

σχέσεις ανάμεσα στα μαθησιακά αντικείμενα επηρεάζουν καθοριστικά τις 

τιμές των μεταδεδομένων τους. Ο επηρεασμός αυτός λαμβάνει τις μορφές της 

πρόσκτησης, σύστασης και περιορισμού οι οποίες εφαρμόζονται ως ευρετικοί 

κανόνες. Με την πρόσκτηση ένα πεδίο μεταδεδομένων συλλέγει τιμές από τα 
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ίδια πεδία μεταδεδομένων σχετιζόμενων αντικειμένων και τις προσαρτά στις 

ήδη υπάρχουσες τιμές του. Με τη σύσταση η τιμή ενός πεδίου προκύπτει από 

την τιμή του ίδιου πεδίου ενός σχετιζόμενου αντικειμένου, ενώ με τον 

περιορισμό περιορίζεται το πεδίο τιμών ενός πεδίου μεταδεδομένων με βάση 

την τιμή του ίδιου πεδίου ενός σχετιζόμενου αντικειμένου. Το paper 

παρουσιάζει ένα πλαίσιο για την επεξεργασία της πρόσκτησης, της σύστασης 

και του περιορισμού το οποίο εκφράζεται ως ένα σύνολο από μαθηματικές 

συναρτήσεις και αποκαλείται «πλαίσιο διάχυσης» λόγω της αναδρομικής του 

φύσης ([101]). 

Στο [48] παρουσιάζεται μια δυναμική προσέγγιση στις σχέσεις που 

συνδέουν υπερμεσικά μαθησιακά αντικείμενα (Hypermedia Learning Objects 

– HyLOs) που περιγράφονται με το πρότυπο LOM. Οι συγγραφείς 

πρεσβεύουν ότι ένα καλά διατηρημένο πλέγμα από συνδεδεμένα μαθησιακά 

αντικείμενα μπορεί να παρουσιαστεί στους μαθητές ως ένα σημασιολογικό 

μαθησιακό δίκτυο εκπαιδευτικών πόρων που μπορεί να βοηθήσει τόσο τους 

μαθητές όσο και τους συγγραφείς και τους σχεδιαστές διδασκαλίας στην 

πλοήγηση και την εξερεύνηση της γνώσης. Γι’ αυτό, αφενός επεκτείνουν τις 

σχέσεις του LOM με αναθεώρηση της σημασιολογίας τους και με 

συμπερίληψη νέων σχέσεων και, αφετέρου χρησιμοποιούν ένα ειδικά 

σχεδιασμένο στρώμα οντολογικής αξιολόγησης για την κωδικοποίηση της 

σημασιολογίας των σχέσεων σε μια οντολογία OWL και την τροφοδότηση 

ενός αρχικού πλέγματος από σχέσεις σε μια μηχανή συμπερασμάτων για τον 

περαιτέρω εμπλουτισμό του με άλλες υπονοούμενες σχέσεις ανάμεσα στα 

μαθησιακά αντικείμενα. Η υλοποίηση χρησιμοποιεί το πλαίσιο JENA για τη 

λειτουργία της συμπερασματικής μηχανής. Για τον προσδιορισμό των λογικών 

αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα σε σχετιζόμενες ιδιότητες έχουν αναγνωριστεί 

περίπου 50 λογικοί κανόνες που τροφοδοτούν τη συμπερασματική μηχανή και 

εμπλουτίζουν τις αρχικές σχέσεις που, ως επί το πλείστον, εισάγονται 

χειροκίνητα από το χρήστη ([48]). 

Από την έως τώρα παράθεση διαφόρων ερευνητικών προσπαθειών που 

αξιοποιούν σχετιζόμενους πόρους για να παραγάγουν πληρέστερες 

περιγραφές μεταδεδομένων, γίνεται φανερή η σπουδαιότητα αυτής της πηγής 

μεταδεδομένων η οποία, σε συνδυασμό με άλλες πηγές, μπορεί να συμβάλει 

αποτελεσματικότερα στον επιδιωκόμενο στόχο: την πληρέστερη περιγραφή 
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των πόρων ώστε να είναι ευκολότερα ανιχνεύσιμοι και προσπελάσιμοι. Το 

σύνολο των λογικών κανόνων που χρησιμοποιείται σε κάθε προτεινόμενη 

προσέγγιση αποτελεί κεντρικό πυρήνα, δεδομένου ότι είναι η βάση που 

καθορίζει τις τιμές των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων πόρων. Καθεμία 

από τις ανωτέρω περιγραφείσες ερευνητικές προσπάθειες ενσωματώνει ένα 

σύνολο λογικών κανόνων η εφαρμογή των οποίων (συνήθως με τη χρήση 

συμπερασματικής μηχανής ή μηχανής κανόνων) παράγει υπονοούμενες 

προτάσεις για την τιμή μεταδεδομένων σχετιζόμενων πόρων με βάση τη 

σημασιολογία των σχέσεων που συνδέουν τους πόρους. Ο προσδιορισμός 

των λογικών κανόνων είναι μια διανοητική εργασία η οποία πρέπει να 

λαμβάνει πρωταρχικά υπόψη της τη σημασιολογία των σχέσεων και τη 

σημασιολογία των μεταδεδομένων και να συμπληρώνεται, ενδεχομένως, από 

συμπεράσματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο τομέα εφαρμογής και 

το περιβάλλον χρήσης των μεταδεδομένων. Άλλωστε, η πλειονότητα των 

κανόνων που εξετάστηκαν στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θεωρούνται 

ευρετικοί κανόνες αφού είναι εμπειρικά συμπεράσματα και όχι μαθηματικές 

προτάσεις με καθολική εφαρμογή. Έτσι, οι λογικοί κανόνες που προτείνονται 

από τους διάφορους ερευνητές, συνήθως, συμπίπτουν (παρατηρείται σχετική 

ομοιομορφία στον καθορισμό του είδους των κανόνων – κληρονόμηση, 

πρόσκτηση, σύσταση, συσσώρευση, κλπ.) αλλά, ενίοτε, και αποκλίνουν, λόγω 

διαφορών στη σημασιολογία που αποδίδουν στις σχέσεις και στα 

μεταδεδομένα, αλλά και στον ειδικότερο τομέα εφαρμογής και το περιβάλλον 

χρήσης του κάθε ερευνητικού έργου (π.χ. στο [101] θεωρείται ότι το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον ενός αντικειμένου μπορεί να προκύψει από το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον ενός αντικειμένου που είναι υποσύνολό του, ενώ 

στο [20] δεν υιοθετείται τέτοιος κανόνας). 

 

3.8 Συμπέρασμα 
Στο Κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε το ζήτημα της επεξεργασίας και της 

αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων με ειδικότερη εστίαση στα 

μεταδεδομένα εκπαιδευτικών πόρων. Η τρέχουσα πρακτική δημιουργίας 

μεταδεδομένων βασίζεται στο χειροκίνητο τρόπο καταχώρησης, γεγονός που 

καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την αυτόματη παραγωγή. Στη συνέχεια 
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εξετάστηκαν οι πηγές από τις οποίες μπορούν να προκύψουν αυτόματα 

μεταδεδομένα, δηλ. το περιεχόμενο, το περιβάλλον, η χρήση και το 

σχετζόμενο περιεχόμενο των πόρων, ενώ έγινε και μια σύντομη αναφορά στο 

ζήτημα της σύγκρουσης τιμών μεταδεδομένων από διάφορες πηγές. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται πληθώρα ερευνητικών προσπαθειών πάνω στην 

αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων, καθώς και στην επεξεργασία 

μεταδεδομένων LOM δεδομένου ότι το ζήτημα αποτελεί ένα καυτό ερευνητικό 

πεδίο. Τέλος, επιχειρήθηκε μια επισκόπηση ερευνητικών προσπαθειών στο 

ζήτημα της αξιοποίησης των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στους 

προς περιγραφή πόρους, και αναδείχθηκε η σημασία των λογικών κανόνων 

που χρησιμοποιεί κάθε προσπάθεια για την αυτόματη παραγωγή 

μεταδεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 
Η επισκόπηση των ερευνητικών προσπαθειών της Ενότητας 3.7, στις 

οποίες γίνεται αξιοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στους προς περιγραφή 

πόρους για την αυτόματη παραγωγή των μεταδεδομένων τους, ανέδειξε τη 

σημασία των λογικών κανόνων που συσχετίζουν τα αντίστοιχα μεταδεδομένα. 

Κάθε ερευνητική προσπάθεια παράγει ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι 

καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος λογικών συμπερασμάτων, από τα πιο 

αντικειμενικά (π.χ. μαθηματικές ιδιότητες υφιστάμενων σχέσεων οι οποίες 

παράγουν νέες σχέσεις), έως τα πιο υποκειμενικά (τα οποία ανήκουν στην 

κατηγορία της ευρετικής). 

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, ωστόσο, είναι προφανές ότι 

απουσιάζει ένα γενικότερο, κοινό πλαίσιο μεθοδολογίας το οποίο να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως καθοδηγητικό σχέδιο με τελικό στόχο την αναγνώριση 

του συνόλου των λογικών κανόνων που θα παράγουν μεταδεδομένα ενός 

πόρου στηριζόμενοι στα μεταδεδομένα σχετιζόμενων πόρων του. Θεωρούμε 

ότι η διαδικασία του καθορισμού τέτοιων λογικών κανόνων πρέπει να 

υπακούει σε μια συγκροτημένη θεωρητική κατασκευή, βάση της οποίας είναι η 

σημασιολογία των σχέσεων που συνδέουν τους προς περιγραφή πόρους. Για 

το λόγο αυτό, προτείνουμε τον ορισμό μιας γενικής μεθοδολογίας 

αναγνώρισης λογικών κανόνων, ως απόρροια των σχέσεων ανάμεσα σε 

πόρους, έτσι ώστε, αρχικά, να εμπλουτίζουμε τις υπάρχουσες σχέσεις 

αναγνωρίζοντας υπονοούμενες σχέσεις και στη συνέχεια να επεκτείνουμε τα 

υπάρχοντα μεταδεδομένα στα μεταδεδομένα των σχετιζόμενων πόρων. Η 

μεθοδολογία έχει εφαρμογή ανεξάρτητα από το είδος των σχέσεων και τη 

σημασιολογία καθεμίας απ’ αυτές. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πληθώρα 

από είδη σχέσεων με τις οποίες προτείνεται η σύνδεση εκπαιδευτικών πόρων 

που περιγράφονται από διάφορα μοντέλα μεταδεδομένων, π.χ. [48], [127], 
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[109], [86], [24], [65]. Η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια του 

LOM με οποιοδήποτε λεξιλόγιο σχέσεων επιλεγεί, χωρίς κανένα συμβιβασμό 

ως προς τη συμβατότητα με το στάνταρ. 

  

4.2 Η προτεινόμενη μεθοδολογία 
Η αναγνώριση λογικών κανόνων για την παραγωγή νέων υπονοούμενων 

προτάσεων με την αξιοποίηση ενός πλέγματος από ήδη υπάρχουσες σχέσεις 

είναι μια διαδικασία την οποία διακρίνουμε σε τέσσερα στάδια: Σε πρώτο 

στάδιο οι αλληλοεπηρεαζόμενες ιδιότητες των πόρων που συνδέονται με μια 

συγκεκριμένη σχέση εντοπίζονται και παρουσιάζονται με τη μορφή πίνακα, σε 

δεύτερο στάδιο αναγνωρίζονται λογικοί κανόνες για την παραγωγή νέων 

υπονοούμενων σχέσεων με αξιοποίηση των μαθηματικών τους ιδιοτήτων και 

της «μεταβίβασης σχέσεων», σε τρίτο στάδιο αντιστοιχίζονται οι 

αλληλοεπηρεαζόμενες ιδιότητες των πόρων με τα πεδία μεταδεδομένων του 

χρησιμοποιούμενου σχήματος και σε τέταρτο στάδιο καθορίζεται επακριβώς το 

είδος αλληλοεπηρεασμού των σχετιζόμενων μεταδεδομένων για να λάβουν οι 

κανόνες την τελική τους μορφή. 

Α. Εντοπισμός χαρακτηριστικών σύνδεσης σχετιζόμενων πόρων 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η σημασιολογία μιας σχέσης που 

συνδέει δύο πόρους είτε ορίζεται με ελεύθερο κείμενο στο οποίο περιγράφεται 

η έννοια της σύνδεσης των δύο πόρων, είτε υπονοείται από την ίδια τη 

σημασία του ρήματος  ή του ουσιαστικού που χρησιμοποιείται για τον 

καθορισμό της σχέσης χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις). Έτσι, η υιοθέτηση 

λογικών συμπερασμάτων για την ισχύ μιας σχέσης μεταξύ δύο πόρων, με 

βάση άλλες δεδομένες σχέσεις, καθώς και για την τιμή του μεταδεδομένου 

ενός πόρου με βάση την τιμή μεταδεδομένων σχετιζόμενων με αυτόν πόρων, 

είναι μια ιδιαιτέρως απαιτητική διανοητική εργασία. Για να προκύψουν τέτοιου 

είδους συμπεράσματα, χρειάζεται να εντοπιστούν οι αλληλοεπηρεαζόμενες 

ιδιότητες των πόρων που συνδέονται με μία ορισμένη σχέση και οι οποίες 

προσδιορίζουν τη σύνδεση αυτή στη βάση ομοιοτήτων – διαφορών. Οι 

αλληλοεπηρεαζόμενες αυτές ιδιότητες είναι που μας οδηγούν στην εξαγωγή 

υπονοούμενων προτάσεων. Τις ιδιότητες αυτές τις ονομάζουμε 

«χαρακτηριστικά σύνδεσης». Τα χαρακτηριστικά σύνδεσης μπορεί να 
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δηλώνονται ρητώς στον ορισμό της σημασιολογίας της σχέσης, μπορεί, όμως, 

και να υπονοούνται, οπότε πρέπει να εντοπιστούν. Π.χ. στη σχέση 

«ΈχειΈκδοση» του Dublin Core αναφέρεται ρητά ως κοινό χαρακτηριστικό 

σύνδεσης η «μορφή» (οι δύο σχετιζόμενοι μ’ αυτήν τη σχέση πόροι έχουν την 

ίδια μορφή), καθώς και ο «δημιουργός» ([38], [128]). Εντούτοις, μπορούμε να 

συμπεράνουμε από τη σημασιολογία της σχέσης ότι διαφορετικές εκδόσεις 

του ίδιου πόρου θα ανήκουν στην ίδια «θεματική περιοχή» καθώς και ότι αυτοί 

θα κατέχουν την ίδια θέση σε «σύστημα ταξινόμησης» που ταξινομεί π.χ. τον 

επιστημονικό κλάδο στον οποίον ανήκουν οι πόροι. Ομοίως, από τη σχέση 

«HasTextAlternative» από το [86] μπορούμε να συμπεράνουμε το κοινό 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «διανοητικό περιεχόμενο» για τους πόρους που 

συνδέονται μ’ αυτήν τη σχέση. Ο αλληλοεπηρεασμός των χαρακτηριστικών 

σύνδεσης μιας σχέσης δεν έχει, αναγκαστικά, τη μορφή της ισότητας. Είναι 

δυνατό μια σχέση να ορίζει ένα συγκεκριμένο τύπο διαφοροποίησης, π.χ. η 

σχέση «IsLessSpecificThan» του [48] ορίζει το χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Επίπεδο λεπτομερειών» και απαιτεί η τιμή αυτής της ιδιότητας ενός πόρου 

να είναι μικρότερη από την τιμή της ίδιας ιδιότητας του σχετιζόμενου μ’ αυτή 

τη σχέση πόρου. 

Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών σύνδεσης μιας σχέσης είναι μια 

διαδικασία που απαιτεί τη μεσολάβηση της ανθρώπινης νοημοσύνης 

δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις η σημασιολογία μιας σχέσης αλλά και 

το είδος των πόρων που συνδέει μπορεί να επιτρέπουν μεγάλες διακυμάνσεις 

στο εύρος των πιθανών χαρακτηριστικών σύνδεσης (αλληλοεπηρεαζόμενων 

ιδιοτήτων των συνδεόμενων πόρων), έτσι ώστε κάθε διαφορετική εκδοχή να 

εμπίπτει στην κατηγορία της ευρετικής (heuristics). Πέρα από τις σχέσεις που 

αναφέρονται σε σημασιολογικά χαρακτηριστικά των πόρων που συνδέουν, 

στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών σύνδεσης συμπεριλαμβάνουμε και 

τις δομικές σχέσεις που μπορεί να συνδέουν τους σχετιζόμενους πόρους 

(σχέσεις μέρους – όλου). Ως χαρακτηριστικά σύνδεσης για τέτοιου είδους 

σχέσεις ορίζουμε το «υπερσύνολο» για τις σχέσεις όλου και το «υποσύνολο» 

για τις σχέσεις μέρους. Αυτός ο ορισμός βασίζεται στην παρατήρηση ότι ένας 

πόρος που περιέχει έναν άλλον (σχέση όλου), συνδέεται μ’ αυτόν με την 

ιδιότητα του υπερσυνόλου (είναι υπερσύνολο του σχετιζόμενου πόρου του), 

ενώ ένας πόρος που είναι μέρος ενός άλλου (σχέση μέρους), συνδέεται μ’ 
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αυτόν με την ιδιότητα του υποσυνόλου (είναι υποσύνολο του σχετιζόμενου 

πόρου του). 

Είναι προφανές ότι κάποιες σχέσεις μπορεί να έχουν τέτοια 

σημασιολογία που να είναι αδύνατο να διακριθεί κάποιο συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης. Για παράδειγμα, η σχέση «Αναφέρει» η οποία 

ορίζεται χωρίς κανένα περιορισμό για τους πόρους που συνδέει – ένας πόρος 

μπορεί να «Αναφέρει» οποιονδήποτε άλλον πόρο, όπως λειτουργεί ένας 

υπερσύνδεσμος. (Ασφαλώς, κάθε διαφορετική υλοποίηση μπορεί να επιβάλει 

δικούς της περιορισμούς, τροποποιώντας τη σημασιολογία της σχέσης, κι έτσι 

να προσδιορίσει χαρακτηριστικό σύνδεσης, ανάλογα με τις ομοιότητες – 

διαφορές που θα ορίσει στη σημασιολογία π.χ. μπορεί να θεωρηθεί ότι οι 

αναφερόμενοι πόροι έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες που τους συνδέουν με 

τους πόρους από τους οποίους αναφέρονται – κοινή θεματική περιοχή, κλπ.). 

Για την οπτική αναπαράσταση ενός συνόλου σχέσεων και των 

χαρακτηριστικών σύνδεσης της καθεμίας, με στόχο την εξαγωγή λογικών 

συμπερασμάτων, προτείνουμε την κατασκευή ενός δισδιάστατου πίνακα 

αποτύπωσης των σχέσεων και των χαρακτηριστικών σύνδεσης ο οποίος θα 

διευκολύνει την αναγνώριση λογικών κανόνων οι οποίοι θα οδηγούν στην 

υιοθέτηση νέων υπονοούμενων προτάσεων. Ένας τέτοιος πίνακας στον 

οποίο φαίνονται ενδεικτικά ορισμένες σχέσεις από τα Dublin Core, [48], [86] 

και [24] και ορισμένα χαρακτηριστικά σύνδεσης είναι ο Πίνακας 4.1. 

Στις γραμμές του Πίνακα 4.1 καταγράφονται οι επιλεγμένες σχέσεις, ενώ 

στις στήλες του καταγράφονται τα χαρακτηριστικά σύνδεσης. Στα 

χαρακτηριστικά σύνδεσης συγκαταλέγονται κοινές ιδιότητες των δύο πόρων 

που αναφέρονται στον ορισμό της σημασιολογίας της σχέσης, αλλά και 

ιδιότητες των οποίων οι τιμές για τους δύο πόρους που συνδέονται μ’ αυτήν 

τη σχέση αλληλοεπηρεάζονται κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, στις 

σχέσεις «ΕίναιΜορφήΤου» του Dublin Core, «IsTranslationOf» του [24] και 

«HasTextAlternative» του [86] είναι σημειωμένο το κοινό χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο», ενώ στη σχέση «IsLessSpecificThan» 

του [48] είναι σημειωμένο το χαρακτηριστικό σύνδεσης «Επίπεδο 

λεπτομερειών», μιας και οι τιμές της ιδιότητας αυτής των δύο πόρων που 

συνδέονται μ’ αυτή τη σχέση αλληλοεπηρεάζονται κατά ένα συγκεκριμένο 

τρόπο (το ένα μικρότερο του άλλου). Επίσης, για τις σχέσεις «ΈχειΜέρος» και 
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«ΕίναιΜέροςΤου» σημειώνονται ως χαρακτηριστικά σύνδεσης τα 

«Υπερσύνολο» και «Υποσύνολο», αντίστοιχα, ενώ στη σχέση 

«IsNarrowerThan» είναι σημειωμένο το χαρακτηριστικό σύνδεσης «Σύστημα 

ταξινόμησης» υπό την έννοια ότι οι πόροι που συνδέονται μ’ αυτήν τη σχέση 

έχουν αλληλοεπηρεαζόμενη τη θέση τους σε συγκεκριμένο σύστημα 

ταξινόμησης κατά συγκεκριμένο τρόπο (το ένα σε υψηλότερο επίπεδο του 

άλλου). Η καταγραφή των χαρακτηριστικών σύνδεσης μιας σχέσης στον 

πίνακα αποτύπωσης μας δίνει την αφορμή για την εξέταση της σύνδεσης κάθε 

καταγεγραμμένου χαρακτηριστικού σύνδεσης και με τις άλλες σχέσεις του 

συνόλου των υπό διερεύνηση σχέσεων. Έτσι, π.χ. στη σχέση 

«HasTextAlternative» του [86] είναι σημειωμένα και τα χαρακτηριστικά 

σύνδεσης «Θεματική περιοχή», «Σύστημα ταξινόμησης» και «Επίπεδο 

λεπτομερειών», μιας και η ταυτότητα του διανοητικού περιεχομένου σημαίνει 

και ταυτότητα σ’ αυτές τις ιδιότητες των πόρων (για το «Σύστημα 

ταξινόμησης» υπονοείται ταυτότητα στη θέση των πόρων σε συγκεκριμένο 

σύστημα ταξινόμησης που ταξινομεί τους πόρους με βάση ιδιότητα του 

περιεχομένου τους). Εξάλλου, αυτά τα χαρακτηριστικά σύνδεσης αποτελούν 

απόψεις του περιεχομένου των πόρων. 
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ΈχειΈκδοση    x x x  x 

ΕίναιΜορφήΤου x    x x   

ΑναφέρεταιΑπό         

Αναφέρει         

ΈχειΜέρος  x       

ΕίναιΜέροςΤου   x      

IsNarrowerThan     x x   

IsLessSpecificThan     x x x  

IsTranslationOf x    x x x  

HasTextAlternative x    x x x  

 
Πίνακας 4.1: Πίνακας αποτύπωσης σχέσεων και χαρακτηριστικών σύνδεσης 

 

Β. Δημιουργία λογικών κανόνων για την παραγωγή νέων υπονοούμενων 

σχέσεων 

Οι σχέσεις με τις οποίες συνδέονται τα μέλη ενός συνόλου πόρων είναι 

δυνατόν να επεκταθούν με την εφαρμογή συγκεκριμένων λογικών κανόνων 

που θα παράγουν νέες υπονοούμενες σχέσεις από τις ήδη υπάρχουσες 

σχέσεις. Μια πρώτη προσέγγιση για την παραγωγή νέων σχέσεων είναι η 

αξιοποίηση των μαθηματικών ιδιοτήτων των σχέσεων. Εφόσον οι σχέσεις στις 

οποίες αναφερόμαστε είναι δυαδικές σχέσεις (σχέσεις που συνδέουν ανά δύο 

τα στοιχεία ενός συνόλου – στην προκειμένη περίπτωση το σύνολο – έστω Ω 

– των πόρων ενδιαφέροντος), αυτές είναι εφοδιασμένες, κατά περίπτωση, με 

κοινές ιδιότητες δυαδικών σχέσεων (έννοιες της θεωρίας συνόλων από τα 
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Μαθηματικά). Μία σχέση σ, ανάλογα με τη σημασιολογία του ορισμού της 

μπορεί να είναι αυτοπαθής ( x∀ ∈Ω : x σ x), συμμετρική ( ,x y∀ ∈Ω : x σ y ⇔  y 

σ x), μεταβατική ( , ,x y z∀ ∈Ω , x σ y ∧  y σ z ⇒  x σ z), ενώ δύο σχέσεις σ1 και 

σ2 είναι αντίστροφες αν ,x y∀ ∈Ω , x σ1 y ⇔  y σ2 x. Η αναγνώριση, επομένως, 

των βασικών ιδιοτήτων των σχέσεων ως άμεσης συνέπειας της 

σημασιολογίας που αποδίδουμε στον ορισμό τους είναι το πρώτο βήμα για 

τον εμπλουτισμό ενός συνόλου από προϋπάρχουσες σχέσεις σε ένα σύνολο 

πόρων. Για παράδειγμα, αν δύο σχέσεις σ1 και σ2 είναι αντίστροφες, η 

προϋπάρχουσα σχέση x σ1 y που συνδέει τους πόρους x και y υπονοεί και τη 

σχέση y σ2 x, με την οποία εμπλουτίζεται η περιγραφή του y. Με την ίδια 

λογική, αν η σχέση σ είναι μεταβατική, και στις περιγραφές των πόρων έχουμε 

ήδη τις σχέσεις x σ y και y σ z, τότε προκύπτει ως λογική συνέπεια και η 

υπονοούμενη σχέση x σ z. Ως επί το πλείστον, οι ιδιότητες οι οποίες είναι 

αξιοποιήσιμες για παραγωγή νέων σχέσεων είναι η συμμετρικότητα, η 

αντιστροφή και η μεταβατικότητα (η οποία κυρίως αφορά σχέσεις που ορίζουν 

διατάξεις). 

Ο Πίνακας 4.1 στον οποίον αποτυπώνονται οι σχέσεις και τα 

χαρακτηριστικά σύνδεσης μας δίνει τη δυνατότητα να αποτυπώσουμε και ένα 

άλλο είδος προτάσεων από τις οποίες μπορούν να προκύψουν λογικοί 

κανόνες για την παραγωγή νέων σχέσεων με την αξιοποίηση της μεταβίβασης 

σχέσεων. Ένα χαρακτηριστικό σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

«βατήρας» για να μεταβιβάσει μια σχέση που συνδέει τον πόρο α με τον 

πόρο β, σε όλους τους πόρους που συνδέονται με τον β μέσω αυτού του 

χαρακτηριστικού σύνδεσης. Έτσι, στον Πίνακα 4.2 έχουμε προσθέσει το 

σύμβολο «ν» με το οποίο αποτυπώνεται οπτικά σε κάθε γραμμή του η 

πρόταση: «ο πόρος α σχετίζεται με τη σχέση σ με τον πόρο β, αλλά και κάθε 

άλλον πόρο ο οποίος έχει με τον β κοινό το χαρακτηριστικό σύνδεσης που 

φαίνεται στις στήλες του πίνακα». Από αυτήν την πρόταση μπορούν να 

προκύψουν νέες σχέσεις διότι η σχέση σ μπορεί να μεταβιβαστεί σε πόρους 

που συνδέονται με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σύνδεσης (συνδέονται 

δηλ. με αντίστοιχη σχέση). Βλέπουμε από τον Πίνακα 4.2 ότι τα 

χαρακτηριστικά σύνδεσης που μπορούν να παίξουν το ρόλο του βατήρα για 

τη μεταβίβαση σχέσεων είναι το «Διανοητικό περιεχόμενο» και το 
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«Υποσύνολο» δεδομένου ότι μια σχέση μπορεί να μεταβιβαστεί σε πόρους 

που έχουν είτε ίδιο διανοητικό περιεχόμενο είτε σε πόρους που 

περιλαμβάνουν το συνδεόμενο με τη μεταβιβαζόμενη σχέση (ως κοινό 

υποσύνολό τους). 
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ΈχειΈκδοση    x x x  x 

ΕίναιΜορφήΤου x    x x   

ΑναφέρεταιΑπό ν  ν      

Αναφέρει         

ΈχειΜέρος  x       

ΕίναιΜέροςΤου   x      

IsNarrowerThan ν    x x   

IsLessSpecificThan     x x x  

IsTranslationOf ν x    x x x  

HasTextAlternative ν x    x x x  

 
Πίνακας 4.2: Εμπλουτισμένος πίνακας αποτύπωσης σχέσεων και χαρακτηριστικών σύνδεσης 

με προτάσεις για «μεταβίβαση» σχέσεων 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.2, έχουν σημειωθεί με το σύμβολο “ν” 

διάφορες υπονοούμενες προτάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 

παραγωγή νέων σχέσεων. Π.χ. η πρόταση ότι ένας πόρος α που 

«ΑναφέρεταιΑπό» έναν πόρο β, «ΑναφέρεταιΑπό» και από όλους τους 

πόρους που περιλαμβάνουν τον β (όπως είναι όλοι οι πόροι που συνδέονται 

με τον y με τη σχέση «ΕίναιΜέροςΤου» - χαρακτηριστικό σύνδεσης 
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«Υποσύνολο»), μας οδηγεί στη συνεπαγωγή «Αν α «ΑναφέρεταιΑπό» β και β 

«ΕίναιΜέροςΤου» γ, τότε α «ΑναφέρεταιΑπό» γ». Επίσης, η πρόταση ότι ένας 

πόρος α που «ΕίναιΜετάφρασηΤου» («IsTranslationOf») ενός πόρου β, 

«ΕίναιΜετάφρασηΤου» και όλων των πόρων που έχουν ίδιο διανοητικό 

περιεχόμενο με τον β (όπως είναι όλοι οι πόροι που συνδέονται με τον β με τη 

σχέση «ΕίναιΜορφήΤου»), μας οδηγεί στη συνεπαγωγή «Αν α 

«ΕίναιΜετάφρασηΤου» β και β «ΕίναιΜορφήΤου» γ, τότε α 

«ΕίναιΜετάφρασηΤου» γ». 

Γ. Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών σύνδεσης με τα πεδία μεταδεδομένων 

του χρησιμοποιούμενου σχήματος 

Στον Πίνακα 4.2 μπορούμε να αποτυπώσουμε προτάσεις από τις οποίες 

προκύπτουν, ως λογικά συμπεράσματα, τιμές μεταδεδομένων για έναν πόρο 

με βάση την τιμή του ίδιου μεταδεδομένου σχετιζόμενου πόρου. Με το 

σύμβολο «x» σε κάθε γραμμή του πίνακα αποτυπώνεται οπτικά η πρόταση: 

«οι πόροι που σχετίζονται με τη σχέση σ έχουν αλληλοεπηρεαζόμενο κατά 

συγκεκριμένο τρόπο το χαρακτηριστικό σύνδεσης που φαίνεται στις στήλες 

του πίνακα». Τα χαρακτηριστικά σύνδεσης μπορούν να αντιστοιχιστούν σε 

συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων ενός σχήματος μεταδεδομένων. Ο 

αλληλοεπηρεασμός των χαρακτηριστικών σύνδεσης δύο πόρων μέσω της 

σχέσης που τους συνδέει μεταφράζεται σε αλληλοεπηρεασμό των 

αντίστοιχων πεδίων μεταδεδομένων τους. 

