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Περίληψη 

Η ραγδαία επέκταση και εξέλιξη του Διαδικτύου κατέστησε το χώρο του 

Παγκόσμιου Ιστού ένα από τα πιο δημοφιλή περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Οι 

ταχύρυθμες αυτές εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο νέα στοιχεία όσο αφορά στις 

θεωρίες διδασκαλίας στο χώρο της εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση σε 

μαθητικοκεντρικές διαδικασίες. 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του περιβάλλοντος του Ιστού είχε ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση ενός νέου μοντέλου εκπαίδευσης αυτό της Εκπαίδευσης μέσω Ιστού 

(Web Based Training). 

Η εξέλιξη των Ευφυών Διδακτικών Συστημάτων και η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που υποστηρίζουν μοντέλα εκπαίδευσης βασιζόμενα 

σε περιβάλλον Ιστού όπως η εξ' αποστάσεως διδασκαλία (σύγχρονη ή ασύγχρονη), 

απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα, προβάλλοντας την εξ' αποστάσεως διδασκαλία σαν 

μια αξιόπιστη και πλήρως ικανοποιητική προοπτική. 

Πέρα όμως από τα πολλά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής εκπαίδευσης μία 

σειρά μειονεκτημάτων εμφανίστηκαν στο προσκήνιο της νέας εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας. 

Επικεντρώνοντας στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, τα 

μειονεκτήματα που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία (Ritchie and Hoffman, 1997; 

Wulf, 1996; Pernici and Casati, 1997; Relan and Gillani, 1997; Hunt 1999) 

σχετίζονται κυρίως με την αίσθηση απομόνωσης που μπορεί να έχουν οι 

εκπαιδευόμενοι λόγω της απόστασης, την αδυναμία στην σύνθεση μαθησιακού 

μοντέλου των ατομικών μαθησιακών χαρακτηριστικών του κάθε εκπαιδευόμενου, και 

πιθανά πρόβλημα στη παρακολούθηση πορείας επίδοσης του κάθε εκπαιδευόμενου 

λόγω της αποσπασματικής αλληλεπίδρασης με το διδάσκοντα. 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος Ιστού που να μετριάζει τα μειονεκτήματα αυτά. Το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον Ιστού που αναπτύχθηκε από μηδενική βάση στα πλαίσια της διατριβής 

αυτής, ονομάζεται See Yourself Mprove (SYIM). 
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Δύο είναν οι βασικοί καινοτομικοί άξονες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

Ιστού, SYIM: 

1. Η χρήση των Μαθητικών Μοντέλων (Student Models). 

2. Η ενσωμάτωση τεχνικών Συλλογισμού βασισμένου σε Ανάλογες 

Περιπτώσεις (Case Based Reasoning), στα πλαίσια της ασύγχρονης εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η εκτεταμένη χρήση και τα γενικότερα οφέλη που έχουν αποκομισθεί από τη 

χρήση των Μαθητικών Μοντέλων στο χώρο της παραδοσιακής εκπαίδευσης 

(Golstein 1982, Matsuda and Okamoto 1992; Carr and Goldstein, 1977; Sleeman, 

1983; Burton, 1982; Matsuda and Okamoto, 1993; Sleeman, 1987; Greer and 

McCalla, 1994, p. 8; Baffes and Mooney, 1996; Bull, 1997; Bull and Brna, 1999) 

οδήγησαν στον πειραματισμό της χρήσης τους και στο μοντέλο της ασύγχρονης εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Από την άλλη πλευρά, η τεχνική του Συλλογισμού βασισμένου σε Ανάλογες 

Περιπτώσεις (ΣΑΠ) που αποτελεί μία διαδεδομένη μέθοδο Τεχνητής Νοημοσύνης η 

οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση νοητικών συμπεριφορών όπως, η 

μάθηση, η απομνημόνευση, ο προγραμματισμός και η επίλυση προβλημάτων (Han 

1993, ρ. 8; McCalla et. al 1988; Weber, 1996;Weber and Specht 1997; Murray et al. 

1990; Edelson, 1991; Feifer and Allender, 1994; Schult and Reimann 1995; Ashley 

and Aleven 1991; Duand McCalla 1991; Kolodner, 1991; Faries and Schlossberg, 

1994; Ross 1984; McCormack 1995), παρείχε ένα ισχυρό κίνητρο για την 

ενσωμάτωση ανάλογων τεχνικών στο περιβάλλον του SYIM. 

Οι διαδικασίες οι οποίες υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον του SYIM, έδωσαν 

έμφαση στη καταγραφή και τη δυνατότητα μοντελοποίησης των μαθησιακών 

δυσκολιών των εκπαιδευομένων και στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός ήταν η ενίσχυση των βοηθητικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών διαθέσιμων τόσο στον εκπαιδευτή όσο και στον 

εκπαιδευόμενο συντελώντας στη διευκόλυνση της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας προς όφελος και των δύο πλευρών. 

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης του SYIM: 

α.. Σε επίπεδο Μαθητικών Μοντέλων σε σχέση με Μαθητικά Μοντέλα πού 

είναι γνωστά από τη βιβλιογραφία, 
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β. Σε επίπεδο παροχής χαρακτηριστικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τον 

εκπαιδευτή και τον μαθητή σε σχέση με τα δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, 

γ. Σε επίπεδο καινοτομικών υπηρεσιών που ενσωματώνει το SYIM 

(βασισμένες σε τεχνικές που υιοθετήθηκαν από Ευφυή Διδακτικά Συστήματα και 

Προσαρμόσιμα Υπερμεσικά Συστήματα) σε σχέση με τα αντίστοιχα δημοφιλέστερα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, 

σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πιλοτικής χρήσης του 

SYEVI σε πραγματικές συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι το SYIM αποτελεί ένα αρκετά χρήσιμο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον το οποίο ικανοποιεί τους αρχικούς στόχους υλοποίησης του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.1 Εισαγωγή 

Αποτελέσματα διαφόρων ερευνητικών μελετών τεκμηριώνουν ότι η χρήση 

νέων τεχνολογιών συμβάλλει θετικά στη μαθησιακή ικανότητα των μαθητών όσον 

αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την εμβάθυνση σε κάποιο συγκεκριμένο 

γνωστικό πεδίο. (Kulik and Kulik, 1991, Pisapia and Perlman, 1992, Kane 1994). Ο 

Η/Υ έχει αποτελέσει το σύγχρονο εποπτικό εργαλείο τόσο για το μαθητικό πληθυσμό 

(Hedney, 1998), όσο και για τους καθηγητές, βοηθώντας τους να 

επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους ως εκπαιδευτές εντός και εκτός τάξης (Office of 

Technology Assessment, 1995). 

To γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη ραγδαία επέκταση και εξέλιξη του 

Διαδικτύου κατέστησε το χώρο του Ιστού ένα από τα ποιο δημοφιλή πολυμεσικά 

περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό καταργήθηκε η "γνωστική 

απομόνωση" των μαθητών και των καθηγητών αφού η έρευνα, πρόσβαση και η 

ανάκτηση της πληροφορίας άλλαξε οριστικά. 

Οι ταχύτατες αυτές εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο νέα στοιχεία όσο αφορά 

τη θεωρία της μάθησης. Οι ευρύτερα αποδεκτές θεωρίες διδασκαλίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης είναι αυτή του συμπεριφορισμού/γνωστικισμού (behaviorism/ 

cognitivism) και η θεωρία της εποικοδομητικής κατασκευής της γνώσης 

(constructivism) (Law 1995). 

Παρ' ότι η ανάλυση και η σύγκριση των δύο θεωριών δεν αποτελεί στόχο της 

παρούσας μελέτης, η συνεισφορά τους στη διαδικασία διδασκαλίας μέσω Διαδικτύου 

αποτελεί λόγο σύντομης αναφοράς σ' αυτές. 

1.2 Θεωρίες διδασκαλίας. 

Κατά τη πάροδο του τελευταίου αιώνα η διαδικασία της διδασκαλίας ήταν 

καθηγητοκεντρική όπου ο καθηγητής αποτελούσε τη πηγή της γνώσης βρισκόμενος 

στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του 

περιεχομένου και του ρυθμού μετάδοσης της γνώσης (David, 1990; Kolderie 1990). 
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Η διαδικασία της διδασκαλίας αποτελούσε μία καλά καθορισμένη δραστηριότητα με 

συγκεκριμένη δομή η οποία μπορούσε να μεταδοθεί ως μία σειρά δεξιοτήτων, ενώ 

παράλληλα η γνώση παρουσιαζόταν στους εκπαιδευόμενους γραμμικά και με 

παθητικό τρόπο (Strommen and Lincoln, 1992). 

Η θεωρία της εποικοδομητικής κατασκευής της γνώσης από τη πλευρά της, 

υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι αντί να αποδέχονται παθητικά την μεταδιδόμενη 

γνώση και να την αποστηθίζουν, πρέπει να χρησιμοποιούν δημιουργικά τις 

υπάρχουσες γνώσεις τους, ερευνώντας, ασκώντας κριτική και να συνδέουν τη νέα 

γνώση με τη προϋπάρχουσα, κατασκευάζοντας την δική τους εκδοχή (Jonassen, 

1994). Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευόμενος μετέχει ενεργητικά στη δημιουργία της 

γνώσης, μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων (problem solving), 

εμβάθυνσης και αξιοποίησης εμπειριών, αποκτώντας μεγαλύτερη υπευθυνότητα στη 

διαδικασία της μάθησης (Law, 1995). 

Η συνεργασία και η συνεργατική μάθηση αποτελούν πολύ σημαντικές έννοιες 

στη θεωρία της εποικοδομητικής κατασκευής της γνώσης (Johnson, 1986; Nelson and 

Skon, 1981) η οποία είναι μαθητικοκεντρική. 

Ο ρόλος του καθηγητή διαφοροποιείται. "Ο καθηγητής αποτελεί το πιλότο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά οι εκπαιδευόμενοι αποτελούν το πλήρωμα και όχι 

τους επιβάτες" (Brooks and Brooks, 1993, p. 60). Έτσι ο καθηγητής είναι υπεύθυνος 

στο να οργανώνει τη θεωρία σε νοηματικές ενότητες προβλημάτων ή ερωτήσεων έτσι 

ώστε να κεντρίζεται το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου βοηθώντας τον στην 

διαδικασία της εμβάθυνσης και ανάπτυξη νέων ιδεών καθώς και την σύνδεση αυτών 

με τη προηγούμενη γνώση του εκπαιδευόμενου. 

Σύμφωνα με τον Lebow, οι βασικές αρχές που διέπουν τη θεωρία της 

εποικοδομητικής κατασκευής της γνώσης είναι η συνεργασία, η αυτονομία, η 

παραγωγικότητα, η αντανακλαστικότητα, η ενεργή συμμετοχή, η ατομική ικανότητα 

άντλησης πληροφορίας και ο πλουραλισμός (Lebow, 1993, ρ.5). 

Ένα σημαντικό σημείο διαφοροποίησης της θεωρίας αυτής είναι η έμφαση 

που προσδίδει στην δημιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων παρά στην 

αλληλουχία διδακτικών συνόδων (Jonassen, 1994). Το εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

κατά τη θεωρία αυτή, αποτελεί το χώρο στον οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

συνεργαστούν να ανταλλάξουν απόψεις να αντιπαραθέσουν ιδέες χρησιμοποιώντας 
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μία πληθώρα εργαλείων και πηγών πληροφόρησης στην επιβλεπούμενη προσπάθεια 

τους να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα (Wilson, 1996, ρ.5). 

Σύμφωνα με τις απόψεις ερευνητών (Me Manus, 1995; Me Manus, 1996; 

Hackbarth 1997b; Starr, 1997; Duffy and Bednar 1992) το Διαδίκτυο μπορεί να 

θεωρηθεί το υπέρτατο μαθησιακό περιβάλλον για τη θεωρία της εποικοδομητικής 

κατασκευής της γνώσης. Η δομή του περιβάλλοντος του Ιστού είναι καλά 

προσαρμοσμένη στις διδακτικές προδιαγραφές της θεωρίας, εμπεριέχοντας αρκετές 

πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων ή την εμβάθυνση σε μία θεματική ενότητα μέσα από τη συγκριτική 

ανάλυση. 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του περιβάλλοντος του Ιστού είχε ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση ενός νέου μοντέλου εκπαίδευσης αυτό της εκπαίδευσης μέσω Ιστού 

(Web Based Training). Τα αποτελέσματα αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης σε 

σύγκριση με το παραδοσιακό μοντέλο της "κατά πρόσωπο εκπαίδευσης" αναφέρονται 

στη σχετική μελέτη του Harasim (1995), και των συνεργατών του και συνοψίζονται 

στα ακόλουθα σημεία: 

• Ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει σε αυτόν του μέντορα και του βοηθού. 

• Οι εκπαιδευόμενοι μετέχουν ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και οι συζητήσεις γίνονται λεπτομερέστερες και αναλυτικές. 

• Διευρύνεται η πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης. 

• Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται ποιο ανεξάρτητοι. 

• Εξισώνεται η πρόσβαση στο διδάσκονται και γίνεται αμεσότερη. 

• Αυξάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητών. 

• Η εκπαίδευση γίνεται μαθητοκεντρική και η μάθηση γίνεται σύμφωνα 

με τους ρυθμούς του εκπαιδευόμενου. 

• Οι μαθησιακές ευκαιρίες εξισώνονται για τους εκπαιδευόμενους ενώ 

αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις τους μεταξύ τους. 

• Η διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης γίνεται συνεργατική. 

• Αυξάνεται ο χρόνος σκέψης και επεξεργασίας ιδεών καθώς οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και να ερευνήσουν το 

διαδίκτυο. Η τάξη γίνεται παγκόσμια. 
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• Καταλύεται η ιεραρχία καθηγητού μαθητού καθώς οι καθηγητές 

γίνονται μαθητές και οι μαθητές καθηγητές. (Hararism et al. 1995, pp.14-15). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα θετικά αποτελέσματα της 

διδασκαλίας μέσω Web και παραλείπουν και ορισμένα προβλήματα τα οποία θα 

αναφερθούν στη συνέχεια. 

Η δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω Ιστού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών, αποτέλεσαν γόνιμο έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευσης και την εμφάνιση νέων εκπαιδευτικών μοντέλων. 

1.3 Μοντέλα εζ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με τον Moore (1977), υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες διδακτικών 

μεθόδων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες όπου 

ο καθηγητής έχει ταυτόχρονη και φυσική παρουσία μέσα στην τάξη με τους 

εκπαιδευόμενους και ο βασικός τρόπος επικοινωνίας είναι η φωνή (Moore, 1997; 

Kayne and Rubmle 1979). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες όπου υπάρχει χωρικός ή χρονικός διαχωρισμός καθηγητή και 

εκπαιδευομένων και η μεταξύ τους επικοινωνία διεξάγεται με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων (Moore, 1977; Keegan, 1996, p.8). Ο Moore περιγράφει τις 

διαδικασίες αυτές με τον όρο "εξ' αποστάσεως διδασκαλία". 

Οι σπουδές μέσω αλληλογραφίας (correspondence studies), οι ανοιχτές και οι 

ανεξάρτητες (open/independent studies) σπουδές είναι αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα της δεύτερης αυτής οικογένειας με κύρια χαρακτηριστικά την 

ανεξαρτησία των εκπαιδευομένων όσο αφορά το χρόνο, τη διάρκεια, το περιεχόμενο 

καν το ρυθμό εκπαίδευσης τους (Keith, Keegan and Magnus 1993). 

Ο όρος εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες που 

αφορούν τόσο τη διαδικασία της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας; όσο και της εξ' 

αποστάσεως μάθησης (Keegan, 1996, ρ. 38). 

Σαν όρος, υποδηλώνει τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου 

εκπαίδευσης όπως ο διαχωρισμός εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, χαρακτηριστικό 

σημείο διαφοροποίησης από το μοντέλο της παραδοσιακής εκπαίδευσης, τόσο στη 

διαδικασία ανάπτυξης και παράδοσης των μαθημάτων (εξ' αποστάσεως διδασκαλία) 

όσο και στη διαδικασία υποστήριξης της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων (εξ' 

αποστάσεως μάθηση). 
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Δύο κατηγορίες εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να διακριθούν με βάση 

το χρόνο και τον τρόπο αλληλεπίδρασης καθηγητή και εκπαιδευομένων : 

i. Η σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, που περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις 

σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση τεχνολογιών αποστολής βίντεο και φωνής 

(vidéoconférence), όπου οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να παρευρίσκονται σε 

συγκεκριμένες ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, σε συγκεκριμένο χρόνο, ώστε 

να μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

ii. Η ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, που περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις 

σε μη πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία 

καθηγητή και εκπαιδευομένων σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο ενώ οι 

αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή συνεδρίων σε περιβάλλον Ιστού. Με τον τρόπο αυτό τα 

μαθήματα γίνονται διαθέσιμα σε κάθε εκπαιδευόμενο ανεξάρτητα από 

οποιοδήποτε χωρικό ή χρονικό περιορισμό (Wedemeyer, 1981). 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος Ιστού που να συμβάλλει στην άρση ή το μετριασμό μερικών 

εκπαιδευτικών αδυναμιών από αυτές που παρουσιάζει η ασύγχρονη εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό ακολουθεί η περαιτέρω ανάλυση του μοντέλου αυτού. 

1.4 Πλεονεκτήαατα και μειονεκτηαατα της ασύγγρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα 

όσο και από μειονεκτήματα τα οποία αναφέρονται κατά περίπτωση στη συνέχεια 

(Τσινάκος και Μαργαρίτης, 2001c). ' 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης 

αφορούν την αποδέσμευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το χώρο και το χρόνο, 

η μετάδοση της σε παγκόσμια εμβέλεια, δυνατότητα ομαδικής συνεργασίας ή 

ατομικού προγραμματισμού μάθησης -παρακολούθησης (Kaiin, 1994; Kruse, 1997a; 

Hill 1997). 

Αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα αυτά είναι: 

1 Τσινάκος Α. και Μαργαρίτης Κ., (2001c). Σύγχρονες θεωρίες διδασκαλίας και εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Διδακτική των Μαθηματικών και 

Πληροφορική στην Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου 2001. 
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i. Ευελιξία στο προγραμματισμό παρακολούθησης και την πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε 

εκπαιδευόμενου. 

ii. Περισσότερος χρόνος επεξεργασίας κάποιας ιδέας /σκέψης, αφού ο 

εκπαιδευόμενος δεν καλείται να απαντήσει αμέσως σε κάποιο θέμα αλλά 

έχει χρόνο να ερευνήσει βιβλιογραφία, σχετικές αναφορές στο δίκτυο κλπ. 

iii. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο, η ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

ευνοεί την αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση καθώς δίνεται η δυνατότητα στον 

εκπαιδευόμενο να δημιουργήσει το δικό του εκπαιδευτικό περιβάλλον 

επιλέγοντας συνεργάτες, πηγές πληροφόρησης και ρυθμό εκπαίδευσης. 

ίν. Ευνοείται η συνεργατική μάθηση (Khan, 1997; Kaiin 1994; Dillon and Zhu, 

1997; Bostock 1997; Harasim 1990), καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε 

άλλους διδάσκοντες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνεδρίων Ιστού. 

Η μελέτη του Khan (1997) για τη συνεργατική μάθηση στην ασύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, τα συνέδρια (web conference) και οι χώροι 

συζητήσεων (chat rooms) είναι πιο εκτεταμένα και πιο συμμετοχικά σε 

σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία διαλέξεων (Khan, 1997, ρ. 170). 

ν. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, οι δυνατότητες ομαδικής συνεργασίας και 

μάθησης (peer networking -group learning) που είναι διαθέσιμες, τείνουν να 

καταστήσουν το εκπαιδευτικό αυτό περιβάλλον ως το πιο αποτελεσματικό 

προς την κατεύθυνση αυτή (Pritichard, 1998; Khan, 1997; Harasim, 1990; 

Hall, 1997b; Holden and Wedman, 1993; Wulf, 1996). 

vi. Παρέχεται η ίση δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

εφόσον ο χρόνος απάντησης δεν αποτελεί άμεσα, κρίσιμο μέγεθος. Κατά 

συνέπεια ευνοούνται άτομα που δεν έχουν το χάρισμα της άμεσης σκέψης ή 

λόγω χαρακτήρα δεν μετέχουν δυναμικά σε μία ζωντανή συζήτηση. 

vii. Παρέχεται η δυνατότητα μάθησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα 

που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε εκπαιδευτικούς χώρους. 

viii. Η διαδικασία της παράδοσης από πλευράς καθηγητή μειώνεται σημαντικά 

ενώ αυξάνεται η διαδικασία υποβοήθησης και καθοδήγησης των 

εκπαιδευομένων. 

ix. Γίνεται χρήση τεχνολογίας χαμηλού κόστους, αφού δεν χρειάζεται μεγάλο 

εύρος δικτύου για να διεκπεραιωθεί μία εκπαιδευτική διαδικασία. 
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χ. Διευρύνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλου σπουδών ανεξάρτητα από το 

χώρο που βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος. 

Από την άλλη πλευρά μερικά από τα μειονεκτήματα της ασύγχρονης εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευσης αφορούν την έλλειψη οπτικών ενδείξεων όσο αφορά την 

κατανόηση κάποιας έννοιας, το πολλαπλασιασμό των πρόχειρα δημοσιευμένων 

μαθημάτων στο περιβάλλον του Web, τα πιθανά προβλήματα διαδικτύωσης 

K.a.(Ritchie and Hoffman, 1997; Wulf, 1996; Pernici and Casati, 1997; Relan and 

Gillani, 1997; Hunt 1999). Αναλυτικότερα τα μειονεκτήματα αυτά είναι: 

i. Η αίσθηση απομόνωσης που μπορεί να έχουν οι εκπαιδευόμενοι λόγω της 

απόστασης και της έλλειψης φυσικής επαφής με τον διδάσκοντα ή τους 

υπόλοιπους εκπαιδευόμενους, 

ii. Η ύπαρξη ασαφειών σχετικά με το προς μελέτη υλικό λόγω της αδυναμίας 

ύπαρξης άμεσης απάντησης από το διδάσκοντα ή πρόσβασης σ' αυτόν, 

iii. Διστακτικότητα από μερικούς εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές που δεν 

έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την ανάγκη 

συνεχούς παρακολούθησης τους λόγω των συνεχών εξελίξεων, 

iv. Έλλειψη αυθορμητισμού λόγω απουσίας αλληλεπιδράσεων σε πραγματικό 

χρόνο, 

ν. Αδυναμία στη σύνθεση μαθησιακού μοντέλου καθώς τα ατομικά μαθησιακά 

χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευόμενου είναι δύσκολο να εντοπιστούν 

από το διδάσκοντα και να απομονωθούν μέσα από τη δαιδαλώδη δομή ενός 

συνεδρίου σε περιβάλλον Ιστού ή από τα διάφορα μηνύματα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

vi. Η έλλειψη σχεδιασμού και ανάπτυξης σε επαγγελματικό επίπεδο 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που να προωθούν τις δυνατότητες ομαδικής 

συνεργασίας και μάθησης (Pritichard, 1998; Khan, 1997; Harasim, 

1990;Hall, 1997b; Holden and Wedman, 1993; Wulf, 1996). 

vii. Πρόβλημα στη παρακολούθηση πορείας επίδοσης του κάθε εκπαιδευόμενου 

λόγω της αποσπασματικής αλληλεπίδρασης με το διδάσκοντα και της 

έλλειψη οπτικών ενδείξεων που αφορούν την κατανόηση εννοιών (Pernici 

and Casati, 1997; Relan and Gillani, 1997; Hunt 1999). 

viii. Εξάρτηση από το περιορισμένο εύρος δικτύου για τη διεξαγωγή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου πιθανά προβλήματα δικτύωσης μπορεί να 
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αποτελέσουν εμπόδιο στην πρόσβαση στη πληροφορία ή την αποστολή 

εργασιών. 

1.5 Επίλογος 

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και του περιβάλλοντος του Ιστού απέφεραν 

σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς νέα μοντέλα εκπαίδευσης 

εμφανίστηκαν. 

Η εκπαίδευση πολλών επιπέδων διαθέσιμη σε περιβάλλον Ιστού, σε 

συνδυασμό με τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά της μάθησης βασιζόμενης στη 

τεχνολογία των υπερκειμένων, ταυτίζεται περισσότερο με το ανθρώπινο μαθησιακό 

μοντέλο (Caine and Caine, 1991, 1997; Jonassen, 1991; Kearsley, 1988; Lanza, 1991; 

Najjar, 1996). Για το λόγο αυτό τα μοντέλα εκπαίδευσης βασιζόμενα σε περιβάλλον 

Ιστού, όπως η εξ' αποστάσεως διδασκαλία, απέκτησαν δημοτικότητα, προβάλλοντας 

ως μια αξιόπιστη και πλήρως ικανοποιητική προοπτική που άρει το αδιέξοδο του 

μοντέλου της συμβατικής και ανελαστικής παραδοσιακής εκπαίδευσης, 

ικανοποιώντας και τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τάσεις που 

προβάλλουν τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και τη δια βίου εκπαίδευση ως επιτακτική 

ανάγκη. 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση λαμβάνουν χώρα και εξελίσσονται τόσο 

διαδικασίες που αφορούν την εξ' αποστάσεως διδασκαλία όσο και διαδικασίες που 

αφορούν την εξ' αποστάσεως μάθηση (Keegan 1996, ρ.38). Κατά συνέπεια, η μελέτη 

και η ανάλυση των εκπαιδευτικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να αφορούν και να λαμβάνουν 

υπόψη τόσο τον εκπαιδευτή όσο και τους εκπαιδευόμενους. Κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικό η εύρεση μεθόδων όπου προωθείται και ενισχύεται η αλληλεπίδραση 

μεταξύ εκπαιδευομένων αλλά και μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, η 

αλληλοκαθοδήγηση και η συνεργατική μάθηση (Field, 1982; Moore, 1989, p. 1-6; 

Holmerrg, 1984, p. 49-54). 

Σύμφωνα με την άποψη του Pellegrino (1993), "Στην εκπαίδευση, η μελέτη 

αφορά τις διαδικασίες που επηρεάζουν την μάθηση, το συλλογισμό και την 

μετατροπή αυτών των γνώσεων σε πιο αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας και 

μάθησης, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης". Σύμφωνα με τον ίδιο "για να επιτευχθεί 

αλλαγή στην ποιότητα της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών και των 
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αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι απαραίτητη μία τεράστια 

αλλαγή κατεύθυνσης όσο αφορά τον τρόπο αλληλεπίδρασης εκπαιδευόμενου και 

εκπαιδευτή" (Pellegrino, 1993). Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό για τους 

εκπαιδευτές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμενου και του 

ασύγχρονου μοντέλου, να γνωρίζουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους 

και τα περιθώρια βελτίωσης της, την πορεία επίδοσης των εκπαιδευομένων , τα 

ατομικά χαρακτηριστικά μάθησης τους και το τι έχουν μάθει, καθώς και εάν υπάρχει 

τρόπος βελτίωσης της μαθησιακής ικανότητας των εκπαιδευομένων . 

Όπως θα αναπτυχθεί στα επόμενα κεφάλαια, στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, η χρήση των Μαθητικών Μοντέλων (Student Models) και των τεχνικών 

Συλλογισμού βασισμένου σε Ανάλογες Περιπτώσεις (ΣΑΠ), μπορούν να 

αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. 

1.6 Δομή me Διατριβήρ. 

Το θέμα της παρούσας διατριβής αναπτύσσεται σε επτά κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις σύγχρονες διδακτικές θεωρίες και 

τα μοντέλα εκπαίδευσης, όπου δίνεται έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα που παρουσιάζει το μοντέλο της Ασύγχρονης εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των διάφορων 

εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία συνδιάζουν και ενσωματώνουν μεθόδους 

Τεχνητής Νοημοσύνης και Μοντελοποίησης. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται 

αναφορά στα πιο διαδεδομένα και επιτυχημένα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα που 

έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διάφορα Μαθητικά Μοντέλα που 

αναφέρονται στην σχετική βιβλιογραφία καθώς και η χρησιμότητα τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η επιστημονική παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος See Yourself IMprove (SYIM), το οποίο αποσκοπεί στην άρση 

προβλημάτων που παρουσιάζει το μοντέλο της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευσης συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην μοντελοποίηση των εκπαιδευομένων. 

Επιπροσθέτως η εμπλοκή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΑΠ), αποβλέπει στην 
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ενίσχυση των βοηθητικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες τόσο στον 

εκπαιδευτή όσο και στους εκπαιδευόμενους. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής 

(περιγραφή διεπαφής) η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση του περιβάλλοντος του 

εκπαιδευτή, του περιβάλλοντος του μαθητή και τέλος του περιβάλλοντος του 

διαχειριστή. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής 

εφαρμογής του περιβάλλοντος SYIM, σε πραγματικές συνθήκες ασύγχρονης εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται η σύγκριση του μοντέλου του 

SYIM με αντίστοιχα Μαθητικά Μοντέλα και του περιβάλλοντος του SYIM με τα πιο 

επιτυχημένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Τέλος γίνεται αναφορά σε μελλοντικές 

βελτιώσεις που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Συνοπτική περιγραφή του κεφαλαίου 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος 

παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των διάφορων εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία 

συνδυάζουν και ενσωματώνουν μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης (όπως ΣΑΠ) και 

Μαθητικής Μοντελοποίησης (τα Μαθητικά Μοντέλα αναπτύσσονται στο επόμενο 

κεφάλαιο). Γίνεται αναφορά στις τρεις μεγάλες κατηγορίες που διακρίνονται στη 

σχετική βιβλιογραφία, Ευφυή Διδακτικά Συστήματα (ΕΔΣ-Intelligent Tutoring 

Systems), Προσαρμόσιμα Υπερμεσικά Συστήματα (ΠΥΣ-Adaptive Hypermedia 

Systems), Εκπαιδευτικά Συστήματα Ιστού (ΕΣΙ-Web Based Education Systems) 

καθώς επίσης και σε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από την κάθε κατηγορία. 

Τα συστήματα αυτά, αποτελούν υλοποιήσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση 

ενός συγκεκριμένου στόχου (π.χ. εύρεση λύσης σε συγκεκριμένο θεματικό πρόβλημα, 

βοήθεια σε κάποια ξενάγηση κλπ), παρουσιάζουν θεματική εξάρτηση (υλοποιήσεις 

για τη φυσική τα μαθηματικά κλπ.) και δεν έχουν την επόπτευση από ανθρώπινο 

εκπαιδευτή. Αντιθέτως οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν μόνο με το σύστημα, το 

οποίο ενσωματώνει κάποιον εικονικό εκπαιδευτή (virtual tutor) για την παροχή 

οδηγιών. 

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στα πιο διαδεδομένα και 

εμπορικά επιτυχημένα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, όπως το WebCT, το TopClass, 

το VirualU κ.α., τα οποία χρησιμοποιούνται στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. 

Τα περιβάλλοντα αυτά, αποτελούν υλοποιήσεις οι οποίες δεν ενσωματώνουν 

τόσο προηγμένες τεχνικές, αλλά αποσκοπούν στην δημιουργία εκπαιδευτικών χώρων 

για τη διεξαγωγή διδασκαλίας μαθημάτων από απόσταση. Όλα τα περιβάλλοντα είναι 

θεματικά ανεξάρτητα (domain independent), είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτύου 

και επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευομένων με έναν ή περισσότερους 

πραγματικούς εκπαιδευτές. 
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2.1 Ευφυή Διδακτικά Συστήιιατα (ΕΔΣ) 

Ως ΕΔΣ ορίζονται τα συστήματα λογισμικού που περιέχουν μοντέλα 

εκπαιδευτικού περιεχομένου τα οποία καθορίζουν το τι θα διδαχθεί, καθώς επίσης και 

διδακτικές στρατηγικές οι οποίες καθορίζουν το τρόπο διδασκαλίας (Wenger, 1987; 

Ohlsson 1987). 

Τα εκπαιδευτικά μοντέλα προσδίδουν στα ΕΔΣ την απαραίτητη εμβάθυνση 

στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο προς διδασκαλία, έτσι ώστε να επιτρέπεται η 

αναδιαμόρφωση του υλικού ανάλογα με την συμπεριφορά του μαθητή. Με το τρόπο 

αυτό ο μαθητής μπορεί να μαθαίνει με βάση τις ενέργειες του (learn by doing), να 

διατυπώνει ερωτήσεις επί του εκπαιδευτικού περιεχομένου και να έχει μεγαλύτερο 

έλεγχο στην διαδικασία μάθησης του. Από την άλλη πλευρά τα διδακτικά μοντέλα 

επιτρέπουν στο εικονικό δάσκαλο του ΕΔΣ να προσεγγίζει τα πλεονεκτήματα που 

παρουσιάζει η εξατομικευμένη διδασκαλία. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται επτά είδη παραγόμενων ΕΔΣ (Murray, 1999, 

ρ. 100) τα οποία εντάσσονται σε δύο γενικότερες κατηγορίες: Παιδαγωγικού 

προσανατολισμού (pedagogy oriented) και προσανατολισμού στη Επίδοση 

(performance oriented) (Murray, 1999). Τα συστήματα Παιδαγωγικού 

προσανατολισμού επικεντρώνονται στο πώς θα διδαχθεί και με τι ακολουθία 

παραδόσεων, ένα συγκεκριμένο και πεπερασμένο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ τα 

συστήματα προσανατολισμού Επίδοσης επικεντρώνονται στην παροχή πλούσιων 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων στα οποία οι μαθητές μπορούν να αποκτούν 

δεξιότητες ως εκπαιδευόμενοι και με την παροχή ανάλογης καθοδήγησης. Στον 

Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1), παρουσιάζεται κατάταξη των επτά ειδών ΕΔΣ με 

βάση τη γενικότερη κατηγορία στην οποία ανήκουν, ενώ παράλληλα γίνεται μία 

σύντομη περιγραφή του κάθε είδους. 