Έτσι, αν αναφερθούμε στο σχήμα μεταδεδομένων LOM, μπορούμε, επί 

παραδείγματι, να δούμε ότι το χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό 

περιεχόμενο» υπονοεί αλληλοεπηρεασμό σε συγκεκριμένα πεδία 

μεταδεδομένων που είναι ιδιότητες του περιεχομένου των πόρων (όπως το 

«1.4 Γενικά.Περιγραφή» ή το «1.5 Γενικά.Λέξη – κλειδί» του LOM), συνεπώς 

πόροι που συνδέονται με σχέση που επιδρά σ’ αυτό το χαρακτηριστικό 

σύνδεσης (όπως η «ΕίναιΜορφή Του» που ορίζει ότι οι πόροι έχουν κοινό 

διανοητικό περιεχόμενο), θα έχουν αλληλοεπηρεαζόμενα (κοινά) και τα 

αντίστοιχα πεδία μεταδεδομένων. Παρομοίως, το χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Μορφή» υπονοεί αλληλοεπηρεασμό σε πεδία που ανήκουν στην κατηγορία 

«4. Τεχνικά» του LOM, συνεπώς, πόροι που συνδέονται με σχέση με κοινό 

αυτό το χαρακτηριστικό σύνδεσης (όπως η «ΈχειΈκδοση»), θα έχουν κοινά 

και τα αντίστοιχα πεδία μεταδεδομένων τους. 
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Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι για την αξιοποίηση του Πίνακα 4.2 

σε ένα συγκεκριμένο σχήμα μεταδεδομένων, απαιτείται να γίνει αντιστοίχιση 

των χαρακτηριστικών σύνδεσης στα πεδία μεταδεδομένων του σχήματος 

αυτού. Για την αξιοποίηση μιας σχέσης στον προσδιορισμό της τιμής ενός 

πεδίου μεταδεδομένων, απαιτείται το πεδίο αυτό να επηρεάζεται από το 

χαρακτηριστικό σύνδεσης της σχέσης αυτής. Για παράδειγμα, το 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Θεματική περιοχή» μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, 

για το LOM, επηρεάζει τα πεδία «1.5 Λέξη – κλειδί» και όλα τα πεδία της 

κατηγορίας «9. Ταξινόμηση» η οποία ταξινομεί τους πόρους (μαθησιακά 

αντικείμενα για το LOM) με βάση το θεματικό τους περιεχόμενο (όπως 

εκφράζεται, για παράδειγμα, από την τιμή «9.1 Ταξινόμηση.Σκοπός» = 

«επιστημονικός κλάδος»). 

Δ. Καθορισμός του είδους αλληλοεπηρεασμού των σχετιζόμενων 

μεταδεδομένων 

Για κάθε πεδίο μεταδεδομένων του χρησιμοποιούμενου σχήματος που 

αντιστοιχεί σε χαρακτηριστικό σύνδεσης (σύμφωνα με το προηγούμενο βήμα 

της μεθοδολογίας), πρέπει να προσδιορίσουμε όλα τα ζεύγη του πεδίου με 

κάθε σχέση που χρησιμοποιεί χαρακτηριστικό σύνδεσης το οποίο επηρεάζει 

το συγκεκριμένο πεδίο. Παράγονται, δηλ., για κάθε πεδίο μεταδεδομένων 

(από αυτά που αντιστοιχίστηκαν σε χαρακτηριστικά σύνδεσης) ζεύγη του 

πεδίου με σχέσεις που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

σύνδεσης. Π.χ. το πεδίο «1.4 Γενικά.Περιγραφή» του LOM αντιστοιχίζεται σε 

(διότι μπορεί να επηρεαστεί από) τα χαρακτηριστικά σύνδεσης «Διανοητικό 

περιεχόμενο» και «Υπερσύνολο». Αυτά τα χαρακτηριστικά σύνδεσης 

χρησιμοποιούνται από τις σχέσεις του LOM, αντιστοίχως, «ΈχειΜορφή» / 

«ΕίναιΜορφήΤου», και «ΈχειΜέρος». Έτσι, σχηματίζονται τα ζεύγη «1.4 

Γενικά.Περιγραφή» - «ΈχειΜορφή», «1.4 Γενικά.Περιγραφή» - 

«ΕίναιΜορφήΤου» και «1.4 Γενικά.Περιγραφή» - «ΈχειΜέρος», από τα οποία 

θα προκύψουν λογικοί κανόνες που θα ορίζουν την τιμή του πεδίου «1.4 

Γενικά.Περιγραφή» με βάση την τιμή του ίδιου πεδίου (ή και άλλων πεδίων) 

αντικειμένων που συνδέονται με το προς περιγραφή αντικείμενο με τις 

σχέσεις που είναι μέλη των ανωτέρω ζευγών. 

Ωστόσο, πρέπει να καθοριστεί επακριβώς το είδος του 

αλληλοεπηρεασμού των σχετιζόμενων μεταδεδομένων. Για το λόγο αυτό 
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διακρίνουμε τρεις κατηγορίες λογικών κανόνων με κριτήριο τον τρόπο 

επηρεασμού της τιμής (ή των τιμών) του μεταδεδομένου του προς περιγραφή 

πόρου, με βάση την τιμή (ή τις τιμές) μεταδεδομένων σχετιζόμενων πόρων: τη 

συμπερίληψη τιμών μεταδεδομένου από σχετιζόμενους πόρους, τον 

υπολογισμό τιμής μεταδεδομένου από τιμές μεταδεδομένων σχετιζόμενων 

πόρων και τον περιορισμό πεδίου τιμών μεταδεδομένου με βάση τιμές 

μεταδεδομένων σχετιζόμενων πόρων. 

• Με τον όρο «συμπερίληψη τιμών μεταδεδομένου» από 

σχετιζόμενους πόρους ορίζουμε το λογικό κανόνα σύμφωνα με τον 

οποίο οι τιμές ενός στοιχείου μεταδεδομένων με πολλαπλότητα 

(cardinality) μεγαλύτερη του 1 ενός πόρου α μεταβιβάζονται  και 

προστίθενται (συμπεριλαμβάνονται) στις (όποιες ήδη υπάρχουσες) 

τιμές του ίδιου στοιχείου μεταδεδομένων ενός, σχετιζόμενου με τον α, 

πόρου β. Έτσι, αν ένας πόρος περιλαμβάνει άλλους (ως υποσύνολά 

του), ένα πεδίο μεταδεδομένων του μπορεί να λάβει τις τιμές του από 

το σύνολο όλων των τιμών του ίδιου μεταδεδομένου των πόρων που 

περιλαμβάνει. Ο κανόνας της συμπερίληψης έχει εφαρμογή σε 

μεταδεδομένα πόρων που σχετίζονται με σχέσεις εμφώλευσης του 

ενός πόρου μέσα στον άλλον (όπως είναι η «ΈχειΜέρος») – οι σχέσεις 

συμπερίληψης των πόρων μεταβιβάζονται σε πεδία μεταδεδομένων 

τους.  

• Με τον όρο «υπολογισμός τιμής μεταδεδομένου» από τιμές 

μεταδεδομένων σχετιζόμενων πόρων ορίζουμε το λογικό κανόνα 

σύμφωνα με τον οποίο η τιμή (ή οι τιμές) ενός στοιχείου 

μεταδεδομένων υπολογίζονται ως αποτέλεσμα μιας μαθηματικής ή 

λογικής έκφρασης (συνήθως ισότητας) άλλων μεταδεδομένων 

σχετιζόμενων πόρων. 

• Με τον όρο «περιορισμός πεδίου τιμών μεταδεδομένου» με βάση 

τιμές μεταδεδομένων σχετιζόμενων πόρων ορίζουμε το λογικό κανόνα 

σύμφωνα με τον οποίο το πεδίο τιμών ενός πεδίου μεταδεδομένων 

ενός πόρου δεν είναι το συνολικό πεδίο τιμών που ορίζεται από την 

προδιαγραφή του σχήματος μεταδεδομένων, αλλά είναι ένα γνήσιο 
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υποσύνολό του το οποίο προκύπτει από τις τιμές του ίδιου 

μεταδεδομένου σχετιζόμενων πόρων. 

Έτσι, με τον προσδιορισμό του ακριβούς τρόπου επηρεασμού των 

μεταδεδομένων λαμβάνουν οι κανόνες την τελική τους μορφή ώστε, τελικά, να 

εκφρασθούν ως προτάσεις της μορφής «Αν ο πόρος α σχετίζεται με τον πόρο 

β με τη σχέση σ Τότε τότε η τιμή του πεδίου μεταδεδομένων l  του α 

επηρεάζεται από το πεδίο μεταδεδομένων l  του β κατά έναν εκ των ανωτέρω 

τριών τρόπων επηρεασμού». 

Το block διάγραμμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 4.1. 
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Σχήμα 4.1 Block διάγραμμα μεθοδολογίας αναγνώρισης λογικών κανόνων 

 

Όλοι οι ανωτέρω κανόνες εφαρμόζονται για συγκεκριμένο σχήμα 

μεταδεδομένων (όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 5, όπου θα εφαρμόσουμε τη 

μεθοδολογία για το σχήμα LOM). 
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4.3 Συμπέρασμα 
Η μελέτη των ερευνητικών προσπαθειών του Κεφαλαίου 3, οι οποίες 

αξιοποιούν σχέσεις ανάμεσα σε πόρους για να παραγάγουν αυτόματα 

μεταδεδομένα, ανέδειξε τη σημασία των λογικών κανόνων που συσχετίζουν 

τα συνδεόμενα μεταδεδομένα. 

Διαπιστώθηκε η έλλειψη ενός συνεκτικού θεωρητικού υποβάθρου που 

θα υποστηρίζει τη διαδικασία αναγνώρισης και διατύπωσης των κανόνων και 

παρουσιάστηκε μια καινοτόμος μεθοδολογία αναγνώρισης τέτοιων λογικών 

κανόνων η οποία στηρίζεται στην έννοια των χαρακτηριστικών σύνδεσης των 

πόρων που συνδέονται με μια ορισμένη σχέση. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

έχει την ιδιότητα να είναι ανεξάρτητη από το χρησιμοποιούμενο σχήμα 

μεταδεδομένων και οι κανόνες που παράγει στηρίζονται αποκλειστικά στη 

σημασιολογία των σχέσεων που συνδέουν τους πόρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

LOM 
 

5.1 Η σημασιολογία των σχέσεων στα μεταδεδομένα LOM 
Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 2, όπου παρουσιάστηκε μια γενική 

επισκόπηση του μοντέλου δεδομένων του IEEE LOM, η κατηγορία «7. 

Σχέση» ομαδοποιεί χαρακτηριστικά που ορίζουν τη σχέση ανάμεσα στο προς 

περιγραφή μαθησιακό αντικείμενο και σε άλλα, με ένδειξη του τύπου της 

σχέσης ο οποίος λαμβάνει τις τιμές του από τις τιμές ενός λεξιλογίου. Το 

λεξιλόγιο αυτό έχει υιοθετηθεί απευθείας από το σύνολο μεταδεδομένων 

Dublin Core ([37], [38]) και η σημασιολογία των σχέσεων που περιλαμβάνει 

είναι ορισμένη ως εξής: 

• ΈχειΜορφή (HasFormat): Ο περιγραφόμενος πόρος προϋπήρχε του 

αναφερόμενου πόρου, ο οποίος, ουσιαστικά, έχει το ίδιο διανοητικό 

περιεχόμενο το οποίο παρουσιάζεται με μια άλλη μορφή. Σχέσεις 

μετασχηματισμού μορφής είναι εκείνες στις οποίες ένας πόρος έχει 

προκύψει από άλλον με τη βοήθεια τεχνολογίας αναπαραγωγής ή 

μετασχηματισμού ο οποίος δεν αποτελεί, ουσιαστικά, ερμηνεία αλλά, 

άλλο τρόπο αναπαράστασης. 

• ΈχειΜέρος (HasPart): Ο περιγραφόμενος πόρος περιλαμβάνει τον 

αναφερόμενο πόρο είτε σε φυσικό είτε σε λογικό επίπεδο. Οι σχέσεις 

μέρους/όλου είναι εκείνες στις οποίες ένας πόρος είναι φυσικό ή λογικό 

μέρος ενός άλλου. 

• ΈχειΈκδοση (HasVersion): Ο περιγραφόμενος πόρος έχει ως έκδοση, 

ή  ως διασκευή ή ως προσαρμογή του τον αναφερόμενο πόρο. Οι 

αλλαγές στην έκδοση υπονοούν ουσιώδεις αλλαγές στο περιεχόμενο 

παρά διαφορές στη μορφή. Οι σχέσεις έκδοσης είναι εκείνες στις 

οποίες ένας πόρος αποτελεί ιστορική κατάσταση ή έκδοση ενός άλλου 

πόρου από τον ίδιο δημιουργό. 

• ΕίναιΜορφήΤου (IsFormatOf): Ο περιγραφόμενος πόρος έχει το ίδιο 

διανοητικό περιεχόμενο με τον αναφερόμενο πόρο, αλλά 
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παρουσιάζεται με άλλη μορφή. Σχέσεις μετασχηματισμού μορφής είναι 

εκείνες στις οποίες ένας πόρος έχει προκύψει από άλλον με τη βοήθεια 

τεχνολογίας αναπαραγωγής ή μετασχηματισμού ο οποίος δεν 

αποτελεί, ουσιαστικά, ερμηνεία, αλλά άλλο τρόπο αναπαράστασης. 

• ΕίναιΜέροςΤου (IsPartOf): Ο περιγραφόμενος πόρος είναι ένα φυσικό 

ή λογικό μέρος του αναφερόμενου πόρου. Οι σχέσεις μέρους/όλου 

είναι εκείνες στις οποίες ένας πόρος είναι φυσικό ή λογικό μέρος ενός 

άλλου. 

• ΑναφέρεταιΑπό (IsReferencedBy): Ο περιγραφόμενος πόρος 

αναφέρεται, μνημονεύεται ή υποδεικνύεται από τον περιγραφόμενο 

πόρο. Σχέσεις αναφοράς είναι εκείνες στις οποίες ο συγγραφέας ενός 

πόρου επικαλείται, αναγνωρίζει, αμφισβητεί ή παραθέτει ισχυρισμούς 

για έναν άλλο πόρο. 

• ΑπαιτείταιΑπό (IsRequiredBy): Ο περιγραφόμενος πόρος απαιτείται 

από τον αναφερόμενο πόρο, είτε φυσικώς, είτε λογικώς. Οι σχέσεις 

εξάρτησης είναι εκείνες στις οποίες ένας πόρος απαιτεί έναν άλλο για 

να υποστηριχθεί η λειτουργία του, η παράδοσή του ή η συνεκτικότητα 

(λογικότητα) του περιεχομένου του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

χωρίς την παρουσία του σχετιζόμενου πόρου. 

• ΕίναιΈκδοσηΤου (IsVersionOf): Ο περιγραφόμενος πόρος είναι μια 

έκδοση ή διασκευή ή προσαρμογή του αναφερόμενου πόρου. Οι 

αλλαγές στην έκδοση υπονοούν ουσιώδεις αλλαγές στο περιεχόμενο 

παρά διαφορές στη μορφή. Οι σχέσεις έκδοσης είναι εκείνες στις 

οποίες ένας πόρος αποτελεί ιστορική κατάσταση ή έκδοση ενός άλλου 

πόρου από τον ίδιο δημιουργό. 

• Αναφέρει (References): Ο περιγραφόμενος πόρος αναφέρει, 

μνημονεύει ή παραπέμπει στον αναφερόμενο πόρο. Σχέσεις αναφοράς 

είναι εκείνες στις οποίες ο συγγραφέας ενός πόρου επικαλείται, 

αναγνωρίζει, αμφισβητεί ή παραθέτει ισχυρισμούς για έναν άλλο πόρο. 

• Απαιτεί (Requires): Ο περιγραφόμενος πόρος απαιτεί τον 

αναφερόμενο πόρο για να υποστηριχθεί η λειτουργία του, η παράδοσή 

του ή η συνεκτικότητα (λογικότητα) του περιεχομένου του. Οι σχέσεις 

εξάρτησης είναι εκείνες στις οποίες ένας πόρος απαιτεί έναν άλλο για 



Κεφάλαιο 5  Εφαρμογή μεθοδολογίας 
  αναγνώρισης λογικών κανόνων στο πρότυπο LOM  

 - 105 - 

να υποστηριχθεί η λειτουργία του, η παράδοσή του ή η συνεκτικότητα 

(λογικότητα) του περιεχομένου του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

χωρίς την παρουσία του σχετιζόμενου πόρου. 

• ΒασίζεταιΣε (IsBasedOn): Ο περιγραφόμενος πόρος είναι μια 

απόδοση, προϊόν, παράγωγο, μετάφραση, προσαρμογή, ερμηνεία του 

αναφερόμενου πόρου. Η σχέση αποκαλείται «δημιουργική». 

• ΕίναιΒάσηΓια (IsBasisFor): Ο αναφερόμενος πόρος είναι μια απόδοση, 

προϊόν, παράγωγο, μετάφραση, προσαρμογή, ερμηνεία του 

περιγραφόμενου πόρου. Η σχέση αποκαλείται «δημιουργική». 

Οι ανωτέρω ορισμοί έχουν ληφθεί κατευθείαν από το έγγραφο που 

περιέχει τους ορισμούς των στοιχείων του Dublin Core στάνταρ ([37]), καθώς 

και από το έγγραφο των συστάσεων για τη χρήση των στοιχείων του Dublin 

Core ([38]. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και από τα [127], [128], [48] και [51] 

οι ορισμοί των σχέσεων προσδιορίζουν μια συγκεκριμένη σημασιολογική 

άποψη για τις σχέσεις ανάμεσα σε γενικότερους πόρους και έγγραφα από το 

πεδίο ενδιαφέροντος του Dublin Core (που κυρίως εξυπηρετεί 

βιβλιοθηκονομικές ανάγκες), παρά ανάμεσα σε μαθησιακά αντικείμενα που 

περιγράφονται από το  LOM. Οι σχέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν 

μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα μαθησιακά αντικείμενα που περιγράφονται 

από μεταδεδομένα LOM, αφενός μεν διότι η σημασιολογία ορισμένων 

σχέσεων  που περιγράφουν ιδιότητες του περιεχομένου των πόρων δεν 

παρέχει κανένα μαθησιακό όφελος σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο χρήσης 

μαθησιακών αντικειμένων (π.χ. η σχέση «ΒασίζεταιΣε»), αφετέρου δε, 

ορισμένες σχέσεις του Dublin Core σημασιολογικά αναφέρονται ταυτόχρονα 

και στο περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των πόρων που 

συνδέουν, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο της σύνδεσης των πόρων με την 

εμπλοκή πολλών ετερόκλητων χαρακτηριστικών σύνδεσης. Για παράδειγμα, η 

σχέση «Απαιτεί» αναφέρεται και σε απαιτήσεις για την υποστήριξη του 

περιεχομένου ενός πόρου και σε τεχνικές απαιτήσεις για την υποστήριξη της 

λειτουργίας του. Το LOM όμως διαθέτει την κατηγορία μεταδεδομένων «4. 

Τεχνικά» η οποία, ακριβώς, αναφέρεται στις τεχνικές απαιτήσεις υποστήριξης 
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ενός μαθησιακού αντικειμένου, καθιστώντας έτσι περιττή αυτήν την 

σημασιολογική άποψη της σχέσης «Απαιτεί». 

Για το λόγο αυτό απαιτείται να αναθεωρηθεί η σημασιολογία του ορισμού 

των σχέσεων του Dublin Core στα πλαίσια του LOM, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συσχετισμού μαθησιακών αντικειμένων (και 

όχι, γενικά, εγγράφων ή πόρων). 

Το LOM επιτρέπει τη χρήση και άλλων λεξιλογίων για το είδος των 

σχέσεων ανάμεσα σε μαθησιακά αντικείμενα, ωστόσο, δεν υιοθετούμε τη 

χρήση νέου λεξιλογίου και την προσθήκη νέων σχέσεων, αλλά τη χρήση του 

υπάρχοντος με τροποποιημένους τους ορισμούς των σχέσεων για να 

διευκολυνθεί με αυτήν την προσέγγιση η έννοια της διαλειτουργικότητας. Οι 

προτεινόμενοι ορισμοί έχουν σημαντικά επηρεαστεί από το [48]. Στον Πίνακα 

5.1 παρουσιάζονται οι τροποποιημένοι ορισμοί της σημασιολογίας των 

σχέσεων του λεξιλογίου του LOM. 

 

Σχέση Σημασία 

«ΈχειΜέρος» / «ΕίναιΜέροςΤου» Το ζεύγος αυτό των αντίστροφων 

σχέσεων ιδιότητας όλου ή μέρους 

καθορίζει αν ένα μαθησιακό 

αντικείμενο περιλαμβάνει ένα άλλο 

(είναι υπερσύνολό του) ή είναι 

μέρος ενός άλλου (υποσύνολό του). 

«ΈχειΜορφή» / «ΕίναιΜορφήΤου» Το ζεύγος αυτό των αντίστροφων 

σχέσεων καθορίζει ότι δύο 

μαθησιακά αντικείμενα έχουν το ίδιο 

διανοητικό περιεχόμενο, 

παρουσιάζονται, όμως, με 

διαφορετική τεχνική μορφή (π.χ. οι 

διαφάνειες και η βιντεοσκόπηση της 

ίδιας διάλεξης ή το ίδιο έγγραφο σε 

μορφή Microsoft Word και PDF). 

Επειδή είναι δύσκολο σε ένα ζεύγος 

μαθησιακών αντικειμένων ίδιου 
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περιεχομένου και διαφορετικής 

μορφής να εντοπιστεί ποιο 

αντικείμενο προϋπήρχε έναντι του 

άλλου, οι δύο σχέσεις είναι 

εναλλάξιμες. 

«ΈχειΈκδοση» / «ΕίναιΈκδοσηΤου» Το ζεύγος αυτό των αντίστροφων 

σχέσεων συνδέει τις διαφορετικές 

εκδόσεις (αναθεωρήσεις, 

επεκτάσεις, ενημερώσεις) ενός 

μαθησιακού αντικειμένου οι οποίες 

διαφέρουν στο περιεχόμενο (μπορεί 

και στο δημιουργό), διατηρώντας 

την ίδια τεχνική μορφή και την ίδια 

θεματική περιοχή. Η διαφορά 

μεταξύ των δύο σχέσεων έχει 

χρονικό περιεχόμενο (ποιά έκδοση 

προηγείται χρονικά της άλλης). 

«ΑπαιτείταιΑπό» / «Απαιτεί» Το ζεύγος αυτό των αντίστροφων 

σχέσεων εξάρτησης καθορίζει ότι 

ένα μαθησιακό αντικείμενο δεν 

μπορεί να γίνει κατανοητό χωρίς την 

παρουσία ενός άλλου. Η εξάρτηση 

αναφέρεται αποκλειστικά στο 

περιεχόμενο των αντικειμένων και 

όχι στις τεχνικές απαιτήσεις τους. 

«ΑναφέρεταιΑπό» / «Αναφέρει» (Το ζεύγος αυτό των αντίστροφων 

σχέσεων αναφοράς χρησιμοποιείται 

με τον ίδιο τρόπο όπως και στο 

Dublin Core). Ένα μαθησιακό 

αντικείμενο αναφέρει, μνημονεύει ή 

παραπέμπει σε (ή αναφέρεται, 

μνημονεύεται, ή χρησιμοποιείται ως 

παραπομπή από) ένα άλλο 
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μαθησιακό αντικείμενο. Σχέσεις 

αναφοράς είναι εκείνες στις οποίες ο 

συγγραφέας ενός μαθησιακού 

αντικειμένου επικαλείται, 

αναγνωρίζει, αμφισβητεί ή 

παραθέτει ισχυρισμούς για ένα άλλο 

μαθησιακό αντικείμενο. 

«ΒασίζεταιΣε» / «ΕίναιΒάσηΓια» Το ζεύγος αυτό των αντίστροφων 

σχέσεων εκφράζει ότι ένα 

μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί τη 

βάση για το περιεχόμενο ενός 

άλλου μαθησιακού αντικειμένου. Η 

βάση περιεχομένου έχει την έννοια 

της ιδέας (concept) ή του κεντρικού 

πυρήνα της παρουσιαζόμενης 

θέσης του μαθησιακού αντικειμένου 

που μπορεί να αποτελέσει την 

αφετηρία ή την αφορμή για ένα νέο 

μαθησιακό αντικείμενο. 

 
Πίνακας 5.1: Η σημασιολογία των σχέσεων του LOM 

 

Στη συνέχεια της διατριβής η σημασιολογία των σχέσεων του LOM θα 

είναι αυτή που φαίνεται στον Πίνακα 5.1. 

 

5.2 Εφαρμογή μεθοδολογίας στο σχήμα LOM 
Για τη μαθηματική αποτύπωση των λογικών κανόνων που θα ορίσουμε 

στη συνέχεια, θεωρούμε τα σύνολα και τις μεταβλητές του Πίνακα 5.2: 
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Σύμβολο Ορισμός 

Π Το σύνολο των πεδίων του LOM 

Σ 
Το σύνολο των σχέσεων του LOM (το πεδίο τιμών του «7.1 

Σχέση.Είδος» με βάση τo λεξιλόγιο του LOM) 

Ω Το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων 

α, β, γ Μαθησιακά αντικείμενα (α, β, γ ∈ Ω) 

l , m  Πεδία μεταδεδομένων που ανήκουν στο LOM ( l , m  ∈ Π) 

n 

Ο αριθμός του πλήθους των τιμών του πεδίου l  του 

μαθησιακού αντικειμένου α (n ∈ Ν – σύνολο φυσικών 

αριθμών) 

il (α), im (α) 
Μία από τις n τιμές του πεδίου l  (ή m) του μαθησιακού 

αντικειμένου α (α ∈ Ω, i=1,2,…, n) 

L(α) 

Το σύνολο των τιμών του πεδίου l  του α, το οποίο είναι ίσο 

με L(α) = 
1

( )
n

i
i

l α
=
 , δηλ. την ένωση όλων των τιμών του 

πεδίου l  του α 

Ασ 

Το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων που συνδέονται με 

το α με τη σχέση σ. Είναι Ασ = {βi| α σ βi}. Είναι δηλ. 

Ασ ⊆ Ω (υποσύνολο του Ω αποτελούμενο από μ μαθησιακά 

αντικείμενα βi, (i = 1, 2,…,μ) τα οποία συνδέονται με 

το α με μια σχέση σ ∈ Σ) 

μ 
Ο αριθμός του πλήθους των μαθησιακών αντικειμένων βi τα 

οποία συνδέονται με το α με μια σχέση σ ∈ Σ (μ ∈ Ν) 

iν 
Ο αριθμός του πλήθους των τιμών του πεδίου l  του 

αντικειμένου βi ∈ Ασ (iν ∈Ν) 

V( l(α)) Το πεδίο τιμών του πεδίου l  του μαθησιακού αντικειμένου α 

v 
Τιμή από το πεδίο τιμών του πεδίου l  του μαθησιακού 

αντικειμένου α (v ∈ V( l(α))) 

 

Παρατήρηση: Αν ένα πεδίο μεταδεδομένων έχει cardinality 1, 

τότε η τιμή του πεδίου του αντικειμένου α παριστάνεται με το 

σύμβολο ( )l α , αντί για το 1( )l α  (αντιστοίχως m(α)) 

Πίνακας 5.2: Σύνολα και μεταβλητές για τη μαθηματική διατύπωση των κανόνων 
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Οι λογικοί κανόνες για την παραγωγή νέων σχέσεων θα προκύψουν από 

την εφαρμογή της μεθοδολογίας αναγνώρισης λογικών κανόνων που ορίσαμε 

στο Κεφάλαιο 4. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι κανόνες που επιχειρούμε να 

προσδιορίσουμε προκύπτουν ως αποτέλεσμα λογικής επιχειρηματολογίας η 

οποία βασίζεται σε εμπειρικά συμπεράσματα και όχι ως μαθηματικές 

προτάσεις που έχουν καθολική εφαρμογή. Ο λόγος είναι το μεγάλο εύρος 

ερμηνειών που μπορεί να επιδέχεται η σημασιολογία των μεταδεδομένων, με 

συνέπεια να μην μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι προτεινόμενοι κανόνες 

μπορούν να εφαρμοστούν με μαθηματική ακρίβεια σε κάθε πιθανό (ή απίθανο) 

είδος των περιγραφόμενων αντικειμένων. Έτσι, υπό μία έννοια, οι κανόνες θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως ευρετικοί (heuristics). Για παράδειγμα, επειδή 

στην πλειοψηφία των μαθησιακών αντικειμένων τα υποσύνολα ενός 

αντικειμένου χρησιμοποιούνται στα πλαίσια κοινού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος με το αντικείμενο που τα περιέχει, μπορούμε να θεωρήσουμε 

ότι η τιμή του πεδίου του LOM «5.6 Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον» ενός 

μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να εξισωθεί με την τιμή αυτού του πεδίου 

ενός υποσυνόλου του (δηλ. ενός αντικειμένου με το οποίο συνδέεται με τη 

σχέση «ΈχειΜέρος»). Ο λογικός αυτός κανόνας είναι ευρετικός διότι δεν 

ισχύει για το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων, αλλά για την πλειοψηφία 

τους, όπως δείχνει η εμπειρία. Ωστόσο, το όφελος που προκύπτει από την 

εφαρμογή των κανόνων σε σχέση με τις ενδεχόμενες περιπτώσεις που τα 

αποτελέσματα μπορεί να μην είναι πλήρως αναμενόμενα, είναι υπέρμετρα 

ασύγκριτο, ιδίως αν στη σύγκριση αυτή αντιπαραθέσουμε ένα σύνολο από 

μαθησιακά αντικείμενα με ελάχιστες (αμελητέες) οριακά πλημμελείς εγγραφές 

μεταδεδομένων και το ίδιο σύνολο με κενές εγγραφές.  

Η εφαρμογή των τεσσάρων σταδίων της διαδικασίας έχει ως εξής: 

Α. Εντοπισμός χαρακτηριστικών σύνδεσης σχετιζόμενων πόρων για το 

σχήμα LOM 

Ο πίνακας αποτύπωσης των σχέσεων και χαρακτηριστικών σύνδεσης 

που προκύπτουν από τη σημασιολογία των σχέσεων του LOM του Πίνακα 5.1 

είναι ο Πίνακας 5.3. 
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            Χαρακτηριστικό 

                σύνδεσης 
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ΈχειΈκδοση    x x   

ΕίναιΈκδοσηΤου    x x   

ΈχειΜορφή x    x   

ΕίναιΜορφήΤου x    x   

ΑναφέρεταιΑπό        

Αναφέρει        

ΑπαιτείταιΑπό       x 

Απαιτεί       x 

ΒασίζεταιΣε     x x  

ΕίναιΒάσηΓια     x x  

ΈχειΜέρος  x      

ΕίναιΜέροςΤου   x     

 
Πίνακας 5.3: Πίνακας αποτύπωσης σχέσεων και χαρακτηριστικών σύνδεσης του LOM 

 

Στον πίνακα έχουν σημειωθεί τα εξής χαρακτηριστικά σύνδεσης που 

προκύπτουν από τη σημασιολογία των αντίστοιχων σχέσεων (σύμβολα “x” - 

με το σύμβολο “x” σε κάθε γραμμή του πίνακα αποτυπώνεται οπτικά η 

πρόταση: «οι πόροι που σχετίζονται με τη σχέση σ έχουν 

αλληλοεπηρεαζόμενο κατά συγκεκριμένο τρόπο το χαρακτηριστικό σύνδεσης 

που φαίνεται στις στήλες του πίνακα»): 

• Διανοητικό περιεχόμενο: Από τις σχέσεις «ΈχειΜορφή» και 

«ΕίναιΜορφήΤου» στη σημασιολογία των οποίων αναφέρεται ότι 

τα μαθησιακά αντικείμενα που συνδέουν έχουν ίδιο διανοητικό 

περιεχόμενο. 
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• Υποσύνολο: Από τη σχέση «ΕίναιΜέροςΤου» η οποία συνδέει ένα 

μαθησιακό αντικείμενο ως υποσύνολο άλλων αντικειμένων. 

• Υπερσύνολο: Από τη σχέση «ΈχειΜέρος» η οποία συνδέει ένα 

μαθησιακό αντικείμενο ως υπερσύνολο άλλων αντικειμένων (τα 

οποία περιέχει). 

• Μορφή: Από τις σχέσεις «ΈχειΈκδοση» και «ΕίναιΈκδοσηΤου» 

που συνδέουν μαθησιακά αντικείμενα που έχουν την ίδια τεχνική 

μορφή.  

• Βάση περιεχομένου: Από τις σχέσεις «ΒασίζεταιΣε», 

«ΕίναιΒάσηΓια» οι οποίες συνδέουν τα μαθησιακά αντικείμενα 

χρησιμοποιώντας την έννοια της βάσης περιεχομένου. 

• Θεματική περιοχή: Από τις σχέσεις «ΈχειΈκδοση» και 

«ΕίναιΈκδοσηΤου» που συνδέουν μαθησιακά αντικείμενα που 

ανήκουν στην ίδια θεματική περιοχή. Πέρα από τις δύο αυτές 

σχέσεις στις οποίες η κοινή θεματική περιοχή των αντικειμένων 

που συνδέουν αναφέρεται ρητά στη σημασιολογία τους, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κοινή θεματική περιοχή θα έχουν 

και τα αντικείμενα που συνδέονται με τις σχέσεις «ΈχειΜορφή» 

και «ΕίναιΜορφήΤου» (αφού έχουν ίδιο διανοητικό περιεχόμενο), 

αλλά και τις σχέσεις «ΒασίζεταιΣε», «ΕίναιΒάσηΓια», αφού η 

έννοια με την οποία συνδέονται τα αντικείμενα είναι η βάση 

περιεχομένου (την οποία, υπό μία ευρετική προσέγγιση, 

μπορούμε να θεωρήσουμε ως καθοριστική της θεματικής 

περιοχής). 

• Κατανόηση: Από τις σχέσεις «ΑπαιτείταιΑπό» και «Απαιτεί» οι 

οποίες συνδέουν μαθησιακά αντικείμενα στηριζόμενες στον 

αλληλοεπηρεασμό της κατανόησης του περιεχομένου των 

αντικειμένων από το χρήστη τους. 

Β. Δημιουργία λογικών κανόνων για την παραγωγή νέων σχέσεων 

Η μεθοδολογία επιβάλλει αρχικά την αξιοποίηση των βασικών 

μαθηματικών ιδιοτήτων των σχέσεων για έναν αρχικό εμπλουτισμό του 

πλέγματος των σχέσεων, όπως αυτές μπορούν να συναχθούν από τη 

σημασιολογία που ορίστηκε στον Πίνακα 5.1. Όπως, λοιπόν, προκύπτει από 
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τον Πίνακα 5.1, δεν έχει οριστεί καμία σχέση ως συμμετρική, ενώ έχουν 

οριστεί δύο σχέσεις (η «ΈχειΜορφή» και η «ΕίναιΜορφήΤου» ως απολύτως 

εναλλάξιμες – ταυτόσημες). Όλες οι σχέσεις έχουν οριστεί ως ζεύγη 

αντίστροφων σχέσεων, όπως παρακάτω: 

Αντιστροφή σχέσης 

Δύο σχέσεις σ1, σ2 ∈ Σ είναι αντίστροφες αν ∀ α, β ∈ Ω : 

α σ1 β ⇔  β σ2 α 

Τα 6 ζεύγη των αντίστροφων σχέσεων είναι: 

σ1 ↔ σ2 

ΈχειΜορφή ↔ ΕίναιΜορφήΤου 

ΈχειΜέρος ↔ ΕίναιΜέροςΤου 

ΈχειΈκδοση ↔ ΕίναιΈκδοσηΤου 

ΑναφέρεταιΑπό ↔ Αναφέρει 

ΒασίζεταιΣε ↔ ΕίναιΒάσηΓια 

ΑπαιτείταιΑπό ↔ Απαιτεί 

 

Επομένως, για οποιοδήποτε ζεύγος μαθησιακών αντικειμένων ισχύει μία 

από τις ανωτέρω σχέσεις, ο λογικός κανόνας ορίζει ότι θα ισχύει και η 

αντίστροφη σχέση (το άλλο μέλος του ζεύγους) με αντεστραμμένη τη θέση 

των μαθησιακών αντικειμένων. 

Μεταβατικότητα σχέσης 

Η ιδιότητα της μεταβατικότητας μιας σχέσης σ ∈ Σ ορίζεται ως εξής:  

Μια σχέση σ ∈ Σ είναι μεταβατική αν ∀ α, β, γ ∈ Ω : (α σ 

β) ∧ (β σ γ) ⇒ α σ γ 

Τα ζεύγη των σχέσεων του LOM, που έχουν την ιδιότητα της 

μεταβατικότητας είναι τα παρακάτω: 

1) «ΈχειΜέρος» ↔ «ΕίναιΜέροςΤου». Αν το μαθησιακό αντικείμενο α 
«ΈχειΜέρος» το αντικείμενο β και το β «ΈχειΜέρος» το γ, τότε 
θα ισχύει και η σχέση α «ΈχειΜέρος» γ (η ιδιότητα ισχύει και για τη 

σχέση «ΕίναιΜέροςΤου» - ως άμεση συνέπεια της αντιστροφής). Η 

ιδιότητα της μεταβατικότητας προκύπτει από τη σημασιολογία των 

σχέσεων «ΈχειΜέρος» ↔ «ΕίναιΜέροςΤου», μιας και αυτή ορίζει μια 
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ιεραρχική σχέση διάταξης των μαθησιακών αντικειμένων, αναφορικά 

με την εμφώλευση του ενός μέσα στο άλλο. 

2) «ΈχειΜορφή» ↔ «ΕίναιΜορφήΤου». Αν το μαθησιακό αντικείμενο 

α «ΈχειΜορφή» το αντικείμενο β και το β «ΈχειΜορφή» το γ, 
τότε θα ισχύει και η σχέση α «ΈχειΜορφή» γ (η ιδιότητα ισχύει και 

για τη σχέση «ΕίναιΜορφήΤου» μιας και οι δύο σχέσεις ορίστηκαν ως 

απολύτως ταυτόσημες). Η μεταβατικότητα προκύπτει από τον ορισμό 

της σημασιολογίας του ζεύγους των σχέσεων οι οποίες συνδέουν 

αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο αλλά 

διαφορετική μορφή. 

3) «ΑπαιτείταιΑπό» ↔ «Απαιτεί». Αν το μαθησιακό αντικείμενο α 

«Απαιτεί» το αντικείμενο β και το β «Απαιτεί» το γ, τότε θα ισχύει 
και η σχέση α «Απαιτεί» γ (η ιδιότητα ισχύει και για τη σχέση 

«ΑπαιτείταιΑπό» - ως άμεση συνέπεια της αντιστροφής). Η 

μεταβατικότητα είναι απόρροια του ορισμού της σημασιολογίας των 

σχέσεων από την οποία αφαιρέθηκε η τεχνική διάσταση σε σχέση με 

το Dublin Core. 

4) «ΈχειΈκδοση» ↔ «ΕίναιΈκδοσηΤου». Αν το μαθησιακό 
αντικείμενο α «ΈχειΈκδοση» το αντικείμενο β και το β 

«ΈχειΈκδοση» το γ, τότε θα ισχύει και η σχέση α «ΈχειΈκδοση» 

γ (η ιδιότητα ισχύει και για τη σχέση «ΕίναιΈκδοσηΤου» - ως άμεση 

συνέπεια της αντιστροφής). Η μεταβατικότητα είναι απόρροια του 

ορισμού της σημασιολογίας των σχέσεων που ορίζουν μια σχέση 

διάταξης των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης ενός μαθησιακού 

αντικειμένου. Απαιτείται να διευκρινιστεί ότι θεωρούμε θεμιτό το 

συμπέρασμα που προκύπτει από την εφαρμογή της μεταβατικότητας 

σ’ αυτό το ζεύγος των σχέσεων για σύνδεση αντικειμένων που το ένα 

δεν αποτελεί άμεση (ενός σταδίου) διαφοροποίηση (διαφορετική 

έκδοση) του άλλου, αλλά διαφοροποίηση που έχει προκύψει από 

περισσότερες διαδοχικές εκδόσεις του αρχικού αντικειμένου. 

Από τα υπόλοιπα δύο ζεύγη σχέσεων, κανένα δεν θεωρείται ότι έχει την 

ιδιότητα της μεταβατικότητας. 

• Το ζεύγος «ΑναφέρεταιΑπό» ↔ «Αναφέρει» είναι προφανές ότι δεν 

μπορεί να είναι μεταβατικό δεδομένου, ότι αν π.χ. το μαθησιακό 
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αντικείμενο α «Αναφέρει» (αναφέρει, παραπέμπει ή μνημονεύει) το 

αντικείμενο β και το β «Αναφέρει» το αντικείμενο γ, τότε δεν είναι 

απαραίτητο και το α να «Αναφέρει» το γ. 

• Το ζεύγος «ΒασίζεταιΣε» ↔ «ΕίναιΒάσηΓια», το οποίο αναφέρεται στο 

περιεχόμενο των μαθησιακών αντικειμένων, θεωρείται ότι δεν μπορεί 

να είναι μεταβατικό, διότι μετακινούμενοι από «βάση» σε «βάση» με τη 

διαδοχική εφαρμογή της μεταβατικότητας, μπορεί να απομακρυνθούμε 

από το αρχικό περιεχόμενο τόσο πολύ, ώστε το αρχικό αντικείμενο να 

μην έχει θεματική σχέση με το τελικό (στο οποίο εικάζεται ότι μπορεί να 

«βασίζεται» το αρχικό). 

Η μεθοδολογία, στη συνέχεια, προβλέπει την εξέταση των λογικών 

κανόνων μεταβίβασης σχέσης με βατήρα τα χαρακτηριστικά σύνδεσης (που 

αντιστοιχούν σε μία άλλη σχέση). Για το σκοπό αυτό εμπλουτίζουμε τον 

Πίνακα 5.3 με τα σύμβολα “ν”, όπως αυτά ορίστηκαν στο Κεφάλαιο 4 (είδαμε 

στο Κεφάλαιο 4 ότι κάθε γραμμή του πίνακα με το σύμβολο “ν” αποτυπώνει 

την πρόταση «ο πόρος α σχετίζεται με τη σχέση σ με τον πόρο β, αλλά και 

κάθε άλλον πόρο ο οποίος έχει με τον β κοινό το χαρακτηριστικό σύνδεσης 

που φαίνεται στις στήλες του πίνακα»). Ο προκύπτων πίνακας είναι ο Πίνακας 

5.4. 
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ΈχειΈκδοση    x x   

ΕίναιΈκδοσηΤου    x x   

ΈχειΜορφή x    x   

ΕίναιΜορφήΤου x    x   

ΑναφέρεταιΑπό ν  ν     

Αναφέρει        

ΑπαιτείταιΑπό ν  ν    x 

Απαιτεί ν  ν    x 

ΒασίζεταιΣε ν  ν  x x  

ΕίναιΒάσηΓια ν  ν  x x  

ΈχειΜέρος  x      

ΕίναιΜέροςΤου   x     

 
Πίνακας 5.4: Εμπλουτισμένος πίνακας αποτύπωσης σχέσεων και χαρακτηριστικών σύνδεσης 

με προτάσεις για «μεταβίβαση» σχέσεων του LOM 

 

Η μαθηματική απόδοση των προτάσεων αυτών που συνδέουν τη σχέση 

σ1 που μεταβιβάζεται μέσω της σχέσης σ2 είναι: 

∃ σ1, σ2 ∈ Σ | σ1 ≠  σ2,  ∀ α, β, γ ∈ Ω : (α σ1 β) ∧ (β 

σ2 γ) ⇒ α σ1 γ 

Για να λάβουμε την τελική μορφή των κανόνων (Αν…Τότε…), στην 

προηγούμενη πρόταση αντικαθιστούμε τη σχέση σ1 με τη σχέση σ του Πίνακα 

5.4 που τέμνεται στο σύμβολο “ν” με τα κοινά χαρακτηριστικά σύνδεσης και τη 

σχέση σ2 με τις σχέσεις που αντιστοιχούν σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι 

έχουμε: 
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1) Αν α «ΑναφέρεταιΑπό» β και β «ΕίναιΜορφήΤου» (ή 
«ΈχειΜορφή») γ, τότε α «ΑναφέρεταιΑπό» γ. (Εφόσον τα 

μαθησιακά αντικείμενα β και γ έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο 

– διαφέρουν μόνο στη μορφή – οι παραπομπές τους θα είναι ίδιες, 

άρα και τα δύο θα «αναφέρουν» το μαθησιακό αντικείμενο α). 

2) Αν α «ΑπαιτείταιΑπό» β και β «ΕίναιΜορφήΤου» (ή 
«ΈχειΜορφή») γ, τότε α «ΑπαιτείταιΑπό» γ. (Αν το μαθησιακό 

αντικείμενο α «ΑπαιτείταιΑπό» το αντικείμενο β (για να γίνει 

κατανοητό το περιεχόμενο του β) και τα μαθησιακά αντικείμενα β 

και γ συνδέονται με τη σχέση «ΕίναιΜορφήΤου» δηλ. το β και το γ 

έχουν ίδιο διανοητικό περιεχόμενο αλλά διαφορετική μορφή, τότε 

είναι προφανές ότι και το γ θα απαιτεί το α για την κατανόησή του). 

3) Αν α «Απαιτεί» β και β «ΕίναιΜορφήΤου» (ή «ΈχειΜορφή») γ, 
τότε α «Απαιτεί» γ. (Με την ίδια λογική που αναπτύχθηκε στον 

προηγούμενο λογικό κανόνα – το ζεύγος «ΑπαιτείταιΑπό» ↔ 

«Απαιτεί» αναφέρεται μόνο στο περιεχόμενο των μαθησιακών 

αντικειμένων – ο λογικός αυτός κανόνας είναι προφανής). 

4) Αν α «ΒασίζεταιΣε» β και β «ΕίναιΜορφήΤου» (ή 
«ΈχειΜορφή») γ, τότε α «ΒασίζεταιΣε» γ. (Δεδομένου ότι η 

σχέση «ΒασίζεταιΣε» αφορά το περιεχόμενο των αντικειμένων και 

εφόσον τα β και γ έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο με 

διαφορετική μορφή, ο προτεινόμενος λογικός κανόνας είναι 

προφανής). 

5) Αν α «ΕίναιΒάσηΓια» β και β «ΕίναιΜορφήΤου» (ή 
«ΈχειΜορφή») γ, τότε α «ΕίναιΒάσηΓια» γ. (Δεδομένου ότι η 

σχέση «ΕίναιΒάσηΓια» αφορά το περιεχόμενο των αντικειμένων και 

εφόσον τα β και γ έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο με 

διαφορετική μορφή, ο προτεινόμενος λογικός κανόνας είναι 

προφανής). 

6) Αν α «ΑναφέρεταιΑπό» β και β «ΕίναιΜέροςΤου» γ, τότε α 
«ΑναφέρεταιΑπό» το γ. (Αν το α αναφέρεται από το β, θα 

αναφέρεται και από υπερσύνολό του – το γ). 

7) Αν α «ΒασίζεταιΣε» β και β «ΕίναιΜέροςΤου» γ, και α δεν 
«ΕίναιΜέροςΤου» γ, τότε α «ΒασίζεταιΣε» γ. (Αν το αντικείμενο β 
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– σύμφωνα με τον ορισμό της σχέσης «ΒασίζεταιΣε» – είναι η βάση 

για το περιεχόμενο του αντικειμένου α, τότε μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι αποτελεί βάση και το υπερσύνολο του β, δηλ. το 

αντικείμενο γ. Στο συγκεκριμένο λογικό κανόνα προστίθεται και 

άλλη μία προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία για να ισχύει ο 

κανόνας πρέπει το αντικείμενο α να μην «ΕίναιΜέροςΤου» γ, κι 

αυτό γιατί δεν νοείται άλλη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ του 

υποσυνόλου και του υπερσυνόλου του, του τύπου «ΒασίζεταιΣε». 

Μ’ άλλα λόγια, δεν έχει σημασιολογική αξία η σχέση ότι η 

συνισταμένη βασίζεται στις συνιστώσες της, μιας και το νόημα αυτό 

εμπεριέχεται στις σχέσεις «ΕίναιΜέροςΤου» ή «ΈχειΜέρος»). 

8) Αν α «ΕίναιΒάσηΓια» β και β «ΕίναιΜέροςΤου» γ, και α δεν 
«ΕίναιΜέροςΤου» γ, τότε α «ΕίναιΒάσηΓια» γ. (Αν το αντικείμενο 

α «ΕίναιΒάσηΓια» το αντικείμενο β, τότε θα «ΕίναιΒάσηΓια» και το 

υπερσύνολο του β, δηλ. το αντικείμενο γ. Στο συγκεκριμένο λογικό 

κανόνα προστίθεται και άλλη μία προϋπόθεση σύμφωνα με την 

οποία για να ισχύει ο κανόνας πρέπει το αντικείμενο α να μην 

«ΕίναιΜέροςΤου» γ, κι αυτό γιατί δεν νοείται άλλη σχέση 

αλληλεξάρτησης μεταξύ του υποσυνόλου και του υπερσυνόλου του, 

του τύπου «ΕίναιΒάσηΓια». Μ’ άλλα λόγια, δεν έχει σημασιολογική 

αξία η σχέση ότι η συνισταμένη βασίζεται στις συνιστώσες της, μιας 

και το νόημα αυτό εμπεριέχεται στις σχέσεις «ΕίναιΜέροςΤου» ή 

«ΈχειΜέρος»). 

9) Αν α «ΑπαιτείταιΑπό» β και β «ΕίναιΜέροςΤου» γ και α δεν 
«ΕίναιΜέροςΤου» γ, τότε α «ΑπαιτείταιΑπό» γ. (Αν το 

αντικείμενο α «ΑπαιτείταιΑπό» το αντικείμενο β, τότε θα 

«ΑπαιτείταιΑπό» και το υπερσύνολο του β, δηλ. το αντικείμενο γ. 

Στο συγκεκριμένο λογικό κανόνα προστίθεται και άλλη μία 

προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία για να ισχύει ο κανόνας 

πρέπει το αντικείμενο α να μην «ΕίναιΜέροςΤου» γ, κι αυτό γιατί 

δεν νοείται άλλη σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ του υποσυνόλου 

και του υπερσυνόλου του, του τύπου «ΑπαιτείταιΑπό». Μ’ άλλα 

λόγια, δεν έχει σημασιολογική αξία η σχέση ότι η συνισταμένη 



Κεφάλαιο 5  Εφαρμογή μεθοδολογίας 
  αναγνώρισης λογικών κανόνων στο πρότυπο LOM  

 - 119 - 

απαιτεί τις συνιστώσες της μιας και το νόημα αυτό εμπεριέχεται στις 

σχέσεις «ΕίναιΜέροςΤου» ή «ΈχειΜέρος»). 

Γ. Αντιστοίχιση χαρακτηριστικών σύνδεσης με τα πεδία μεταδεδομένων 

του LOM 

Τα χαρακτηριστικά σύνδεσης που σημειώθηκαν στον Πίνακα 5.3 

μπορούν να αντιστοιχιστούν σε (διότι θεωρούμε ότι επηρεάζουν) τα εξής 

πεδία μεταδεδομένων του LOM: 

Διανοητικό περιεχόμενο: Πεδία μεταδεδομένων του LOM που εκφράζουν 

έννοιες και ιδιότητες μαθησιακών αντικειμένων οι οποίες επηρεάζονται, 

αποκλειστικά, από το διανοητικό τους περιεχόμενο είναι: «1.2 Γενικά.Τίτλος», 

«1.4 Γενικά.Περιγραφή», «1.5 Γενικά.Λέξη κλειδί», «1.6 Γενικά.Κάλυψη», «5.2 

Εκπαιδευτικά.Τύπος μαθησιακού πόρου», «5.4 Εκπαιδευτικά.Σημασιολογική 

πυκνότητα», «5.5 Εκπαιδευτικά.Προοριζόμενος ρόλος τελικού χρήστη», «5.6 

Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον», «5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος ηλικίας», «5.9 

Εκπαιδευτικά.Τυπική διάρκεια μάθησης» και όλα τα πεδία της κατηγορίας «9 

Ταξινόμηση», στα οποία η ταξινόμηση γίνεται βάσει χαρακτηριστικού που 

είναι έκφραση του διανοητικού περιεχομένου των αντικειμένων. Θεωρούμε ότι 

ταυτότητα του διανοητικού περιεχομένου δύο αντικειμένων συνεπάγεται 

ταυτότητα και σ’ αυτά τα πεδία. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο διανοητικό 

περιεχόμενο δεν εντάσσουμε πεδία μεταδεδομένων που αφορούν τη γλώσσα 

των αντικειμένων (το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο μπορεί να εκφράζεται σε 

διαφορετικές γλώσσες). 

Μορφή: Πεδία μεταδεδομένων του LOM που εκφράζουν έννοιες και 

ιδιότητες αποκλειστικά της μορφής μαθησιακών αντικειμένων είναι: «4.1 

Τεχνικά.Μορφή», «4.4 Τεχνικά.Απαίτηση», «4.5 Τεχνικά.Σχόλια 

εγκατάστασης», «4.6 Τεχνικά.Άλλες απαιτήσεις». 

Υπερσύνολο: Πεδία μεταδεδομένων του LOM που εκφράζουν έννοιες και 

ιδιότητες μαθησιακών αντικειμένων οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις 

ίδιες ιδιότητες ενός αντικειμένου που τα περιέχει (ως υπερσύνολό τους) είναι: 

«1.3 Γενικά.Γλώσσα», «1.4 Γενικά.Περιγραφή», «1.5 Γενικά.Λέξη-κλειδί», «1.6 

Γενικά Κάλυψη», «1.8 Γενικά.Επίπεδο συσσώρευσης», «2.2 Κύκλος 

ζωής.Κατάσταση», «2.3 Κύκλος ζωής.Συνεισφορά», «4.1 Τεχνικά.Μορφή», 

«4.2 Τεχνικά.Μέγεθος», «4.4 Τεχνικά.Απαίτηση», «4.5 Τεχνικά.Σχόλια 

εγκατάστασης», «4.6 Τεχνικά.Άλλες απαιτήσεις», «4.7 Τεχνικά.Διάρκεια», 
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«5.1 Εκπαιδευτικά.Τύπος διαδραστικότητας», «5.4 

Εκπαιδευτικά.Σημασιολογική πυκνότητα», «5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος 

ηλικίας», «5.9 Εκπαιδευτικά.Τυπική διάρκεια μάθησης», «5.11 

Εκπαιδευτικά.Γλώσσα», «6.1 Δικαιώματα.Κόστος», «6.2 

Δικαιώματα.Πνευματικά δικαιώματα και άλλοι περιορισμοί», «8. Σχόλιο». 

Υποσύνολο: Πεδία μεταδεδομένων του LOM που εκφράζουν έννοιες και 

ιδιότητες μαθησιακών αντικειμένων οι οποίες μπορούν να επηρεαστούν από 

τις ίδιες ιδιότητες ενός αντικειμένου που τα περιέχει (ως υποσύνολα) είναι: 

«1.3 Γενικά.Γλώσσα», «1.5 Γενικά.Λέξη-κλειδί», «1.8 Γενικά.Επίπεδο 

συσσώρευσης», «5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος ηλικίας», «5.9 

Εκπαιδευτικά.Τυπική διάρκεια μάθησης», «5.11 Εκπαιδευτικά.Γλώσσα», «6.1 

Δικαιώματα.Κόστος», «6.2 Δικαιώματα.Πνευματικά δικαιώματα και άλλοι 

περιορισμοί». 

Θεματική περιοχή: Πεδία μεταδεδομένων του LOM που επηρεάζονται 

από τη θεματική περιοχή στην οποία ανήκουν τα μαθησιακά αντικείμενα είναι: 

«1.5 Γενικά.Λέξη-κλειδί» και όλα τα πεδία της κατηγορίας «9 Ταξινόμηση», 

στα οποία η ταξινόμηση γίνεται βάσει της θεματικής περιοχής στην οποία 

ανήκουν τα αντικείμενα (π.χ. βάσει του επιστημονικού κλάδου ή της ιδέας). 

Βάση περιεχομένου: Έχοντας δώσει στη βάση περιεχομένου την έννοια 

της ιδέας ή του κεντρικού πυρήνα της παρουσιαζόμενης θέσης του 

μαθησιακού αντικειμένου, τα πεδία μεταδεδομένων του LOM που 

επηρεάζονται από αυτά είναι ταυτόσημα με τα πεδία της θεματικής περιοχής, 

δηλ. τα «1.5 Γενικά.Λέξη-κλειδί» και όλα τα πεδία της κατηγορίας «9 

Ταξινόμηση», στα οποία η ταξινόμηση γίνεται βάσει της θεματικής περιοχής 

στην οποία ανήκουν τα αντικείμενα (π.χ. βάσει του επιστημονικού κλάδου ή 

της ιδέας). 

Κατανόηση: Πεδία μεταδεδομένων του LOM τα οποία επηρεάζονται από 

την έννοια της κατανόησης των μαθησιακών αντικειμένων από τους χρήστες 

τους είναι: «5.6 Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον», 5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος 

ηλικίας», «5.11 Εκπαιδευτικά.Γλώσσα». 

Δ. Καθορισμός του είδους αλληλοεπηρεασμού των σχετιζόμενων 

μεταδεδομένων 

Για να λάβουμε την τελική μορφή των κανόνων, η μεθοδολογία του 

Κεφαλαίου 4 επιβάλλει για κάθε πεδίο του LOM που αντιστοιχεί σε ένα 
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χαρακτηριστικό σύνδεσης να σημειώσουμε τις σχέσεις που χρησιμοποιούν 

αυτό το χαρακτηριστικό σύνδεσης, και στη συνέχεια, για κάθε ένα ζεύγος 

πεδίου μεταδεδομένων και σχέσης να καθορίσουμε την ακριβή μορφή του 

κανόνα ως εφαρμογή ενός από τα τρία είδη επηρεασμού της τιμής 

μεταδεδομένου, δηλ. της «συμπερίληψης τιμών μεταδεδομένου», του 

«υπολογισμού τιμής μεταδεδομένου» και  του «περιορισμού πεδίου τιμών 

μεταδεδομένου». Στη συνέχεια, ορίζουμε τα τρία είδη των κανόνων αυτών στο 

πλαίσιο του LOM. 

 Συμπερίληψη τιμών μεταδεδομένου 

Με τον όρο «συμπερίληψη τιμών μεταδεδομένου» από σχετιζόμενο 

μαθησιακό αντικείμενο ορίζουμε το λογικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι 

τιμές ενός στοιχείου μεταδεδομένων με πολλαπλότητα (cardinality) 

μεγαλύτερη του 1 ενός αντικειμένου α μεταβιβάζονται  και προστίθενται 

(συμπεριλαμβάνονται) στις (όποιες ήδη υπάρχουσες) τιμές του ίδιου στοιχείου 

μεταδεδομένων ενός, σχετιζόμενου με το α, αντικειμένου β. Για να γίνει 

κατανοητός ο κανόνας, ας δούμε ένα παράδειγμα: Αν οι τιμές του 

μεταδεδομένου «1.3 Γενικά.Γλώσσα» ενός αντικειμένου β είναι π.χ. “en” και 

“el” δηλ. η γλώσσα του αντικειμένου β είναι τα Αγγλικά και τα Ελληνικά, και το 

αντικείμενο αυτό συνδέεται με το αντικείμενο α με τη σχέση «ΕίναιΜέροςΤου» 

(ή αντιστρόφως το α συνδέεται με το β με τη σχέση «ΈχειΜέρος», δηλ. το α 

περιλαμβάνει το β), τότε είναι απολύτως λογικό ότι στις τιμές του 

μεταδεδομένου «1.3 Γενικά.Γλώσσα» του α πρέπει να συμπεριληφθούν οι 

τιμές του αντίστοιχου μεταδεδομένου του β (αφού είναι γλώσσες ενός 

υποσυνόλου του). Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ένα στοιχείο 

μεταδεδομένων να συμπεριλάβει τιμές, είναι να έχει πολλαπλότητα 

μεγαλύτερη από 1. Ο βασικός λόγος για τον οποίο ορίζουμε ως απαραίτητη 

την προϋπόθεση η πολλαπλότητα του στοιχείου μεταδεδομένων να είναι 

μεγαλύτερη από 1, είναι για να έχει νόημα η συμπερίληψη, αφού αν η 

πολλαπλότητα δεν είναι μεγαλύτερη από 1, το μεταδεδομένο δεν μπορεί να 

συμπεριλάβει περισσότερες από μία τιμές. 

Ο κανόνας «συμπερίληψη τιμών μεταδεδομένου» έχει την εξής 

μαθηματική απόδοση: 

∀ α ∈ Ω, ∀ βi ∈ Ασ, ∃ l ∈ Π :  
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Από τις σχέσεις του LOM, η μοναδική σχέση που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για συμπερίληψη τιμών μεταδεδομένου είναι η σχέση 

«ΈχειΜέρος», μιας και μπορούμε να αντλήσουμε τιμές για τα μεταδεδομένα 

ενός αντικειμένου από τις τιμές των αντίστοιχων μεταδεδομένων των 

υποσυνόλων του (οι σχέσεις συμπερίληψης των μαθησιακών αντικειμένων 

μεταβιβάζονται και σε μεταδεδομένα τους).  

Υπολογισμός τιμής μεταδεδομένου 

Με τον όρο «υπολογισμός τιμής μεταδεδομένου» από σχετιζόμενα 

μαθησιακά αντικείμενα ορίζουμε το λογικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο η 

τιμή (ή οι τιμές) ενός στοιχείου μεταδεδομένων υπολογίζονται ως αποτέλεσμα 

μιας μαθηματικής ή λογικής έκφρασης άλλων μεταδεδομένων σχετιζόμενων 

μαθησιακών αντικειμένων. Π.χ. το μέγεθος ενός μαθησιακού αντικειμένου 

μπορεί να προκύψει από το άθροισμα των μεγεθών των υποσυνόλων του. 

Για την ειδική περίπτωση κατά την οποία η τιμή του μεταδεδομένου του 

προς περιγραφή αντικειμένου εξισούται με την τιμή του ίδιου μεταδεδομένου 

από σχετιζόμενο μαθησιακό αντικείμενο, ο κανόνας «υπολογισμός τιμής 

μεταδεδομένου» έχει την εξής μαθηματική απόδοση: 

∀ α ∈ Ω, ∀ β ∈ Ασ, ∃ l ∈ Π : L(α) = L(β)  

Περιορισμός πεδίου τιμών μεταδεδομένου 

Με τον όρο «περιορισμός πεδίου τιμών μεταδεδομένου» ορίζουμε το 

λογικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο το πεδίο τιμών ενός πεδίου 

μεταδεδομένων ενός μαθησιακού αντικειμένου δεν είναι το συνολικό πεδίο 

τιμών που ορίζεται από το πρότυπο LOM, αλλά είναι ένα γνήσιο υποσύνολό 

του το οποίο προκύπτει από τις τιμές του ίδιου μεταδεδομένου σχετιζόμενων 

αντικειμένων με το προς περιγραφή αντικείμενο. Για να γίνει κατανοητός ο 

κανόνας, ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι επιχειρούμε να περιγράψουμε 

ένα μαθησιακό αντικείμενο α το οποίο συνδέεται με τη σχέση 

«ΕίναιΜέροςΤου» με τα αντικείμενα β και γ (τα β και γ το περιλαμβάνουν). Αν 

το β έχει ως τιμή του μεταδεδομένου «1.3 Γενικά.Γλώσσα» το σύνολο {“el”, 

“en”, “ge”}, ενώ η αντίστοιχη τιμή του γ είναι {“es”, “el”, “ge”}, τότε είναι 

προφανές ότι η τιμή του μεταδεδομένου για το α θα περιλαμβάνεται στην τομή 
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των δύο προηγούμενων συνόλων (αφού η γλώσσα του α θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στις γλώσσες των β και γ που το περιέχουν). Με την 

εφαρμογή αυτού του κανόνα περιορίζεται σημαντικά το πεδίο τιμών του 

μεταδεδομένου (είναι το σύνολο {“el”, “ge”}) σε σχέση με το πεδίο τιμών που 

προβλέπεται από το πρότυπο LOM (ένας κωδικός δύο χαρακτήρων της 

γλώσσας, βάσει του ISO 639:1988 στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι 

γλώσσες του κόσμου), κάνοντας έτσι ευχερέστερη την επιλογή της γλώσσας 

κατά τη διαδικασία περιγραφής του μαθησιακού αντικειμένου. 

Για τη μαθηματική απόδοση των κανόνων με τη μορφή «Αν…Τότε…» 

χρησιμοποιούμε τους συμβολισμούς που εισαγάγαμε στον Πίνακα 5.2. Έτσι, 

για κάθε ζεύγος πεδίου μεταδεδομένων – σχέσης, έχουμε: 

1) l =«1.2 Γενικά.Τίτλος». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜορφή». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Μαθησιακά 

αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, έχουν τον ίδιο τίτλο. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜορφή» β τότε l(α)= l(β). 

2) l =«1.2 Γενικά.Τίτλος». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜορφήΤου». 

Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Μαθησιακά 

αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, έχουν τον ίδιο τίτλο. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜορφή» β τότε l(α)= l(β). 

3) l =«1.3 Γενικά.Γλώσσα». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός 

της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη 

χρήση της «συμπερίληψης τιμών». Εφόσον ένα μαθησιακό αντικείμενο 

εμπεριέχεται μέσα σε ένα άλλο, η γλώσσα του θα εμπεριέχεται στις γλώσσες 

του υπερσυνόλου του. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi 

τότε L(α)= 
1

( )
n

i
i

l α
=
 

1 1

( )j i

i j

i
l

µ ν

β
= =
 . 