2.1.1. ΕΔΣ σχεδιασμού και κατασκευής ακολουθίας μαθημάτων (Curriculum 

Sequencing and Planning). 

Τα συστήματα αυτά οργανώνουν εκπαιδευτικές ενότητες σε ιεραρχίες 

μαθημάτων, παρουσιάσεων κλπ., η διδασκαλία των οποίων συνδέεται με μία σειρά 

προαπαιτούμενων γνώσεων ή άλλων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται. Οι 
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εκπαιδευτικές ενότητες συνδέονται με ανάλογους εκπαιδευτικός στόχους ενώ 

παράλληλα υπάρχει δυνατότητα της αντιμετώπισης των αποριών από την πλευρά του 

συστήματος,. Το όλο υλικό των συστημάτων αυτών είναι αποθηκευμένο με μορφή 

κειμένου ή γραφικών. Τυπικά παραδείγματα αυτού του είδους ΕΔΣ είναι τα: 

DOCENT (Winne, 1991), IDE (Russell et al., 1988), ISD Expert (Merrill and ID2 

Research Group, 1998), Expert CML (Jones and Wipond, 1991). 

Συστήματα Παιδαγωγικού 

προσανατολισμού 

ΕΔΣ σχεδιασμού και κατασκευής ακολουθίας 

μαθημάτων (Curriculum Sequencing and 

Planning) 

ΕΔΣ διδακτικών στρατηγικών 

(Tutoring Strategies) 

ΕΔΣ πολλαπλών ειδών γνώσεων (Multiple 

Knowledge Types) 

ΕΔΣ έξυπνων υπερμέσων (Intelligent 

Hypermedia) 

Συστήματα προσανατολισμού 

Επίδοσης 

ΕΔΣ προσομοίωσης και εκπαίδευσης 

(Device Simulation and Equipment 

Training) 

ΕΔΣ θεματικής εξειδίκευσης (Domain 

Expert System) 

ΕΔΣ ειδικού σκοπού (Special Purpose) 

Πίνακας 1: Κατάταξη ΕΔΣ 

2.1.2 ΕΔΣ διδακτικών στρατηγικών (Tutoring Strategies). 

Τα συστήματα αυτά υπερτερούν λόγω της δυνατότητας τους να αναπαριστούν 

ποικιλία διδακτικών στρατηγικών. Παρότι παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με τα 

ΕΔΣ σχεδιασμού και κατασκευής (το περιεχόμενο τους είναι επίσεις αποθηκευμένο 

με τη μορφή κειμένου και γραφικών) παρά ταύτα, εμπεριέχουν στρατηγικές 

διδασκαλίας τις οποίες συνήθως χρησιμοποιούν έμπειροι εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι 

στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέγουν την κατάλληλη διδακτική μέθοδο ανάλογα με την περίπτωση που 

αντιμετωπίζουν από την πλευρά του μαθητή. 

Τα ΕΔΣ σχεδιασμού και κατασκευής επικεντρώνονται σε μακροσκοπικό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός της σειράς παρουσίασης 

θεματικών ενοτήτων. Αντίθετα, τα ΕΔΣ διδακτικών στρατηγικών επικεντρώνονται σε 

μικροσκοπικό εκπαιδευτικό επίπεδο, στο πλαίσιο του οποίου, το ΕΔΣ πρέπει να λάβει 

13 



αποφάσεις όσο αφορά τον τρόπο και το χρόνο παροχής βοηθητικών οδηγιών και 

επεξηγήσεων, ανάλογων παραδειγμάτων, ερωτήσεων και ασκήσεων στο μαθητή. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του είδους ΕΔΣ είναι τα: Eon (Murray, 

1998), GTE (Van Marcke, 1998) και REDEEM (Major et. al., 1997) 

2.1.3 Ε ΑΣ πολλαπλών ειδών γνώσεων (Multiple Knowledge Types). 

Ο προκαθορισμένος χαρακτηρισμός της φύσης της γνώσης (δεδομένα, 

διαδικασίες, ορισμοί κλπ) που υπάρχει αποθηκευμένη στα συστήματα αυτά καθώς 

και η ύπαρξη των αντίστοιχων εκπαιδευτικών στρατηγικών για τη διδασκαλία αυτών 

των γνώσεων, είναι ταυτόχρονα το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα των συστημάτων 

αυτών. 

Τα ΕΔΣ αυτού του είδους έχουν τη δυνατότητα κατάτμησης σύνθετων 

εννοιών σε βασικά απλά τμήματα γνώσεων (π.χ. ορισμούς ή δεδομένα) και 

χρησιμοποιούν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές, για κάθε είδος γνώσης, 

ώστε να διδάξουν τη σύνθετη έννοια μέσω των απλών γνωστικών τμημάτων που την 

αποτελούν. Έτσι τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα εύρεσης και σύνδεσης 

απλών εννοιών ή δεδομένων που επεξηγούν μία διαδικασία, ή τη χρήση μίας έννοιας 

για την επεξήγηση μίας άλλης. Βέβαια μια τέτοιου είδους κατάτμηση, δεν είναι πάντα 

δυνατή ή επιτυχημένη. 

Παρότι τα ΕΔΣ πολλαπλών ειδών γνώσεων διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, η 

υλοποίηση τους ακολουθεί το σχήμα της κατηγοριοποίησης της γνώσης και την 

αναπαράσταση ή τη διδασκαλία τους με βάση το τύπο της γνώσης προς εκμάθηση. 

Από την άλλη πλευρά η αντιμετώπιση των μαθητών από τα συστήματα αυτά, μοιάζει 

με αυτήν των ΕΔΣ διδακτικών στρατηγικών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ΕΔΣ 

πολλαπλών ειδών γνώσεων είναι τα CREAM-Tools (Frasson et. al, 1998), DNA 

(Shute, 1998), ED-Expert (Merrill, 1989), IRIS (Arruarte et. al, 1997), XAIDA 

(Wenzel et. al, 1998) 

2.1.4. ΕΔΣ προσομοίωσης και εκπαίδευσης (Device Simulation and Equipment 

Training). 

Στα συστήματα αυτά γίνεται παρουσίαση στο μαθητή ενός αντικειμένου (π.χ. 

μιας μηχανής) ή μίας συσκευής, ο οποίος καλείται στη συνέχεια να αναγνωρίσει τα 

τμήματα που την αποτελούν, το πώς λειτουργεί, να επιλύσει θέματα προβληματικής 
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λειτουργίας, να εκτελέσει κάποιες διαδικασίες συντήρησης κλπ. Η διαδικασία 

αναπαράστασης της γνώσης στα συστήματα αυτά δεν είναι πολύπλοκη, μια και το 

γνωστικό πεδίο είναι ντετερμινιστικό (π.χ. διαδικασία ανάφλεξης κινητήρα), όπως και 

η διαδικασία παρακολούθησης της προόδου του μαθητευόμενου καθώς και η παροχή 

βοηθητικών οδηγιών. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι τα DIAG (Towne, 

1997), RIDES (Munro et. al, 1997), SIMQUEST (Jong and vanJoolingen, 1998). 

2.1.5. ΕΔΣ θεματικής εξειδίκευσης (Domain Expert System). 

Στα συστήματα αυτά η γνώση υπάρχει αποθηκευμένη με τη μορφή κανόνων 

(Rule Based knowledge). Για τη διδασκαλία, τα ΕΔΣ θεματικής εξειδίκευσης, 

ακολουθούν συνήθως το Ανιχνευτικό Μοντέλο Μάθησης (model tracing) το οποίο 

αναφέρεται στην ανίχνευση του τρόπου με τον οποίο ο μαθητής λύνει κάποιο 

πρόβλημα και την μελέτη της συμπεριφοράς την ώρα που ο μαθητής επεξεργάζεται 

τις διαδικασίες επίλυσης. Το παραγόμενο Μαθητικό Μοντέλο συγκρίνεται με το 

αντίστοιχο μοντέλο του ειδικού (domain expert) που ήδη προϋπάρχει αποθηκευμένο 

στο σύστημα. Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη για συστήματα τα οποία προσπαθούν 

να απαντήσουν σε ερωτήσεις βοήθειας ή να παρέχουν συμβουλές και οδηγίες στο 

μαθητή κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος. Μερικά ΕΔΣ αυτού του είδους 

εμπεριέχουν στο γνωστικό τους πεδίο συλλογές από πιθανά συχνά λάθη των 

μαθητών, συνήθεις απορίες επί του εξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου, και 

επιτρέπουν την παροχή επεξηγήσεων επί των θεμάτων αυτών. 

Από την άλλη πλευρά οι μαθητές στα συστήματα αυτά συνήθως επιλύουν 

προβλήματα τα οποία αποτελούν τμήματα μίας γενικότερης θεματικής ενότητας. 

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

ζητήσουν, είτε βοήθεια και εξηγήσεις από το σύστημα, ή ακόμη και την πλήρη 

επίλυση του προβλήματος εξ ολοκλήρου από το σύστημα. 

Τα συστήματα αυτά, σε αντίθεση με αλλά ΕΔΣ, παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό 

εμβάθυνσης στο γνωστικό πεδίο που πραγματεύονται. Μερικά τυπικά παραδείγματα, 

από την πληθώρα τέτοιων συστημάτων είναι Demonstr8 (Blessing, 1997), D3 Trainer 

(Reinhardt and Schewe, 1995), Training Express (Clancey and Joerger, 1988). 
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2.7.6. ΕΔΣ ειδικού σκοπού (Special Purpose). 

Τα συστήματα του είδους αυτού εξειδικεύονται σε βάθος σε ένα θεματικό 

αντικείμενο. Παρότι ανάλογη προσέγγιση παρουσιάζουν τα ΕΔΣ προσομοίωσης και 

εκπαίδευσης και πολλαπλών ειδών γνώσεων, στην περίπτωση των ΕΔΣ ειδικού 

σκοπού η ανάπτυξη τους ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλου βαθμού εξειδίκευσης σε μία 

πολύ συγκεκριμένη θεματική περιοχή σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητευόμενων. 

Τα συστήματα αυτά παρέχουν καλύτερη και πληρέστερη υποστήριξη στους 

εκπαιδευόμενους που τα χρησιμοποιούν. 

Ένα πρόβλημα των συστημάτων αυτών είναι ότι η παρουσίαση του γνωστικού 

αντικειμένου και η προκαθορισμένη διδακτική στρατηγική αν και πολύ λεπτομερής, 

αναφέρεται και αφορά ένα συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο πληθυσμό και δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για ευρύτερες μορφές εκπαίδευσης. Τυπικά παραδείγματα 

τέτοιων συστημάτων αποτελούν τα IDLE-Tool/IMap (Bell, 1998), LAT (Frasson et. 

al, 1998). 

2.1.7. ΕΔΣ έξυπνων υπερμέσων (Intelligent Hypermedia). 

Οι λειτουργίες των συστημάτων αυτών έχουν κοινά χαρακτηριστικά με αυτές 

των ΕΔΣ σχεδιασμού και κατασκευής ακολουθίας μαθημάτων και των ΕΔΣ 

διδακτικών στρατηγικών. Σημαντικό σημείο διαφοροποίησης των συστημάτων αυτών 

από τα υπόλοιπα, αποτελεί η δυνατότητα τους να αναπροσαρμόσουν τους 

υπερσυνδέσμους (hyperlinks) και τη σειρά παρουσίασης και του διδακτικού υλικού 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή. Οι σύνδεσμοι που είναι διαθέσιμοι 

στο μαθητή μπορούν να αλλάζουν τρόπο κατηγοριοποίησης, να φιλτράρονται ή να 

προσδίδουν έμφαση σε ένα θέμα, ανάλογα με το Μαθητικό Μοντέλο του μαθητή 

(Brusilovsky, 1998). Το φιλτράρισμα συγκεκριμένων συνδέσμων μπορεί να βασίζεται 

στην ύπαρξη προϋποθέσεων για την πρόσβαση στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή 

όπως προαπαιτούμενες γνώσεις, νοηματική καταλληλότητα, βαθμός δυσκολίας, 

ετοιμότητα από την πλευρά του μαθητή κλπ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 

συστημάτων είναι τα CALAT (Kiyama et. al, 1997), GETMAS (Wong and Chan, 

1997), MetaLinks (Murray et. al, 1998). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα αυτού 

του είδους αποτέλεσαν τους πρόδρομους των Προσαρμόσιμων Υπερμεσικών 

Συστημάτων που αναπτύσσονται λεπτομερώς στη συνέχεια. 
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2.2 Προσαρμόσιμα Υπερμεσικά Συστήματα (ΠΥΣ) 

Τα Προσαρμόσιμα Υπερμεσικά Συστήματα (ΠΥΣ) αποτελούν μία σχετικά νέα 

ερευνητική κατεύθυνση στην περιοχή των Υπερμέσων και της Μοντελοποίησης, 

γνωρίζοντας ιδιαίτερη ανάπτυξη μετά το 1996 όπου παρουσιάστηκαν αρκετές 

ερευνητικές εργασίες (Brusilovsky and De Bra, 1998, 1999; Brusilovsky et al., 1997a; 

Milosavljevic et al., 1997). 

Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των παραδοσιακών Υπερμέσων αποτελεί η 

στατικότητα της παρουσίασης του περιεχομένου τους καθώς οι ίδιες σελίδες 

εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χρήστη τους. Κατά συνέπεια παρέχεται 

ακριβώς η ίδια επεξήγηση και η ίδια παραίνεση, σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων τα 

οποία δύναται να έχουν διαφορετικά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. 

Αντίθετα, τα Προσαρμόσιμα Υπερμεσικά Συστήματα, δημιουργούν ένα 

μοντέλο από στόχους, εκπαιδευτικές προτιμήσεις και το επίπεδο γνώσης για κάθε 

χρήστη ξεχωριστά. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των 

αλληλεπιδράσεων του συστήματος με το χρήστη με σκοπό την προσαρμογή του 

συστήματος στις εξατομικευμένες ανάγκες του χρήστη (Brusilovsky, 2001). Έτσι για 

κάθε μαθητή σε ένα ΠΥΣ, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρουσιάζεται 

προσαρμοσμένο στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες του μαθητή ανάλογα και με τις 

γνώσεις που ο μαθητής ήδη κατέχει για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο (De 

Bra and Calvi, 1998). Παράλληλα το σύστημα μπορεί να προτείνει και ένα σύνολο 

σχετικών υπερσυνδέσμων ώστε να βοηθηθεί ο μαθητής να προχωρήσει στην ύλη 

(Brusilovsky et al. 1998a). 

Τα είδη των διαφόρων ΠΥΣ που αναπτύχθηκαν, μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ως ακολούθως: Εκπαιδευτικά 

Υπερμέσα (Educational hypermedia), Συστήματα Πληροφόρησης και Βοήθειας 

Πραγματικού χρόνου (On-line information/help systems), Υπερμέσα Ανάκτησης 

Πληροφοριών (Information retrieval hypermedia), και Συστήματα διαχείρισης 

προσωπικών απόψεων σε χώρους δεδομένων (Systems for personalised views in 

information spaces). 

Από τα συστήματα αυτά, τα Εκπαιδευτικά Υπερμέσα και τα Συστήματα 

Ανάκτησης Πληροφοριών αποτελούν τους πιο δραστήριους ερευνητικούς τομείς, ενώ 

αρκετά δημοφιλή είναι τα συστήματα Πραγματικού χρόνου και συστήματα βοηθείας. 
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Ακολουθεί αναλυτικότερη περιγραφή σε συνδυασμό με αντίστοιχα παραδείγματα, για 

το κάθε είδος ΠΥΣ: 

2.2.1 Εκπαιδευτικά Υπερμεσα (Educational hypermedia) 

Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης παροχής υπηρεσιών στην εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση τα συστήματα αυτά γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη. Ο 

μεγάλος αριθμός συστημάτων ακόμη και με τη μορφή εργαλείων για την δημιουργία 

συγκεκριμένων μαθημάτων βασισμένα σε περιβάλλον Ιστού, έρχεται να επιβεβαιώσει 

την ωριμότητα του ερευνητικού τομέα των προσαρμοζόμενων εκπαιδευτικών 

συστημάτων και την ανάγκη ύπαρξης μαθημάτων στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

προσαρμοζόμενων στης ανάγκες των μαθητών. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων 

συστημάτων αποτελούν τα: ELM-ART (Weber and Specht, 1997), InterBook, 

(Brusilovsky et al., 1996b), 2L670 (De Bra, 1996), KBS-Hyperbook (Henze et al., 

1999), AHA! (De Bra and Calvi, 1998), SKILL (Neumann and Zirvas, 1998), 

Multibook (Steinacker et al., 1998), ACE (Specht and Oppermann, 1998), ART-Web 

(Weber, 1999). Η περιγραφή της κατηγορίας αυτής γίνεται αναλυτικότερη στη 

συνέχεια κατά την περιγραφή των Εκπαιδευτικών Συστημάτων Ιστού (ΕΣΙ) 

2.2.2 Συστήματα Πληροφόρησης και Βοήθειας Πραγματικού χρόνου (On-line 

information/help systems). 

Τα συστήματα αυτού του είδους μπορούν να χωριστούν σε υποκατηγορίες 

που περιλαμβάνουν παραδείγματα από ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, πληροφοριακά 

κιόσκια, ξεναγούς μουσείων, συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και συστήματα 

υποστήριξης. 

Οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τη 

γνώση του κάθε χρήστη για τα θέματα που παρουσιάζονται στο περιεχόμενο τους, και 

να παρέχουν ανάλογες συγκρίσεις με άλλα γνωστικά αντικείμενα, ή να προτείνουν 

λίστα από ενδιαφέροντες συνδέσμους ή σχετικά άρθρα στο περιεχόμενο τους. Τυπικό 

παράδειγμα αποτελεί το σύστημα ΡΕΒΑ-ΙΙ (Milosavljevic, 1997; Hiroshima et al., 

1998; Signore et al., 1997). 

Παρομοίως οι ξεναγοί μουσείων όπως τα ILEX (Oberlander et al., 1998), 

Power (Milosavljevic et al., 1998), Marble Museum (Paterno and Mancini, 1999), 
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S AGRES (Bertoletti and da Rocha Costa, 1999), έχουν τη δυνατότητα 

προσαρμοζόμενης ξενάγησης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. 

Τα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης αποκλίνουν κατά 

πολύ από αυτά που ήδη έχουν αναφερθεί. Στα συστήματα ηλ. εμπορίου, όπως τα 

SETA (Ardissono and Goy, 1999), TELLIM (Joerding, 1999; Milosavljevic and 

Oberlander, 1998), παρότι η διαδικασία εξερεύνησης της διαθέσιμης πληροφορίας 

στο περιβάλλον του Διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο λειτουργικό τους τμήμα, η 

διαδικασία αυτή αποτελεί ένα υποπροϊόν της βασικής δραστηριότητας τους που είναι 

η εκτέλεση κάποια συγκεκριμένης εργασίας ή η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων. 

Στη πραγματικότητα, όσο καλύτερη είναι η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, 

τόσο συντομότερη είναι η πρόσβαση του χρήστη στην επιθυμητό προϊόν. 

Τέλος τα συστήματα υποστήριξης, αποτελούν ένα συνδυασμό Έμπειρου 

Συστήματος και ΕΔΣ θεματικής εξειδίκευσης, καθώς συνδυάζει την ανθρώπινη και 

την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσει το χρήστη στη λήψη κάποιας απόφασης ή 

την επίλυση ενός προβλήματος όπως η θεραπεία ασθενών κλπ. Τα συστήματα αυτά 

κατασκευάζουν με μεγάλη ακρίβεια το μοντέλο του χρήστη που τα χρησιμοποιεί και 

εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό προσαρμοστικότητας ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν τα συστήματα ADAPTS 

(Brusilovsky and Cooper, 1999), και MMA (Francisco-Revilla and Shipman III, 

2000; de Carolis et al., 1998) 

2.2.3 Υπερμέσα Ανάκτησης πληροφοριών (Information retrieval hypermedia). 

Τα συστήματα αυτά αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά 

υποστήριξη της διαδικασίας αναζήτησης πληροφοριών του χρήστη σε ένα μη 

πεπερασμένο σύνολο πληροφοριών όπως αυτό που είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. 

Ανάλογες προσπάθειες ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία, SitelF (Stefani and Strapparava, 1999; Hirashima and Nomoto, 1999), 

WebWatcher (Joachims et al.,1997), αλλά αφορούν την αναζήτηση πληροφοριών σε 

ένα πεπερασμένο (κλειστό) σύνολο πληροφοριών. Ακόμη και στη περίπτωση του 

WebWatcher, η έρευνα αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης 

θέσης (site) του Ιστού. 

Τα Υπερμέσα Ανάκτησης πληροφοριών μπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

υποκατηγορίες. Σε συστήματα που είναι προσανατολισμένα στην αναζήτηση 
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πληροφοριών (search oriented) και σε αυτά που είναι προσανατολισμένα στην 

προσαρμογή της εμφάνισης της πληροφορίας (browsing-oriented). 

Τα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών έχουν ως σκοπό τους τη δημιουργία 

μία λίστας συνδέσμων σε κείμενα που ικανοποιούν το αίτημα αναζήτησης της 

πληροφορίας του χρήστη. Σε αντίθεση με τις απλές ερευνητικές μηχανές, τα 

συστήματα αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τον όρο έρευνας αλλά και το 

μεσοπρόθεσμο ή το μακροπρόθεσμο μοντέλο ενδιαφερόντων του χρήστη. Ορισμένα 

τέτοια συστήματα κάνουν χρήση έξυπνων φίλτρων αφαιρώντας κάποιους μη 

σχετικούς συνδέσμους συμβάλλοντας έτσι στην όσο είναι δυνατό καλύτερη 

υποβοήθηση του χρήστη για την επιλογή των πιο σχετικών συνδέσμων για περαιτέρω 

διερεύνηση. To SmartGuide (Gates et al., 1998), και το Syskill & Webert (Pazzani et 

al., 1996; Marinilli et al., 1999) αποτελούν τυπικά παραδείγματα αυτού του είδους. 

Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα παρουσίασης πληροφοριών, έχουν ως 

σκοπό τους την υποστήριξη του χρήστη στη διαδικασία της διερεύνησης. Τα 

προσαρμόσιμα αυτά καθοδηγητικά συστήματα μπορούν και σημειώνουν έναν ή 

περισσότερους συνδέσμους στο περιεχόμενο μίας σελίδας οι οποίοι είναι οι πιο 

σχετικοί με τον ερευνητικό στόχο που έθεσε ο χρήστης. Παράλληλα δημιουργούν μία 

σειρά από συνδέσμους, στους οποίους ο χρήστης δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση 

μέσα από το περιεχόμενο της σελίδας, αλλά έχουν υψηλό βαθμό συσχέτισης με το 

θέμα αναζήτησης που ο ίδιος διερευνάει. Ανάλογα παραδείγματα τέτοιων 

συστημάτων είναι τα SurfLen (Fu et al., 2000), Letizia (Lieberman, 1995), IfWeb 

(Asnicar and Tasso, 1997) και το SitelF (Stefani and Strapparava, 1999) παρότι είναι 

περισσότερο προσανατολισμένο να λειτουργεί σε πεπερασμένο σύνολο 

πληροφοριών. 

2.2.4 Συστήματα διαχείρισης προσωπικών απόψεων σε χώρους δεδομένων (systems for 

personalised views in information spaces). 

Τα συστήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ομάδα των 

συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών καθώς υποβοηθούν τους χρήστες στον 

εντοπισμό σχετικών πληροφοριών (όπως το My Yahoo, ή το My Netscape) ή την 

οργάνωση των προσημειώσεων (bookmarks) όπως στα συστήματα WebTagger 

(Keller et al., 1997), PowerBookmarks (Li et al., 1999), και Siteseer (Rucker and 

Polano, 1997). Παράλληλα υπάρχουν συστήματα που φιλτράρουν και προσαρμόζουν 
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την εμφάνιση πληροφοριών που αφορούν, άρθρα εφημερίδων AIS (Billsus et al., 

2000) ή ανακοινώσεων συγκεκριμένου περιεχομένου ELFI (Schwab et al., 2000) 

εμπλέκοντας ακόμη και τη χρήση έξυπνων μηχανικών πρακτόρων (artificial agents) 

Είναι εμφανές πως όλα τα ΠΥΣ συστήματα που έχουν αναφερθεί έως τώρα, 

σχετίζονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με το περιβάλλον του Ιστού το οποίο 

χρησιμοποιούν είτε ως μέσο άντλησης πληροφοριών είτε ως περιβάλλον πρόσβασης 

από την πλευρά των χρηστών. Η μετάβαση των ΠΥΣ από τα κλειστά υπερμεσικά 

περιβάλλοντα στο ανοιχτό περιβάλλον του Ιστού, ενισχύει τη σημασία που έχει 

αποκτήσει το περιβάλλον αυτό, υποστηρίζοντας δραστηριότητες ψυχαγωγίας και 

ενημέρωσης μέχρι και τη συμμετοχή σε αρκετά απαιτητικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Ακριβώς λοιπόν, για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από 

την τελευταία (συμμετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα), μία πληθώρα σχετικών 

συστημάτων αναπτύχθηκαν στο περιβάλλον του Ιστού η οποία είχε ως αποτέλεσμα 

την θεμελίωση του όρου "Εκπαίδευση σε περιβάλλον Ιστού" (Web Based Education). 

Τα συστήματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

2.3 Εκπαιδευτικά Συστήμ,ατα Ιστού (ΕΣΡ 

Τα Εκπαιδευτικά Συστήματα Περιβάλλοντος Ιστού (ΕΣΙ) παρότι αποτελούν 

ένα σχετικά νέο ερευνητικό τομέα, έχουν ωστόσο τις βάσεις τους στα ΕΔΣ και τα 

ΠΥΣ από τα οποία κληρονόμησαν αρκετά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια τα ΕΣΙ 

εμφανίζεται να προέκυψαν από το συνδυασμό των προαναφερθέντων συστημάτων. 

Ακολουθεί μια κατάταξη των διαφόρων ειδών ΕΣΙ, ανάλογα με το σύστημα 

προέλευσης (ΕΔΣ ή ΠΥΣ). 

2.3.1 Τεχνολογίες ΕΔΣ στα Εκπαιδευτικά Συστήματα Περιβάλλοντος Ιστού 

Ο σκοπός των διαφόρων ΕΔΣ είναι, χρησιμοποιώντας τη γνώση που έχουν για 

τη θεματική περιοχή, το μαθητή, και τις διδακτικές στρατηγικές, να υποστηρίζουν 

ευέλικτα σχήματα διδασκαλίας και μάθησης. Τα ΕΣΙ που αντλούν χαρακτηριστικά 

από τα ΕΔΣ συστήματα, έχουν παρόμοιους σκοπούς και μπορούν να διακριθούν στις 

παρακάτω δύο μεγάλες κατηγορίες: ΕΣΙ ακολουθίας μαθημάτων (Curriculum 

Sequencing) και ΕΣΙ επίλυσης προβλημάτων (Problem solving) οι οποίες με τη σειρά 

τους περιλαμβάνουν ανάλογες υποκατηγορίες συστημάτων (Πίνακας 2). 
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Τα ΕΣΙ ακολουθίας μαθημάτων αποσκοπούν στο να βοηθήσουν το μαθητή να 

βρει την καταλληλότερη διαδρομή εντός του εκπαιδευτικού υλικού, ανάλογα με τα 

ατομικά του χαρακτηριστικά (Brusilovsky,1999, ρ. 19). Τα συστήματα αυτά μπορούν 

να διακριθούν σε δύο υποκατηγορίες. Συστήματα με ενεργή παρουσίαση ακολουθίας 

μαθημάτων και σε συστήματα με παθητική παρουσίαση ακολουθίας μαθημάτων. 

ΕΣΙ ακολουθίας μαθημάτων 

ΕΣΙ επίλυσης προβλημάτων 

Συστήματα ενεργής παρουσίασης 

Συστήματα παθητικής παρουσίασης 

Συστήματα ευφυούς ανάλυσης μαθητικής λύσης 

Συστήματα αλληλεπίδρασης 

Συστήματα με τη μέθοδο των παραδειγμάτων 

Πίνακας 2: Είδη Εκπαιδευτικών Συστημάτων Περιβάλλοντος Ιστού 
επηρεασμένα από ΕΔΣ 

Τα συστήματα με ενεργή παρουσίαση ακολουθίας μαθημάτων συνεπάγονται 

ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό, όπως για παράδειγμα η κατανόηση κάποιας 

έννοιας, και είναι σε θέση να κατασκευάσουν την ιδανική διαδρομή εντός του 

εκπαιδευτικού υλικού για να βοηθήσουν το μαθητή στην εκπλήρωση του στόχου 

αυτού. 

Από την άλλη τα συστήματα με παθητική παρουσίαση ακολουθίας 

μαθημάτων δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη κάποιου εκπαιδευτικού σκοπού άλλα 

ενεργοποιούνται στην περίπτωση που ο μαθητής δεν είναι σε θέση να λύσει ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα ή να απαντήσει σωστά σε μία ερώτηση. Στις περιπτώσεις 

αυτές τα συστήματα αυτά προσπαθούν να εφοδιάσουν τον μαθητή με το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό ώστε να είναι σε θέση να επιλύσει το πρόβλημα ή την ερώτηση 

που αντιμετωπίζει. 

Τα ΕΣΙ ακολουθίας μαθημάτων αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς 

τεχνολογίες στο περιβάλλον του Ιστού, με επικρατέστερα τα συστήματα ενεργής 

παρουσίασης. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι τα ELM-ART-Π 

(Weber and Specht, 1997), AST (Specht et. al, 1997), ADI (Schöch et. al, 1998), 

ART-Web (Weber, 1999), ACE (Specht and Oppermann, 1998), KBS-Hyperbook 

(Henze et al., 1999) και ILESA (Lopez et. al., 1998). Από την άλλη πλευρά, τυπικά 

παραδείγματα συστημάτων παθητικής παρουσίασης είναι τα: InterBook (Brusilovsky 
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et al. 1998a), PAT-InterBook (Brusilovsky et. al, 1997), CALAT (Nakabayashi et. al, 

1997), και VC Prolog Tutor (Peylo et. al, 1999). 

H δεύτερη κατηγορία ΕΣΙ, τα συστήματα επίλυσης προβλημάτων αποσκοπούν 

στην υποβοήθηση του μαθητή στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. Τα 

συστήματα αυτά μπορούν να διακριθούν σε τρεις υποκατηγορίες. Συστήματα 

ευφυούς ανάλυσης μαθητικής λύσης, συστήματα αλληλεπίδρασης κατά τη διαδικασία 

επίλυσης και σε συστήματα βασισμένα στη μέθοδο παροχής ανάλογων 

παραδειγμάτων κατά τη διαδικασία επίλυσης. 

Τα συστήματα ευφυούς ανάλυσης μαθητικής λύσης ασχολούνται με τη λύση 

που έχει δώσει ο μαθητής σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με σκοπό να αποφασίσουν 

εάν η προτεινόμενη λύση είναι σωστή ή όχι. Σε περίπτωση λάθους, τα συστήματα 

αυτά είναι σε θέση να εντοπίσουν ακριβώς το λανθασμένο σημείο στην προτεινόμενη 

λύση, και στη συνέχεια να διαγνώσουν τι προκάλεσε τη δημιουργία του λάθους αυτού 

(ελλιπής γνώση, ή παρανόηση). Στο μαθητή δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη 

διόρθωση του λάθους από τα συστήματα αυτά, τα οποία ταυτόχρονα ενημερώνουν 

και το Μαθητικό Μοντέλο που διατηρούν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 

συστημάτων είναι τα ELM-ART (Brusilovsky et. al, 1996), Practical Algebra Tutor -

Online (Ritter, 1997), TEMAI (Paiva and Machado, 1998) και WITS (Okazaki et. al, 

1996). 

Τα συστήματα αλληλεπίδρασης επίλυσης προβλημάτων, κάνουν χρήση μιας 

πιο σύγχρονης και προηγμένης τεχνολογίας, όπου αντί να περιμένουν την οριστική 

λύση του μαθητή για να κάνουν τη διάγνωση, παρέχουν στο μαθητή βοήθεια σε κάθε 

βήμα της διαδικασίας επίλυσης. Η βοήθεια αυτή μπορεί να είναι από μία ειδοποίηση 

λανθασμένης επιλογής μέχρι υπόδειξη για το πώς να εκτελέσει ο μαθητής το επόμενο 

βήμα επίλυσης. Τα συστήματα αυτά μπορούν να παρακολουθούν τις ενέργειες του 

μαθητή, να τις καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν τη γνώση αυτή για την παροχή 

βοήθειας ενημερώνοντας ταυτόχρονα και το Μαθητικό Μοντέλο που διατηρούν. 

Τυπικό παράδειγμα τέτοιου συστήματος αποτελεί το LISP-TUTOR (Anderson and 

Reiser, 1995). 

Τα συστήματα με τη μέθοδο παροχής ανάλογων παραδειγμάτων είναι τα 

νεότερα συστήματα της κατηγορίας αυτής. Τα συστήματα αυτά βοηθούν το μαθητή 

να λύσει νέα προβλήματα, προτείνοντας του σχετικά και ανάλογα προβλήματα τα 
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οποία ο μαθητής έχει ήδη επιλύσει επιτυχώς στο παρελθόν. Ανάλογα συστήματα της 

κατηγορίας αυτής είναι το ELM-PE (Weber, 1996) και το ELM-ART. 

2.3.2 Τεχνολογίες ΠΥΣ στα ΕΣΙ. 

Κύριο χαρακτηριστικό των ΠΥΣ συστημάτων αποτελεί η δυνατότητα 

αναπροσαρμογής του υλικού που περιέχουν ανάλογα με το μοντέλο του χρήστη. Τα 

αντίστοιχα συστήματα βασισμένα σε περιβάλλον Ιστού είναι δυνατόν να διακριθούν 

δύο κατηγορίες (Brusilovsky, 1999, ρ.21). Συστήματα που υποστηρίζουν την 

προσαρμοσμένη παρουσίαση (adaptive presentation) και τα συστήματα που 

υποστηρίζουν την προσαρμοσμένη καθοδήγηση (adaptive navigation). 