4) l =«1.3 Γενικά.Γλώσσα». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Υποσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜέροςΤου». Ο 
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επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου τιμών μεταδεδομένου». Το 

πεδίο τιμών ισούται με την τομή των συνόλων τιμών του μεταδεδομένου των 

αντικειμένων που περιλαμβάνουν το προς περιγραφή αντικείμενο. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜέροςΤου» βi τότε V( l(α))= 

1

( )i
i

L
µ

β
=
 . 

5) l =«1.4 Γενικά.Περιγραφή». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός 

της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη 

χρήση της «συμπερίληψης τιμών». Εφόσον ένα μαθησιακό αντικείμενο 

εμπεριέχεται μέσα σε ένα άλλο, η περιγραφή του θα εμπεριέχεται στις 

περιγραφές του υπερσυνόλου του. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΈχειΜέρος» βi τότε L(α)= 
1

( )
n

i
i

l α
=
 

1 1
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i j

i
l

µ ν

β
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6) l =«1.4 Γενικά.Περιγραφή». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜορφή». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Μαθησιακά 

αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, έχουν την ίδια 

περιγραφή. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜορφή» β τότε 

L(α) = L(β). 

7) l =«1.4 Γενικά.Περιγραφή». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜορφήΤου». 

Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Μαθησιακά 

αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, έχουν την ίδια 

περιγραφή. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜορφήΤου» β τότε 

L(α) = L(β). 

8) l =«1.5 Γενικά.Λέξη – Κλειδί». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση της «συμπερίληψης τιμών». Εφόσον ένα μαθησιακό 
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αντικείμενο εμπεριέχεται μέσα σε ένα άλλο, οι λέξεις – κλειδιά του θα 

εμπεριέχονται στις λέξεις – κλειδιά του υπερσυνόλου του. Ο προκύπτων 

κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε L(α)= 

1

( )
n

i
i

l α
=
 

1 1

( )j i
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l

µ ν

β
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9) l =«1.5 Γενικά.Λέξη – Κλειδί». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΜορφή». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

έχουν τις ίδιες λέξεις – κλειδιά. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΈχειΜορφή» β τότε L(α) = L(β). 

10) l =«1.5 Γενικά.Λέξη – Κλειδί». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΕίναιΜορφήΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

έχουν τις ίδιες λέξεις – κλειδιά. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΕίναιΜορφήΤου» β τότε L(α) = L(β). 

11) l =«1.5 Γενικά.Λέξη – Κλειδί». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Βάση περιεχομένου» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΕίναιΒάσηΓια». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα από τα οποία το ένα είναι βάση για το 

περιεχόμενο του άλλου, έχουν τις ίδιες λέξεις – κλειδιά. Ο προκύπτων 

κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΒάσηΓια» β τότε L(α) = L(β). 

12) l =«1.5 Γενικά.Λέξη – Κλειδί». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Βάση περιεχομένου» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΒασίζεταιΣε». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα από τα οποία το ένα είναι βάση για το 

περιεχόμενο του άλλου, έχουν τις ίδιες λέξεις – κλειδιά. Ο προκύπτων 

κανόνας είναι: Αν α «ΒασίζεταιΣε» β τότε L(α) = L(β). 
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13) l =«1.5 Γενικά.Λέξη – Κλειδί». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Θεματική περιοχή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΈκδοση». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα τα οποία ανήκουν στην ίδια θεματική 

περιοχή, έχουν τις ίδιες λέξεις – κλειδιά. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΈχειΈκδοση» β τότε L(α) = L(β). 

14) l =«1.5 Γενικά.Λέξη – Κλειδί». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Θεματική περιοχή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΕίναιΈκδοσηΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα τα οποία ανήκουν στην ίδια θεματική 

περιοχή, έχουν τις ίδιες λέξεις – κλειδιά. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΕίναιΈκδοσηΤου» β τότε L(α) = L(β). 

15) l =«1.5 Γενικά.Λέξη – Κλειδί». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υποσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜέροςΤου». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου τιμών μεταδεδομένου». Το 

πεδίο τιμών ισούται με την τομή των συνόλων τιμών του μεταδεδομένου των 

αντικειμένων που περιλαμβάνουν το προς περιγραφή αντικείμενο 

(θεωρώντας ότι οι λέξεις κλειδιά των υποσυνόλων ενός μαθησιακού 

αντικειμένου περιλαμβάνονται όλες στις λέξεις – κλειδιά του υπερσυνόλου). Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜέροςΤου» βi τότε V( l(α))= 

1
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16) l =«1.6 Γενικά.Κάλυψη». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός 

της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη 

χρήση της «συμπερίληψης τιμών». Εφόσον ένα μαθησιακό αντικείμενο 

εμπεριέχεται μέσα σε ένα άλλο, οι τιμές του πεδίου «Κάλυψη» θα 

εμπεριέχονται στις τιμές του πεδίου «Κάλυψη» του υπερσυνόλου του. Ο 
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προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε L(α)= 

1
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17) l =«1.6 Γενικά.Κάλυψη». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜορφή». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Μαθησιακά 

αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, έχουν την ίδια κάλυψη. 

Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜορφή» β τότε L(α) = 

L(β). 

18) l =«1.6 Γενικά.Κάλυψη». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜορφήΤου». 

Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Μαθησιακά 

αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, έχουν την ίδια κάλυψη. 

Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜορφήΤου» β τότε L(α) = 

L(β). 

19) l =«1.8 Γενικά. Επίπεδο Συσσώρευσης». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής». Το 

επίπεδο συσσώρευσης του υπερσυνόλου θα είναι μεγαλύτερο κατά 1 από το 

μέγιστο επίπεδο συσσώρευσης των υποσυνόλων του (εφόσον μια συλλογή 

αντικειμένων ενός επιπέδου αποτελεί αντικείμενο με επίπεδο συσσώρευσης 

αυξημένο κατά 1). Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi 

τότε l(α)=max{ l(βi)}+1. 

20) l =«1.8 Γενικά. Επίπεδο Συσσώρευσης». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υποσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΕίναιΜέροςΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου 

τιμών μεταδεδομένου». Το πεδίο τιμών του επιπέδου συσσώρευσης θα 

αποτελείται από τιμές μικρότερες από το ελάχιστο επίπεδο συσσώρευσης των 

αντικειμένων που περιλαμβάνουν το προς περιγραφή αντικείμενο. Ο 
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προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜέροςΤου» βi τότε 

∀v∈V( l(α)) v < min{ l(βi)}. 

21) l =«1.8 Γενικά. Επίπεδο Συσσώρευσης». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η 

σχέση «ΈχειΜορφή». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

έχουν το ίδιο επίπεδο συσσώρευσης. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΈχειΜορφή» β τότε l(α)= l(β). 

22) l =«1.8 Γενικά. Επίπεδο Συσσώρευσης». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η 

σχέση «ΕίναιΜορφήΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

έχουν το ίδιο επίπεδο συσσώρευσης. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΕίναιΜορφήΤου» β τότε l(α)= l(β). 

23) l =«2.2 Κύκλος ζωής.Κατάσταση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής». Το πεδίο αυτό μεταδεδομένων 

λαμβάνει τιμές από λεξιλόγιο του LOM του οποίου οι τιμές είναι «προσχέδιο», 

«τελικό», «αναθεωρημένο», «μη διαθέσιμο». Ορίζουμε μια σχέση διάταξης 

των τιμών του πεδίου τιμών του μεταδεδομένου ως εξής: «μη διαθέσιμο» > 

«προσχέδιο» > «αναθεωρημένο» > «τελικό», έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

διατυπώσουμε την πρόταση ότι η μέγιστη τιμή από τις τιμές του 

μεταδεδομένου όλων των υποσυνόλων του προς περιγραφή αντικειμένου 

είναι αυτή που υπερισχύει για το υπερσύνολο. Ο προκύπτων κανόνας είναι: 

Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε l(α)=max{ l(βi)}. Εναλλακτικά, ο 

κανόνας μπορεί να εξεταστεί σε διαδοχικά βήματα. Αν εφαρμοστεί κάποιο, 

τότε τα επόμενα δεν εξετάζονται. 

1. Εάν οποιοδήποτε από τα υποσύνολα του προς περιγραφή 

αντικειμένου (συνδεόμενα με αυτό με τη σχέση «ΈχειΜέρος») έχει 
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κατάσταση «μη διαθέσιμο», τότε και το προς περιγραφή αντικείμενο 

θα έχει κατάσταση «μη διαθέσιμο». 

2. Εάν στις τιμές κατάστασης οποιουδήποτε από τα υποσύνολα του 

προς περιγραφή αντικειμένου περιλαμβάνεται η τιμή «προσχέδιο», 

τότε και  το προς περιγραφή αντικείμενο θα έχει κατάσταση 

«προσχέδιο». 

3. Εάν στις τιμές κατάστασης οποιουδήποτε από τα υποσύνολα του 

προς περιγραφή αντικειμένου περιλαμβάνεται η τιμή 

«αναθεωρημένο», τότε και  το προς περιγραφή αντικείμενο θα έχει 

κατάσταση «αναθεωρημένο». 

4. Το προς περιγραφή αντικείμενο θα έχει κατάσταση ίδια με την 

κατάσταση των υποσυνόλων του (δηλ. «τελικό»). 

24) l =«2.3 Κύκλος ζωής.Συνεισφορά». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση της «συμπερίληψης τιμών». Εφόσον ένα μαθησιακό 

αντικείμενο εμπεριέχεται μέσα σε ένα άλλο, οι τιμές των πεδίων της 

συνεισφοράς διαφόρων οντοτήτων στον κύκλο ζωής του θα εμπεριέχονται 

στις τιμές των πεδίων της συνεισφοράς των οντοτήτων αυτών στον κύκλο 

ζωής του υπερσυνόλου του (αφού συνεισφέρουν σε υποσύνολό του). Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε L(α)= 

1
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n

i
i

l α
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1 1
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i
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β
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25) l =«4.1 Τεχνικά.Μορφή». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός 

της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη 

χρήση της «συμπερίληψης τιμών». Εφόσον ένα μαθησιακό αντικείμενο 

εμπεριέχεται μέσα σε ένα άλλο, οι τιμές του πεδίου «Μορφή» θα 

εμπεριέχονται στις τιμές του πεδίου «Μορφή»του υπερσυνόλου του. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε L(α)= 

1
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n
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l α
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26) l =«4.1 Τεχνικά.Μορφή». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Μορφή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΈκδοση». Ο επηρεασμός της 

τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση 

του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Οι διαφορετικές εκδόσεις ενός 

αντικειμένου διατηρούν την ίδια τεχνική μορφή. Ο προκύπτων κανόνας είναι: 
Αν α «ΈχειΈκδοση» β τότε L(α) = L(β). 

27) l =«4.1 Τεχνικά.Μορφή». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Μορφή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΈκδοσηΤου». Ο επηρεασμός 

της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη 

χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Οι διαφορετικές εκδόσεις ενός 

αντικειμένου διατηρούν την ίδια τεχνική μορφή. Ο προκύπτων κανόνας είναι: 
Αν α «ΕίναιΈκδοσηΤου» β τότε L(α) = L(β). 

28) l =«4.2 Τεχνικά.Μέγεθος». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός 

της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη 

χρήση του «υπολογισμού τιμής». Το μέγεθος του προς περιγραφή 

αντικειμένου θα είναι ίσο με το άθροισμα των μεγεθών των υποσυνόλων του. 

Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε l(α)= 

1
( )i

i
l

µ

β
=
∑ . 

29) l =«4.4 Τεχνικά.Απαίτηση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση της «συμπερίληψης τιμών». Εφόσον ένα μαθησιακό 

αντικείμενο εμπεριέχεται μέσα σε ένα άλλο, οι τεχνικές απαιτήσεις του (και 

όλα τα πεδία που αναφέρονται σε αυτές) θα εμπεριέχονται στις τεχνικές 

απαιτήσεις του υπερσυνόλου του. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΈχειΜέρος» βi τότε L(α)= 
1
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30) l =«4.4 Τεχνικά.Απαίτηση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Μορφή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΈκδοση». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Οι διαφορετικές 
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εκδόσεις ενός αντικειμένου διατηρούν την ίδια τεχνική μορφή. Συνεπώς, οι 

τεχνικές τους απαιτήσεις (και όλα τα πεδία που αναφέρονται σε αυτές) 

μπορούν να εξισωθούν. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΈκδοση» 

β τότε L(α) = L(β). 

31) l =«4.4 Τεχνικά.Απαίτηση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Μορφή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΈκδοσηΤου». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Οι διαφορετικές 

εκδόσεις ενός αντικειμένου διατηρούν την ίδια τεχνική μορφή. Συνεπώς, οι 

τεχνικές τους απαιτήσεις (και όλα τα πεδία που αναφέρονται σε αυτές) 

μπορούν να εξισωθούν. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΕίναιΈκδοσηΤου» β τότε L(α) = L(β). 

32) l =«4.5 Τεχνικά.Σχόλια Εγκατάστασης». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Μορφή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΈκδοση». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Οι διαφορετικές εκδόσεις ενός αντικειμένου διατηρούν την ίδια 

τεχνική μορφή. Συνεπώς, τα σχόλια εγκατάστασής τους μπορούν να 

εξισωθούν. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΈκδοση» β τότε 

l(α)= l(β). 

33) l =«4.5 Τεχνικά.Σχόλια Εγκατάστασης». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Μορφή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΕίναιΈκδοσηΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Οι διαφορετικές εκδόσεις ενός αντικειμένου διατηρούν την ίδια 

τεχνική μορφή. Συνεπώς, τα σχόλια εγκατάστασής τους μπορούν να 

εξισωθούν. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΈκδοσηΤου» β 

τότε l(α)= l(β). 

34) l =«4.6 Τεχνικά.Άλλες Απαιτήσεις Πλατφόρμας». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Μορφή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΈκδοση». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Οι διαφορετικές εκδόσεις ενός αντικειμένου διατηρούν την ίδια 
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τεχνική μορφή. Συνεπώς, οι άλλες απαιτήσεις πλατφόρμας τους μπορούν να 

εξισωθούν. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΈκδοση» β τότε 

l(α)= l(β). 

35) l =«4.6 Τεχνικά.Άλλες Απαιτήσεις Πλατφόρμας». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Μορφή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΕίναιΈκδοσηΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Οι διαφορετικές εκδόσεις ενός αντικειμένου διατηρούν την ίδια 

τεχνική μορφή. Συνεπώς, οι άλλες απαιτήσεις πλατφόρμας τους μπορούν να 

εξισωθούν. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΈκδοσηΤου» β 

τότε l(α)= l(β). 

36) l =«4.7 Τεχνικά.Διάρκεια». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός 

της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη 

χρήση του «υπολογισμού τιμής». Ο χρόνος  που διαρκεί ένα συνεχές 

μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να προκύψει από το άθροισμα των χρόνων 

(διάρκεια) των υποσυνόλων του. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΈχειΜέρος» βi τότε l(α)= 
1

( )i
i

l
µ

β
=
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37) l =«5.1 Εκπαιδευτικά.Τύπος Διαδραστικότητας». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής». Το 

πεδίο αυτό μεταδεδομένων λαμβάνει τιμές από λεξιλόγιο του LOM του οποίου 

οι τιμές είναι «ενεργός», «αφηγηματικός», «μικτός». Ορίζουμε μια σχέση 

διάταξης των τιμών του πεδίου τιμών του μεταδεδομένου ως εξής: «μικτός» > 

«ενεργός» > «αφηγηματικός», έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε 

την πρόταση ότι η μέγιστη τιμή από τις τιμές του μεταδεδομένου όλων των 

υποσυνόλων του προς περιγραφή αντικειμένου είναι αυτή που υπερισχύει για 

το υπερσύνολο. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε 

l(α)=max{ l(βi)}. Εναλλακτικά, ο κανόνας μπορεί να εξεταστεί σε 

διαδοχικά βήματα. Αν εφαρμοστεί κάποιο, τότε τα επόμενα δεν εξετάζονται: 
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1. Εάν οποιοδήποτε από τα υποσύνολα του προς περιγραφή 

αντικειμένου (συνδεόμενα με αυτό με τη σχέση «ΈχειΜέρος») έχει 

τύπο διαδραστικότητας «μικτός», τότε και το προς περιγραφή 

αντικείμενο θα έχει τύπο διαδραστικότητας «μικτός». 

2. Εάν στους τύπους διαδραστικότητας οποιουδήποτε από τα 

υποσύνολα του προς περιγραφή αντικειμένου περιλαμβάνεται η 

τιμή «ενεργός», τότε και  το προς περιγραφή αντικείμενο θα έχει 

τύπο διαδραστικότητας «ενεργός». 

3. Το προς περιγραφή αντικείμενο θα έχει τύπο διαδραστικότητας 

ίδιο με τον τύπο διαδραστικότητας των υποσυνόλων του (δηλ. 

«αφηγηματικός»). 

38) l =«5.2 Εκπαιδευτικά.Τύπος Μαθησιακού Πόρου». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η 

σχέση «ΈχειΜορφή». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

έχουν τον ίδιο τύπο μαθησιακού πόρου. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΈχειΜορφή» β τότε L(α) = L(β). 

39) l =«5.2 Εκπαιδευτικά.Τύπος Μαθησιακού Πόρου». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η 

σχέση «ΕίναιΜορφήΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

έχουν τον ίδιο τύπο μαθησιακού πόρου. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΕίναιΜορφήΤου» β τότε L(α) = L(β). 

40) l =«5.4 Εκπαιδευτικά.Σημασιολογική Πυκνότητα». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής». 

Σύμφωνα με το πρότυπο του LOM, η σημασιολογική πυκνότητα ενός 

μαθησιακού αντικειμένου ορίζεται ως ο βαθμός περιεκτικότητάς του. Η 

σημασιολογική πυκνότητα ενός μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να εκτιμηθεί 

με βάση το μέγεθος, την έκτασή του, ή - στην περίπτωση αυτο-
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καθοριζόμενων χρονικά πόρων όπως ο ήχος ή το video – τη διάρκειά του. 

Θεωρούμε, επιπλέον, ότι η σημασιολογική πυκνότητα ενός μαθησιακού 

αντικειμένου μπορεί να εκτιμηθεί και με βάση το πεδίο του LOM m=«5.9 

Εκπαιδευτικά.Τυπική διάρκεια μάθησης», εφόσον ο «χρόνος που απαιτείται 

για την ενασχόληση με αυτό το μαθησιακό αντικείμενο από το προοριζόμενο 

τυπικό κοινό στο οποίο απευθύνεται» [LOM] συνδέεται με τη σημασιολογική 

του πυκνότητα με ανάλογη σχέση. Με βάση το σκεπτικό αυτό, αν έχουν 

περιγραφεί τα υποσύνολα ενός μαθησιακού αντικειμένου, μπορούμε να 

υπολογίσουμε τη σημασιολογική του πυκνότητα από το μέσο όρο των 

σημασιολογικών πυκνοτήτων των υποσυνόλων του, ζυγισμένων, όμως, με 

βάρη τις αντίστοιχες τυπικές διάρκειες μάθησης. Ο προκύπτων κανόνας είναι: 

Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε l(α)=
]
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41) l =«5.4 Εκπαιδευτικά.Σημασιολογική Πυκνότητα». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η 

σχέση «ΈχειΜορφή». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

έχουν την ίδια σημασιολογική πυκνότητα. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΈχειΜορφή» β τότε l(α) = l(β). 

42) l =«5.4 Εκπαιδευτικά.Σημασιολογική Πυκνότητα». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η 

σχέση «ΕίναιΜορφήΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

έχουν την ίδια σημασιολογική πυκνότητα. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΕίναιΜορφήΤου» β τότε l(α) = l(β). 

43) l =«5.5 Εκπαιδευτικά.Προοριζόμενος ρόλος τελικού χρήστη». 

Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο 

χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜορφή». Ο επηρεασμός της τιμής των 

μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του 

«υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο 
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διανοητικό περιεχόμενο, έχουν τον ίδιο προοριζόμενο ρόλο τελικού χρήστη. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜορφή» β τότε L(α) = L(β). 

44) l =«5.5 Εκπαιδευτικά.Προοριζόμενος ρόλος τελικού χρήστη». 

Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο 

χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜορφήΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των 

μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του 

«υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο 

διανοητικό περιεχόμενο, έχουν τον ίδιο προοριζόμενο ρόλο τελικού χρήστη. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜορφήΤου» β τότε L(α) = 

L(β). 

45) l =«5.6 Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΜορφή». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

χρησιμοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου πρόκειται να 

λάβουν χώρα η μάθηση και η χρήση αυτών. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν 

α «ΈχειΜορφή» β τότε L(α) = L(β). 

46) l =«5.6 Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΕίναιΜορφήΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

χρησιμοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου πρόκειται να 

λάβουν χώρα η μάθηση και η χρήση αυτών. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν 

α «ΕίναιΜορφήΤου» β τότε L(α) = L(β). 

47) l =«5.6 Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Κατανόηση» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση σ=«ΑπαιτείταιΑπό». 

Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου τιμών μεταδεδομένου». Αν το 

προς περιγραφή αντικείμενο «ΑπαιτείταιΑπό» άλλα, εκ των οποίων ένα 

τουλάχιστον έχει ως περιβάλλον τη μοναδική τιμή «σχολείο», τότε δεν μπορεί 

να έχει ως περιβάλλον την τιμή «ανώτατη εκπαίδευση», διότι δεν μπορεί το 
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απαιτούμενο αντικείμενο να χρησιμοποιείται σε υψηλότερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης από το αντικείμενο που το απαιτεί. Ο προκύπτων κανόνας είναι: 
Αν α «ΑπαιτείταιΑπό» βi τότε (Αν ∃  βi ∈ Ασ | 

l(βi)=“σχολείο”, τότε V( l(α))= {“σχολείο”, “κατάρτιση”, 

“άλλο”}). 

48) l =«5.6 Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Κατανόηση» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση σ=«Απαιτεί». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου τιμών μεταδεδομένου». Αν το 

προς περιγραφή αντικείμενο «Απαιτεί» άλλα, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον 

έχει ως περιβάλλον τη μοναδική τιμή «ανώτατη εκπαίδευση», τότε δεν μπορεί 

να έχει ως περιβάλλον την τιμή «σχολείο», διότι δεν μπορεί το αντικείμενο 

που απαιτεί ένα άλλο να χρησιμοποιείται σε χαμηλότερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης από το απαιτούμενο. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«Απαιτεί» βi τότε (Αν ∃  βi ∈ Ασ | l(βi)=“ανώτατη 

εκπαίδευση”, τότε V( l(α))= {“ανώτατη εκπαίδευση”, 

“κατάρτιση”, “άλλο”}). 

49) l =«5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος ηλικίας». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υποσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΕίναιΜέροςΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου 

τιμών μεταδεδομένου». Αν το προς περιγραφή αντικείμενο είναι μέρος άλλων, 

τότε το τυπικό εύρος ηλικίας του προοριζόμενου χρήστη του θα είναι 

μικρότερο από το ελάχιστο τυπικό εύρος ηλικίας των αντικειμένων που το 

περιέχουν. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜέροςΤου» βi 

τότε ∀ v ∈ V( l(α))  v < min{ l(βi)}. 

50) l =«5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος ηλικίας». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Κατανόηση» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΑπαιτείταιΑπό». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου 

τιμών μεταδεδομένου». Αν το προς περιγραφή αντικείμενο «ΑπαιτείταιΑπό» 

άλλα, τότε το τυπικό εύρος ηλικίας του προοριζόμενου χρήστη του θα είναι 

μικρότερο από το ελάχιστο τυπικό εύρος ηλικίας των αντικειμένων τα οποία το 
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απαιτούν. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΑπαιτείταιΑπό» βi τότε 

∀v ∈ V( l(α))  v < min{ l(βi)}. 

51) l =«5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος ηλικίας». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Κατανόηση» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«Απαιτεί». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων 

αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου τιμών 

μεταδεδομένου». Αν το προς περιγραφή αντικείμενο απαιτεί άλλα, τότε το 

τυπικό εύρος ηλικίας του προοριζόμενου χρήστη του θα είναι μεγαλύτερο από 

το μέγιστο τυπικό εύρος ηλικίας των αντικειμένων που απαιτεί. Ο προκύπτων 

κανόνας είναι: Αν α «Απαιτεί» βi τότε ∀v ∈ V( l(α)), v > 

max{ l(βi)}. 

52) l =«5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος ηλικίας». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου 

τιμών μεταδεδομένου». Αν το προς περιγραφή αντικείμενο περιλαμβάνει 

άλλα, τότε το τυπικό εύρος ηλικίας του προοριζόμενου χρήστη του θα είναι 

μεγαλύτερο από το μέγιστο τυπικό εύρος ηλικίας των αντικειμένων που 

περιλαμβάνει. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε 

∀v ∈ V( l(α)), v > max{ l(βi)}. 

53) l =«5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος ηλικίας». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η 

σχέση «ΈχειΜορφή». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 

έχουν το ίδιο τυπικό εύρος ηλικίας. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΈχειΜορφή» β τότε L(α) = L(β). 

54) l =«5.7 Εκπαιδευτικά.Τυπικό εύρος ηλικίας». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η 

σχέση «ΕίναιΜορφήΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» 

(εξίσωση). Μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο, 
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έχουν το ίδιο τυπικό εύρος ηλικίας. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΕίναιΜορφήΤου» β τότε L(α) = L(β). 

55) l =«5.8 Εκπαιδευτικά.Δυσκολία»: Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής». Παρομοίως με την προσέγγισή 

μας για το πεδίο «5.4 Εκπαιδευτικά.Σημασιολογική πυκνότητα» στον κανόνα 

Νο 40, το πεδίο «5.8 Εκπαιδευτικά.Δυσκολία» μπορεί να υπολογιστεί από το 

μέσο όρο των δυσκολιών των υποσυνόλων του, ζυγισμένων με βάρη τις 

αντίστοιχες τυπικές διάρκειες μάθησης (m=«5.9 Εκπαιδευτικά.Τυπική διάρκεια 

μάθησης»). Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε 

l(α)= 
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56) l =«5.9 Εκπαιδευτικά.Τυπική διάρκεια μάθησης». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υποσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΕίναιΜέροςΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου 

τιμών μεταδεδομένου». Αν το προς περιγραφή αντικείμενο είναι μέρος άλλων, 

τότε η τυπική διάρκεια μάθησής του θα είναι μικρότερη από την ελάχιστη 

τυπική διάρκεια μάθησης των αντικειμένων που το περιέχουν. Ο προκύπτων 

κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜέροςΤου» βi τότε ∀v ∈ V( l(α)), v < 

min{ l(βi)}. 

57) l =«5.9 Εκπαιδευτικά.Τυπική διάρκεια μάθησης». Αντιστοιχεί στο 

χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση 

«ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των 

σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής». Η 

τυπική διάρκεια μάθησης του προς περιγραφή αντικειμένου υπολογίζεται είτε 

αθροίζοντας τις τυπικές διάρκειες μάθησης των αντικειμένων που το 

αποτελούν, εάν πρόκειται για διαδοχικά μη επικαλυπτόμενα μαθησιακά 

αντικείμενα, είτε λαμβάνοντας τη μέγιστη διάρκεια από τις διάρκειες των 

υποσυνόλων του εάν πρόκειται για χρονικά συμπίπτοντα (ταυτόχρονα) 

μαθησιακά αντικείμενα. Ο προκύπτων κανόνας για διαδοχικά μαθησιακά 
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αντικείμενα είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε l(α)=
1
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l
µ

β
=
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ταυτόχρονα αντικείμενα: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε l(α)= 

max{ l(βi)}. 

58) l =«5.11 Εκπαιδευτικά.Γλώσσα». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση της «συμπερίληψης τιμών». Εφόσον ένα μαθησιακό 

αντικείμενο εμπεριέχεται μέσα σε ένα άλλο, η ανθρώπινη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται από τον τυπικό προοριζόμενο χρήστη αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου θα εμπεριέχεται στις γλώσσες του υπερσυνόλου του. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε L(α)= 
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59) l =«5.11 Εκπαιδευτικά.Γλώσσα». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υποσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜέροςΤου». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «περιορισμού πεδίου τιμών μεταδεδομένου». Το 

πεδίο τιμών ισούται με την τομή των συνόλων τιμών του μεταδεδομένου των 

αντικειμένων που περιλαμβάνουν το προς περιγραφή αντικείμενο. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜέροςΤου» βi τότε V( l(α))= 

1
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i
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µ
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60) l =«5.11 Εκπαιδευτικά.Γλώσσα». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Κατανόηση» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΑπαιτείταιΑπό». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Αν το προς 

περιγραφή αντικείμενο απαιτείται από ένα άλλο για την κατανόησή του, τότε η 

ανθρώπινη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον τυπικό προοριζόμενο 

χρήστη αυτού του μαθησιακού αντικειμένου είναι ίδια με την αντίστοιχη 

γλώσσα του αντικειμένου που το απαιτεί. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΑπαιτείταιΑπό» β τότε L(α) = L(β). 
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61) l =«5.11 Εκπαιδευτικά.Γλώσσα». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Κατανόηση» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «Απαιτεί». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής» (εξίσωση). Αν το προς 

περιγραφή αντικείμενο απαιτεί ένα άλλο για την κατανόησή του, τότε η 

ανθρώπινη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον τυπικό προοριζόμενο 

χρήστη αυτού του μαθησιακού αντικειμένου είναι ίδια με την αντίστοιχη 

γλώσσα του αντικειμένου που απαιτεί. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«Απαιτεί» β τότε L(α) = L(β). 

62) l =«6.1 Δικαιώματα.Κόστος». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής». Εφόσον το κόστος ενός 

μαθησιακού αντικειμένου καθορίζει αν η χρήση αυτού του μαθησιακού 

αντικειμένου απαιτεί πληρωμή, κι επειδή η τιμή αυτού του στοιχείου 

μεταδεδομένου μπορεί να είναι είτε «ναι» είτε «όχι», εύκολα προκύπτει το 

λογικό συμπέρασμα ότι η τιμή αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων ενός 

μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να προκύψει από τη λογική διάζευξη των 

τιμών του κόστους των υποσυνόλων του, μιας και αρκεί να υπάρχει κόστος σε 

ένα μόνο υποσύνολό του για να απαιτείται πληρωμή και για το υπερσύνολο. 

Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε l(α)=OR 

{ l(βi)}. 

63) l =«6.1 Δικαιώματα.Κόστος». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό 

σύνδεσης «Υποσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜέροςΤου». Ο 

επηρεασμός της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων 

γίνεται με τη χρήση του «υπολογισμού τιμής». Η τιμή αυτού του στοιχείου 

μεταδεδομένων του προς περιγραφή μαθησιακού αντικειμένου είναι “Όχι” αν 

ένα τουλάχιστον από τα μαθησιακά αντικείμενα που το περιέχουν έχει τιμή 

“Όχι” σ’ αυτό το στοιχείο μεταδεδομένων. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α 

«ΕίναιΜέροςΤου» βi τότε (Αν OR{NOT( l(βi))}=”Ναι” τότε 

l(α)=”Όχι”). 

64) l =«6.2 Δικαιώματα.Πνευματικά Δικαιώματα και Άλλοι Περιορισμοί». 

Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υπερσύνολο» το οποίο 
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χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός της τιμής των 

μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του 

«υπολογισμού τιμής». Η τιμή αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων ενός 

μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να προκύψει από τη λογική διάζευξη των 

τιμών του ίδιου στοιχείου μεταδεδομένων των υποσυνόλων του. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε l(α)=OR 

{ l(βi)}. 

65) l =«6.2 Δικαιώματα.Πνευματικά Δικαιώματα και Άλλοι Περιορισμοί». 

Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης «Υποσύνολο» το οποίο 

χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜέροςΤου». Ο επηρεασμός της τιμής των 

μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη χρήση του 

«υπολογισμού τιμής». Η τιμή αυτού του στοιχείου μεταδεδομένων του προς 

περιγραφή μαθησιακού αντικειμένου είναι “Όχι” αν ένα τουλάχιστον από τα 

μαθησιακά αντικείμενα που το περιέχουν έχει τιμή “Όχι” σ’ αυτό το στοιχείο 

μεταδεδομένων. Ο προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΕίναιΜέροςΤου» βi 

τότε (Αν OR{NOT( l(βi))}=”Ναι” τότε l(α)=”Όχι”). 