Ο σκοπός των συστημάτων προσαρμοσμένης καθοδήγησης είναι η βοήθεια 

του μαθητή στην εύρεση προσανατολισμού στο περιβάλλον του Διαδικτύου καθώς 

και η αλλαγή της εμφάνισης των συνδέσμων ώστε ο μαθητής να μπορεί να βρει τη 

καταλληλότερη διαδρομή στα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού. Η διαδικασία 

της καθοδήγησης μπορεί να είναι είτε άμεση είτε έμμεση βασιζόμενη σε τρεις 

τεχνικές: προσαρμοσμένος σχολιασμός συνδέσμων, προσαρμοσμένη απόκρυψη 

συνδέσμων και απευθείας καθοδήγηση. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων 

αποτελούν το ISIS-Tutor (Brusilovsky and Pesin, 1994) και το Hypadapter (Hohl et. 

al, 1996). 

Τα συστήματα που υποστηρίζουν την προσαρμοσμένη παρουσίαση, 

αποσκοπούν στην προσαρμογή του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας με βάση τους 

στόχους του μαθητή, την γνώση που κατέχει, και με όποια άλλη πληροφορία υπάρχει 

αποθηκευμένη στο Μαθητικό Μοντέλο του συστήματος. Οι εμφανιζόμενες σελίδες 

δεν είναι στατικές αλλά δημιουργούνται δυναμικά συναρμολογώντας διαφορετικά 

τμήματα πληροφορίας για τον κάθε μαθητή. Έτσι για παράδειγμα, προχωρημένοι 

μαθητές μπορούν να εμβαθύνουν σε ένα θεματικό αντικείμενο λαμβάνοντας 

λεπτομερειακές πληροφορίες για αυτό, ενώ μαθητές οι οποίοι είναι σε αρχικά στάδια 

εκμάθησης λαμβάνουν περισσότερες επεξηγήσεις και παραδείγματα. Δύο 

χαρακτηριστικά συστήματα τα οποία κάνουν πράξη την προσαρμοσμένη καθοδήγηση 

είναι τα ΡΤ (Kay and Kummerfeld, 1997) και AHA (De Bra and Calvi, 1998). 
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2.3.3 Προχωρημένες τεχνολογίες στα ΕΣΙ 

Στη κατηγορία αυτή ανήκουν εκπαιδευτικά συστήματα τα χαρακτηριστικά 

των οποίων βασίστηκαν στις δυνατότητες που παρέχει το περιβάλλον του Ιστού. Η 

νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τα συστήματα αυτά είναι η σύγκριση 

πολλών Μαθητικών Μοντέλων. Στα παραδοσιακά ΕΔΣ, το σύστημα μπορούσε να 

χρησιμοποιεί ένα μόνο συγκεκριμένο μοντέλο για το κάθε μαθητή. Στην περίπτωση 

των συστημάτων του περιβάλλοντος του Ιστού, λόγω του ότι το ίδιο σύστημα είναι 

προσβάσιμο από πολλούς μαθητές, και ότι όλα τα στοιχεία αλληλεπίδρασης 

συστήματος -μαθητών καταγράφονται από έναν κεντρικό διακομιστή (server), 

υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης και χρήσης πολλών Μαθητικών Μοντέλων 

ταυτόχρονα. 

Δύο προσεγγίσεις σύγκρισης Μαθητικών Μοντέλων έχουν παρατηρηθεί. 

Αυτή της προσαρμόσιμης συνεργατικής υποστήριξης (adaptive collaboration support) 

και αυτή της ευφυούς παρακολούθησης της τάξης (intelligent class monitoring). 

Η προσαρμόσιμη συνεργατική υποστήριξη, αποσκοπεί στην αξιοποίηση της 

γνώσης που έχει το σύστημα για τους διάφορους μαθητές, έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν ομάδες μαθητών που θα έχουν τη δυνατότητα επιτυχημένης 

συνεργασίας. Για παράδειγμα η επιλογή ενός ικανού μαθητή για την απάντηση μιας 

απορίας ή η δημιουργία ομάδας μαθητών που έχουν τη δυνατότητα της συνεργατικής 

επίλυσης προβλημάτων. Συστήματα που υποστηρίζουν την προσέγγιση αυτή είναι το 

Intelligent Helpdsk System (Greer et. al, 1998) και το Peer-Matching System (Greer 

et. al, 1998a). 

Με βάση την προσέγγιση της εφυούς παρακολούθησης της τάξης, υπάρχει 

επίσης η δυνατότητα σύγκρισης μοντέλων διαφόρων μαθητών αλλά για ένα τελείως 

διαφορετικό λόγο. Ενώ η προηγούμενη τεχνοτροπία βασιζόταν στην ανεύρεση 

μαθητών παρόμοιων δυνατοτήτων, η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό 

μαθητών το μαθησιακό μοντέλο των οποίων παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από 

τους υπόλοιπους (για παράδειγμα, μαθητές που μαθαίνουν πολύ γρήγορα ή πολύ 

αργά προχωρώντας με διαφορετικό ρυθμό στο εκπαιδευτικό υλικό). Οι μαθητές αυτοί 

πρέπει να τυγχάνουν της ιδιαίτερης προσοχής έτσι ώστε να παρακινούνται οι μαθητές 

υψηλών επιδόσεων να βοηθήσουν αδύνατους ή αδιάφορους μαθητές. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα συστήματος που χρησιμοποιεί την προσέγγιση αυτή 

αποτελεί το HyperClasroom (Oda, et. al, 1998). 

2.4 Τεχνικές Συλλογισμού βασισιιένου σε Ανάλογες Περιπτώσεις (ΣΑΠ) 

Η τεχνική του ΣΑΠ αποτελεί μια διαδεδομένη μέθοδο Τεχνητής Νοημοσύνης 

η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα όπως το CMU-Lisp 

tutor (Anderson and Reiser, 1995), σε συστήματα προγραμματισμού LISP ELM-PE 

(Weber, 1996) και Elm-Art (Weber and Specht 1997), το Lisp advisor Scent (McCalla 

and Greer 1986) και σε συστήματα εκμάθησης Pascal όπως το Proust (Johnson 1986) 

και το Pascal tutor Bridge (Bonar and Cunningham, 1988). 

Ορισμοί του ΣΑΠ αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως: 

• Ο συλλογισμός μέσω θύμησης (Schank, 1982; Leake, 1996). 

• Ο συλλογισμός βασιζόμενος στην ανάμνηση προηγούμενων εμπειριών (Kolonder, 

1993). 

• Η επίλυση νέων προβλημάτων μέσω της ανάμνησης προηγούμενων ανάλογων 

καταστάσεων και της επαναχρησιμοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης 

(Aamodt and Plaza, 1994, ρ.40). 

Αρκετές έρευνες από το τομέα της Γνωστικής Ψυχολογίας και το τομέα της 

Τεχνητής Νοημοσύνης καταδεικνύουν ότι πολλές από τις διαδικασίες του 

ανθρώπινου συλλογισμού χρησιμοποιούν τεχνικές ΣΑΠ καθώς οι έμπειροι σε ένα 

θεματικό τομέα (experts) δεν ενεργούν εκτελώντας κάποιους κανόνες καθώς πολλές 

φορές τους είναι αδύνατον να μετατρέψουν τη γνώση τους σε ένα σύνολο από 

κανόνες. Αντιθέτως οι ειδικοί αντλούν τη γνώση τους μέσα από τις εμπειρίες τους 

(Mitchell et al., 1985; Riesbeck and Schank, 1989; Slade, 1991). 

Πολύ συχνά, κατά την επίλυση προβλημάτων, την αναζήτηση βοήθειας ή την 

κατανόηση νέας πληροφορίας ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την διαδικασία υπενθύμισης 

ανάλογων περιπτώσεων/ εμπειριών από το παρελθόν, τις οποίες συγκρίνει με τη νέα 

που αντιμετωπίζει, ώστε να την επιλύσει ή να την κατανοήσει ώστε να προχωρήσει 

στην επόμενη (ILS, 1994). Ένας έμπειρος καθηγητής μπορεί και αναγνωρίζει λάθη 

των μαθητών του χωρίς να χρειάζεται να εκτελεί κάθε φορά κάποιο "σετ κανόνων". 

Τουναντίον όταν ένας καθηγητής αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη ή ασυνήθιστη 

περίπτωση, προσπαθεί από τη παρελθοντική διδακτική του εμπειρία να ανακαλέσει 

τις περισσότερο ανάλογες περιπτώσεις με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει για την 
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επίλυση ή την διόρθωση της παρούσας περίπτωσης. Εάν η νέα αυτή 

διαφοροποιημένη περίπτωση επιλυθεί, τότε αποθηκεύεται στην μνήμη του 

διδάσκοντα εμπλουτίζοντας τη διδακτική του εμπειρία (Han 1993, ρ. 9). 

Κατά συνέπεια, η διερεύνηση διανοητικών συμπεριφορών όπως η μάθηση, ο 

προγραμματισμός και η επίλυση προβλημάτων (Han 1993, ρ. 8; McCalla et. al 1988; 

Weber, 1996;Weber and Specht 1997), σε αρκετά γνωστικά αντικείμενα όπως η 

φυσική (Murray et al. 1990), η βιολογία (Edelson, 1991), το εμπόριο (Feifer and 

Allender, 1994), η εκμάθηση σκακιού (Schult and Reimann 1995), η νομολογία 

(Ashley and Aleven 1991), η εκπαίδευση (Duand McCalla 1991; Kolodner, 1991), τα 

μαθηματικά (Faries and Schlossberg ,1994; Ross 1984) κλπ, αποτέλεσαν μερικούς 

από τους τομείς εφαρμογής των τεχνικών του ΣΑΠ. 

Σύμφωνα με τους Han και McCormack, τα συστήματα που ενσωματώνουν 

τεχνικές ΣΑΠ, υπερτερούν έναντι εκείνων που κάνουν χρήση κανόνων (Rule Base 

Systems) διότι τα δεύτερα σε αντίθεση με τα συστήματα που ενσωματώνουν τεχνικές 

ΣΑΠ: 

• δεν αντλούν γνώση από την εμπειρία τους, μια και εκτελούν πολλές φορές το ίδιο 

σετ κανόνων για να λύσουν ακριβώς όμοια προβλήματα, 

• δεν είναι σε θέση να αυξήσουν από μόνα τους τον αριθμό των κανόνων που 

χρησιμοποιούν αυξάνοντας το γνωστικό τους πεδίο 

• και τέλος η τυχόν απόκτηση νέας γνώσης απαιτεί την παρέμβαση κάποιου ειδικού 

(knowledge engineer) για την μετατροπή της σε κανόνες, διαδικασία που είναι 

δύσκολη και πολύπλοκη. 

Αντιθέτως τα συστήματα που ενσωματώνουν τεχνικές ΣΑΠ, μπορούν εύκολα 

να αυξήσουν το γνωστικό τους πεδίο, εφόσον κάθε νέα γνώση αποθηκεύεται με τη 

μορφή "ανάλογης περίπτωσης" (similar case), χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 

επεξεργασία, και είναι άμεσα αξιοποιήσιμη και έτοιμη προς χρήση για την επίλυση 

ανάλογων προβλημάτων (Han 1993, ρ.38-40; McCormack 1995, ρ. 59-60). 

Στα συστήματα αυτά, οι μέθοδοι του ΣΑΠ μπορεί να εκτελούνται είτε 

αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, είτε να υιοθετούν σε σημαντικό βαθμό 

την αλληλεπίδραση μαζί του, ζητώντας του οδηγίες ή βοήθεια για τις περαιτέρω 

επιλογές του συστήματος (Aamodt and Plaza, 1994 p. 44). 
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Τα πλεονεκτήματα που συνάγουν οι τεχνικές του Σ ΑΠ και η ευελιξία που 

παρουσιάζουν τα συστήματα που τις υιοθετούν, έχουν οδηγήσει στην ευρύτατη 

χρήση των τεχνικών αυτών και την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού συστημάτων, 

εξειδικευμένα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (AI-CBR, 2001). 

2.5 Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και ε£' αποστάσεως εκπαίδευση. 

Στην προσπάθεια στήριξης των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν τόσο 

από πλευράς καθηγητών, μαθητών αλλά και των ιδρυμάτων που εμπλέκονται σε 

διαδικασίες εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, έχουν αναπτυχθεί διάφορα Εκπαιδευτικά 

Περιβάλλοντα. 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες αφορούν διαδικασίες: 

ϊ. Παρουσίασης, που σχετίζονται με υπηρεσίες παράδοσης του εκπαιδευτικού 

υλικού, 

ii. Δραστηριοτήτων που είναι μέρος της διαδικασίας της μάθησης κατά τις οποίες οι 

μαθητές καλούνται να κάνουν κάποια συγκεκριμένη εργασία. Οι εργασίες 

συνήθως αφορούν στην αξιολόγηση του μαθητή ή στην αυτοαξιολόγηση με τη 

μορφή τεστ ή ερωτήσεων κουίζ, 

iii. Επικοινωνίας, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους δυνατούς τρόπους όπως 

επικοινωνία μεταξύ δύο μαθητών, μαθητή με ομάδα μαθητών ή μαθητή καθηγητή. 

Με τις διαδικασίες αυτές συνήθως παρέχονται οδηγίες και επεξηγήσεις κατά την 

επίλυση κάποιου προβλήματος ή σχόλια και πληροφορίες για περαιτέρω εργασία, 

iv. Διαχείρισης, που αφορούν στην καταγραφή πληροφοριών σχετικά με την εγγραφή 

μαθητών, τις πληρωμές, τις ακυρώσεις μαθημάτων, τις επιδόσεις και τους 

αντίστοιχους βαθμούς των μαθητών κλπ. 

Τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα που έχουν αναπτυχθεί, διακρίνονται σε 

τέσσερις κατηγορίες με βάση την προέλευση τους (Brusilovsky and Miller, 2001). 

Περιβάλλοντα Πανεπιστημιακής έρευνας: Τα περιβάλλοντα αυτά είναι 

συνήθως αρκετά προηγμένα παρουσιάζοντας πρωτοποριακές και καινοτόμες ιδέες. 

Τα περιβάλλοντα αυτά συνήθως στερούνται περαιτέρω τεχνικής υποστήριξης και για 

το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιούνται συνήθως από άλλες εμπορικές εταιρίες που 

παράγουν αντίστοιχο λογισμικό. Τα περισσότερα από τα προϊόντα της κατηγορίας 

αυτή παρέχονται δωρεάν προς χρήση και συνήθως τα χρησιμοποιούν καθηγητές 

διαφόρων Πανεπιστημίων. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων περιβαλλόντων είναι τα: 
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QuestWriter (Bogley et al. , 1996), ClassNet (ClassNet Team, 1998; Gorp and 

Boysen, 1996), ONcourse (Jafari et al. , 1998), InterBook (Brusilovsky et al., 1998a), 

ARIADNE (Forte et al. , 1996) MTS (Graf and Schnaider, 1997) και WebMapper 

(Freeman and Ryan, 1997) 

Περιβάλλοντα υποστηριζόμενα από Πανεπιστήμια: Τα περιβάλλοντα αυτά 

είναι αποτελέσματα συλλογικής δουλειάς Πανεπιστημιακών ομάδων υπό την πίεση 

της αγοράς για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση. Πρόκειται γι αρκετά καλά ανεπτυγμένα περιβάλλοντα, εκτενώς 

δοκιμασμένα για τα οποία παρέχεται αξιόπιστη υποστήριξη. Τα προϊόντα αυτά 

χρησιμοποιούνται εκτενώς από διάφορα Πανεπιστήμια όπως του Καναδά και των 

ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα: CyberProf (Hubler and 

CyberProf Team, 1998), Serf&tm;, from (Serf Team, 1998), WebAssign (Titus et al, 

1998), Virtual-U (Fisher et al, 1997) 

Εμπορικά Περιβάλλοντα Πανεπιστημιακής προέλευσης: Περιβάλλοντα αυτής 

της κατηγορίας, λόγω της επιτυχίας που γνώρισαν από τη χρήση τους σε διάφορα 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα, οδήγησαν στην ίδρυση εμπορικών εταιριών οι οποίες 

συνέχισαν την ανάπτυξη και την υποστήριξη τους σε εμπορικό επίπεδο. 

Παραδείγματα τέτοιων επιτυχημένων προσπαθειών αποτελούν τα WebCT (Goldberg, 

1997a; WebCT, 1999), Web Course in a Box (WCB) (madDuck, 1997), και 

CourseNet (Whitehurst, 1997) 

Πλήρως Εμπορικά Περιβάλλοντα: Την τελευταία τριετία εμφανίστηκαν και τα 

πρώτα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα αμιγούς εμπορικής ανάπτυξης από αντίστοιχες 

εταιρίες οι οποίες αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς, 

λειτουργώντας σε πλαίσιο ισχυρού ανταγωνισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

τέτοιων προϊόντων αποτελούν τα: TopClass (WBT Systems, 1999), LearningSpace 

(Lotus, 1999), Courselnfo (Blackboard, 1999), Docent 2.0 (Docent, 1998), The 

Learning Manager (Campus America, 1998), Symposium (Centra, 1998), WebMentor 

(Avilar, 1998), LearningEngine (Knowledge Navigators, 1999). 

2.6 Περίληψη 

Στο κεφάλαιο έγινε μια ανασκόπηση στις τρεις μεγάλες κατηγορίες 

εκπαιδευτικών συστημάτων που διακρίνονται στη σχετική βιβλιογραφία, τα οποία 

ενσωματώνουν διάφορες προηγμένες τεχνικές όπως ΣΑΠ και Μοντελοποίησης. Τα 
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ΕΔΣ, τα ΠΥΣ λειτουργώντας ως πρόδρομοι, και τα ΕΣΙ που προέκυψαν σαν 

αποτέλεσμα της εξέλιξης των δύο προηγουμένων κατηγοριών, έθεσαν τις βάσεις της 

εκπαίδευσης βασισμένης εξ ολοκλήρου σε περιβάλλον Ιστού δημιουργώντας μία νέα 

πραγματικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η εμφάνιση πληθώρας Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων, κυρίως από το 1998 

και μετά με σκοπό την υποστήριξη δραστηριοτήτων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, 

ήρθε ως αποτέλεσμα αυτής της νέας πραγματικότητας δημιουργώντας ένα έντονο 

ανταγωνισμό και μία ταχύτατη εξέλιξη στον ερευνητικό αυτό χώρο. Παραταύτα η 

έλλειψη Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων που ενσωματώνουν προηγμένες τεχνικές 

όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, αφήνει άλυτα ορισμένα εξειδικευμένα 

εκπαιδευτικά προβλήματα (βλ. Κεφ. 1) στο χώρο της εκπαίδευσης βασισμένης σε 

περιβάλλον Ιστού και ειδικότερα στα πλαίσια της Ασύγχρονης εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Συνοπτική περιγραφή του κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των διάφορων 

Μαθητικών Μοντέλων που έχουν καταγραφεί στην βιβλιογραφία. Ένα μεγάλο μέρος 

του κεφαλαίου ασχολείται με μερικά τυπικά παραδείγματα Μαθητικών Μοντέλων 

που έχουν αναπτυχθεί, τον λόγο ανάπτυξης τους καθώς και την χρησιμότητα των 

Μαθητικών Μοντέλων στην Εκπαίδευση. 

3.1 Ορισμοί Μαθητικών Μοντέλων 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεγφάλαιο, αρκετά Εκπαιδευτικά 

Συστήματα όπως ΕΔΣ, ΠΥΣ, και ΕΣΙ, ενσωμάτωναν Μαθητικά Μοντέλα ως 

αναπόσπαστο τμήμα τους. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι ορισμοί του όρου 

Μαθητικό Μοντέλο (Student Model) μερικοί από τους οποίους είναι: 

Το Μαθητικό Μοντέλο εκπροσωπεί την κατανόηση του μαθητή στο 

αντικείμενο που διδάσκεται με σκοπό να κάνει υποθέσεις για τυχόν απορίες του 

μαθητή και προτιμητέες στρατηγικές εκμάθησης (Barr et al 1982). 

Η ποιοτική απεικόνιση που εξηγεί την μαθητική συμπεριφορά σε σχέση με τη 

διαθέσιμη γνώση σε έναν τομέα και τη διαδικασία εκμάθησης αυτού του τομέα 

αποκαλείται Μαθητικό Μοντέλο (McCalla 1992α). 

Ο Greer κάνει μια περίληψη των διαφόρων ερμηνειών που μπορεί να έχει ένα 

Μαθητικό Μοντέλο. 

• Μια αφηρημένη απεικόνιση του μαθητευόμενου. 

• Η αντίληψη του δασκάλου για τον μαθητή. 

• Η γνώμη του (διδακτικού) συστήματος για τον μαθητευόμενο. 

• Η γνώμη του συστήματος για την γνώμη του μαθητή και τις ειδικεύσεις του. 

• Μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία της δράσης του μαθητή (ακατέργαστα 

στοιχεία). 

• Ερμηνεία των ακατέργαστων στοιχείων. 
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• Εξηγήσεις της συμπεριφοράς (Greer 1996). 

3.2 Είδη και γαρακτηριστικά των Μαθητικών Μοντέλων 

Σύμφωνα με τους Anderson, Corbett και Koedinger, ουσιαστικά υπάρχουν 

δύο είδη Μαθητικών Μοντέλων: Ανίχνευσης Γνώσης και Ανίχνευσης Μοντέλου 

Μάθησης (Anderson et al., 1995, p. 107-207). 

H Ανίχνευση Γνώσης (knowledge tracing) αναφέρεται στο πρόβλημα της 

εξακρίβωσης του τι ξέρουν οι μαθητές, συμπεριλαμβάνοντας την σωστή γνώση του 

τομέα καθώς και τις συγκροτημένες απορίες. Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη στο να 

διαμορφώνονται παιδαγωγικές αποφάσεις μεγαλύτερου βεληνεκούς, όπως το επόμενο 

πρόβλημα που θα ανατεθεί στο μαθητή ή βαθμολογία που θα αποδοθεί. 

Η Ανίχνευση Μοντέλου Μάθησης (model tracing) αναφέρεται στην 

ανίχνευση του τρόπου με τον οποίο ο μαθητής λύνει κάποιο πρόβλημα, την ώρα που 

ο μαθητής επεξεργάζεται τις διαδικασίες επίλυσης. Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη 

για συστήματα τα οποία προσπαθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις βοήθειας ή να 

παρέχουν συμβουλές και οδηγίες στο μαθητή κατά τη διάρκεια επίλυσης του 

προβλήματος. 

Οι Giagrandi και Tasso, παρέχουν μία πρόσθετη διαφοροποίηση των 

Μαθητικών Μοντέλων. Σύμφωνα με τον ορισμό τους, το μοντέλο το οποίο 

περιγράφει την γνώση του μαθητή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη πιθανή εξέλιξη της 

στο χρόνο, ονομάζεται στατική. Μια περιγραφή της χρονικής ιστορίας της γνώσης 

του μαθητή που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τον μαθητή και η οποία 

μπορεί να εξηγήσει την συμπεριφορά του για παρελθοντικές και τρέχουσες 

αλληλεπιδράσεις, ονομάζεται χρονική (Giagrandi and Tasso, 1996, p. 184-190, 

Giagrandi and Tasso, 1997, p. 415-426). 

Ο McCalla παρουσιάζει δύο άλλους τύπους Μαθητικών Μοντέλων, το 

συγκεκριμένο, και το ενδεχόμενο (McCalla, 1992b, p. 107-131). Συγκεκριμένο 

Μαθητικό Μοντέλο είναι η απεικόνιση του μαθητή σε ένα υπολογιστικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, για να διαμορφωθούν από την πλευρά του συστήματος, 

ορισμένες εκπαιδευτικές αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, το ενδεχόμενο Μαθητικό 

Μοντέλο αναφέρεται στις σχεδιαστικές αποφάσεις του σχεδιαστή του συστήματος, με 

βάση την εικόνα που ο ίδιος έχει υποθέσει για το τελικό χρήστη (μαθητή). 
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Σύμφωνα με τον Clancey και άλλους ερευνητές, τα Μαθητικά Μοντέλα είναι 

ποιοτικά μοντέλα, με την έννοια ότι δεν είναι ούτε αριθμητικά ούτε φυσικά αλλά 

περιγράφουν αντικείμενα και διαδικασίες όσον αφορά χρονικές ή αιτιολογικές 

σχέσεις (Clancey et. al., 1996. p. 381-450). 

Ο Self υποστηρίζει ότι τα Μαθητικά Μοντέλα είναι προσεγγιστικά και 

πιθανόν μερικά, χωρίς να παίρνουν υπόψη όλες τις πλευρές της μαθητικής 

συμπεριφοράς, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην υπολογιστική χρησιμότητα των 

στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώνουν παρά για την ακρίβεια στοιχείων που 

αφορούν την αντίληψη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πιο ακριβές ή ολοκληρωμένο 

Μαθητικό Μοντέλο δεν είναι απαραίτητα καλύτερο (Self, 1994). 

Ο McCalla και Greer (1994) περιέγραψαν το είδος αρχιτεκτονικής για ένα 

Μαθητικό Μοντέλο. Σύμφωνα με τους ίδιους, η γνώση του εκπαιδευτή είναι 

χωρισμένη σε έναν αριθμό νοηματικών περιοχών όπως: ο χώρος στόχων του 

εκπαιδευτή, ο χώρος πεποιθήσεων του εκπαιδευτή, ο χώρος στόχων του μαθητή και ο 

χώρος πεποιθήσεων του μαθητή (Εικόνα 1). 

tutor's goal space 
( including tutor 's 

instruct ional p lan) 

student's goal s p a c e 
( including induced 

student plans) 

t u t o r ' s kno\ 

tutor's bel ief s p a c e 
( including domain 

expert ise) 

student's bel ief space 
( including induced 

student domain 
knowledqe) 

v l e d g e 

Εικόνα 1 : Νοηματικές περιοχές γνώσεων εκπαιδευτή 

(Greer and McCalla, 1994). 

Ο χώρος στόχου του εκπαιδευτή περιλαμβάνει το παιδαγωγικό στόχο και τη 

λίστα των αλγορίθμων για να μετατρέψουν αυτούς τους στόχους σε εκπαιδευτικά 

πλάνα. 

Ο χώρος πεποιθήσεων του εκπαιδευτή περιλαμβάνει τη γνώση που ο ίδιος έχει 

για τον τομέα εννοιών, τον οποίο ο μαθητής ερευνά. Περιλαμβάνει γνώσεις για τις 

διαδικασίες που επεξηγούν αυτές τις έννοιες, όπως επίσης τη γνώση για κοινές 

απορίες. Αυτοί οι δύο χώροι επιτρέπουν τον εκπαιδευτή να εξετάσει και να κρίνει τη 

γνώση του και τους παιδαγωγικούς του στόχους. 
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Ο χώρος στόχου του μαθητή και ο χώρος των πεποιθήσεων του, απεικονίζουν 

τις γνώσεις του εκπαιδευτή για τον μαθητή και μαζί συντάσσουν το Μαθητικό 

Μοντέλο. Αναλυτικότερα, ο χώρος στόχων του μαθητή περιλαμβάνει την αντίληψη 

που έχει ο εκπαιδευτής για τους γνωστικούς στόχους του μαθητή όπως επίσης και 

τους αλγόριθμους, τους οποίους ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει, για να 

διαμορφώσει το διδακτικό πλάνο που θα βοηθήσει τον μαθητή στην εκμάθηση 

εννοιών στην θεματική ενότητα που θα διδαχθεί.. 

Ο χώρος πεποιθήσεων του μαθητή, περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις του 

εκπαιδευτή για τις γνώσεις που έχει αποκομίσει ο μαθητής από τη θεματική ενότητα 

την οποία διδάσκεται. Ο χώρος πεποιθήσεων του μαθητή περιλαμβάνει δύο 

ενδιαφέροντα τμήματα: τη άποψη του μαθητή για τις πεποιθήσεις του εκπαιδευτή και 

τη άποψη του μαθητή για τους στόχους του εκπαιδευτή. Το περιεχόμενο αυτών των 

τμημάτων είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την πρόβλεψη των αντίδραση του μαθητή 

έναντι του εκπαιδευτή (McCalla and Greer, 1994, p. 39-62). 

Οι Raymund και Kasamichi (1998) καθορίζουν τρία βασικά στοιχεία που 

απαρτίζουν τη μοντελοποίηση μαθητών: Τη καταγραφή της μαθητικής 

συμπεριφοράς, τη καταγραφή της προϋπάρχουσας γνώσης και το Μαθητικό 

Μοντέλο. 

Η καταγραφή της μαθητικής συμπεριφοράς αναφέρεται στην ανταπόκριση 

του μαθητή σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μίας θεματικής ενότητας, η οποία σε 

συνδυασμό με το χαρακτήρα του προβλήματος, χρησιμεύει ως στοιχείο πρωταρχικής 

εισαγωγής στο σύστημα διαμόρφωσης Μαθητικού Μοντέλου. Αυτή η εισαγωγή (π.χ. 

μαθητική συμπεριφορά) μπορεί να είναι μια πράξη, για παράδειγμα η διαδικασία 

συγγραφής ενός προγράμματος, ή πιο συχνά, το αποτέλεσμα αυτής της πράξης (π.χ. ο 

κώδικας του προγράμματος). 

Η καταγραφή της προϋπάρχουσας γνώση αφορά το σύνολο από σωστά 

γεγονότα, διαδικασίες, αντιλήψεις, θεωρίες, νοητικά σχήματα ή στρατηγικές ενός 

τομέα αλλά επίσης και το σύνολο από τις απορίες και τα άλλα λάθη που έχει κάνει ο 

πληθυσμός μαθητών στον ίδιο τομέα.(βιβλιοθήκη λαθών -bug library). 

Μαθητικό Μοντέλο είναι η κατά προσέγγιση, πιθανόν μερική ποιοτική 

απεικόνιση της μαθητικής γνώσης για ένα συγκεκριμένο τομέα, ή ένα συγκεκριμένο 

θέμα ή ειδίκευση σε αυτό τον τομέα, η οποία μπορεί ολοκληρωτικά ή μερικώς να 
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εξηγήσει συγκεκριμένες απόψεις της μαθητικής συμπεριφοράς (Raymund and 

Kasamichi, 1998, p. 128-158). 

3.3 Διαφοροποίηση Μαθητικού Μοντέλου και Μοντέλου Χρήστη 

Ένα σημαντικό ζήτημα της έρευνας αποτέλεσε η διαφοροποίηση μεταξύ του 

Μαθητικού Μοντέλου και του Μοντέλου Χρήστη (User Model). 

"Το Μοντέλο Χρήστη αφορά τη μοντελοποίηση χρηστών 

υπολογιστικών συστημάτων με σκοπό την αυτόματη παροχή οδηγιών 

υποστήριξης και βοήθειας προς αυτούς. Παρόλο που διαδικασία αυτή 

μπορεί να αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα όπως αυτά που παρουσιάζονται 

στη διαμόρφωση ενός Μαθητικού Μοντέλου όπως η απεικόνιση γνώσης, η 

αναγνώριση μεθοδολογίας, η διάγνωση κλπ., η μοντελοποίηση χρηστών 

αγνοεί κατά πολύ τη θεωρία μαθήσεως και το γεγονός ότι το είδος 

aλληL·πίδpaσης με τον χρήστη μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικό από 

αυτό των παιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων" (Greer και McCalla, 1994, ρ. 

26). 

Μία άλλη διαφορά μεταξύ των Μαθητικών Μοντέλων και των Μοντέλων 

Χρηστών, έχει διατυπωθεί από την Martina Auberger (1998) σύμφωνα με την οποία: 

"Το Μοντέλο Χρήστη όπως χρησιμοποιείται στα πλαίσια της επιστήμης 

"Αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή" (Human Computer Interaction), 

αποτελεί μία εξωτερική οντότητα μίας συγκεκριμένης εφαρμογής χωρίς να έχει 

συγκεκριμένο τρόπο αποθήκευσης ή κωδικοποίησης μέσα στην εφαρμογή. 

Αντίθετα, το Μαθητικό Μοντέλο όπως χρησιμοποιείται στα πλαίσια της 

επιστήμης "Εκπαίδευση βασισμένη σε Υπολογιστές" (Computer Based Education), 

είναι μέρος της εφαρμογής ακολουθώντας συγκεκριμένο τρόπο αποθήκευσης ή 

κωδικοποίησης. Το Μαθητικό Μοντέλο εμπεριέχει τις γνώσεις του συστήματος για 

τον μαθητή σχετικά με τις ικανότητες του, τις γενικές προτιμήσεις του, τον ατομικό 

τρόπο μαθήσεως και τις απορίες του σε ένα τομέα" (Auberger, 1998, ρ. 5). 

3.4 Οφέλη και γρήσεις των Μαθητικών Μοντέλων στην εκπαίδευση 

Μεγάλο ενδιαφέρον εκπαιδευτών της συμβατικής εκπαίδευσης εστιάστηκε 

στο ερώτημα "με ποιο τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν και αποκτούν γνώσεις". Με την 

πάροδο των χρόνων οι εκπαιδευτικοί άλλαξαν τις στρατηγικές τους γιατί η γνώση 
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τους σχετικά με το τρόπο μάθησης είχαν αυξηθεί. Η ανάπτυξη της Τεχνητής 

Νοημοσύνης άνοιξε νέους ορίζοντες για την εξέλιξη των Μαθητικών Μοντέλων. 

Τα Μαθητικά Μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί από : 

1) Εφυή Διδακτικά Συστήματα όπως DemonstrS (Blessing, 1997), D3 Trainer 

(Reinhardt and Schewe, 1995), Training Express (Clancey and Joerger, 1988), 

CALAT (Kiyama et. al, 1997), GETMAS (Wong and Chan, 1997), MetaLinks 

(Murray et. al, 1998). 

2) Προσαρμόσιμα Υπερμεσικά Συστήματα όπως KBS-Hyperbook (Henze et al., 

1999), SKILL (Neumann and Zirvas, 1998), Multibook (Steinacker et al., 1998), 

ACE (Specht and Oppermann, 1998), SmartGuide (Gates et al., 1998), και το 

Syskill & Webert (Pazzani et al., 1996; Marinilli et al., 1999). 