66) l =«8 Σχόλιο». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Υπερσύνολο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜέρος». Ο επηρεασμός 

της τιμής των μεταδεδομένων των σχετιζόμενων αντικειμένων γίνεται με τη 

χρήση της «συμπερίληψης τιμών». Εφόσον ένα μαθησιακό αντικείμενο 

εμπεριέχεται μέσα σε ένα άλλο, τα σχόλια για την εκπαιδευτική χρήση αυτού 

του αντικειμένου θα εμπεριέχονται στα σχόλια του υπερσυνόλου του. Ο 

προκύπτων κανόνας είναι: Αν α «ΈχειΜέρος» βi τότε L(α)= 

1

( )
n

i
i
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1 1
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i j

i
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67) l =«9 Ταξινόμηση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΜορφή» όταν 

η ταξινόμηση γίνεται βάσει ιδιότητας που είναι έκφραση του διανοητικού 

περιεχομένου των αντικειμένων. Αν λοιπόν, ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει 

ως τιμή για το πεδίο μεταδεδομένων m=«9.1 Ταξινόμηση.Σκοπός» = 

«επιστημονικός κλάδος» ή m=«9.1 Ταξινόμηση.Σκοπός» = «ιδέα», τότε όλα τα 

πεδία του στιγμιοτύπου αυτού της κατηγορίας «9 Ταξινόμηση» θα είναι κοινά 

για τα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο. Ο 
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προκύπτων κανόνας μπορεί να λάβει τη μορφή: Αν α «ΈχειΜορφή» β 

τότε (Αν m(β)= «επιστημονικός κλάδος» ∨ m(β)= «ιδέα» τότε 

L(α)= L(β)). 

68) l =«9 Ταξινόμηση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Διανοητικό περιεχόμενο» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΜορφήΤου» 

όταν η ταξινόμηση γίνεται βάσει ιδιότητας που είναι έκφραση του διανοητικού 

περιεχομένου των αντικειμένων. Αν λοιπόν, ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει 

ως τιμή για το πεδίο μεταδεδομένων m=«9.1 Ταξινόμηση.Σκοπός» = 

«επιστημονικός κλάδος» ή m=«9.1 Ταξινόμηση.Σκοπός» = «ιδέα», τότε όλα τα 

πεδία του στιγμιοτύπου αυτού της κατηγορίας «9 Ταξινόμηση» θα είναι κοινά 

για τα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν το ίδιο διανοητικό περιεχόμενο. Ο 

προκύπτων κανόνας μπορεί να λάβει τη μορφή: Αν α «ΕίναιΜορφήΤου» 

β τότε (Αν m(β)= «επιστημονικός κλάδος» ∨ m(β)= «ιδέα» 

τότε L(α)= L(β)). 

69) l =«9 Ταξινόμηση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Θεματική περιοχή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΈχειΈκδοση» όταν η 

ταξινόμηση γίνεται βάσει της θεματικής περιοχής των αντικειμένων. Αν 

λοιπόν, ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει ως τιμή για το πεδίο μεταδεδομένων 

m=«9.1 Ταξινόμηση.Σκοπός» = «επιστημονικός κλάδος» ή m=«9.1 

Ταξινόμηση.Σκοπός» = «ιδέα», τότε όλα τα πεδία του στιγμιοτύπου αυτού της 

κατηγορίας «9 Ταξινόμηση» θα είναι κοινά για τα μαθησιακά αντικείμενα που 

ανήκουν στην ίδια θεματική περιοχή. Ο προκύπτων κανόνας μπορεί να λάβει 

τη μορφή: Αν α «ΈχειΈκδοση» β τότε (Αν m(β)= «επιστημονικός 

κλάδος» ∨ m(β)= «ιδέα» τότε L(α)= L(β)). 

70) 68) l =«9 Ταξινόμηση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης 

«Θεματική περιοχή» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΈκδοσηΤου» όταν 

η ταξινόμηση γίνεται βάσει της θεματικής περιοχής των αντικειμένων. Αν 

λοιπόν, ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει ως τιμή για το πεδίο μεταδεδομένων 

m=«9.1 Ταξινόμηση.Σκοπός» = «επιστημονικός κλάδος» ή m=«9.1 

Ταξινόμηση.Σκοπός» = «ιδέα», τότε όλα τα πεδία του στιγμιοτύπου αυτού της 

κατηγορίας «9 Ταξινόμηση» θα είναι κοινά για τα μαθησιακά αντικείμενα που 

ανήκουν στην ίδια θεματική περιοχή. Ο προκύπτων κανόνας μπορεί να λάβει 
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τη μορφή: Αν α «ΕίναιΈκδοσηΤου» β τότε (Αν m(β)= 

«επιστημονικός κλάδος» ∨ m(β)= «ιδέα» τότε L(α)= L(β)). 

71) l =«9 Ταξινόμηση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης «Βάση 

περιεχομένου» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΕίναιΒάσηΓια» όταν η 

ταξινόμηση γίνεται με κριτήριο τη θεματική περιοχή των αντικειμένων. Αν 

λοιπόν, ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει ως τιμή για το πεδίο μεταδεδομένων 

m=«9.1 Ταξινόμηση.Σκοπός» = «επιστημονικός κλάδος» ή m=«9.1 

Ταξινόμηση.Σκοπός» = «ιδέα», τότε όλα τα πεδία του στιγμιοτύπου αυτού της 

κατηγορίας «9 Ταξινόμηση» θα είναι κοινά για τα μαθησιακά αντικείμενα από 

τα οποία το ένα αποτελεί τη βάση για το περιεχόμενο του άλλου (και άρα 

ανήκουν στην ίδια θεματική περιοχή). Ο προκύπτων κανόνας μπορεί να λάβει 

τη μορφή: Αν α «ΕίναιΒάσηΓια» β τότε (Αν m(β)= 

«επιστημονικός κλάδος» ∨ m(β)= «ιδέα» τότε L(α)= L(β)). 

72) l =«9 Ταξινόμηση». Αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό σύνδεσης «Βάση 

περιεχομένου» το οποίο χρησιμοποιεί η σχέση «ΒασίζεταιΣε» όταν η 

ταξινόμηση γίνεται με κριτήριο τη θεματική περιοχή των αντικειμένων. Αν 

λοιπόν, ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει ως τιμή για το πεδίο μεταδεδομένων 

m=«9.1 Ταξινόμηση.Σκοπός» = «επιστημονικός κλάδος» ή m=«9.1 

Ταξινόμηση.Σκοπός» = «ιδέα», τότε όλα τα πεδία του στιγμιοτύπου αυτού της 

κατηγορίας «9 Ταξινόμηση» θα είναι κοινά για τα μαθησιακά αντικείμενα από 

τα οποία το ένα βασίζει το περιεχόμενό του στο άλλο (και άρα ανήκουν στην 

ίδια θεματική περιοχή). Ο προκύπτων κανόνας μπορεί να λάβει τη μορφή: Αν 

α «ΒασίζεταιΣε» β τότε (Αν m(β)= «επιστημονικός κλάδος» ∨ 

m(β)= «ιδέα» τότε L(α)= L(β)). 

 

5.3 Συμπέρασμα 
Στο παρόν Κεφάλαιο, αρχικά, εξετάστηκε η σημασιολογία των σxέσεων 

του LOM. Διαπιστώθηκε ότι επειδή οι σχέσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί από το 

πρότυπο Dublin Core, δεν ικανοποιούν επαρκώς τις ανάγκες ενός 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, οπότε έγινε μιας μικρής έκτασης 

αναπροσαρμογή της σημασιολογίας τους. Στη συνέχεια, με βάση τη νέα 

σημασιολογία των σχέσεων, έγινε εφαρμογή της μεθοδολογίας αναγνώρισης 



Κεφάλαιο 5  Εφαρμογή μεθοδολογίας 
  αναγνώρισης λογικών κανόνων στο πρότυπο LOM  

 - 144 - 

λογικών κανόνων αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων από σχετιζόμενους 

πόρους του Κεφαλαίου 5, στο σχήμα LOM και προέκυψαν 72 λογικοί κανόνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOM 

- ILMMS 
 

6.1 Εισαγωγή 
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου 

συτήματος διαχείρισης μεταδεδομένων LOM (Integrated LOM Metadata 

Management System – ILMMS) το οποίο θα επιχειρεί να θέσει σε πρακτική 

εφαρμογή τους κανόνες για την αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων που 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5 ως μηχανισμό ενσωματωμένο σε ένα 

περιβάλλον επεξεργασίας μεταδεδομένων LOM.  

Το πρώτο στάδιο στην διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης κάθε 

συστήματος περιλαμβάνει την γενική περιγραφή των δυνατοτήτων του 

συστήματος καθώς και των αρχών που τις διέπουν. Κατά την περιγραφή του 

συστήματος αναφέρεται ο βασικός στόχος του σχεδιασμού και καθορίζονται οι 

εργασίες που πρέπει να επιτελεί το σύστημα και τα ουσιαστικά 

χαρακτηριστικά του. Τόσο οι εργασίες, όσο και τα χαρακτηριστικά αυτά, 

καθορίzουν σε σημαντικό βαθμό τις προδιαγραφές του συστήματος σε 

συνδυασμό με τις απαραίτητες αρχές ευχρηστίας και λειτουργικότητας τις 

οποίες θέτει ο σχεδιαστής και οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την 

σχεδίαση του τελικού προϊόντος. 

Ο σχεδιασμός λογισμικού αναφέρεται στην περιγραφή των δομικών 

μονάδων του συστήματος, των μεταξύ τους συσχετισμών της διάταξης και της 

εσωτερικής τους λεπτομέρειας. Λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές που 

ετέθησαν προηγουμένως, τις τεχνολογίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην 

δημιουργία του λογισμικού καθώς επίσης και το απαραίτητο υλικό για την 

εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. 

Στο τελικό στάδιο συντελείται η υλοποίηση του συστήματος, ως 

αποτελέσματος των αρχών ευχρηστίας, των προδιαγραφών και του 

σχεδιασμού του λογισμικού τα οποία ετέθησαν προηγουμένως. Κατά 

συνέπεια αποτελεί την φυσική κατάληξη στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού 

και της ανάπτυξης με την παροχή του τελικού προϊόντος. 



Κεφάλαιο 6  Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος 
  διαχείρισης μεταδεδομένων LOM - ILMMS 

 - 146 - 

Στη συνέχεια του Κεφαλαίου θα αναφερθούμε στις προδιαγραφές του 

συστήματος ILMMS, το αναγκαίο τεχνολογικό υπόβαθρο για την υποστήριξη 

της λειτουργίας του, την αρχιτεκτονική του και τη λειτουργική περιγραφή του, 

ενώ θα γίνει και μια πρακτική εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων με τη βοήθεια σεναρίου με εικονικά μαθησιακά 

αντικείμενα.  

 

6.2 Προδιαγραφές του ILMMS 
Ο βασικός στόχος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

μεταδεδομένων LOM (ILMMS) έχει την αφετηρία του σε ένα  ουσιαστικό 

συμπέρασμα που προέκυψε από το project AmeGA ([70]). Από τους 217 

ευρετηριοποιούς και καταλογογράφους (ειδικούς στη δημιουργία 

μεταδεδομένων) που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση πάνω στο ζήτημα 

της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων, το συντριπτικό ποσοστό (96%) 

δήλωσε ότι είναι υπέρμαχοι της αυτόματης δημιουργίας μεταδεδομένων, πλην 

όμως ήταν απρόθυμοι να υποστηρίξουν την αποκλειστική χρήση τέτοιων 

τεχνικών. Οι περισσότεροι προτιμούσαν μια εφαρμογή που θα εκτελούσε 

αρχικά λειτουργίες αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων και στη συνέχεια 

θα έδινε τη δυνατότητα για ανθρώπινη αξιολόγηση και παρέμβαση. 

Πάνω σ’ αυτήν τη βάση οικοδομήθηκε ο σχεδιασμός για το σύστημα 

ILMMS. Ο κύριος στόχος του συστήματος είναι να αποτελέσει μία πλατφόρμα 

δημιουργίας και επεξεργασίας μεταδεδομένων LOM στην οποία θα είναι 

ενσωματωμένη η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων με 

αξιοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στα προς περιγραφή μαθησιακά 

αντικείμενα. Ο σχεδιασμός της κεντρικής λειτουργίας του συστήματος ως 

επεξεργαστή μεταδεδομένων LOM (LOM metadata editor) είναι αυτός που 

παρέχει στο χρήστη της εφαρμογής τον τελικό λόγο στην αποδοχή ή όχι των 

προτεινόμενων, από τη λειτουργία της αυτόματης παραγωγής, 

μεταδεδομένων. 

Οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί το σύστημα ILMMS 

συνοψίζονται στα εξής: 

• Δημιουργία και επεξεργασία απόλυτα συμβατών εγγραφών 

μεταδεδομένων LOM («αυστηρά συμμορφούμενων», όπως 
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αναφέρονται στην προδιαγραφή του προτύπου). Το ILMMS, ως 

metadata editor, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη του να 

δημιουργεί και να επεξεργάζεται εγγραφές μεταδεδομένων LOM με τη 

χρήση εύχρηστου περιβάλλοντος διεπαφής, ακολουθώντας αυστηρά 

τις επιταγές του προτύπου του LOM ([81]). Οι δημιουργούμενες 

εγγραφές LOM θα είναι, επομένως, «αυστηρά συμμορφούμενες» και 

θα περιέχουν αποκλειστικά στοιχεία δεδομένων του LOM χωρίς την 

προσθήκη επεκτάσεων. Στόχος αυτής της επιλογής είναι να επιτευχθεί 

ο μέγιστος βαθμός διαλειτουργικότητας με παρόμοια συστήματα και 

εφαρμογές που διαχειρίζονται μεταδεδομένα LOM. 

• Εισαγωγή XML εγγραφών μεταδεδομένων LOM. Στα πλαίσια του 

στόχου της διαλειτουργικότητας, το ILMMS, πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να εισάγει στο περιβάλλον του εγγραφές μεταδεδομένων 

LOM (αυστηρά συμμορφούμενων) από εξωτερικά αρχεία σε μορφή 

XML. 

• Αποθήκευση εγγραφών μεταδεδομένων LOM στο σύστημα αρχείων σε 

μορφή αρχείου XML. Απολύτως αυτονόητη (ως φυσική συνέπεια της 

προηγούμενης προδιαγραφής) είναι η απαίτηση για το ILMMS να 

μπορεί να αποθηκεύει τις δημιουργούμενες εγγραφές σε αρχεία τύπου 

XML. 

• Αποθήκευση εγγραφών μεταδεδομένων LOM σε βάση δεδομένων. 

Πέρα από τη λειτουργία του ως επεξεργαστή μεταδεδομένων 

(metadata editor), το ILMMS πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις να 

λειτουργήσει ως το ένα από τα δύο κύρια τμήματα μιας συνδυασμένης 

αποθήκης (ή δεξαμενής) μαθησιακού υλικού (βλ. Ενότητα 2.4): της 

δεξαμενής των μεταδεδομένων του υλικού η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό του. Για το λόγο αυτό απαιτείται να 

υπάρχει η δυνατότητα όλες οι εγγραφές μεταδεδομένων μέσω του 

editor να αποθηκεύονται σε κατάλληλα επιλεγμένη βάση δεδομένων. 

• Απομακρυσμένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων και πολλαπλή 

πρόσβαση χρηστών. To ILMMS απαιτείται να λειτουργεί ως 

κατανεμημένο σύστημα έτσι ώστε οι λειτουργίες της επεξεργασίας των 

μεταδεδομένων και της πρόσβασης στη βάση δεδομένων να μπορούν 
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να διαχωρισθούν γεωγραφικά. Επιπλέον, επειδή η βάση δεδομένων 

προορίζεται να εξελιχθεί σε δεξαμενή μεταδεδομένων για τον 

εντοπισμό του μαθησιακού υλικού, πρέπει να επιτρέπει πολλαπλή 

πρόσβαση χρηστών. 

• Αυτόματη δημιουργία πεδίων μεταδεδομένων LOM με την εφαρμογή 

των λογικών κανόνων που προσδιορίστηκαν στο Κεφάλαιο 4. Το 

ILMMS πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων εφαρμόζοντας τους λογικούς κανόνες του 

Κεφαλαίου 5, με την αξιοποίηση των σχέσεων του προς περιγραφή 

αντικειμένου με άλλα μαθησιακά αντικείμενα τα οποία έχουν ήδη 

περιγραφεί και είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων. 

Ακολουθώντας τους ανωτέρω άξονες που καθορίζουν σε επίπεδο 

βασικών λειτουργιών τις προδιαγραφές του συστήματος, αναπτύχθηκε το 

ILMMS με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο και ευέλικτο σύστημα 

διαχείρισης μεταδεδομένων LOM που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες για τη 

δημιουργία μαθημάτων e-learning με τη χρήση κατάλληλα περιγεγραμμένων 

(και άρα εύκολα εντοπίσιμων) μαθησιακών αντικειμένων. 

 

6.3 Τεχνολογικό υπόβαθρο για την υλοποίηση του ILMMS 
Για την υλοποίησή του με βάση τις προδιαγραφές που τέθηκαν στην 

Ενότητα 6.2, το ILMMS απαιτείται να υποστηριχθεί από ένα ισχυρό 

τεχνολογικό υπόβαθρο με τη χρήση τεχνολογιών που θα εξασφαλίζουν 

αφενός μεν την ικανοποίηση των προδιαγραφών του συστήματος, αφετέρου 

δε τη μέγιστη πιθανότητα διαλειτουργικότητας, την ευκολία στην ανάπτυξη, και 

την ευχέρεια για μελλοντικές επεκτάσεις. 

Με οδηγό αυτές τις απαιτήσεις, για την παράσταση των δεδομένων 

επελέγη η γλώσσα XML, για την ανάπτυξη της εφαρμογής επεξεργασίας των 

μεταδεδομένων (metadata editor) και της αυτόματης παραγωγής 

μεταδεδομένων μέσω της εφαρμογής των λογικών κανόνων επελέγη το .NET 

Framework και η γλώσσα Visual Basic .NET, ενώ για τη βάση δεδομένων 

στην οποία θα αποθηκεύονται τα μεταδεδομένα LOM επελέγη μια γηγενής 

XML βάση δεδομένων, η XMS. Στη συνέχεια, στις επόμενες υποενότητες 
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γίνεται αναφορά σε καθεμία από αυτές τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 

στην ανάπτυξη του ILMMS. 

 

6.3.1 Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (XML - EΧtensible Markup 
Language) 

Η εμφάνιση της XML τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει την 

κυριότερη επιλογή για μία γλώσσα περιγραφής της ανταλλαγής πληροφορίας 

μεταξύ ανόμοιων συστημάτων. Το πρότυπο της XML προτάθηκε από τον 

οργανισμό W3C ([21]) και αποτελεί μία γλώσσα υπομνηματισμού, όπως η 

HTML, για την περιγραφή δεδομένων. Ο υπομνηματισμός γίνεται με τη χρήση 

ετικετών της μορφής <όνομα ετικέτας>, οι οποίες σε αντίθεση με την HTML 

που είναι προκαθορισμένες από τη γλώσσα, ορίζονται από το χρήστη. Για την 

περιγραφή των δεδομένων η XML χρησιμοποιεί ένα DTD (Τύπο Εγγράφου 

XML – Document Type Definition) ή ένα σχήμα XML (XML schema), όντας με 

αυτό τον τρόπο αυτοπεριγραφόμενη. Ένα DTD ή ένα XML schema ορίζει τα 

επιτρεπτά, σύμφωνα με το πρότυπο, στοιχεία ενός XML εγγράφου και 

χρησιμοποιείται για να καθοριστεί πότε είναι έγκυρο ένα XML έγγραφο. Για 

την παρουσίαση της πληροφορίας χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα 

Φύλλα Επάλληλων Στυλ (CSS – Cascading Style Sheets), τα οποία ορίζουν 

την οπτική μορφοποίηση των δεδομένων και τον τρόπο που αυτά θα 

προβληθούν στο χρήστη. 

Η χρησιμότητα της XML έγκειται στο γεγονός της λειτουργίας της ως 

συμβιβασμού ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων με την αυστηρότητα στη 

διατύπωση των δομών τους και στο ελεύθερο κείμενο, γεγονός που την 

καθιστά αναγνώσιμη και στους μη ειδικούς. Η απλότητά της όμως δεν μειώνει 

την εκφραστικότητά της. Η ευκολία στη χρήση της έγκειται αφενός στην 

ευκολία ανταλλαγής των δεδομένων μεταξύ εφαρμογών, αλλά και στη 

δυνατότητα δόμησης πρώτα των δεδομένων και κατόπιν του σχήματος, το 

οποίο μπορεί να μην έχει τυπική μορφή, αλλά δύναται να επεκταθεί. Η XML 

ακολουθεί την προσέγγιση των ημιδομημένων δεδομένων, τα οποία έχουν 

ενσωματωμένο σχήμα: κάθε στιγμιότυπο μεταφέρει στη διατύπωσή του το 

σχήμα που χρησιμοποιεί ([21]). 

H XML θεωρείται ως μια μέθοδος τοποθέτησης δομημένων δεδομένων 

σε ένα αρχείο κειμένου ([96]). Αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων 
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σχεδιασμού μορφών κειμένου και παραγωγής αρχείων που είναι εύκολο να 

παράγονται και να διαβάζονται από μηχανές και ανθρώπους. Είναι η 

υποκείμενη σύνταξη για τη μεταφορά δομημένων δεδομένων στο Internet. H 

XML μπορεί να χειριστεί διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας. Είναι ανεξάρτητη 

από διακομιστές και από συγκεκριμένες εταιρείες και μπορεί να επεκταθεί από 

το χρήστη ([96]). Οι περισσότερες προδιαγραφές μαθησιακής τεχνολογίας για 

μεταδεδομένα ορίζουν τα μεταδεδομένα χρησιμοποιώντας XML έγγραφα για 

να υπάρχει ευελιξία και επεκτασιμότητα ([104]). Το [43] συμφωνεί ότι η XML 

είναι η επιλογή για την κωδικοποίηση και ανταλλαγή δομημένων δεδομένων. 

Η LTSC του IEEE έχει εκδόσει το προσχέδιο του στάνταρ ΙΕΕΕ Ρ1484.12.3 

για την XML Δέσμευση Γλώσσας Ορισμού Σχήματος για Μεταδεδομένα 

Μαθησιακών Αντικειμένων (η XML αναπαράσταση του σχήματος LOM), το 

οποίο δεν έχει ακόμη κυρωθεί ([82]). 

 

6.3.2 .ΝΕΤ Framework 

Στο νέο περιβάλλον της τρίτης χιλιετηρίδας, με την έκρηξη στην 

ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και την εκτόξευση του Internet 

στην κορωνίδα των τεχνολογικών επιτευγμάτων με τη μεγαλύτερη επίδραση 

στις ανθρώπινες κοινωνίες, η Microsoft έχει δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα, 

την οποία ονομάζει .NET (dot NET), προκειμένου να δώσει ώθηση στις 

κατανεμημένες εφαρμογές της επόμενης γενιάς. Με το .NET η αμερικανική 

εταιρεία προσπαθεί να επιβάλει έναν άλλο τρόπο δημιουργίας και 

υποστήριξης εφαρμογών στο Internet ([138]). Η εν λόγω πλατφόρμα 

αποτελείται από δύο βασικές συνιστώσες, την υποδομή που πρέπει να 

ενσωματώνει ένας διακομιστής, και τις εφαρμογές που εκτελούνται και 

προσδιορίζουν τις λειτουργίες που έχει ο χρήστης στη διάθεσή του. Η 

υποδομή (.NET Framework) περιλαμβάνει τις απαραίτητες υπηρεσίες που θα 

διευκολύνουν τις εφαρμογές να επικοινωνήσουν με το χρήστη, να 

αποθηκεύσουν και να εμφανίσουν στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων από το 

συγκεκριμένο διακομιστή ή ακόμα και από άλλους απομακρυσμένους 

αποθηκευτικούς χώρους ([99]). 

Η δεύτερη συνιστώσα της πλατφόρμας απαιτεί την εγκατάσταση και τη 

χρήση του Visual Studio .NET, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών 

και υπηρεσιών που εκτελούνται σε ένα διακομιστή. Ένα παράδειγμα είναι η 
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νέα μορφή των σελίδων ASP (Active Server Pages), που ονομάζονται ASP 

.NET (ή ASP+, όπως είχαν αρχικά ονομαστεί) και έχουν κατάληξη .aspx (αντί 

για .asp). Η νέα αυτή έκδοση στοχεύει, όπως πάντα, στον προγραμματιστή, 

αλλά απαιτεί πολύ λιγότερο κώδικα. Αντί για κώδικα VBScript μέσα σε εντολές 

HTML, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει έναν πιο "καλό" κώδικα Basic, που 

περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της Visual Basic, καθώς και τις νέες 

επεκτάσεις της γλώσσας (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός). 

Επιπλέον, υπάρχει και μια σειρά από εργαλεία, όπως τα Web Forms και 

τα Web Services, με τα οποία ο προγραμματιστής μπορεί να γλιτώσει από τον 

πολύ και το δύσκολο κώδικα. Η δημιουργία των ιστοσελίδων ASP .NET δεν 

απαιτεί το Visual Studio .NET, καθώς κανείς έχει την ευχέρεια να 

χρησιμοποιήσει το FrontPage ή έναν απλό editor, ακόμα και το 

Σημειωματάριο. Με το Visual Studio .NET όμως, τμήμα του οποίου αποτελεί η 

Visual Basic, έχει κανείς όλα τα πρόσθετα εργαλεία, για να δημιουργήσει πιο 

γρήγορα μια εφαρμογή. 

Η πλατφόρμα .NET προσφέρει όλη την αναγκαία υποδομή για την 

ανάπτυξη και την εκτέλεση n-tier εφαρμογών στο Internet. Το περιβάλλον του 

.NET ενσωματώνει αρκετές καινοτομίες τόσο στον τρόπο ανάπτυξης όσο και 

στην εγκατάσταση των εφαρμογών. Ο λόγος για αυτό εντοπίζεται στην ίδια 

την αρχιτεκτονική των εκτελέσιμων αρχείων. 

Στην καρδιά του .NET βρίσκεται το CLR (Common Language Runtime). 

Είναι η κοινή λειτουργική μονάδα που ευθύνεται για τη διαχείριση της 

μεταγλώττισης και στη συνέχεια της εκτέλεσης του κώδικα. Η Microsoft 

αποφάσισε να αλλάξει τη μορφή των εκτελέσιμων αρχείων και κατ΄ επέκταση 

τον τρόπο εκτέλεσης των εφαρμογών. Μέχρι σήμερα, η μεταγλώττιση μιας 

εφαρμογής από τον αντίστοιχο compiler δημιουργούσε εκτελέσιμα αρχεία 

(EXE ή DLL). Αυτά περιελάμβαναν απευθείας κώδικα μηχανής για την 

πλατφόρμα x86 και φυσικά μπορούσαν να τρέξουν μόνο σε αυτού του είδους 

τα συστήματα ([99]).  

Στο περιβάλλον .NET η μεταγλώττιση από έναν compiler, όπως είναι οι 

Visual Basic, C++ και C# στο Visual Studio, δημιουργεί έναν ενδιάμεσο 

κώδικα, που η Microsoft ονομάζει MSIL (Microsoft Intermediate Language). 

Αυτός είναι ανεξάρτητος από τον επεξεργαστή και βρίσκεται σε υψηλότερο 

επίπεδο από τον κώδικα μηχανής. Περιλαμβάνει μάλιστα και metadata 
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(στοιχεία με πληροφορίες για τη χρήση τους) που χρησιμοποιεί το CLR για να 

φορτώσει συγκεκριμένες λειτουργίες, να τοποθετήσει αντικείμενα στην μνήμη, 

να ελέγξει την ασφάλεια και να πραγματοποιήσει μια σειρά από πρόσθετες 

λειτουργίες. Φυσικά, οι εντολές του MSIL δεν μπορούν να εκτελεστούν ως 

έχουν από τους σημερινούς επεξεργαστές, καθώς πρέπει πρώτα να 

μεταφραστούν σε γλώσσα μηχανής, στοιχείο που αναλαμβάνει το CLR ([99]). 

Για τη δημιουργία του MSIL η Microsoft συνεργάστηκε με αρκετούς 

σχεδιαστές και συγγραφείς γλωσσών και μεταγλωττιστών τόσο σε εταιρικό 

όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Η ύπαρξη του MSIL είναι ένας από τους 

λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί ακόμα και το πιο μικρό 

πρόγραμμα που έχει μεταγλωττιστεί με το Visual Studio .NET σε ένα σύστημα 

όπου δεν έχει εγκατασταθεί η πλατφόρμα του .NET Framework. 

Τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου εκτέλεσης των εφαρμογών είναι 

πολλά. Πρώτα από όλα προσφέρεται ένας ενιαίος τρόπος για τη χρήση των 

υπηρεσιών του λειτουργικού συστήματος, σε αντίθεση με την τρέχουσα 

κατάσταση, κατά την οποία μερικές υπηρεσίες βρίσκονται σε DLL και άλλες σε 

αρχεία τύπου COM. Αυτό σημαίνει επίσης ότι παύει η δυσχρηστία με τα DLL, 

δηλαδή το φαινόμενο κατά το οποίο η εγκατάσταση μιας εφαρμογής 

αντικαθιστά κάποιο DLL μιας άλλης εφαρμογής με απρόβλεπτα, όπως πάντα, 

αποτελέσματα. Στην πλατφόρμα .NET υπάρχει πια ο διαχωρισμός των 

στοιχείων της κάθε εφαρμογής, έτσι ώστε όταν αυτή εκτελείται, να 

φορτώνονται συγχρόνως και τα στοιχεία με τα οποία αναπτύχθηκε και 

ελέγχθηκε. Η δυνατότητα της εύκολης μεταφοράς μεταξύ διαφορετικών 

επεξεργαστών και λειτουργικών συστημάτων και η ευελιξία στον 

προγραμματισμό με τη χρήση πολλαπλών γλωσσών συμπληρώνουν με μια 

πρώτη ματιά τα πιο αξιόλογα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας .ΝΕΤ. Σήμερα 

υπάρχουν αρκετές εκδόσεις των Windows, τα Windows 95, Windows 98, 

Windows 98 SE, Windows Millennium, Windows CE, Windows NT 4.0, 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. Υπάρχουν φυσικά και αρκετές 

νέες συσκευές στα άμεσα πλάνα των κατασκευαστών που αναμένονται να 

έχουν κάποιο, διαφορετικό ίσως, τρόπο επικοινωνίας με τον χρήστη. 

Θεωρητικά, μια εφαρμογή .NET μπορεί να εκτελείται σε λειτουργικά 

συστήματα διαφορετικά από τα Windows, αρκεί να υπάρχει ένα CLR για κάθε 

διαφορετική συσκευή, λύνοντας έτσι τα χέρια του προγραμματιστη ([138]). 
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Ένα ακόμα πλεονέκτημα που αφορά στους προγραμματιστές είναι ότι το 

Visual Studio .NET επιτρέπει την ενσωμάτωση περισσότερων γλωσσών 

προγραμματισμού. Μπορεί δηλαδή να δημιουργήσει κανείς μια κλάση σε C++ 

που να προέρχεται από μια άλλη κλάση σε Visual Basic ή το αντίστροφο. 

Η εγκατάσταση μιας εφαρμογής αποτελεί, σε όλες ανεξαιρέτως τις 

εκδόσεις των Windows, ένα από τα πιο δύστροπα σημεία. Συνήθως, ο 

κατασκευαστής συνοδεύει την εφαρμογή με αρκετά πρόσθετα αρχεία, 

εκτελέσιμα DLL και OCX, εγγραφές στο μητρώο και συντομεύσεις. Τα 

Windows 2000 έφεραν το Windows Installer που βελτίωσε κάπως την 

κατάσταση. Στην πλατφόρμα .NET η Microsoft αποσύνδεσε τα στοιχεία των 

εφαρμογών από το μητρώο του συστήματος. Στην πράξη, το .NET κάνει την 

εγκατάσταση τόσο απλή όσο μια αντιγραφή των αρχείων από τον ένα 

κατάλογο στον άλλο και την απεγκατάσταση τόσο εύκολη όσο τη διαγραφή 

αυτών των αρχείων.  