3) Τελευταία σε Εκπαιδευτικά Συστήματα Ιστού όπως τα ELM-ART-Π (Weber and 

Specht, 1997), ART-Web (Weber, 1999), PT (Kay and Kummerfeld, 1997), AHA 

(De Bra and Calvi, 1998), Intelligent Helpdsk System (Greer et. al, 1998), Peer-

Matching System (Greer et. al, 1998a). 

Η εκτεταμένη χρήση των Μαθητικών Μοντέλων προέρχεται από έναν αριθμό 

διαφορετικών αιτιών. Μια από τις βασικές προθέσεις ήταν η παρακολούθηση και η 

κατανόηση της λογικής των μαθητών και των αποριών τους, ένα αρκετά δύσκολο 

έργο, αφού η λογική του μαθητή δεν ήταν άμεσα διακριτή. Η αναγνώριση των 

τρόπων να προσαρμόζουν και να οδηγούν την διδασκαλία σε μια ατομική βάση 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αντίληψης και μαθητικής συμπεριφοράς ήταν μια 

ακόμη διαφορετική προσέγγιση. Ένας περαιτέρω λόγος ήταν η αξιολόγηση της 

απόδοσης και της πιστοποίησης ότι ο μαθητής είναι κάτοχος του θεματικού 

αντικειμένου που διδάσκεται. 

Αρκετές διαφορετικές χρήσεις Μαθητικών Μοντέλων έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία (VanLenh, 1988, Nwana, 1991, Holt et al., 1994). Η Ragnemalm 

διατύπωσε την άποψη ότι οι χρήσεις του Μαθητικού Μοντέλου μπορούν να 

χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

1) Σχεδιασμός εκπαίδευσης: Με σκοπό τον εντοπισμό των θεμάτων που πρέπει 

να διδαχθούν και εκείνων των οποίων κατέχονται από τους μαθητές. Η επιλογή 

ασκήσεων στα πλαίσια των ικανοτήτων των μαθητών επιβάλει να υπάρχει σαφή 

εικόνα για τι πληροφορία είναι γνωστή ή όχι σ' αυτούς. 
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2) Σχεδιασμός προγραμματισμού: Η χρήση αυτή απαντάει στο ερώτημα τι 

εμπειρίες είναι κατάλληλες για να ενθαρρύνουν τη μάθηση μίας θεματικής ενότητας 

και ποιες προηγούμενες εμπειρίες μπορούν να αξιοποιηθούν προς τη κατεύθυνση 

αυτή. Η παροχή βοηθείας κατά τη διάρκεια λύσης ενός προβλήματος, είναι 

βασισμένη στην επιτυχή αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης. 

3) Παροχή οδηγιών: Η παροχή οδηγιών και αξιολόγησης της μαθητικής 

επίδοσης θα πρέπει να έχει βασιστεί τόσο στη προηγούμενη γνώση που έχει ο 

μαθητής όσο και στη τρέχουσα. Η παροχή οδηγιών που αφορά γνωστά θέματα είναι 

διαφορετική από αυτή που αφορά θέματα τα οποία έχουν μόλις έχουν διδαχτεί. 

4) Επίλυση αποριών: Η επίλυση αποριών ή λάθος αντιλήψεων, μπορεί να 

επιτευχθεί είτε με την επισήμανση τους στο μαθητή είτε με το να παρουσιάζονται 

αντίθετα δεδομένα από αυτά που ο ίδιος υποστηρίζει ή με το να ξεκινάει μία ποιοτική 

συζήτηση (Ragnemalm, 1999, ρ. 17). 

Άλλο ένα κρίσιμο σημείο το οποίο συνέβαλε στη χρήση Μαθητικών 

Μοντέλων ήταν η καταγραφή των τρόπων μάθησης του μαθητή (εξετάζοντας την 

ταχύτητα μάθησης) και του κινήτρου μάθησης (ενθαρρύνοντας συνεργασία ή 

συναγωνισμό με συμμαθητές). 

Οι πληροφορίες που παρέχονται από ένα Μαθητικό Μοντέλο είναι σχετικές 

με το τι μπορεί να κάνει να ένας μαθητής (πληροφορία σχετικά με την διαδικαστική 

γνώση -procedural knowledge), τι γνωρίζει(πληροφορίες σχετικά με την γνώση 

εννοιών-conceptual knowledge), τα ατομικά χαρακτηριστικά μάθησης του μαθητή 

και τι έχει μέχρι τώρα καταφέρει (ατομική ιστορία) (Han, 1993, ρ. 24). 

Σύμφωνα με τον Self, οι λειτουργίες των Μαθητικών Μοντέλων μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε έξι τύπους: 

1) Διόρθωση λαθών. 

2) Επεξεργασία ελλιπούς γνώσης. 

3) Έναρξη αλλαγών στην εκπαιδευτική στρατηγική. 

4) Ανάλυση ελλιπούς διάγνωσης. 

5) Πρόβλεψη μελλοντικής επίδοσης και μάθησης. 

6) Βαθμολόγηση και αξιολόγηση. (Self, 1988) 

Τα γενικά οφέλη που έχουν αποκομισθεί από τη χρήση Μαθητικών Μοντέλων 

στην εκπαίδευση σχετίζονται με τη παρατήρηση και ανάλυση της διανοητικής 

συμπεριφοράς που διέπει τη συλλογιστική διαδικασία των μαθητών και της 
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διαδικασίας απόκτησης γνώσης. Μερικά από τα οφέλη που έχουν καταγραφεί στη 

βιβλιογραφία ως αποτέλεσμα χρήσης των Μαθητικών Μοντέλων είναι: 

i) Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις απορίες των μαθητών από λάθη που 

παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός προβλήματος (Golstein 1982, 

Matsuda and Okamoto 1992) 

ii) Διάγνωση της μαθητικής συμπεριφοράς σε μια διαδικαστική λύση προβλήματος 

(Carr and Goldstein, 1977; Sleeman, 1983; Burton, 1982; Matsuda and Okamoto, 

1993) 

iii) Εκτίμηση της επιδεξιότητας του μαθητή σε ένα τομέα (VanLehn and 

Martin, 1997, p. 179-221; Conati and VanLehn, 1996; Katz and Lesgold, 1992, p. 

205-230). 

iv) Κατασκευή βιβλιοθηκών βασισμένες σε απορίες και λάθη μαθητών (bug 

libraries) (Sleeman, 1987; Greer and McCalla, 1994, p. 8; Baffes and Mooney, 

1996). 

ν) Μακροπρόθεσμη εκτίμηση γνώσης, σχέδιο αναγνώρισης και πρόβλεψης πράξεων 

των μαθητών κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός προβλήματος (Katz, et al. 1994; 

Conati et al, 1997, p. 231-242). 

vi) Συμπεράσματα για την ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα, την 

απόκτηση καινούριων νοηματικών θεμάτων και συγκράτηση προηγούμενων 

(Beck et al., 1997, p. 277-288). 

vii) Απεικόνιση της διασποράς της γνώσης (granularity of knowledge) (Collins et 

al., 1996) 

viii) Βελτίωση της απόδοσης των μαθητών, ως αποτέλεσμα είτε της αλληλεπίδρασης 

μαθητή — εκπαιδευτικού, είτε αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών (Bull, 1997; 

Bull and Brna, 1999). 

ix) Υποβοήθηση των ικανοτήτων γραφής των μαθητών (Bull and Shurville 1999). 

Χ) Εκτίμηση των προσωπικών εξηγήσεων-αυτοανάλυση-των μαθητών (Conati and 

VanLehn, 1999). 

3.5 Τυπικά Παραδείγιιατα Μαθητικών Μοντέλων. 

Αρκετά παραδείγματα Μαθητικών Μοντέλων έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία. Μερικά από αυτά είναι θεματικά ανεξάρτητα (domain independent) 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρκετά διαφορετικά θεματικά αντικείμενα ενώ 
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μερικά άλλα έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν εκπαιδευτικές ανάγκες 

συγκεκριμένης θεματολογίας (π.χ. φυσική) και συνεπώς εμφανίζουν θεματική 

εξάρτηση (domain dependent) (Tsinakos and Margaritis, 1999a, p. 1071-1076).2 

3.5.1 Θεματικά ανεξάρτητα Μαθητικά Μοντέλα. 

Θεματικά ανεξάρτητα Μαθητικά Μοντέλα που είχαν αρχικά παρουσιαστεί 

από τον Kass (Kass 1989, p. 389-410), αναφέρονται σε σχετικό βιβλίο των Jim Greer 

και Gordon McCalla (Greer and McCalla, 1994).Μερικά από τα μοντέλα αυτά είναι 

Μαθητικό Μοντέλο Επικάλυψης (Overlay Student Model) 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο το γνωστικό πεδίο του μαθητή θεωρείται ως 

υποσύνολο του γνωστικού πεδίου του ειδικού. Η εκπαίδευση στοχεύει στην σταδιακή 

αύξηση του γνωστικού πεδίου των μαθητών κατά ένα συμπληρωματικό μέρος της 

γνώσης μέχρι τελικά να φτάσουν στο ζητούμενο αποτέλεσμα, το οποίο είναι η 

εξίσωση με το γνωστικό πεδίο του ειδικού. 

Αυτό το Μοντέλο θεωρεί ότι όλες οι διαφορές ανάμεσα στην συμπεριφορά 

του μαθητή και αυτή του ειδικού μπορεί να εξηγηθεί σαν την έλλειψη ειδίκευσης του 

μαθητή (Greer and McCalla 1994, p. 7) (Εικόνα 2). 

l i l l j l l t l Overlay Student Model 

Εικόνα 2:Overlay Student Model (Greer and McCalla, 1994). 

2 

Tsinakos, Α., and Margaritis, K. (1999a). Student Modelling Review-What can be learned for 

Distance Education?. WebNet 99 - World Conference of the Web Society, Honolulu, Hawaii, 1071-

1076. 
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Διαφορικό Μαθητικό Μοντέλο (Differential Student Model). 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η γνώση του μαθητευόμενου χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες: την υποχρεωτική γνώση και την προαιρετική γνώση (Greer and McCalla 

1994, p. 7) (Εικόνα 3). 

Έτσι, σε αντίθεση με το Μαθητικό Μοντέλο Επικάληψης αυτό το μοντέλο δεν 

θεωρεί ότι όλα τα κενά και οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται κατά τη 

σύγκριση των γνωστικών πεδίων μαθητευόμενου και ειδικού, είναι ανεπιθύμητα. 

Αντίθετα το Διαφορικό Μαθητικό Μοντέλο προσπαθεί να αναγνωρίσει τις διαφορές 

στη γνώση του μαθητή και του ειδικού χρησιμοποιώντας κοινή βάση αξιολόγησης. 

Domain Knowledge 

Expected Student Knowledge 

Overlay Student Model 

Εικόνα 3: Differential Student Model (Greer and McCalla, 1994). 

Μαθητικό Μοντέλο Διαταραχής (Perturbation Student Model) 

Ενώ το Μοντέλο Επικάλυψης απεικονίζει το γνωστικό πεδίο του 

μαθητευόμενου λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις "σωστές γνώσεις" του μαθητή, το 

Μοντέλο Διαταραχής συνδυάζει την απεικόνιση του Μοντέλου Επικάλυψης με μία 

απεικόνιση της "λανθασμένης γνώσης" του μαθητή (Greer and McCalla, 1994, p. 8). 

Έτσι στο μοντέλο αυτό η γνώση του μαθητή διαφοροποιείται από αυτή του ειδικού 

ποιοτικά και ποσοτικά. 

ΙΖΖΙ 
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^B Domain Knowledge 

$B Perturbation Student Model 

Εικόνα 4: Perturbation Student Model (Greer and McCalla, 1994). 

To Μοντέλο Διαταραχής διατηρεί ένα σύνδεσμο ανάμεσα στα γνωστικά πεδία 

μαθητή και του ειδικού αλλά απεικονίζει επίσης και τη γνώση του μαθητευόμενου 

πέρα από το όριο της γνώσης του ειδικού (Εικόνα 4). Παράλληλα το μοντέλο αυτό 

χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη λαθών, η οποία είναι μία ορισμένη συλλογή από λάθη 

και απορίες μαθητών που προειδοποιεί για την ύπαρξη ενδεχόμενων αποριών από την 

πλευρά του μαθητή. 

Μαθητικό Μοντέλο Βασισμένο σε περιορισμούς 

Το Μαθητικό Μοντέλο αυτό, απεικονίζει τη γνώση του μαθητή με τη μορφή 

περιορισμών (constrains) επί της απεικόνισης της "σωστής γνώσης". Αυτό το 

Μοντέλο επιτρέπει ένα ποιο σύνθετο συλλογισμό για έννοιες σχετικές της 

διδασκόμενης θεματικής ενότητας, από ότι ο απλός χαρακτηρισμός μιας τέτοιας 

έννοιας ως γνωστή ή όχι από τη πλευρά του γνωστικού πεδίου του μαθητή. 

Η απλότητα είναι ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου αυτού μαζί 

με το γεγονός ότι το μοντέλο δεν προαπαιτεί μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

στρατηγική για να εφαρμοστεί. Πάντως, δεν είναι εμφανές πως το Μοντέλο 

Βασισμένο σε περιορισμούς θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε γενικότερους θεματικούς 

τομείς (Greer and McCalla, 1994, p. 12). 

PairSM Μαθητικό Μοντέλο Ζευγών 

To PairSM είναι ένα θεματικά ανεξάρτητο Μαθητικό Μοντέλο που στοχεύει 

στο να βοηθήσει ζευγάρια μαθητών να οργανώσουν από κοινού την επανάληψη της 

ύλης για ένα επερχόμενο διαγώνισμα (Bull and Smith, 1997, p. 339-341). To 
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Μαθητικό Μοντέλο Ζευγών περιέχει δύο ατομικά Μαθητικά Μοντέλα που 

συγκρίνονται από το σύστημα, ώστε να προταθούν τρόποι για να δουλέψουν 

συνεργατικά και αποτελεσματικά οι μαθητές. Προτείνει τη συνεργατική 

μάθηση, τη διδασκαλία μεταξύ συμμαθητών ή την ατομική μάθηση, με βάση 

περιεχόμενα των μοντέλων που συγκρίνονται. Ο στόχος είναι η ενθάρρυνση των 

μαθητών να δοκιμάζουν τα οφέλη της αλληλεπίδρασης. 

Τα δύο αρχικά μαθητικά μοντέλα του PairSM είναι βασισμένα στα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τα προκαταρτικά τεστ (multiple-choice pre-test) 

στα οποία οι μαθητές υποχρεώνονται από τον εκπαιδευτή να συμπληρώσουν. Το 

PairSM μπορεί να προτείνει το είδος προετοιμασίας το οποίο θα ήταν χρήσιμο για 

τους μαθητευόμενους, συγκρίνοντας τα περιεχόμενα των δυο Μαθητικών Μοντέλων 

και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές έχουν αποκτήσει την επιπλέον γνώση. Η 

Εικόνα 5 αποτελεί την γραφική απεικόνιση του μοντέλου. 

Εικόνα 5: Τα Μαθητικά Μοντέλα του PairSM 

Οι έννοιες οι οποίες είναι γνωστές στον πρώτο μαθητή εμφανίζονται εντός του 

SM1 ενώ αυτές που είναι γνωστές στο δεύτερο μαθητή εμφανίζονται εντός του SM2. 

Η τομή των δύο γνωστικών πεδίων SM1 και SM2 απεικονίζουν τις κοινές γνώσεις 

που μοιράζονται οι μαθητές ενώ το γνωστικό πεδίο SM S1&S2 απεικονίζει τις 

γνώσεις τις οποίες δύο μαθητές μπορούν να παράγουν όταν δουλεύουν μαζί αλλά όχι 

ατομικά (Bull and Smith, 1997, p. 339-341). 

PeerISM Μαθητικό Μοντέλο 

To peerISM είναι άλλο ένα θεματικά ανεξάρτητο Μαθητικό Μοντέλο το 

οποίο συμβάλει στη συνεργατική μάθηση. Το μοντέλο στοχεύει στο να προωθήσει 

την αποτελεσματική συνεργασία μαθητών βοηθώντας τους να διαμορφώσουν το δικό 

τους γνωστικό μοντέλο σε ένα τομέα ή σε μία θεματική περιοχή. Το γνωστικό αυτό 

μοντέλο αυτό μπορεί να βελτιωθεί αμοιβαία μέσω της αλληλεπίδρασης με το 
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αντίστοιχο γνωστικό μοντέλο ενός συμμαθητή έπειτα από συνεχή πρόσωπο με 

πρόσωπο διαπραγμάτευση (Bull and Bma, 1999). 

Στο peerISM μοντέλο, οι μαθητές καλούνται να εκτιμήσουν τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις που τίθενται από τον εκπαιδευτή, να παρέχουν σχόλια 

(αξιολόγηση) σε συμμαθητές οι οποίοι έχουν απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις και 

να διαπραγματευθούν και να επανεξετάσουν το μοντέλο ενός θεματικού τομέα σε 

περιπτώσεις που οι ατομικές εκτιμήσεις και οι εκτιμήσεις συμμαθητών είναι 

ασύμβατες. 