 

6.3.3 Visual Basic .NET 

Η Visual Basic ακολούθησε εντυπωσιακή εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, 

από την έκδοση 1.0 στην σημερινή έκδοση .NET. Οι νέες εντολές, οι 

βελτιώσεις στον τρόπο ανίχνευσης των λαθών αλλά και όσα εργαλεία 

προστέθηκαν μέχρι τη σημερινή έκδοση, δεν άλλαξαν τον αντικειμενικό 

σκοπό, που είναι η εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών. 

Έτσι, η Visual Basic, μέσα από το Visual Studio, παραμένει ένα εύκολο 

και ιδιαίτερα γρήγορο εργαλείο για την ανάπτυξη αυτόνομων εφαρμογών αλλά 

και υπηρεσιών στο Web. Με την επιλογή μιας νέας λύσης (Solution), μέσα 

από το περιβάλλον της Visual Basic, μπορεί να δημιουργηθεί μια αυτόνομη 

εφαρμογή (Windows Application), μια εφαρμογή στο Internet (Web 

Application) ή μια υπηρεσία στο Web (Web Service). 

Ωστόσο, η νέα έκδοση Visual Basic.ΝΕΤ φέρνει αρκετές αλλαγές στην 

ίδια τη γλώσσα, στο περιβάλλον προγραμματισμού και κατ΄ επέκταση στη 

μεταφορά μιας υπάρχουσας εφαρμογής. Οι βελτιώσεις στη γλώσσα 

περιλαμβάνουν νέες εντολές και σχήματα που φέρνουν πιο κοντά τη VB στις 

υπόλοιπες αντικειμενοστρεφείς γλώσσες, όπως η C++ και η Java. Από τις πιο 

σημαντικές βελτιώσεις σε αυτό τον τομέα είναι η δυνατότητα της 

κληρονομικότητας (inheritance), της δημιουργίας κλάσεων (class) αλλά και 
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της ενσωμάτωσης πιο αυστηρών κανόνων για την αντίδραση σε λάθη (error 

trapping). Ο προγραμματιστής έχει στη διάθεσή του την εντολή "inherits", 

που επιτρέπει τη μεταφορά όλων των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου ή μιας 

κλάσης. Υπάρχει επίσης και το function overloading, που προσφέρει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λειτουργίες με διαφορετικές 

παραμέτρους. Επιπλέον, κανείς είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα νέο νήμα 

(thread) με την εντολή New Thread. Με αυτό τον τρόπο η εκτέλεση μιας 

εφαρμογής μπορεί να μην είναι σύγχρονη, να μην χρειάζεται δηλαδή να 

περιμένει μια εντολή το τέλος της προηγούμενης ([139]). 

Οι εντολές On Error και Resume Next έχουν αντικατασταθεί με πιο 

σταθερές και συνεπείς λύσεις, όπως οι εντολές Try, Catch και Final, 

επιτρέποντας τη συγγραφή πιο καθαρού κώδικα. Υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα της αρχικοποίησης μιας μεταβλητής κατά τη δήλωσή της (Dim Y 

as Integer = 1). 

Ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στις φόρμες της Visual Basic 

.NET είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια. Χαρακτηριστικά όπως το Menu Designer, 

Control Anchoring, Control Docking και μια σειρά από νέα στοιχεία ελέγχου 

επιτρέπουν να αναπτύξει κανείς πιο καλαίσθητες φόρμες. Σε αυτό έρχεται να 

προστεθεί και η υποστήριξη του GDI+, του διαδόχου του GDI (Graphic Device 

Interface) που συναντούσαμε στις προηγούμενες εκδόσεις των Windows, το 

οποίο προσφέρει πιο πλούσια χαρακτηριστικά. Έτσι, μπορεί κανείς εύκολα να 

σχεδιάσει οθόνες που εμφανίζονται σε διαφανή και πολυεπίπεδα παράθυρα, 

χαρακτηριστικό που επιτρέπουν τα Windows 2000 και τα Windows XP. Άλλο 

ένα ενδιαφέρον στοιχείο της Visual Basic .NET είναι η πλήρης υποστήριξη του 

Unicode, ακόμα και στις φόρμες. 

Μαζί με το Visual Studio έρχεται και μια έκδοση του Crystal Reports, της 

γνωστής εφαρμογής για εύκολη και γρήγορη κατασκευή εκτυπώσεων, με τις 

ανάλογες επεκτάσεις για την υποστήριξη εκτυπώσεων σε εφαρμογές για το 

Internet. 

 

6.3.4 Οι γηγενείς XML βάσεις δεδομένων και η Neoserver XMS 

Native XML Databases 
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Για την αποθήκευση και ανάκτηση XML εγγράφων, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε είτε βάσεις δεδομένων που υποστηρίζουν την XML (XML-

enabled databases) είτε «γηγενείς» XML βάσεις δεδομένων (Native XML 

Databases). Οι XML-enabled βάσεις δεδομένων αποτελούν συστήματα 

βάσεων δεδομένων με επεκτάσεις για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ XML 

εγγράφων και των συστημάτων αυτών. Αντιθέτως, οι XML βάσεις δεδομένων 

έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αποθήκευση XML εγγράφων και, όπως όλες οι 

βάσεις δεδομένων, υποστηρίζουν χαρακτηριστικά όπως συναλλαγές 

(transactions), ασφάλεια δεδομένων, πολλαπλή πρόσβαση χρηστών, 

προγραμματιστικά API, γλώσσες ερωτήσεων, κτλ. ([126]). 

Για την επιλογή της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για την 

αποθήκευση των XML εγγράφων, είναι απαραίτητη αρχικά μία διάκριση των 

XML εγγράφων σε δύο κατηγορίες: δεδομενοκεντρικά (data-centric) και 

εγγραφοκεντρικά (document-centric) XML έγγραφα. Κατά την πρώτη 

προσέγγιση, ένα XML έγγραφο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων 

(π.χ παραγγελίες πωλήσεων, επιστημονικά δεδομένα) και η φυσική του δομή 

(διάταξη των στοιχείων, αποθήκευση των στοιχείων σε γνωρίσματα ή τιμές, 

χρήση οντοτήτων κτλ.) είναι συχνά μη σημαντική. Στη δεύτερη περίπτωση, η 

XML χρησιμοποιείται για τις τύπου SGML δυνατότητες της, όπως σε στατικές 

ιστοσελίδες, και τα XML έγγραφα χαρακτηρίζονται από ακαθόριστη δομή, 

μικτό περιεχόμενο (XML σήμανση και κείμενο), ενώ η φυσική τους δομή είναι 

σημαντική ([18]). 

Δεδομένου ότι στην περίπτωση της αποθήκευσης των εγγραφών LOM, 

έχει γίνει η επιλογή της παράστασης σε μορφή XML, ενώ από τη φύση τους οι 

εγγραφές LOM είναι εγγραφοκεντρικές (document-centric), ο 

προσανατολισμός προς μια γηγενή XML βάση δεδομένων ήταν περίπου 

μονόδρομος. Πέραν αυτού, η επιλογή μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων για 

την αποθήκευση εγγραφών LOM, δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στην 

υλοποίηση, αφού είναι δύσκολο να αναπαρασταθούν οι δομές δεδομένων 

LOM, ο αριθμός τους και η επανάληψή τους, με χρήση πινακοποιημένων και 

σχεσιακών δομών κοινών τεχνολογιών βάσεων δεδομένων ([54]). Ο Friesen 

([54]) θεωρεί ότι οι XML βάσεις δεδομένων είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή 

για την αποθήκευση μεταδεδομένων. 
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Όπως έχει οριστεί από το XML DB κονσόρτσιουμ, σύμφωνα με τον 

επίσημο ορισμό της, μια Native XML Database (NxD) ([18]): 

• Ορίζει ένα (λογικό) μοντέλο για ένα XML έγγραφο – σε αντίθεση με τα 

δεδομένα στο έγγραφο – και αποθηκεύει και ανακτά δεδομένα 

σύμφωνα με αυτό το μοντέλο. Κατ’ ελάχιστον, το μοντέλο πρέπει να 

υποστηρίζει στοιχεία (elements), γνωρίσματα (attributes), PCDATA και 

διάταξη εγγράφου. 

• Έχει ως στοιχειώδη μονάδα (λογικής) αποθήκευσης ένα έγγραφο XML, 

όπως ακριβώς μια σχεσιακή βάση δεδομένων έχει ως στοιχειώδη 

μονάδα (λογικής) αποθήκευσης, μια γραμμή σε έναν πίνακα. 

• Δεν απαιτείται να υπάρχει ένα συγκεκριμένο υποκείμενο μοντέλο 

φυσικής αποθήκευσης. Για παράδειγμα, μπορεί να χτιστεί πάνω σε μια 

σχεσιακή, ιεραρχική ή αντικειμενοστραφή βάση δεδομένων ή να 

χρησιμοποιήσει μια ιδιαίτερη μορφή αποθήκευσης όπως 

ευρετηριοποιημένα συμπιεσμένα αρχεία. 

Απ’ αυτόν τον ορισμό μπορούμε να δούμε ότι οι NxD’s είναι 

σχεδιασμένες να αποθηκεύουν δεδομένα XML, κάνοντας εισαγωγή και 

εξαγωγή XML εγγράφων. Το μοντέλο αποθήκευσης μπορεί να ποικίλει έτσι 

ώστε να υποστηρίζει καλύτερα τα ερωτήματα και την ανάκτηση των 

δεδομένων. 

Στην πραγματικότητα, οι NxD’s είναι μια αρκετά καινούρια έννοια στο 

χώρο των βάσεων δεδομένων. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν την XML για επικοινωνία και για τον ορισμό εγγράφων που 

βασίζονται σε αρχεία, ανακαλύπτουν ότι είναι πολύ απαιτητικός ο 

μετασχηματισμός της δομής των εγγράφων σε ένα επίπεδο μοντέλο 

σχεσιακής βάσης δεδομένων. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη για μια βάση 

δεδομένων που δεν θα απαιτεί οποιοδήποτε είδος μετασχηματισμού, αλλά θα 

παίρνει το XML έγγραφο, θα το αποθηκεύει με την αρχική δομή του, και θα 

επιτρέπει τη χρήση γλωσσών XML query για την ανάκτηση του. Οι NxD’s, 

γενικά, δεν αποθηκεύουν τα δεδομένα σε αρχεία κειμένου, αλλά σε δυαδική 

μορφή κατάλληλη για τυχαία πρόσβαση και ενημέρωση, συνεπώς τα 

δεδομένα είναι πιο συνεπτυγμένα ([18]). 

Η Native XML Database «Neoserver XMS» 
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Η Neoserver XMS είναι μια Native XML Database και ένα σύστημα 

διαχείρισης XML της εταιρείας Xpriori που υποστηρίζει την αποθήκευση και 

ανάκτηση XML εγγράφων. Είναι προσβάσιμη ως web service και είναι 

σχεδιασμένη να επεκτείνει την ισχύ των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την 

XML. Παρέχει όλες τις βασικές λειτουργίες μιας βάσης δεδομένων, όπως 

αποθήκευση, ερώτηση (query), εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση, καθώς και 

έλεγχο πρόσβασης σε επίπεδο εγγράφου και στοιχείου (element) ([143]). 

Υποστηρίζει τις γλώσσες ερωτήσεων XML (XML query languages), 

Xpath και Xquery. Η XMS παρέχει επίσης επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που 

βελτιώνουν την απόδοση των ερωτημάτων. Π.χ., ένας τύπος δεδομένων 

διαφορετικός από αλφαριθμητικό μπορεί να αντιστοιχηθεί σε οποιοδήποτε 

XML στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι οι αναζητήσεις δεν περιορίζονται μόνο σε 

συγκρίσεις σε μορφή κειμένου, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκφράσεις 

που περιέχουν τιμές διαφορετικών τύπων δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, 

στοιχεία τα οποία έχουν τιμές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση 

σε μια βασική σύγκριση σε μορφή κειμένου, μπορούν εύκολα να 

αναγνωριστούν. Για παράδειγμα, το ερώτημα 

/ND/Person[Personal/Height=70] δεν ψάχνει για την τιμή κειμένου “70”, αλλά 

για τον αριθμό 70 (σε ίντσες). Αυτό σημαίνει ότι ένα στοιχείο με τιμή “70.0” θα 

επιλεγόταν από το ερώτημα του παραδείγματος, παρόλο που οι τιμές δεν 

ταυτίζονται από την καθαρή κειμενική άποψη. Αυτό το χαρακτηριστικό 

επιτρέπει στην XMS να χειρίζεται ερωτήματα εύρους που χρησιμοποιούν τους 

τελεστές «μικρότερο από» ή «μεγαλύτερο από». 

Τύποι δεδομένων που υποστηρίζονται από την XMS περιλαμβάνουν: 

• Προσημασμένους ακεραίους 8-byte 

• Μη προσημασμένους ακεραίους 8-byte 

• Διπλούς αριθμούς κινητής υποδιαστολής 8-byte 

• Αλφαριθμητικά (string) – ο εξ ορισμού τύπος δεδομένων της XML 

• Ημερομηνία ISO-8601  

• Hμερομηνία – Ώρα ISO-8601 

Η XMS δημιουργεί ένα ευρετήριο για κάθε τιμή στοιχείου και υποστηρίζει 

την ευρετηριοποίηση λέξεων – κλειδιών. Η ευρετηριοποίηση λέξεων – 

κλειδιών ευρετηριοποιεί όλες τις λέξεις ενός εγγράφου ξεχωριστά. Για 
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παράδειγμα, ένας τίτλος ή ένα στοιχείο περιγραφής έχει ξεχωριστό δείκτη για 

κάθε λέξη του, καθιστώντας έτσι την αναζήτηση λέξεων εντός αυτών των 

αδόμητων στοιχείων δεδομένων, ιδιαίτερα γρήγορη και αποδοτική ([143]). 

Παρέχονται ισχυρά εργαλεία διαχείρισης του συστήματος της βάσης 

δεδομένων, διαδικασίες, ασφάλεια και απόδοση. Η διαχείριση της βάσης 

δεομένων μπορεί να γίνει είτε μέσω αλληλεπιδραστικής εφαρμογής Web, είτε 

μέσω γραμμής εντολής. Οι λειτουργίες διαχείρισης της βάσης περιλαμβάνουν 

τη δημιουργία και διαγραφή βάσης, αντίγραφο ασφαλείας βάσης (DB backup), 

αποκατάσταση βάσης (DB restore), εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων και 

παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων. Η ασφάλεια υποστηρίζεται από 

εκτεταμένο έλεγχο πρόσβασης στο επίπεδο ομάδας χρηστών ή μεμονωμένου 

χρήστη. Μπορούν να προστεθούν χρήστες ή ομάδες χρηστών, να 

διαγραφούν ή να τροποποιηθούν με τις άδειες για κάθε χρήστη να έχουν 

εφαρμογή είτε σε καθολικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εγγράφου, είτε σε 

επίπεδο κόμβου. Ο ορισμός διευθύνσεων IP ή πιστοποιητικών Χ.509 μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό της πρόσβασης. Επίσης η 

ακεραιότητα των δεδομένων εξασφαλίζεται από την υποστήριξη πλήρων 

συναλλαγών (transactions). 

Για τη διασύνδεση με περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών έχουν 

αναπτυχθεί αντίστοιχα API’s τα οποία περιλαμβάνουν: JAVA API, C++ API, 

.NET API (το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής της 

παρούσας διατριβής σε γλώσσα VB.NET), COM Wrapper API, WebDAV ή 

χρήση της XML μέσω HTTP(S)/SSL. 

Τέλος, η Neoserver XMS προσφέρεται δωρεάν από την εταιρεία Xpriori 

για ερευνητικούς σκοπούς και σκοπούς ανάπτυξης υπό τους όρους σχετικής 

αδείας Development server. Το ILMMS χρησιμοποιεί την Enterprise έκδοση 

4.0 της Neoserver XMS. 

 

6.4 Αρχιτεκτονική του ILMMS 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στις προδιαγραφές του συστήματος, το 

ILMMS απαιτείται να λειτουργεί ως κατανεμημένο σύστημα. Με βάση αυτήν 

την απαίτηση, είναι σχεδιασμένο σε μορφή πελάτη – διακομιστή (client –

server). 
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Στην πλευρά του πελάτη τρέχει η εφαρμογή της VB.NET η οποία 

περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες του επεξεργαστή μεταδεδομένων και του 

μηχανισμού αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων. Στην πλευρά του 

διακομιστή βρίσκεται η βάση δεδομένων Neoserver XMS στην οποία 

αποθηκεύονται οι εγγραφές μεταδεδομένων LOM. Στο σχήμα 6.1 φαίνεται η 

αρχιτεκτονική άποψη της πλευράς του πελάτη. 

 

 

 
Σχήμα 6.1 Η αρχιτεκτονική άποψη της πλευράς του πελάτη (client side view) 

 

Όπως φαίνεται από το σχήμα 6.1, η εφαρμογή της VB.NET επικοινωνεί 

μέσω του .NET Framework είτε με το σύστημα αρχείων (κατά την εισαγωγή ή 

Εφαρμογή VB.NET 
(Επεξεργαστής 

μεταδεδομένων - 
Μηχανισμός αυτόματης 

παραγωγής 
μεταδεδομένων) 

.NET Framework 

.NET API XMS 

HTTP Interface 

Socket 

 
XMS 

 
Σύστημα αρχείων 
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εξαγωγή αρχείων XML στον επεξεργαστή μεταδεδομένων), είτε με την 

υποκείμενη υποδομή για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων XMS. Η 

πρόσβαση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση του .NET API (Application 

Programming Interface) της XMS (που παρέχεται από την εταιρεία Xpriori σε 

μορφή αρχείων βιβλιοθηκών DLL). To .NET API προσπελάζει την XMS μέσω 

πρωτοκόλλου HTTP (καλείται η διεύθυνση IP του υπολογιστή στον οποίο 

τρέχει ο server της XMS και η προσπέλαση γίνεται μέσω της πόρτας 7700). 

Στο Σχήμα 6.2 φαίνεται η αρχιτεκτονική άποψη της πλευράς του 

διακομιστή. 

 
Σχήμα 6.2 Η αρχιτεκτονική άποψη της πλευράς του διακομιστή (server side view) 

 

Όπως μπορούμε να δούμε στο Σχήμα 6.2, η Server Process ελέγχει την 

εκτέλεση του server και βασίζεται στο Διαχειριστή Συστατικών του server 

(Server Component Manager) για τη φόρτωση των σωστών συστατικών για 

την εκτέλεση. Το συστατικό του HTTP server (HTTP Server Component) 

επεξεργάζεται τις HTTP εντολές και τις στέλνει στο σωστό υπο-συστατικό. 



Κεφάλαιο 6  Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος 
  διαχείρισης μεταδεδομένων LOM - ILMMS 

 - 161 - 

Το Admin HTTP Module είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των 

εντολών διαχείρισης της βάσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 

στατιστικών και της διαχείρισης του server. Αυτές οι εντολές δεν επηρεάζουν 

την επεξεργασία της βάσης σε επίπεδο συναλλαγών. Είναι προσβάσιμες από 

τα API’s αλλά πρέπει να προσπελαστούν μέσω της πόρτας διαχείρισης του 

Admin Module. 

Το XMS Module επεξεργάζεται εντολές του HTTP interface. Αυτές οι 

εντολές είναι κυρίως εντολές συναλλαγών με τη βάση που κάνουν ερωτήματα, 

τροποποιούν ή αποθηκεύουν XML στην XMS. Μπορούν να προσπελαστούν 

μέσω της κανονικής πόρτας της βάσης δεδομένων ή μέσω της πόρτας 

διαχείρισης. 

Η XMS περιλαμβάνει μια JVM (Java Virtual Machine) στην πλευρά του 

διακομιστή για το χειρισμό της εκτεταμένης επεξεργασίας του. Προς το παρόν, 

η μηχανή του μετασχηματισμού XSLT τρέχει σ’ αυτήν την JVM. Άλλες 

εφαρμογές μπορούν να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του server σ’ αυτό το 

ενσωματωμένο περιβάλλον. 

Το XMS Command είναι το στρώμα του XMS που χειρίζεται τις αιτήσεις 

του πελάτη. Περιλαμβάνονται οι κανονικές εντολές της βάσης δεδομένων και 

εντολές διαχείρισης, όχι όμως εκτεταμένης επεξεργασίας του server, οι οποίες 

εκτελούνται μέσω του στρώματος του JNI (Java Native Environment). 

Ο πυρήνας του server (server core) εκτελεί τις αιτήσεις του πελάτη, 

χειρίζεται τις εσωτερικές δομές, επιβάλλει έλεγχο πρόσβασης και διατηρεί την 

ακεραιότητα των συναλλαγών ([143]). 

 

6.5 Λειτουργική περιγραφή του ILMMS  
Η εφαρμογή Integrated LOM Metadata Management System (ILMMS) 

επιτρέπει τη διαχείριση μεταδεδομένων μαθησιακών αντικειμένων. Η 

διαχείριση αφορά τη δημιουργία, την αποθήκευση, την ανάκτηση και την 

τροποποίηση «εγγράφων LOM» που περιγράφουν τα δεδομένα ενός 

μαθησιακού αντικειμένου, καθώς και την αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων 

με αξιοποίηση σχέσεων ανάμεσα στα μαθησιακά αντικείμενα. Τα έγγραφα 

μπορούν να αποθηκευτούν είτε ως αρχεία xml στο σύστημα αρχείων, είτε ως 
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έγγραφα xml  στη «γηγενή» xml βάση δεδομένων Neoserver XMS. Το 

λειτουργικό block διάγραμμα του ILMMS φαίνεται στο Σχήμα 6.3. 

 

 
Σχήμα 6.3 Λειτουργικό block διάγραμμα του ILMMS 

 

Όπως μπορούμε να δούμε στο Σχήμα 6.3, κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή 

παίζει ο XML parser, ο οποίος υλοποιείται από αντίστοιχες ρουτίνες κώδικα 

της VB.NET. Ο XML parser χειρίζεται την επικοινωνία του user interface της 

εφαρμογής με τις εξωτερικές οντότητες (σύστημα αρχείων, φυλλομετρητές, 

βάση δεδομένων). Ουσιαστικά, αυτό που κάνει είναι: (α) να μεταφράζει τα 

περιεχόμενα των χειριστηρίων που δημιουργεί ο χρήστης μέσω της διεπαφής 

του σε αρχεία ή έγγραφα XML (parsing), ώστε στη συνέχεια να αποθηκευθούν 

είτε στο σύστημα αρχείων, είτε στη βάση δεδομένων, είτε να γίνει 

προεπισκόπηση των εγγράφων ή των αρχείων XML με φυλλομετρητή 

(browser). (β) να απεικονίζει τα περιεχόμενα ενός αρχείου ή ενός εγγράφου 

XML (που ανακτάται είτε από το σύστημα αρχείων είτε από τη βάση 

δεδομένων), με τα χειριστήρια της διεπαφής χρήστη, ώστε αυτά να 

οπτικοποιηθούν και να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να τα επεξεργαστεί 

περαιτέρω. 
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Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πυροδοτήσει τους κανόνες 

αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων την εκτέλεση των οποίων 

αναλαμβάνει ο μηχανισμός αυτόματης παραγωγής (ο οποίος υλοποιείται με 

αντίστοιχες ρουτίνες της VB.NET). Τα νέα μεταδεδομένα (τα οποία αφορούν 

είτε νέες σχέσεις για τα μαθησιακά αντικείμενα, είτε νέα πεδία μεταδεδομένων 

– πλην των σχέσεών τους) αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων, η 

επικοινωνία με τη βάση δεδομένων είναι αμφίδρομη, τόσο για την 

αποθήκευση νέων εγγράφων XML, όσο και για την ανάκτηση από τη βάση 

εγγράφων XML με την εκτέλεση σχετικών ερωτημάτων (queries). 

Το ILMMS είναι μια εφαρμογή MDI (Multiple Document Interface). Αυτό 

σημαίνει ότι η εφαρμογή μπορεί να χειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλά έγγραφα 

LOM. Το περιβάλλον διεπαφής είναι στην ελληνική γλώσσα και χρησιμοποιεί 

την ελληνική μετάφραση του LOΜ από το [25]. 

 

 
 

Τα μεταδεδομένα εντάσσονται σε κατηγορίες, όπως προβλέπει το 

πρότυπο LOM και ενημερώνονται με τη βοήθεια αντίστοιχων γραφικών 

χειριστηρίων, ανάλογα με τον τύπο τους. Το ILMMS παρέχει τις λειτουργίες 
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για το χειρισμό των μεταδεδομένων των μαθησιακών αντικειμένων που 

αναπτύσσονται στις επόμενες υποενότητες. 

 

6.5.1 Διαχείριση κατηγοριών 

 Οι 

κατηγορίες των μεταδεδομένων αντιστοιχούν γραφικά σε ένα 

χειριστήριο καρτελών (tabs). Η διαχείριση των κατηγοριών συνίσταται 

στα εξής:  

• Προσθήκη κατηγορίας  από dropdown 

menu με τις 9 διαθέσιμες κατηγορίες του LOM. Κάθε 

κατηγορία αντιστοιχεί σε μια καρτέλα. Στην περίπτωση 

που κάποια κατηγορία με cardinality ίσο με 1 έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί, απενεργοποιείται από το μενού και δεν 

μπορεί να επιλεγεί.. 

• Διαγραφή κατηγορίας  με ερώτημα επιβεβαίωσης. (Αν η 

διαγραφείσα κατηγορία έχει cardinality ίσο με 1 – που σημαίνει ότι έχει 

απενεργοποιηθεί – ενεργοποιείται και πάλι στο dropdown menu με τις 

διαθέσιμες κατηγορίες του LOM.)  

• Αναδιάταξη της σειράς των κατηγοριών με λειτουργία drag ‘n 

drop των καρτελών. 

• Εποπτική εικόνα σε αναδιπλούμενη λίστα των κατηγοριών που έχουν 

εισαχθεί από δυναμικό drop down menu, μέσω του οποίου ο χρήστης 

μεταβαίνει άμεσα σε οποιαδήποτε κατηγορία επιθυμεί.  Ιδιαίτερα 

χρήσιμη όταν το πλήθος των κατηγοριών που έχουν εισαχθεί είναι 

μεγάλο, και ο χώρος δεν είναι επαρκής για την εμφάνιση όλων των 

καρτελών. 
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6.5.2 Διαχείριση πεδίων μεταδεδομένων 

Προσθήκη  από dropdown menu με τις διαθέσιμες 

επιλογές για τα μεταδεδομένα, όπως αυτά ορίζονται από 

το LOM. Στην περίπτωση  που κάποιο μεταδεδομένο με 

cardinality ίσο με 1 έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, διαγράφεται 

από τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών. Κάθε πεδίο 

μεταδεδομένων αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό χειριστήριο. 

• Διαγραφή . (Αν το διαγραφέν πεδίο μεταδεδομένων έχει cardinality 

ίσο με 1, προστίθεται και πάλι στο dropdown menu με τις διαθέσιμες 

επιλογές.) 

• Αναδιάταξη  της σειράς των πεδίων μεταδεδομένων (επάνω και 

κάτω) με τη βοήθεια αντίστοιχων κουμπιών. 

 
6.5.3 Χειριστήρια πεδίων μεταδεδομένων 

• Πλαίσια κειμένου για μεταδεδομένα στα οποία ο χρήστης μπορεί να 

γράψει ελεύθερο κείμενο (χωρίς να λαμβάνονται οι τιμές από κάποιο 

λεξιλόγιο).  

• Χειριστήριο λεξιλογίου: αποτελείται από 2 πλαίσια λίστας. 

 Στο 

πρώτο υπάρχουν οι διαθέσιμες τιμές του λεξιλογίου, το οποίο 

επιλέγεται από το 2ο πλαίσιο λίστας. Εξ’ ορισμού το λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιείται είναι το LOMv1.0. Το πρώτο πλαίσιο λίστας δεν 

υποχρεώνει το χρήστη να επιλέξει τιμή μόνο από τις προκαθορισμένες. 

Μπορεί να πληκτρολογήσει ό,τι επιθυμεί, μόνο που τότε η καταχώρηση  

LOMv1.0 διαγράφεται από το 2ο πλαίσιο λίστας (που υποδεικνύει το 

χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο) οπότε αφήνεται στην ευχέρεια του χρήστη 

να εισαγάγει (αν το επιθυμεί) το δικό του λεξιλόγιο στο 2ο πλαίσιο 

λίστας. 
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• Χειριστήριο langstring:  Σύνθετο χειριστήριο που αποτελείται από: 

  
1. Ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο ο χρήστης μπορεί να 

πληκτρολογήσει κείμενο σε κάποια γλώσσα. 

2. Ένα πλαίσιο λίστας από όπου επιλέγεται η γλώσσα που 

χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο πλαίσιο κειμένου. 

3. Κουμπί προσθήκης  μια επιπλέον γραμμής (συνδυασμού 

πλαισίου κειμένου και πλαισίου λίστας για επιλογή γλώσσας). 

4. Κουμπί διαγραφής  μια συγκεκριμένης γραμμής (συνδυασμού 

πλαισίου κειμένου και πλαισίου λίστας για επιλογή γλώσσας). 

Με το χειριστήριο langstring μπορούν να προστεθούν τιμές 

μεταδεδομένων σε κείμενο που είναι μεταφρασμένο σε πολλές 

γλώσσες. Κάθε γραμμή του langstring αφορά την ίδια πληροφορία, η 

οποία παρουσιάζεται σε μια διαφορετική γλώσσα. 

• Χειριστήριο ημερομηνίας/ώρας:  Ειδικό χειριστήριο για την 

καταχώρηση: 

− Ημερομηνίας με 

ξεχωριστά πλαίσια 

κειμένου για  το έτος, το μήνα και την ημέρα. 

Για τη διευκόλυνση εισαγωγής ημερομηνίας 

μπορεί να γίνει χρήση χειριστηρίου 

ημερολογίου, απ’ όπου γίνεται επιλογή της 

ημερομηνίας (μόνο με κλικ του ποντικιού) και 

ενημερώνονται τα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου. 

− Ώρας με ξεχωριστά πλαίσια κειμένου για  την ώρα, τα λεπτά, τα 

δευτερόλεπτα  και τα εκατοστά του δευτερολέπτου. 

 

• Χειριστήριο διάρκειας:  Ειδικά χειριστήρια για την καταχώρηση 

χρονικών διαστημάτων 
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με  ξεχωριστά πλαίσια κειμένου για  πλήθος ετών, μηνών, ημερών, 

ωρών, λεπτών, δευτερολέπτων και εκατοστών δευτερολέπτου. 

• Χειριστήριο μορφής:  Ειδικό χειριστήριο για την διευκόλυνση 

καταχώρησης του πεδίου «5.1 Τεχνικά.Μορφή».  

 

 

6.5.4 Λειτουργίες μενού 
1. Μενού «Αρχείο»  

 

 «Δημιουργία» νέου εγγράφου LOM. Εικονίδιο εργαλειοθήκης: 

 

 «Άνοιγμα (XML)…» υπάρχοντος εγγράφου LOM, που έχει 

αποθηκευτεί στο σύστημα αρχείων με μορφή αρχείου .xml. 

Εικονίδιο εργαλειοθήκης:  

 «Αποθήκευση (XML)» εγγράφου LOM που επεξεργάζεται ο 

χρήστης στον editor, σε μορφή αρχείου .xml. Σε περίπτωση που 

δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα το αρχείο .xml, εκτελείται η ενέργεια 

«Αποθήκευση ως (XML)…». Εικονίδιο εργαλειοθήκης:  
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 «Αποθήκευση ως (XML)…» εγγράφου LOM στο σύστημα αρχείων 

με μορφή αρχείου .xml, ορίζοντας το όνομα και τη διαδρομή του. 

 «Προεπισκόπηση XML» του εγγράφου LOM που είναι στο ενεργό 

παράθυρο της εφαρμογής σε νέο παράθυρο με ενσωματωμένο 

φυλλομετρητή.  

2. Μενού «Βάση Δεδομένων»  

 

 «Σύνδεση..» στον εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων Neoserver 

XMS των εγγράφων LOM, 

ώστε να είναι δυνατός ο 

χειρισμός τους. Η σύνδεση 

γίνεται με τη βοήθεια φόρμας 

εισαγωγής, δίνοντας την IP 

διεύθυνση του εξυπηρετητή της 

βάσης, τη θύρα σύνδεσης, το 

όνομα χρήστη και των κωδικό πρόσβασης. Εικονίδιο 

εργαλειοθήκης:  

 «Αποσύνδεση» από τον εξυπηρετητή της βάσης. Εικονίδιο 

εργαλειοθήκης:   
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 «Άνοιγμα ΒΔ» εγγράφου LOM από τη Βάση Δεδομένων. Η 

επιλογή του εγγράφου που 

θα ανοιχτεί γίνεται από 

φόρμα, η οποία περιέχει 

λίστα με τα έγγραφα LOM 

που είναι αποθηκευμένα 

στη Βάση. Το κάθε 

έγγραφο χαρακτηρίζεται:  

− από τον αριθμό κλειδί που έχει στη Βάση, τον οποίο αποκτά 

κατά την πρώτη αποθήκευση του σε αυτήν. 

− από την τιμή που έχει το πεδίο μεταδεδομένων του «1.1.2 

Γενικά.Αναγνωριστικό.Εγγραφή» και αποτελεί το 

αναγνωριστικό του εγγράφου. 

Εικονίδιο εργαλειοθήκης:  

 «Αποθήκευση ΒΔ» στη Βάση Δεδομένων του εγγράφου LOM που 

βρίσκεται στο ενεργό παράθυρο της εφαρμογής. Η λειτουργία 

αφορά μόνο νέα έγγραφα LOM, ή έγγραφα LOM που προέρχονται 

από αρχείο .xml. Εικονίδιο εργαλειοθήκης:  

 Ενημέρωση ΒΔ» του εγγράφου LOM που έχει ανακτηθεί από τη 

Βάση Δεδομένων και βρίσκεται στο ενεργό παράθυρο της 

εφαρμογής με τις αλλαγές που ενδεχομένως έχουμε κάνει. Εικονίδιο 

εργαλειοθήκης:  

 «Διαγραφή ΒΔ» του εγγράφου LOM που έχει ανακτηθεί από τη 

Βάση Δεδομένων και βρίσκεται στο ενεργό παράθυρο της 

εφαρμογής. Εικονίδιο εργαλειοθήκης:  

 

6.6 Αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων στο ILMMS 
Ο μηχανισμός της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων αφορά την 

παραγωγή μεταδεδομένων ενός μαθησιακού αντικειμένου, με την αξιοποίηση 

των σχέσεών του με άλλα μαθησιακά αντικείμενα. Ουσιαστικά, πρόκειται για 

τον εμπλουτισμό ενός εγγράφου LOM (δημιουργία νέων χειριστηρίων και 
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συμπλήρωσή τους με τιμές) με μοναδική απαίτηση ανθρώπινης (χεροκίνητης) 

παρέμβασης την καταρχήν συμπλήρωση από το χρήστη της κατηγορίας 6 του 

LOM «Σχέση». 

Η διαδικασία της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων είναι δυνατή 

μόνο για έγγραφα LOM που είναι αποθηκευμένα στη Βάση Δεδομένων. Τα 

έγγραφα αυτά αποτελούν ένα κλειστό σύστημα εγγράφων, στο οποίο 

επεμβαίνει η διαδικασία αυτή και επαυξάνει τόσο το πλέγμα των σχέσεων 

μεταξύ των εγγράφων, όσο και τα μεταδεδομένα του πρόσφατα 

δημιουργημένου εγγράφου. 

Προκειμένου να λειτουργήσει η διαδικασία αυτόματης παραγωγής 

μεταδεδομένων για ένα νέο μαθησιακό αντικείμενο α, ο χρήστης πρέπει να 

κάνει τις ακόλουθες ενέργειες. 

 Δημιουργία ενός νέου εγγράφου LOM για την καταχώρηση των 

μεταδεδομένων του αντικειμένου α. 

 Δημιουργία και συμπλήρωση του μεταδεδομένου «1.1.2 

Γενικά.Αναγνωριστικό.Εγγραφή». Το μεταδεδομένο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί από τη διαδικασία ως αναγνωριστικό του αντικειμένου 

κατά την παραγωγή των νέων σχέσεων που θα αφορούν το α. 

 Δημιουργία και συμπλήρωση της κατηγορίας «7 Σχέση» για την 

καταχώρηση των σχέσεων του α με άλλα μαθησιακά αντικείμενα, τα 

έγγραφα LOM των οποίων είναι ήδη αποθηκευμένα στη Βάση 

Δεδομένων. 

 Αποθήκευση του εγγράφου LOM του α στη Βάση Δεδομένων. 

 Εκκίνηση του μηχανισμού κάνοντας κλικ στο κουμπί της εργαλειοθήκης 

. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα δημιουργηθούν αυτόματα επιπλέον 

μεταδεδομένα για το αντικείμενο α, ανάλογα με τα μεταδεδομένα των 

αντικειμένων με τα οποία έχει συσχετιστεί και το είδος της συσχέτισης. Το 

έγγραφο LOM του α θα περιέχει περισσότερα μεταδεδομένα από αυτά που 

έχει αρχικά ορίσει ο χρήστης, υποβοηθώντας τον έτσι στο να περιγράψει τα 

μεταδεδομένα του α από ένα πιο προχωρημένο σημείο εκκίνησης. 

Ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού μπορεί να διακριθεί σε δύο στάδια 

τα οποία περιγράφονται στις επόμενες υποενότητες. 
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6.6.1 Δημιουργία νέων σχέσεων ανάμεσα στα έγγραφα LOM που είναι 
αποθηκευμένα στη Βάση 

Στο στάδιο αυτό κάθε μια σχέση που έχει ορίσει ο χρήστης εξετάζεται για 

να διαπιστωθεί αν πρέπει να παραγάγει νέα σχέση, είτε μέσω μεταβίβασής 

της (ειδική μορφή μεταβίβασης αποτελεί και η μεταβατικότητα μιας σχέσης), 

είτε μέσω αντιστροφής της. Κάθε νέα σχέση που μπορεί να προκύψει κατ’ 

αυτόν τον τρόπο πρέπει να εξεταστεί και αυτή με τη σειρά της για να 

διαπιστωθεί αν παράγει μια ακόμα νέα σχέση. Όπως είναι φανερό, το στάδιο 

αυτό είναι μια επαναληπτική διαδικασία, τα πλήθος των βημάτων της οποίας 

δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων. Για την υλοποίηση αυτής της 

επαναληπτικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε μια δομή ουράς, στην οποία 

καταχωρούνται οι νέες σχέσεις, με σκοπό την εξέτασή τους για τυχόν 

δημιουργία επιπλέον νέων σχέσεων. 

Για να περιγράψουμε τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού σε αυτό το 

στάδιο, θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι θέλουμε να 

ορίσουμε τα μεταδεδομένα ενός νέου μαθησιακού αντικειμένου α. 

Υποθέτουμε ότι το α συσχετίζεται με τα αντικείμενα β, γ και δ που είναι ήδη 

αποθηκευμένα στη Βάση με τις σχέσεις σ1, σ2 και σ3 αντίστοιχα. Τις 

σχέσεις αυτές θα τις ορίσει ο χρήστης στο έγγραφο LOM του α και μαζί με το 

αναγνωριστικό του α είναι τα μοναδικά μεταδεδομένα που χρειάζεται να 

καταχωρήσει αρχικά, ώστε να εκκινήσει τη διαδικασία. Υποθέτουμε επίσης ότι 

το αντικείμενο β είναι συσχετισμένο με τα αντικείμενα ε και ζ με τις σχέσεις σ4 

και σ5 αντίστοιχα, ενώ το αντικείμενο γ είναι συσχετισμένο με τα αντικείμενο 

η με τη σχέση σ6. Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ των 

αντικειμένων. 

α

δ

γ

β

σ1

σ2

σ3

η

ζ

ε

σ5

σ6

σ4
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Οι νέες σχέσεις που μόλις έχουν δημιουργηθεί είναι οι σ1, σ2 και σ3. 

Αυτές θα μπουν αρχικά στην ουρά, η οποία θα είναι ως εξής:  

σ1 

σ2 
σ3 

 

Ξεκινά, λοιπόν, η επαναληπτική διαδικασία, σε κάθε επανάληψη της 

οποίας εξετάζεται η σχέση που βρίσκεται στην κεφαλή της ουράς, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η σ1. Αυτό γίνεται σε δύο βήματα: 

1. Αν δεν υπάρχει η αντίστροφη της σ1 (δηλαδή η σχέση σ1 στο 

αντικείμενο β που να το συνδέει με το αντικείμενο α), τη δημιουργούμε. 

Έστω ότι όντως δεν υπάρχει και δημιουργείται η αντίστροφη σχέση ως 

σ7. Ταυτόχρονα η σ7 τοποθετείται στην ουρά. Η εικόνα έχει πλέον ως 

εξής: 

α

δ

γ

β

σ2

σ3

σ1
η

ζ

ε

σ5

σ6

σ4

σ7

 

Ουρά 
σ1 

σ2 

σ3 
σ7 

2. Εξετάζουμε αν η σχέση σ1 μπορεί να μεταβιβαστεί και να συσχετίσει 

το α με τα αντικείμενα ε και ζ, αυτά δηλαδή που συνδέονται με το 

αντικείμενο β με το οποίο συσχετίζει η σ1 το α. Στο βήμα αυτό γίνεται η 

αξιοποίηση των κανόνων που ορίστηκαν στο Κεφάλαιο 6. Αν ο 

συνδυασμός των σχέσεων σ1 και σ4 αποτελούν το υποθετικό μέρος 

ενός κανόνα, τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί (εφόσον δεν υπάρχει) μια 

νέα σχέση μεταξύ του α και του ε, που θα είναι της μορφής (α σ1 ε) 

ή (α σ4 ε) (ανάλογα με το ποιο θα είναι το συμπερασματικό μέρος 

του κανόνα). Ο ίδιος έλεγχος θα πρέπει να γίνει και για το συνδυασμό 

των σχέσεων σ1 και σ5 για να εξεταστεί τυχόν συσχέτιση μεταξύ του 

α και του ζ. Έστω, λοιπόν, ότι από την εξέταση που έχει γίνει 
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προκύπτει πως θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα σχέση μεταξύ α και 

του ε, η α σ8 ε. Η εικόνα θα έχει πλέον ως εξής: 

α

δ

γ

β
σ2

σ3

σ1
η

ζ

ε

σ5

σ6

σ4

σ7

σ8

 

Ουρά 

 σ1 
σ2 

σ3 

σ7 

σ8 

 

3. Αφού εξεταστεί αν η σχέση σ1 μπορεί να δημιουργήσει νέα σχέση, είτε 

μέσω αντιστροφής, είτε μέσω μεταβίβασης, αφαιρείται από την ουρά 

και η διαδικασία συνεχίζεται επιστρέφοντας στο 1ο βήμα, εξετάζοντας 

τη νέα σχέση που βρίσκεται πλέον στην κεφαλή της ουράς, δηλαδή τη 

σ2. Η εικόνα θα είναι ως εξής: 

α

δ

γ

β

σ2

σ3

σ1
η

ζ

ε

σ5

σ6

σ4

σ7

σ8

 

Ουρά 

 σ2 
σ3 

σ7 

σ8 

 

Η επαναληπτική διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να μην υπάρχουν στην 

ουρά άλλες σχέσεις προς εξέταση. Αυτό θα συμβεί οπωσδήποτε γιατί από 

κάποιο σημείο και μετά δεν θα παράγονται νέες σχέσεις για να μπουν στην 

ουρά, αφού θα έχουν ήδη δημιουργηθεί. 

Στο τέλος της διαδικασίας οι σχέσεις των αντικειμένων μέσα στη βάση θα 

έχουν επαυξηθεί με νέες σχέσεις, για τις οποίες ο χρήστης πληροφορείται με 

σχετική οπτική ένδειξη: 
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6.6.2 Δημιουργία των μεταδεδομένων του νέου εγγράφου LOM 

Στο στάδιο αυτό παράγονται τα μεταδεδομένα του μαθησιακού 

αντικειμένου α, αξιοποιώντας τις σχέσεις του με άλλα μαθησιακά αντικείμενα. 

Έχοντας εξασφαλίσει από το πρώτο στάδιο το υποσύνολο των αντικειμένων 

της Βάσης με τα οποία συσχετίζεται το α, χρησιμοποιούμε τους κανόνες που 

ορίστηκαν στο Κεφάλαιο 5 για να καθορίσουμε το είδος και τα μεταδεδομένα 

που θα παραχθούν. 

Σύμφωνα με τη θεωρία που έχει ήδη αναπτυχθεί, θα πρέπει να 

παρατηρήσουμε πως κάποια από τα μεταδεδομένα του LOM μπορούν να 

καθοριστούν από παραπάνω από ένα είδος συσχέτισης με άλλα αντικείμενα. 

Για παράδειγμα, το μεταδεδομένο «1.6 Γενικά.Κάλυψη» του αντικειμένου 

μπορεί να επηρεαστεί από την τιμή του μεταδεδομένου αυτού, των 

αντικειμένων με τα οποία συσχετίζεται με τις σχέσεις «έχει μέρος» και «είναι 

μορφή του». Επειδή  ο τρόπος παραγωγής του μεταδεδομένου εξαρτάται από 

το είδος της σχέσης, ή μπορεί οι τιμές του μεταδεδομένου των 

συσχετιζόμενων αντικειμένων να μην συμπίπτουν, θα πρέπει να καθοριστούν 

οι προτεραιότητες των σχέσεων που θα αποφασίσουν για την τιμή του 

μεταδεδομένου. 

Ορίζουμε λοιπόν τις προτεραιότητες των σχέσεων ως εξής: 

1. Aυτές που αντιστοιχούν σε κανόνα του τύπου «Υπολογισμός Τιμής». 

2. Aυτές που αντιστοιχούν σε κανόνα του τύπου «Συμπερίληψη Τιμών». 

3. Aυτές που αντιστοιχούν σε κανόνα του τύπου «Περιορισμός Πεδίου 

Τιμών». 
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Έτσι, για παράδειγμα, το μεταδεδομένο 1.6 «Κάλυψη» θα καθοριστεί 

από το αντικείμενο με το οποίο σχετίζεται με τη σχέση «είναι μορφή του», γιατί 

η σχέση αυτή αντιστοιχεί σε κανόνα του τύπου Υπολογισμός Τιμής και όχι 

από το αντικείμενο με το οποίο σχετίζεται με τη σχέση «έχει μέρος», γιατί η 

σχέση αυτή αντιστοιχεί σε κανόνα του τύπου Συμπερίληψη Τιμών. 

Για να καταγράψουμε το σύνολο των κανόνων παραγωγής των 

μεταδεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες των σχέσεων, 

δημιουργήσαμε το αρχείο metadataRules.xml, το οποίο αποτελείται από 

στοιχεία κανόνων της μορφής: 
<κανόνας> 
    <πεδίο>...</πεδίο> 
    <κατηγορία>...</κατηγορία> 
    <σχέση> 
      <είδος>...</είδος> 
      <τύπος>...</τύπος> 
    </σχέση> 
   . 

. 

. 
    <σχέση> 
      <είδος>...</είδος> 
      <τύπος>...</τύπος> 
    </σχέση> 
  </κανόνας> 

 

 Το στοιχείο <κανόνας> αντιστοιχεί στον κανόνα παραγωγής ενός 

συγκεκριμένου μεταδεδομένου. 

 Το στοιχείο <πεδίο> περιέχει το όνομα του μεταδεδομένου π.χ 

«Κάλυψη». 

 Το στοιχείο <κατηγορία> περιέχει την κατηγορία του μεταδεδομένου 

π.χ «Γενικά». 

 Τα στοιχεία <σχέση> αντιστοιχούν στις σχέσεις του αντικειμένου με 

άλλα αντικείμενα. Οι σειρά με την οποία καταγράφονται οι σχέσεις 

ακολουθούν τη σειρά προτεραιότητας που ορίσαμε, με πρώτες τις 

σχέσεις μεγαλύτερης προτεραιότητας. 

 Το στοιχείο <είδος> περιέχει το είδος της σχέσης π.χ «έχει μέρος». 

 Το στοιχείο <τύπος> περιέχει τον τρόπο καθορισμού της τιμής του 

μεταδεδομένου με βάση τη σχέση π.χ «ισότητα». 

Για παράδειγμα, ο κανόνας που αντιστοιχεί στον καθορισμό του 

μεταδεδομένου «1.6 Κάλυψη» είναι ο εξής: 
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<κανόνας> 
    <πεδίο>κάλυψη</πεδίο> 
    <κατηγορία>γενικά</κατηγορία> 
    <σχέση> 
      <είδος>είναι μορφή του</είδος> 
      <τύπος>ισότητα</τύπος> 
    </σχέση> 
    <σχέση> 
      <είδος>έχει έκδοση</είδος> 
      <τύπος>συμπερίληψη</τύπος> 
    </σχέση> 
</κανόνας> 

Η διαδικασία παραγωγής των μεταδεδομένων του αντικειμένου α γίνεται 

ως εξής: 

1. Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις για το α που ήδη υπάρχουν διατρέχουμε 

το αρχείο metadataRules.xml για να καθορίσουμε το υποσύνολο των 

κανόνων που περιέχουν μέσα το είδος των σχέσεων του α. Με τον 

τρόπο αυτό δημιουργείται η λίστα των μεταδεδομένων που θα 

παραχθούν. 

2. Για κάθε έναν από τους «ενεργούς» κανόνες εντοπίζουμε τη σχέση 

που θα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του μεταδεδομένου που 

ορίζεται στον κανόνα. Η σχέση που επιλέγεται πρέπει να ανήκει στις 

σχέσεις του α και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μιας είναι 

αυτή που προηγείται στον ορισμό της μέσα στον κανόνα. 

3. Γίνεται η παραγωγή του μεταδεδομένου, δημιουργώντας ένα 

κατάλληλο στοιχείο xml που εισάγεται στη Βάση Δεδομένων στο 

αντίστοιχο έγγραφο LOM του α. Η μορφή του στοιχείου xml 

καθορίζεται από τον τύπο της σχέσης. Έτσι π.χ. αν ο τύπος είναι 

«ισότητα» το στοιχείο xml περιέχει ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο με το 

αντίστοιχο στοιχείο του συνδεδεμένου αντικειμένου, ή αν ο τύπος είναι 

«μέσος όρος» το στοιχείο xml περιέχει τον μέσο όρο των περιεχομένων 

των αντίστοιχων στοιχείων όλων των συνδεδεμένων αντικειμένων με 

αυτή τη σχέση, ή αν ο τύπος είναι «συμπερίληψη» το στοιχείο xml είναι 

ένα σύνθετο στοιχείο που περιέχει τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των 

συνδεδεμένων αντικειμένων με αυτή τη σχέση. 

Οι λειτουργίες που γίνονται σε αυτό το βήμα περιλαμβάνουν πρόσβαση 

στη Βάση δεδομένων, ανάκτηση τιμών από τα συνδεδεμένα αντικείμενα, 

δημιουργία νέων στοιχείων xml με υπολογισμούς ή συμπεριλήψεις και τέλος 
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εισαγωγή (insert) του νέου στοιχείου στη Βάση Δεδομένων εντός του 

αντίστοιχου εγγράφου. 

Όταν ο τύπος της σχέσης είναι «περιορισμός πεδίου τιμών» 

δημιουργείται λίστα από τις επιτρεπτές τιμές που μπορεί να έχει το 

μεταδεδομένο, οι οποίες τοποθετούνται στα αντίστοιχα πλαίσια τιμών της 

διεπαφής του χρήστη, υποβοηθώντας τον στην καταχώρηση τιμών που να 

διασφαλίζουν τη συνέπεια και την ακεραιότητα των μεταδεδομένων. Στην 

περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία εισαγωγή νέου στοιχείου στη Βάση. 

 

6.7 O μηχανισμός αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων του 

ILMMS στην πράξη 
Για την πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων με την αξιοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στα 

προς περιγραφή μαθησιακά αντικείμενα, θα εφαρμόσουμε το μηχανισμό 

αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων του ILMMS, επιλέγοντας εικονικά 

μαθησιακά αντικείμενα με τυχαίες περιγραφές LOM. 

Το σενάριο πάνω στο οποίο θα τρέξουν οι διαδικασίες για την εφαρμογή 

των λογικών κανόνων είναι το εξής: Έστω ότι στη βάση δεδομένων του 

ILMMS έχουν ήδη καταχωρηθεί 3 μαθησιακά αντικείμενα, τα α, β και γ. 

Το μαθησιακό αντικείμενο α είναι ένα αρχείο του Word που περιέχει μια 

άσκηση διαφορικού λογισμού. Η XML αναπαράσταση της περιγραφής LOM 

του α είναι η εξής (χρησιμοποιούνται τα ονόματα των πεδίων στην Αγγλική 

γλώσσα όπως ακριβώς αναφέρονται στην προδιαγραφή του LOM): 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<lom> 
  <general> 
    <identifier> 
      <catalogue>α</catalogue> 
      <entry>α</entry> 
    </identifier> 
    <title> 
      <string language="el">ααα</string> 
      <string language="en">aaa</string> 
    </title> 
    <language>el</language> 
    <language>en</language> 
    <description> 
      <string language="el">Άσκηση διαφορικού λογισμού</string> 
      <string language="en">Differential calculus exercise</string> 
    </description> 
    <keyword> 
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      <string language="el">αα</string> 
      <string language="en">aa</string> 
    </keyword> 
    <coverage> 
      <string language="el">Κάλυψη του α</string> 
      <string language="en">Coverage of a</string> 
    </coverage> 
    <structure> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>ατομική</value> 
    </structure> 
    <aggregationLevel> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>1</value> 
    </aggregationLevel> 
  </general> 
  <lifecycle> 
    <version> 
      <string language="el">Έκδοση 1 του α</string> 
    </version> 
    <status> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>τελικό</value> 
    </status> 
    <contribute> 
      <role> 
        <source>LOMv1.0</source> 
        <value>συγγραφέας</value> 
      </role> 
      <entity>Γιώργος Νικολάου</entity> 
      <date> 
        <dateTime>2007-5-18</dateTime> 
        <description> 
          <string language="el">ααααα</string> 
        </description> 
      </date> 
    </contribute> 
  </lifecycle> 
  <technical> 
    <format>Application/msword</format> 
    <size>23456</size> 
    <location>c:\samplefolder</location> 
    <requirement> 
      <orComposite> 
        <type> 
          <source>LOMv1.0</source> 
          <value>Λειτουργικό Σύστημα</value> 
        </type> 
        <name> 
          <source>LOMv1.0</source> 
          <value>ms-Windows</value> 
        </name> 
        <minimumVersion>3.1</minimumVersion> 
        <maximumVersion>Vista</maximumVersion> 
      </orComposite> 
    </requirement> 
    <installationRemarks> 
      <string language="el">ααααααα</string> 
    </installationRemarks> 
    <otherPlatformRequirements> 
      <string language="el">ααα</string> 
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    </otherPlatformRequirements> 
  </technical> 
  <educational> 
    <interactivityType> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>αφηγηματικός</value> 
    </interactivityType> 
    <learningResourceType> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>άσκηση</value> 
    </learningResourceType> 
    <interactivityLevel> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>μεσαίο</value> 
    </interactivityLevel> 
    <semanticDensity> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>μεσαία</value> 
    </semanticDensity> 
    <intendedEndUserRole> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>μαθητής</value> 
    </intendedEndUserRole> 
    <context> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>ανώτατη εκπαίδευση </value> 
    </context> 
    <typicalAgeRange> 
      <string language="el">Φοιτητές 18-24</string> 
    </typicalAgeRange> 
    <difficulty> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>μεσαίο</value> 
    </difficulty> 
    <typicalLearningTime> 
      <duration>P</duration> 
      <description> 
        <string language="el">Απαιτείται 2 ημερών εξάσκηση</string> 
      </description> 
    </typicalLearningTime> 
    <description> 
      <string language="el">ααααααααααααα</string> 
    </description> 
    <language>el</language> 
  </educational> 
  <rights> 
    <cost> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>Όχι</value> 
    </cost> 
    <copyrightAndOtherRestrictions> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>Όχι</value> 
    </copyrightAndOtherRestrictions> 
    <description> 
      <string language="el">Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα</string> 
    </description> 
  </rights> 
  <relation> 
    <kind> 
      <source>LOMv1.0</source> 
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      <value>αναφέρεται από:</value> 
    </kind> 
    <resource> 
      <identifier> 
        <catalogue>UoM</catalogue> 
        <entry>β</entry> 
      </identifier> 
      <identifier> 
        <catalogue>UoM</catalogue> 
        <entry>γ</entry> 
      </identifier> 
    </resource> 
  </relation> 
  <annotation> 
    <entity>Κώστας Νικολάου</entity> 
    <date> 
      <dateTime>2007-5-18</dateTime> 
    </date> 
    <description> 
      <string language="el">Πολυ καλή άσκηση</string> 
    </description> 
  </annotation> 
  <classification> 
    <purpose> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>επιστημονικός κλάδος</value> 
    </purpose> 
    <taxonPath> 
      <source> 
        <string language="el">Βιβλιοθήκη UoM</string> 
      </source> 
      <taxon> 
        <id>324.12.3</id> 
        <entry>Λογισμός</entry> 
      </taxon> 
      <taxon> 
        <id>324.12.3.2</id> 
        <entry>Ασκήσεις Λογισμού</entry> 
      </taxon> 
    </taxonPath> 
    <description> 
      <string language="el">αααααααα</string> 
    </description> 
    <keyword> 
      <string language="el">αα</string> 
    </keyword> 
  </classification> 
</lom> 

 

Όπως παρατηρούμε, στην κατηγορία «Σχέση» (Relation) φαίνεται ότι το 

μαθησιακό αντικείμενο α «αναφέρεται από:» το μαθησιακό αντικείμενο β. 

Το μαθησιακό αντικείμενο β είναι ένα αρχείο postscript που περιέχει 

ολόκληρο το εγχειρίδιο του λογισμού. Στις σχέσεις του β έχει προστεθεί η 

σχέση «αναφέρεται σε:» προς το μαθησιακό αντικείμενο α (λόγω 
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προηγούμενης εφαρμογής του λογικού κανόνα της αντιστροφής). Η XML 

αναπαράσταση της περιγραφής LOM του β είναι η εξής: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<lom> 
  <general> 
    <identifier> 
      <catalogue>β</catalogue> 
      <entry>β</entry> 
    </identifier> 
    <title> 
      <string language="el">βββ</string> 
      <string language="en">bbb</string> 
    </title> 
    <language>el</language> 
    <description> 
      <string language="el">Εγχειρίδιο λογισμού</string> 
      <string language="en">Calculus book</string> 
    </description> 
    <keyword> 
      <string language="el">ββ</string> 
      <string language="en">bb</string> 
    </keyword> 
    <coverage> 
      <string language="el">Κάλυψη του β</string> 
    </coverage> 
  </general> 
  <lifecycle> 
    <version> 
      <string language="el">Έκδοση 1 του β</string> 
    </version> 
    <status> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>τελικό</value> 
    </status> 
    <contribute> 
      <role> 
        <source>LOMv1.0</source> 
        <value>συγγραφέας</value> 
      </role> 
      <entity>Κώστας Παπαδόπουλος</entity> 
      <date> 
        <dateTime>2007-5-9</dateTime> 
        <description> 
          <string language="el">βββββ</string> 
        </description> 
      </date> 
    </contribute> 
  </lifecycle> 
  <technical> 
    <format>Application/postscript</format> 
    <size>85679</size> 
    <location>c:\samplefolder</location> 
    <requirement> 
      <orComposite> 
        <type> 
          <source>LOMv1.0</source> 
          <value>Λειτουργικό Σύστημα</value> 
        </type> 
        <name> 
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          <source>LOMv1.0</source> 
          <value>ms-Windows</value> 
        </name> 
        <minimumVersion>Windows 95</minimumVersion> 
        <maximumVersion>Vista</maximumVersion> 
      </orComposite> 
    </requirement> 
    <installationRemarks> 
      <string language="el">βββββββββ</string> 
    </installationRemarks> 
    <otherPlatformRequirements> 
      <string language="el">βββ</string> 
    </otherPlatformRequirements> 
  </technical> 
  <educational> 
    <learningResourceType> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>αφηγηματικό κείμενο</value> 
    </learningResourceType> 
    <intendedEndUserRole> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>μαθητής</value> 
    </intendedEndUserRole> 
    <context> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>ανώτατη εκπαίδευση</value> 
    </context> 
    <typicalAgeRange> 
      <string language="el">Φοιτητές 18-24</string> 
    </typicalAgeRange> 
  </educational> 
  <rights> 
    <cost> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>Όχι</value> 
    </cost> 
    <copyrightAndOtherRestrictions> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>Όχι</value> 
    </copyrightAndOtherRestrictions> 
    <description> 
      <string language="el">Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα</string> 
    </description> 
  </rights> 
  <relation> 
    <kind> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>αναφέρεται σε:</value> 
    </kind> 
    <resource> 
      <identifier> 
        <catalogue>UoM</catalogue> 
        <entry>α</entry> 
      </identifier> 
    </resource> 
  </relation> 
  <annotation> 
    <entity>Κώστας Γεωργίου</entity> 
    <date> 
      <dateTime>2007-5-16</dateTime> 
    </date> 
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    <description> 
      <string language="el">Καταπληκτικό εγχειρίδιο για το λογισμό</string> 
    </description> 
  </annotation> 
  <classification> 
    <purpose> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>επιστημονικός κλάδος</value> 
    </purpose> 
    <taxonPath> 
      <source> 
        <string language="el">Βιβλιοθήκη UoM</string> 
      </source> 
      <taxon> 
        <id>324.12.3</id> 
        <entry>Λογισμός</entry> 
      </taxon> 
    </taxonPath> 
    <description> 
      <string language="el">βββββββββββ</string> 
    </description> 
    <keyword> 
      <string language="el">βββ</string> 
    </keyword> 
  </classification> 
</lom> 

Το μαθησιακό αντικείμενο γ είναι μια ιστοσελίδα που περιέχει το τμήμα 

της ύλης του λογισμού που αναφέρεται στο διαφορικό λογισμό. Στις σχέσεις 

του γ έχει προστεθεί η σχέση «αναφέρεται σε:» προς το μαθησιακό 

αντικείμενο α (λόγω προηγούμενης εφαρμογής του λογικού κανόνα της 

αντιστροφής). Η XML αναπαράσταση της περιγραφής LOM του γ είναι η εξής: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<lom> 
  <general> 
    <identifier> 
      <catalogue>γ</catalogue> 
      <entry>γ</entry> 
    </identifier> 
    <title> 
      <string language="el">γγγ</string> 
      <string language="en">ccc</string> 
    </title> 
    <language>el</language> 
    <description> 
      <string language="el">Διαφορικός Λογισμός</string> 
      <string language="en">Differential Calculus</string> 
    </description> 
    <keyword> 
      <string language="el">γγ</string> 
      <string language="en">cc</string> 
    </keyword> 
    <coverage> 
      <string language="el">Κάλυψη του γ</string> 
    </coverage> 
    <structure> 
      <source>LOMv1.0</source> 
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      <value>συλλογή</value> 
    </structure> 
    <aggregationLevel> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>2</value> 
    </aggregationLevel> 
  </general> 
  <lifecycle> 
    <version> 
      <string language="el">Έκδοση 1 του γ</string> 
    </version> 
    <status> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>τελικό</value> 
    </status> 
    <contribute> 
      <role> 
        <source>LOMv1.0</source> 
        <value>συγγραφέας</value> 
      </role> 
      <entity>Νίκος Ιωάννου</entity> 
      <date> 
        <dateTime>2007-4-11</dateTime> 
        <description> 
          <string language="el">γγγγγ</string> 
        </description> 
      </date> 
    </contribute> 
  </lifecycle> 
  <technical> 
    <format>Text/html</format> 
    <size>47658</size> 
    <location>c:\samplefolder</location> 
    <requirement> 
      <orComposite> 
        <type> 
          <source>LOMv1.0</source> 
          <value>Φυλλομετρητής</value> 
        </type> 
        <name> 
          <source>LOMv1.0</source> 
          <value>ms-internet explorer</value> 
        </name> 
      </orComposite> 
    </requirement> 
    <installationRemarks> 
      <string language="el">γγγγγγγγ</string> 
    </installationRemarks> 
    <otherPlatformRequirements> 
      <string language="el">γγγ</string> 
    </otherPlatformRequirements> 
  </technical> 
  <educational> 
    <interactivityType> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>αφηγηματικός</value> 
    </interactivityType> 
    <learningResourceType> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>αφηγηματικό κείμενο</value> 
    </learningResourceType> 
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    <interactivityLevel> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>χαμηλό</value> 
    </interactivityLevel> 
    <intendedEndUserRole> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>μαθητής</value> 
    </intendedEndUserRole> 
    <context> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>ανώτατη εκπαίδευση </value> 
    </context> 
    <difficulty> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>δύσκολο</value> 
    </difficulty> 
    <typicalLearningTime> 
      <duration>P2M</duration> 
    </typicalLearningTime> 
    <description> 
      <string language="el">γγγγγγγγγγγγγγ</string> 
    </description> 
    <language>el</language> 
  </educational> 
  <rights> 
    <cost> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>Όχι</value> 
    </cost> 
    <copyrightAndOtherRestrictions> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>Ναι</value> 
    </copyrightAndOtherRestrictions> 
    <description> 
      <string language="el">Απαιτείται η έγγραφη άδεια του συγγραφέα</string> 
    </description> 
  </rights> 
  <relation> 
    <kind> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>αναφέρεται σε:</value> 
    </kind> 
    <resource> 
      <identifier> 
        <catalogue>UoM</catalogue> 
        <entry>α</entry> 
      </identifier> 
    </resource> 
  </relation> 
  <annotation> 
    <entity>Κώστας Θεοφάνους</entity> 
    <date> 
      <dateTime>2007-3-22</dateTime> 
    </date> 
    <description> 
      <string language="el">Ευαγγέλιο για το διαφορικό λογισμό</string> 
    </description> 
  </annotation> 
  <classification> 
    <purpose> 
      <source>LOMv1.0</source> 
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      <value>επιστημονικός κλάδος</value> 
    </purpose> 
    <taxonPath> 
      <source> 
        <string language="el">Βιβλιοθήκη UoM</string> 
      </source> 
      <taxon> 
        <id>324.12.3</id> 
        <entry>Λογισμός</entry> 
      </taxon> 
      <taxon> 
        <id>324.12.3.2</id> 
        <entry>Διαφορικός Λογισμός</entry> 
      </taxon> 
    </taxonPath> 
    <description> 
      <string language="el">γγγγγγγγγγγγγ</string> 
    </description> 
    <keyword> 
      <string language="el">γγγ</string> 
    </keyword> 
  </classification> 
</lom> 

Έστω τώρα ότι επιχειρείται η περιγραφή του μαθησιακού αντικειμένου δ. 

Το αντικείμενο δ είναι μια ιστοσελίδα που έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος για να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εγχειρίδιο και 

περιέχει ολόκληρο το βιβλίο του λογισμού (το περιεχόμενο έχει ληφθεί από το 

μαθησιακό αντικείμενο β που περιέχει το βιβλίο σε μορφή postscript). Ο 

χρήστης του ILMMS δημιουργεί μια νέα εγγραφή και εισάγει αρχικά μόνο την 

ταυτότητα του αντικειμένου δ (στην κατηγορία «Γενικά») και τις σχέσεις του δ 

(στην κατηγορία «Σχέση») με άλλα αντικείμενα που οι περιγραφές τους είναι 

ήδη καταχωρημένες στη βάση δεδομένων. Έτσι, για το δ οι σχέσεις οι οποίες 

εισάγονται είναι «δ είναι μορφή του: β» και «δ έχει μέρος: γ». 

Η XML αναπαράσταση της αρχικής περιγραφής LOM του μαθησιακού 

αντικειμένου δ είναι η εξής: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<lom> 
  <general> 
    <identifier> 
      <catalogue>δ</catalogue> 
      <entry>δ</entry> 
    </identifier> 
  </general> 
  <relation> 
    <kind> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>είναι μορφή του:</value> 
    </kind> 
    <resource> 
      <identifier> 
        <catalogue>β</catalogue> 
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        <entry>β</entry> 
      </identifier> 
    </resource> 
  </relation> 
  <relation> 
    <kind> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>έχει μέρος:</value> 
    </kind> 
    <resource> 
      <identifier> 
        <catalogue>γ</catalogue> 
        <entry>γ</entry> 
      </identifier> 
    </resource> 
  </relation> 
</lom> 

Με την ενεργοποίηση του μηχανισμού της αυτόματης παραγωγής 

μεταδεδομένων αρχίζει η εφαρμογή των κανόνων που ορίστηκαν στο 

Κεφάλαιο 5. Έτσι, για τη συμπλήρωση του πλέγματος των σχέσεων με όλες 

τις υπονοούμενες σχέσεις, αρχικά συμπληρώνονται αυτόματα οι περιγραφές 

των β και γ με τις αντίστροφες σχέσεις σύνδεσης με το δ, δηλ. «β έχει μορφή: 

δ» και «γ είναι μέρος του: δ». Στη συνέχεια, με την εφαρμογή της μεταβίβασης 

σχέσεων, από τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις «α αναφέρεται από: β» και «β έχει 

μορφή: δ», προκύπτει η σχέση «α αναφέρεται από: δ» και η αντίστροφή της 

«δ αναφέρεται σε: α». (Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει και από τις σχέσεις «α 

αναφέρεται από: γ» και «γ είναι μέρος του: δ» με την εφαρμογή της 

μεταβίβασης σχέσης). Με τις προκύπτουσες σχέσεις εμπλουτίζεται αφενός 

μεν η περιγραφή του δ (η οποία αρχικά είχε μόνο δύο σχέσεις χειροκίνητα 

εισαχθείσες), αφετέρου δε και οι περιγραφές των α, β και γ. 

Για τα υπόλοιπα μεταδεδομένα, οι σχέσεις του δ από τις οποίες μπορούν 

να προκύψουν αυτόματα τιμές με την εφαρμογή των κανόνων του Κεφαλαίου 

5, είναι οι «δ είναι μορφή του: β» και «δ έχει μέρος: γ». Ο μηχανισμός 

αυτόματης παραγωγής είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προκρίνει τους κανόνες υπολογισμού τιμής μεταδεδομένων έναντι των 

κανόνων συμπερίληψης σε περιπτώσεις που η τιμή ενός πεδίου 

μεταδεδομένου μπορεί να επηρεαστεί (μέσω των αντίστοιχων σχέσεων) και 

από τους δύο τρόπους επηρεασμού. Δεδομένου ότι μέσω κανόνα 

συμπερίληψης η τιμή ενός πεδίου επηρεάζεται μόνο εν μέρει (όσο μπορεί να 

επηρεαστεί ένα αντικείμενο από ένα υποσύνολό του), η συμπερίληψη τίθεται 

σε χαμηλότερη προτεραιότητα έναντι του υπολογισμού τιμής. 
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Έτσι, μέσω της σχέσης «είναι μορφή του» τα πεδία μεταδεδομένων του 

β που κληρονομούνται από το δ (με την εφαρμογή των αντίστοιχων κανόνων 

υπολογισμού τιμής - ισότητας) είναι τα: «1.2 Γενικά.Τίτλος», «1.4 

Γενικά.Περιγραφή», «1.5 Γενικά.Λέξη-Κλειδί», «1.6 Γενικά.Κάλυψη», «5.2 

Εκπαιδευτικά.Τύπος μαθησιακού πόρου», «5.5 Εκπαιδευτικά.Προοριζόμενος 

ρόλος τελικού χρήστη», «5.6 Εκπαιδευτικά.Περιβάλλον» και όλα τα πεδία της 

κατηγορίας «9 Ταξινόμηση» (εφόσον ο σκοπός της ταξινόμησης είναι 

«επιστημονικός κλάδος»). 

Μέσω της σχέσης «έχει μέρος» τα πεδία μεταδεδομένων του γ που 

επηρεάζουν τις τιμές των αντίστοιχων πεδίων του δ είναι τα: «1.3 Γενικά. 

Γλώσσα» (με την εφαρμογή συμπερίληψης), «1.8 Γενικά.Επίπεδο 

συσσώρευσης» (με την εφαρμογή του κανόνα 19 του Κεφαλαίου 5), «2.2 

Κύκλος ζωής.Κατάσταση» (με την εφαρμογή του κανόνα 23 του Κεφαλαίου 6), 

«2.3 Κύκλος ζωής.Συνεισφορά» (με την εφαρμογή συμπερίληψης), «4.1 

Τεχνικά.Μορφή» (με την εφαρμογή συμπερίληψης), «4.4 Τεχνικά.Απαίτηση» 

(με την εφαρμογή συμπερίληψης), «5.1 Εκπαιδευτικά.Τύπος 

διαδραστικότητας» (με την εφαρμογή του κανόνα 37 του Κεφαλαίου 5), «5.8 

Εκπαιδευτικά.Δυσκολία» (με την εφαρμογή του κανόνα 55 του Κεφαλαίου 5), 

«5.9 Εκπαιδευτικά.Τυπική διάρκεια μάθησης» (με την εφαρμογή του κανόνα 

57 του Κεφαλαίου 5 και την παραδοχή ότι τα μαθησιακά αντικείμενα είναι 

διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα), «5.11 Εκπαιδευτικά.Γλώσσα» (με την 

εφαρμογή συμπερίληψης), «6.1 Δικαιώματα.Κόστος» (με την εφαρμογή του 

κανόνα 62 του Κεφαλαίου 5), «6.2 Δικαιώματα.Πνευματικά Δικαιώματα και 

Άλλοι Περιορισμοί» (με την εφαρμογή του κανόνα 64 του Κεφαλαίου 5), και 

«8. Σχόλιο» (με την εφαρμογή συμπερίληψης). 

Μετά την ολική εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης παραγωγής 

μεταδεδομένων η XML αναπαράσταση της περιγραφής LOM του δ γίνεται 

πλέον: (τα νέα πεδία μεταδεδομένων που προστέθηκαν αυτόματα φαίνονται 

στο γκρίζο φόντο). 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<lom> 
  <general> 
    <identifier> 
      <catalogue>δ</catalogue> 
      <entry>δ</entry> 
    </identifier> 
    <title> 
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      <string language="el">βββ</string> 
      <string language="en">bbb</string> 
    </title> 
    <language>el</language> 
    <description> 
      <string language="el">Εγχειρίδιο λογισμού</string> 
      <string language="en">Calculus book</string> 
    </description> 
    <keyword> 
      <string language="el">ββ</string> 
      <string language="en">bb</string> 
    </keyword> 
    <coverage> 
      <string language="el">Κάλυψη του β</string> 
    </coverage> 
    <aggregationLevel> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>3</value> 
    </aggregationLevel> 
  </general> 
  <lifecycle> 
    <status> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>τελικό</value> 
    </status> 
    <contribute> 
      <role> 
        <source>LOMv1.0</source> 
        <value>συγγραφέας</value> 
      </role> 
      <entity>Νίκος Ιωάννου</entity> 
      <date> 
        <dateTime>2007-4-11</dateTime> 
        <description> 
          <string language="el">γγγγγ</string> 
        </description> 
      </date> 
    </contribute> 
  </lifecycle> 
  <technical> 
    <format>Text/html</format> 
    <requirement> 
      <orComposite> 
        <type> 
          <source>LOMv1.0</source> 
          <value>Φυλλομετρητής</value> 
        </type> 
        <name> 
          <source>LOMv1.0</source> 
          <value>ms-internet explorer</value> 
        </name> 
      </orComposite> 
    </requirement> 
  </technical> 
  <educational> 
    <interactivityType> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>αφηγηματικός</value> 
    </interactivityType> 
    <learningResourceType> 
      <source>LOMv1.0</source> 
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      <value>αφηγηματικό κείμενο</value> 
    </learningResourceType> 
    <intendedEndUserRole> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>μαθητής</value> 
    </intendedEndUserRole> 
    <context> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>ανώτατη εκπαίδευση</value> 
    </context> 
    <difficulty> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>δύσκολο</value> 
    </difficulty> 
    <typicalLearningTime> 
      <duration>P2M</duration> 
    </typicalLearningTime> 
    <language>el</language> 
  </educational> 
  <rights> 
    <cost> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>Όχι</value> 
    </cost> 
    <copyrightAndOtherRestrictions> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>Ναι</value> 
    </copyrightAndOtherRestrictions> 
  </rights> 
  <relation> 
    <kind> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>είναι μορφή του:</value> 
    </kind> 
    <resource> 
      <identifier> 
        <catalogue>β</catalogue> 
        <entry>β</entry> 
      </identifier> 
    </resource> 
  </relation> 
  <relation> 
    <kind> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>έχει μέρος:</value> 
    </kind> 
    <resource> 
      <identifier> 
        <catalogue>γ</catalogue> 
        <entry>γ</entry> 
      </identifier> 
    </resource> 
  </relation> 
  <relation> 
    <kind> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>αναφέρεται σε:</value> 
    </kind> 
    <resource> 
      <identifier> 
        <catalogue>α</catalogue> 
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        <entry>α</entry> 
      </identifier> 
    </resource> 
  </relation> 
  <annotation> 
    <entity>Κώστας Θεοφάνους</entity> 
    <date> 
      <dateTime>2007-3-22</dateTime> 
    </date> 
    <description> 
      <string language="el">Ευαγγέλιο για το διαφορικό λογισμό</string> 
    </description> 
  </annotation> 
  <classification> 
    <purpose> 
      <source>LOMv1.0</source> 
      <value>επιστημονικός κλάδος</value> 
    </purpose> 
    <taxonPath> 
      <source> 
        <string language="el">Βιβλιοθήκη UoM</string> 
      </source> 
      <taxon> 
        <id>324.12.3</id> 
        <entry>Λογισμός</entry> 
      </taxon> 
    </taxonPath> 
    <description> 
      <string language="el">βββββββββββ</string> 
    </description> 
    <keyword> 
      <string language="el">βββ</string> 
    </keyword> 
  </classification> 
</lom> 

Παρατηρούμε ότι μετά την εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων, η αρχική LOM περιγραφή του δ που περιείχε 

μόνο ελάχιστα πεδία μεταδεδομένων (τα, αρχικώς, με χειροκίνητο τρόπο, 

εισαχθέντα, «αναγνωριστικό» και «σχέση» του δ με τα β και γ), εμπλουτίστηκε 

σημαντικά, λαμβάνοντας τιμές για τα μεταδεδομένα του από τις τιμές των 

αντίστοιχων μεταδεδομένων των σχετιζόμενων μαθησιακών αντικειμένων του. 

Αυτή η εγγραφή LOM του δ, πλέον, μπορεί να εμφανιστεί στον editor του 

ILMMS και ο χρήστης του συστήματος να προβεί σε οποιεσδήποτε 

διορθώσεις ή συμπληρώσεις θεωρεί απαραίτητες. 

 

6.8 Συμπέρασμα 
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης μεταδεδομένων LOM, ILMMS. Το σύστημα λειτουργεί 

ως ένας metadata editor ο οποίος μπορεί να αποθηκεύει τις εγγραφές LOM 



Κεφάλαιο 6  Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος 
  διαχείρισης μεταδεδομένων LOM - ILMMS 

 - 192 - 

σε μια native XML βάση δεδομένων, ενώ έχει ενσωματωμένο το μηχανισμό 

αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων από σχετιζόμενα μαθησιακά 

αντικείμενα. Έγινε παρουσίαση των προδιαγραφών βάσει των οποίων 

σχεδιάστηκε το σύστημα και μια σύντομη αναφορά στο τεχνολογικό 

υπόβαθρο υποστήριξης της υλοποίησής του. Η αρχιτεκτονική και λειτουργική 

περιγραφή του τέθηκαν υπό εξέταση με ιδιαίτερη εστίαση στο μηχανισμό 

αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων, ο οποίος εξετάστηκε ξεχωριστά. 

Τέλος, η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτόματης παραγωγής 

πιστοποιήθηκε με τη βοήθεια σεναρίου με εικονικά μαθησιακά αντικείμενα οι 

περιγραφές των οποίων με την εφαρμογή των κανόνων του Κεφαλαίου 5 

(μέσω του μηχανισμού αυτόματης παραγωγής που τους υλοποιεί) 

εμπλουτίστηκαν σημαντικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

7.1 Ανασκόπηση της έρευνας 
Κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να μελετήσει τρόπους και 

μεθόδους για την αυτόματη παραγωγή μεταδεδομένων (και ειδικότερα 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων) και να εστιάσει πιο συγκεκριμένα στην 

ανάδειξη της αξιοποίησης των αλληλεξαρτήσεων και των σχέσεων ανάμεσα 

στα μαθησιακά αντικείμενα ενός συνόλου, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως πληροφοριακή πηγή για την περιγραφή τους με 

μεταδεδομένα. 

Σημείο εκκίνησης της έρευνας στα πλαίσια της διατριβής ήταν η έννοια 

των μαθησιακών αντικειμένων. Εξερευνήθηκε ο ρόλος των μαθησιακών 

αντικειμένων στη διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης. Ορίστηκαν τα 

μαθησιακά αντικείμενα και έγινε μια μικρή αναφορά στις πρώτες προσπάθειες 

ανάπτυξης των μαθησιακών αντικειμένων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα 

μαθησιακά αντικείμενα είναι μικρά, επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια 

περιεχομένου που επιτρέπουν στους μαθητές να επιτύχουν ένα εκπαιδευτικό 

στόχο. Επίσης, εξετάστηκαν οι αποθήκες μαθησιακού υλικού. 

Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο ρόλος των μεταδεδομένων στην οικονομία 

των μαθησιακών αντικειμένων και προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα 

μεταδεδομένα προσθέτουν αξία μέσω της περιγραφής των μαθησιακών 

αντικειμένων. Επιπλέον, τα μεταδεδομένα μπορούν να καταλογογραφηθούν 

σε αποθήκες μαθησιακού υλικού και να επιτρέψουν το διαμοιρασμό και την 

επαναχρησιμοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων. Τα μεταδεδομένα 

επιτρέπουν στους μαθητές και στους παροχείς της μάθησης να αναζητούν, 

αξιολογούν, αποκτούν και να χρησιμοποιούν μαθησιακό περιεχόμενο. 

Παίζουν έναν ανεκτίμητο ρόλο στην ευρεία χρήση των μαθησιακών 

αντικειμένων. Ωστόσο, απαιτούνται πρότυπα μεταδεδομένων για να 

καθιερωθεί ένας ομοιόμορφος τρόπος περιγραφής των μαθησιακών 

αντικειμένων, έτσι ώστε να ανακαλύπτονται και να προσπελάζονται. 

Ο ερευνητικός φακός, στη συνέχεια, στράφηκε στην ανάλυση του 

στάνταρ του ΙΕΕΕ Μεταδεδομένα Μαθησιακών Αντικειμένων – LOM. Το LOM 

είναι το πρώτο πιστοποιημένο e-learning στάνταρ που ορίζει μεταδεδομένα 
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για την περιγραφή ενός μαθησιακού αντικειμένου. Αποτελείται από ένα βασικό 

σχήμα εννέα κατηγοριών με 76 στοιχεία δεδομένων. Από την εξέταση 

διαφόρων υλοποιήσεων συστημάτων που χρησιμοποιούν το LOM ως μοντέλο 

περιγραφής των μαθησιακών αντικειμένων τους, προέκυψαν διάφορα 

συμπεράσματα. Παρόλο που το στάνταρ είναι αναμφίβολα αναγκαίο και 

χρήσιμο, υπάρχουν ακόμη κάποια πρακτικά ζητήματα που αφορούν τα 

λεξιλόγια, τη διερμηνεία και την πολυπλοκότητα, καθώς και τα συστήματα των 

βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση των εγγραφών LOM, τα οποία 

χρειάζεται να αντιμετωπισθούν. 

Συγκλίνοντας περισσότερο προς τον ειδικότερο στόχο της διατριβής, 

επιχειρήθηκε μια αναλυτική περιγραφή του προβλήματος της αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων. Αναπτύχθηκαν οι βασικές θεωρητικές αρχές 

αντιμετώπισης του προβλήματος και εξετάστηκαν διάφορες σχετικές 

ερευνητικές προσπάθειες αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων και 

συστημάτων επεξεργασίας μεταδεδομένων LOM. Ο φακός της ανάλυσης 

εστίασε σε μία από τις αναφερόμενες πηγές άντλησης μεταδεδομένων η 

οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον: τις σχέσεις και 

αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στους προς περιγραφή εκπαιδευτικούς πόρους. 

Τέθηκαν υπό διερεύνηση ερευνητικές προσπάθειες που χρησιμοποιούν αυτήν 

την πηγή μεταδεδομένων και επισημάνθηκαν οι περιορισμοί και οι ελλείψεις 

που παρουσιάζουν. 

Η απουσία ενός σαφούς θεωρητικού πλαισίου για τη δημιουργία λογικών 

κανόνων αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων από τα μεταδεδομένα 

σχετιζόμενων πόρων αντιμετωπίσθηκε με την προτεινόμενη μεθοδολογία που 

συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση καθώς θέτει σταθερές βάσεις για την 

παραγωγή ενός συνόλου λογικών κανόνων που θα παράγουν αυτόματα 

μεταδεδομένα ενός σχήματος από τα μεταδεδομένα σχετιζόμενων πόρων. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία τέθηκε σε εφαρμογή για το σχήμα 

μεταδεδομένων LOM, αφού προηγουμένως έγινε μια μικρή προσαρμογή της 

σημασιολογίας των σχέσεων του LOM για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

συσχετίσεις μαθησιακών αντικειμένων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής, παρήχθηκε ένα σύνολο 72 λογικών 

κανόνων. 
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Για την πρακτική υλοποίηση των θεωρητικών συμπερασμάτων της 

έρευνας επιχειρήθηκε η ανάπτυξη του ILMMS, ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης μεταδεδομένων LOM για μαθησιακά αντικείμενα. 

Τέθηκαν οι προδιαγραφές του συστήματος, εισήχθη το απαραίτητο 

τεχνολογικό υπόβαθρο υποστήριξης του συστήματος και έγινε αναφορά στην 

αρχιτεκτονική και τη λειτουργική περιγραφή του. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η 

εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων του 

ILMMS στη βάση ενός παραδειγματικού σεναρίου υλοποίησης, σύμφωνα με 

το οποίο προέκυψε μια εμπλουτισμένη περιγραφή ενός νεοεισαγόμενου στη 

βάση δεδομένων μαθησιακού αντικειμένου με αυτόματο τρόπο. 

 

7.2 Η συμβολή της διατριβής 
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, διεξήχθη μια 

πολυεπίπεδη έρευνα η οποία προσπάθησε να προσεγγίσει το πρόβλημα της 

αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων, με ιδιαίτερη εστίαση στα 

μεταδεδομένα μαθησιακών αντικειμένων που έχουν ως στόχο την υποστήριξη 

συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η αυτόματη παραγωγή πρότυπων 

μεταδεδομένων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποσότητα των 

μεταδεδομένων τα οποία περιγράφουν τα μαθησιακά αντικείμενα, έτσι ώστε 

να τα καταστήσει εύκολα αναζητήσιμα και προσβάσιμα και να συμβάλει 

καθοριστικά στην επαναχρησιμοποίησή τους. 

Από τις πηγές άντλησης μεταδεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στις 

σχέσεις ανάμεσα στους περιγραφόμενους πόρους. Αφού έγινε μια 

ανασκόπηση σχετικών ερευνητικών προσπαθειών, εντοπίστηκε η καθοριστική 

έλλειψη ενός αναγκαίου θεωρητικού υποβάθρου για τη δημιουργία λογικών 

κανόνων αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων από μεταδεδομένα 

σχετιζόμενων πόρων. Διαπιστώθηκε ότι απουσιάζει ένα γενικότερο, κοινό 

πλαίσιο μεθοδολογίας το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

καθοδηγητικό σχέδιο με τελικό στόχο την αναγνώριση του συνόλου των 

λογικών κανόνων που θα παράγουν μεταδεδομένα ενός πόρου στηριζόμενοι 

στα μεταδεδομένα σχετιζόμενων πόρων του. Έτσι, οικοδομήθηκε μια 

συγκροτημένη θεωρητική κατασκευή, βάση της οποίας είναι η σημασιολογία 
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των σχέσεων που συνδέουν τους προς περιγραφή πόρους και εισήχθη η 

καινοτόμος έννοια των «χαρακτηριστικών σύνδεσης» που αποτελούν τις 

αλληλοεπηρεαζόμενες ιδιότητες των πόρων που συνδέονται με μια ορισμένη 

σχέση.  

Τα χαρακτηριστικά σύνδεσης αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον 

οποίο προτάθηκε μια πρωτότυπη μεθοδολογία που αναγνωρίζει λογικούς 

κανόνες αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων από μεταδεδομένα 

σχετιζόμενων πόρων. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας παράγει δύο οικογένειες 

κανόνων: (α) κανόνες παραγωγής νέων σχέσεων για τον εμπλουτισμό των 

ήδη υφιστάμενων σχέσεων με νέες υπονοούμενες σχέσεις και (β) κανόνες 

παραγωγής πεδίων μεταδεδομένων (πλην των σχέσεων) με βάση τα 

αντίστοιχα πεδία σχετιζόμενων πόρων. 

Βασική ιδιότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η ανεξαρτησία 

από το χρησιμοποιούμενο σχήμα μεταδεδομένων για την περιγραφή των 

πόρων, μιας και τα χαρακτηριστικά σύνδεσης είναι μια έννοια υψηλοτέρου 

επιπέδου από τα πεδία μεταδεδομένων ενός σχήματος. 

Από την εφαρμογή της μεθοδολογίας στο σχήμα LOM που είναι ένα 

καθιερωμένο στάνταρ περιγραφής μαθησιακών αντικειμένων, προέκυψε ένα 

σύνολο 70 περίπου λογικών κανόνων αυτόματης παραγωγής πεδίων 

μεταδεδομένων του LOM, αρκετοί από τους οποίους αποτελούν πρωτότυπη 

συνεισφορά, αφού δεν αναφέρονται αντίστοιχοι στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. 

οι κανόνες 4, 15, 23, 37, 47, 50, 59, 63, 65 του Κεφαλαίου 5). 

Τέλος, στην ανάπτυξη του συστήματος ILMMS έχουν ενσωματωθεί 

καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως είναι η χρήση ελληνικού περιβάλλοντος 

διεπαφής του LOM metadata editor (με χρήση της ελληνικής μετάφρασης του 

LOM από το CEN/ISSS Learning Technologies Workshop στο [25]), η χρήση 

μιας native XML βάσης δεδομένων για την αποθήκευση των εγγραφών LOM 

των μαθησιακών αντικειμένων (και όχι σχεσιακής βάσης όπως συμβαίνει στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων) και η ενσωμάτωση του μηχανισμού της 

αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων μέσα στον editor με την παροχή της 

δυνατότητας στο χρήστη να παρακολουθεί τα βήματα της διαδικασίας. 

 

7.3 Ανοιχτά ζητήματα – Μελλοντική έρευνα 
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Το αντικείμενο της διατριβής αποτελεί έναν ταχύτατα εξελισσόμενο 

ερευνητικό χώρο. Η απαίτηση για πλούσια, έγκυρα και χωρίς σημαντικό 

κόστος και προσπάθεια, πρότυπα μεταδεδομένα για εκπαιδευτικούς πόρους 

είναι βασική προτεραιότητα της επιστημονικής κοινότητας. Η παρούσα 

διατριβή συνεισέφερε στην επιστημονική έρευνα της αυτόματης παραγωγής 

μεταδεδομένων, τη μεθοδολογία του Κεφαλαίου 4 και τους κανόνες αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων για το σχήμα LOM του Κεφαλαίου 5. 

Ωστόσο, υπάρχει ένας αριθμός ζητημάτων που είναι απόρροια της 

παρούσας ερευνητικής προσέγγισης και παραμένουν ανοιχτά, μιας και δεν 

αντιμετωπίστηκαν στα περιορισμένα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής (η 

οποία επικεντρώνει σε συγκεκριμένο, σαφώς καθορισμένο ερευνητικό στόχο). 

Τα ζητήματα αυτά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα 

μελλοντικών ερευνητικών προσπαθειών συνοψίζονται στα εξής: 

• Λειτουργία του μηχανισμού αυτόματης παραγωγής 

μεταδεδομένων του ΙLMMS ως πλήρους συμπερασματικής 
μηχανής. Στην παρούσα μορφή του ο μηχανισμός αυτόματης 

παραγωγής μεταδεδομένων του ILMMS παράγει αυτόματα 

μεταδεδομένα για κάθε μαθησιακό αντικείμενο η περιγραφή LOM του 

οποίου εμφανίζεται στον LOM editor του ILMMS. Πέρα από τις σχέσεις 

της τρέχουσας εγγραφής οι οποίες μπορούν να εμπλουτιστούν με 

υπονοούμενες σχέσεις με βάση τις σχέσεις ήδη καταχωρημένων 

αντικειμένων στη βάση δεδομένων, ο εμπλουτισμός με νέες 

υπονοούμενες σχέσεις γίνεται και στα αντικείμενα τα οποία είναι ήδη 

καταχωρημένα στη βάση (και όχι μόνο στην τρέχουσα εγγραφή που 

εμφανίζεται στον editor). Ο επηρεασμός, όμως, των μεταδεδομένων 

ενός νεοεισαγόμενου αντικειμένου (πλην των σχέσεων) δεν είναι 

αμφίδρομος, δηλ. δεν επηρεάζονται τα μεταδεδομένα αντικειμένων που 

είναι ήδη καταχωρημένα στη βάση δεδομένων, όπως θα έπρεπε. Η 

λειτουργία του μηχανισμού με τέτοιον αμφίδρομο τρόπο, είναι δυνατή 

μόνο αν αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα μιας πλήρους 

συμπερασματικής μηχανής ή μηχανής κανόνων (inference engine ή 

rule engine). Τα πρώτα βήματα σε μια τέτοια προσέγγιση είναι ο 

καθορισμός πολιτικής επίλυσης συγκρούσεων στις τιμές των 

μεταδεδομένων, η ταυτοποίηση κάθε μεταδεδομένου ως «έγκυρου» ή 
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ως «εκκρεμούς», κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του 

μηχανισμού αυτόματης παραγωγής ως rule engine αποτελεί γενικότερο 

ζήτημα του επιστημονικού χώρου της τεχνητής νοημοσύνης και 

παραμένει εκκρεμές και ανοιχτό για μελλοντική έρευνα. 

• Ενσωμάτωση του ILMMS στο χρησιμοποιούμενο LMS του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το ILMMS στην τρέχουσα έκδοσή του, 

τρέχει ως αυτόνομη εφαρμογή, ανεξάρτητη από οποιοδήποτε 

μαθησιακό σύστημα διαχείρισης. Η ενσωμάτωσή του σε ένα LMS είναι 

απαραίτητο βήμα ώστε να επιλυθούν μια σειρά από εκκρεμότητες, 

όπως είναι η ενιαία λειτουργία του ILMMS ως μια πλήρης αποθήκη 

μαθησιακού υλικού (Learning Object Repository) στην οποία θα 

αποθηκεύονται με πρότυπο και οργανωμένο τρόπο και τα ίδια τα 

μαθησιακά αντικείμενα και όχι μόνο οι περιγραφές τους, η καθιέρωση 

πρότυπου συστήματος αναγνώρισης των μαθησιακών αντικειμένων, η 

χρήση πρότυπου περιβάλλοντος αναζήτησης των αντικειμένων (με το 

οποίο θα γίνεται δυνατή η εκτέλεση ποικίλων ερωτημάτων στη βάση 

δεδομένων με βάση τις πλούσιες περιγραφές LOM των αντικειμένων), 

κ.ό.κ. 

• Εμπλουτισμός του ILMMS με δυνατότητες αξιοποίησης και άλλων 
πηγών αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων. Το ILMMS μπορεί 

να εμπλουτιστεί έτσι ώστε να αποκτήσει δυνατότητες αξιοποίησης και 

των άλλων τριών πηγών αυτόματης παραγωγής μεταδεδομένων. Έτσι, 

ένα ενδιαφέρον ερευνητικό ζήτημα είναι η ενσωμάτωση στο ILMMS 

μεθόδων και εργαλείων ανάλυσης περιεχομένου, καθώς και της 

δυνατότητας αξιοποίησης πληροφοριών περιβάλλοντος (από το LMS 

στο οποίο θα ενσωματωθεί). 

Η περαιτέρω επέκταση και αξιοποίηση του ILMMS στα πλαίσια της 

υποστήριξης μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, με βάση τις ανωτέρω 

διαπιστώσεις μπορεί να δημιουργήσει τις προοπτικές για νέες ερευνητικές 

επιλογές στο χώρο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. 
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