"Οι Ατομικές και ομαδικές εκτιμήσεις έχουν ποιοτικά καθώς και 

ποσοτικά συστατικά. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις από τις δύο πηγές αποτελούν 

τις συγκεκριμένες απεικονίσεις των μαθητικών μοντέλων στο peerISM 

Όταν οι μαθητές παρέχουν μια ατομική εκτίμηση, συνθέτουν ένα απλό 

μοντέλο των απόψεων τους σε ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα, για 

λογαριασμό του peerISM . Όταν παρέχουν σχόλια αξιολόγησης, 

δημιουργούν ένα απλό μοντέλο των πιστεύω του συνεργάτη τους που μπορεί 

ή όχι να ταυτίζεται με τα δικές τους απόψεις" (Bull and Brna, 1999). 

Πέρα από τα σχόλια και τις ανταποκρίσεις των μαθητών, το peerISM μοντέλο 

παρέχει στους μαθητές και την αξιολόγηση του συστήματος με τη μορφή ποιοτικών 

σχόλιων τα οποία καταδεικνύουν είτε απορίες που εμφανίστηκαν είτε αφορούν 

σχόλια επί των μαθητικών επιδόσεων (Εικόνα 6). 

D e e r I S M u l . 2 

1 : q u i t · s u r · 
The direction of rotation of 
the objnts <n the Sol*· 
System suggests that the 
Sun, planets and moons 
formed at the s m t timo. 
• the planets all rotato in 

the sam· direction «round 
the Sun, 

• the Sun alio rotates *» 
this direction; 

ο the planets rotate on their 
axes tn the same 
direction; 

« the (moons orbit In same 
direction around the 
planets, es do the planets 
around the Sun 

Measurements of 
radioactlvltg Indicate that 
meteorites w the same age •••JkeMsJattkaefiMallfeBBaMsaaa 

n o t e · 

I s verta h l · 
Comments. 01 
I Moo gour answer about the 
re tattoo of object* m the 
solar system, but I think 
there ere a couple of things 
you should clarify : 
t . Although most moons 
rotate In the same direction, 
there are some exceptions. 
These may not have become 
moons until later, so 'the 
rotation argument still 

2 . Venus and Uranus sp1l> to 
the opposite dtreottonl The 
spin may have been reversed 
after impacts, so again, the 
rotation argument is still 
-»βτω. 
Ir the d u * shape relevant? 

Q usat i e n I 
You and gour partner do not 
quite agree about gour 
performance in question t . 
One of gcu is having 
difficulties here You should 
try to resolve this together 

Questi α It 2 
Both you and your partner 
agree that your iww+r to 
question 2 was good You have 
probably understood this well. 

Question 5 
Both you and your partner 
feel that there *r* some 
difficulties with your answer 
to question 5 You need to 
discuss this further. If y eu 
stili have problems , ask 

c o m m e n t s t o p e e r e-UiVlMi; 

m. 
f 
Pi
l l 
ft 
it 

ι 
m 
ο 

Εικόνα 6: PeerlSm Μαθητικό Μοντέλο (Bull and Brna, 1999) 
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Επεισοδικό Μαθητικό Μοντέλο. 

Παρόλο που το μοντέλο αυτό αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως Μοντέλο 

Χρήστη (User Model) με σκοπό την προσομοίωση συμπεριφορών για την επίλυση 

προβλημάτων, έχει κάποιες αξιοσημείωτες ιδιότητες. 

Το Επεισοδικό Μοντέλο αποθηκεύει πληροφορίες για το χρήστη του 

με τη μορφή συλλογής συγκεκριμένων συμπεριφορών -επεισοδίων- Για 

τη κατασκευή του Μαθητικού Μοντέλου, οι λύσεις προβλημάτων που 

δημιουργούνται από ένα μαθητευόμενο αναλύονται με βάση τη πληροφορία 

που είναι διαθέσιμη στα πλαίσια της θεματικής ενότητας που ανήκει το 

πρόβλημα (domain knowledge) και με βάση τις απαιτούμενες ενέργειες στις 

οποίες πρέπει να προβεί ο μαθητευόμενος (task description). Αυτή η 

γνωστική διάγνωση έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός δέντρου 

επιλογών από έννοιες, και κανόνες που ο μαθητευόμενος μπορεί να 

χρησιμοποιούσε για να λύσει το πρόβλημα. Οι έννοιες και οι κανόνες που 

περιλαμβάνονται στο παραγόμενο δέντρο αποτελούν στιγμιότυπα-

περιστατικά- από τη γνωστική βάση δεδομένων της θεματικής ενότητας. Το 

μοντέλο που παράγεται (episodic model) είναι φτιαγμένο από αυτά τα 

στιγμιότυπα (episodic frames) και από τις γενικεύσεις έπ' αυτών. Ένα 

περιστατικό στο Επεισοδικό Μαθητικό Μοντέλο αποτελείται από μια σειρά 

επεισοδιακών στιγμιότυπων που βρίσκονται διαθέσιμα στη γνωστική βάση 

δεδομένων (Specht and Weber, 1997). 

Παρόλο που το μοντέλο αυτό μοιάζει με το Μοντέλο Επικάλυψης καθώς τα 

στιγμιότυπα επεισοδίων απεικονίζουν πληροφορίες του πόσο καλά κατέχεται μια 

συγκεκριμένη έννοια, τα στιγμιότυπα αυτά περιέχουν επιπροσθέτως πληροφορίες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ατομική προσαρμογή. Οι πληροφορίες αυτές 

αφορούν το είδος του περιστατικού που αντιμετωπίστηκε, το νοηματικό πλάνο υπό το 

οποίο κάποια έννοια χρησιμοποιήθηκε, ποιος κανόνας χρησιμοποιήθηκε σ' αυτή την 

περίπτωση κλπ. Επιπλέον, τα αντίστοιχα μέρη των πράξεων του μαθητή και ο 

κώδικας που πιθανόν να χρησιμοποίησε επίσης αποθηκεύονται. 

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε στο ερευνητικό έργο ELM-ART 

(Schwarz, Brusilovsky and Weber, 1996) και ELM-ART II (Weber and Specht, 1997) 

που αποσκοπούσε στην εκμάθηση προγραμματισμού σε LISP. 
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3.5.2 Μαθητικά Μοντέλα με θεματική εξάρτηση 

Πέρα από τα θεματικά ανεξάρτητα Μαθητικά Μοντέλα δημιουργήθηκαν 

μοντέλα η λειτουργικότητα των οποίων σχετίζονταν άμεσα με το θεματικό 

αντικείμενο για το οποίο αναπτύχθηκαν (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική κλπ) (Tsinakos 

and Margaritis, 1999b).3 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά Μαθητικά Μοντέλα με 

θεματική εξάρτηση, μια και ο μεγάλος αριθμός αυτού του είδους των μοντέλων 

καθιστά την πλήρη παρουσίαση τους αδύνατη και έξω από τους σκοπούς της 

διατριβής αυτής. 

See Yourself-Write Μαθητικό Μοντέλο (Δες τον εαυτό σου να γράφει). 

Το Μαθητικό Μοντέλο του See Yourself-Write σχεδιάστηκε για ενήλικες οι 

οποίοι μαθαίνουν μια ξένη (δεύτερη) γλώσσα. Το μοντέλο βοηθάει στο να προάγει 

την αυτοανάλυση των μαθητευόμενων και να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσουν 

τα σχόλια αξιολόγησης που λαμβάνουν από τον εκπαιδευτή για κάποια εργασία 

προόδου που ολοκλήρωσαν έτσι ώστε στις επόμενες εργασίες τους να βελτιώσουν 

την επίδοση τους κατά την διαδικασία της εκμάθησης. Ο τομέας στον οποίο 

εφαρμόστηκε το See Yourself-Write ήταν η εκμάθηση γραφής σε αγγλική γλώσσα. 

To See Yourself-Write αποτελείται από δύο μέρη: μια φόρμα μέσα από την 

οποία ο εκπαιδευτής παρέχει τα σχόλια αξιολόγησης σε κάθε γραπτή εργασία ενός 

μαθητή και ένα ατομικό Μαθητικό Μοντέλο το οποίο δημιουργείται αυτόματα με τη 

πάροδο του χρόνου με βάση τα στοιχεία ποσοτικής αξιολόγησης (βαθμολογίας) που 

παρέχει ο εκπαιδευτής (Bull, 1997, ρ. 315-326). 

Ο στόχος του See Yourself-Write, διαφέρει από ένα άλλο συμβατικό 

εκπαιδευτικό μοντέλο γιατί δε χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφορίας για ένα 

υπολογιστικό σύστημα, παρέχοντας στατιστικά μόνο δεδομένα αλλά, ως πηγή 

πληροφόρησης για το μαθητή. Απεικονίζει τα σχόλια αξιολόγησης των μαθητών 

πάνω στη δική τους δουλειά, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες για τη διαδικασία 

προόδου τους και τη συνολική τους απόδοση. Οι πληροφορίες στο Μαθητικό 

3 

Tsinakos, Α., and Margaritis, Κ, (1999b). Student Modelling Review, Invited presentation in 

C-LEMMAS: Roles of Communicative Interaction in Learning to Model in Mathematics and Science, 

15-18 April, Ajjacio Corsica 
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Μοντέλο είναι ποιοτικές (Qualitative information) και ποσοτικές (Quantitative 

information). Ο κύριος σκοπός του μοντέλου είναι να προαχθεί η δυνατότητα 

αυτοανάλυσης των μαθητευόμενων πάνω στις εργασίες που έχουν ολοκληρώσει με 

τρόπο ώστε να οδηγούνται οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα σχόλια αξιολόγησης 

για να βελτιώσουν την μεταγενέστερη επίδοση τους. 

Η δομή του See Yourself-Write εμφανίζεται στην Εικόνα 7 που ακολουθεί. Ο 

εκπαιδευτής παρέχει τα σχόλια αξιολόγησης του μέσα από μία φόρμα που 

δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο θεματικό τομέα που εξετάζεται (γραφή σε μια 

ξένη γλώσσα- αγγλικά) και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που ο 

θεματικός τομέας επιβάλλει. 

ΙΤνΚΟΒΑΓΚ 
T K M F I J V T K 

TNI>1VI1>UAI. 

srn ι atavi ' M O I >ι ·:ι. 

qualitativa 
Clin« lïu; tal** 

cxverali 
Mintoti mcMiel 

« l i M K R A I . 

quamuativi: 

cimusiciils. 

ASSUJJiMli lSrr S-Mit'II-HT 

STUDENT 

•J^· prompt 

J K » S M 
f ι ^V. «Usa."««, 

fccxlhadk 

Εικόνα 7: Δομή του See Yourself-Write Μαθητικού Μοντέλου (Bull, 1997) 

Μόλις τα σχόλια αξιολόγησης εισαχθούν στην ειδική φόρμα αξιολόγησης για 

τη συγκεκριμένη γλώσσα (feedback template), ο εκπαιδευτής στέλνει τα σχόλια αυτά 

στο τμήμα του ατομικού Μαθητικού Μοντέλου (Individual Student Model), όπου οι 

ποιοτικές πληροφορίες τοποθετούνται σε χώρο που είναι διαθέσιμος για την 

αποθήκευση των ποιοτικών πληροφοριών με σκοπό την εύκολη επανάκτηση των 

σχολίων από το μαθητή που επισκέπτεται το συγκεκριμένο χώρο (qualitative 

comments). Τα ποιοτικά αυτά σχόλια δεν χρησιμοποιούνται από το See Yourself-

Write για την μοντελοποίηση του μαθητή αλλά χρησιμοποιούνται στο να του 

εξηγήσουν τι έχει κάνει καλά και τι όχι (Bull 1997, ρ. 319). 

Παρόμοια αποθήκευση γίνεται και για τις ποσοτικές πληροφορίες 

(βαθμολογία). Οι ποσοτικές πληροφορίες αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε εργασία 
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(quantitative assesment) με σκοπό την διευκόλυνση παρακολούθησης τους από την 

πλευρά του μαθητή. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 7 στο χώρο "quantitative 

assesment" υπάρχουν τρεις διαστρωματώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην 

βαθμολογία τριών εργασιών προόδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο See Yourself-

Write τα κριτήρια αξιολόγησης του κάθε μαθητή είναι προκαθορισμένα για κάθε 

είδους εργασία και αφορούν: στην κάλυψη περιεχομένου, στη δομή, στην 

επιχειρηματολογία, στο στυλ γραφής, στο λεξιλόγιο, στην ορθογραφία, στη 

γραμματική και στη στίξη. Τα κριτήρια αυτά βέβαια, μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμα 

σε κάθε περίπτωση (Bull, 1997, ρ. 317), και το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τους 

περιορισμούς στους οποίους υπόκειται το μοντέλο. 

Ένας ακόμη περιορισμός αφορά τη κλίμακα ποσοτικής αξιολόγησης 

(Quantitative information) η οποία είναι επίσης προκαθορισμένη έχοντας 

συγκεκριμένες τιμές για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Έτσι για παράδειγμα για το 

κριτήριο "κάλυψης περιεχομένου" οι τιμές ποσοτικής αξιολόγησης μπορεί να είναι 

μόνο τρεις, "good", "ok" και "superficial", ενώ για το κριτήριο της στίξης οι τιμές 

αξιολόγησης μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες, "good", "ok" και "weak". To 

μειονέκτημα σ' αυτήν την περίπτωση είναι αφενός η χρήση ποιοτικών μεγεθών (good, 

ok, κλπ) για να εκφράσουν ποσοτικά μεγέθη (βαθμολογία επίδοσης) και αφετέρου ο 

περιορισμός των επιλογών επίδοσης σε τρεις κατηγορίες ίσως να μην είναι σε θέση να 

καλύψει και περιγράψει με σαφήνεια όλες τις κατηγορίες επιδόσεων των μαθητών. 

Το γενικότερο Μαθητικό Μοντέλο (overall student model) στο See Yourself-

Write παράγεται από την προσαρμογή προκαθορισμένου τύπου περιγραφής επίδοσης 

η οποία υπάρχει αποθηκευμένη στο μοντέλο. Για την εύρεση του προκαθορισμένου 

τύπου περιγραφής επίδοσης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. To See Yourself-

Write υπολογίζει το μέσο όρο της ποσοτικής αξιολόγησης που έδωσε ο καθηγητής για 

κάθε κριτήριο αξιολόγησης για κάθε εργασία . Στο See Yourself-Write υπάρχουν 

συγκεκριμένοι κανόνες για τον υπολογισμό του μέσου όρου της ποσοτικής 

αξιολόγησης. Για παράδειγμα για τον υπολογισμό του μέσου όρου επίδοσης ενός 

μαθητή για ένα συγκεκριμένο κριτήριο της "κάλυψης περιεχομένου" μετά την 

ολοκλήρωση τριών εργασιών προόδου ακολουθείται ο εξής κανόνας. Εάν η επίδοση 

του μαθητή για το κριτήριο αυτό ανά εργασία ήταν "good" για την πρώτη και τη 

δεύτερη και "superficial" για την τρίτη τότε ο μέσος όρος αντιστοιχεί στην 

προκαθορισμένη περιγραφή μέσου όρου επίδοσης τύπου "okay". Στο προκαθορισμένο 
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αυτό τύπο μέσου όρου επίδοσης υπάρχει ένα συγκεκριμένο προφίλ συνολικής 

επίδοσης το οποίο και αποτελεί το κορμό της κατασκευής του γενικότερου Μαθητικού 

Μοντέλου. 

Ι Μαθητικό Μοντέλο Ευφυούς Εξατομικευμένης Διδιασκαλίας. 

Το Ι3 υλοποιήθηκε για την βελτίωση επίλυσης προβλημάτων για το μαθήμα 

της μηχανικής και εφαρμόστηκε έχοντας ως βασική την υπόθεση ότι ο μαθητής και ο 

εκπαιδευτής έχουν τη δυνατότητα να μάθουν αμφότεροι από τις αλληλεπιδράσεις 

τους (McCormack 1995, ρ. 5). 

Το Ι3 Μοντέλο αξιοποιεί αυτές τις αλληλεπιδράσεις επιτρέποντας στον ειδικό 

να διευρύνει το γνωστικό του πεδίο εμπλουτίζοντας το με τους εναλλακτικούς 

τρόπους επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούν οι μαθητές. Έτσι σύμφωνα με 

αυτό το μοντέλο αυτό τόσο γνωστικό πεδίο του μαθητευόμενου όσο και του 

εκπαιδευτή αυξάνεται (Εικόνα 8-Α) 

Alternative 
Strategy 

1 
Expert acquired 
student domain 

knowledge 
Expert 

Create 
hypothesis 

case 

ι r 

Apply 
mate 
tunc 

rang 
«on 

Case 1 
Ubwy | 

Student 

Student 
acquired expert 
domain 
knowledge 

Verified 
Alternative 

Strategy 

Wattfor 
additional 
evidence 

Β 

Γνωστικό πεδίο εκπαιδευτή/μαθητή Υλοποίηση ΣΑΠ στο Ι3 

Εικόνα 8:1 3 Μοντέλο (McCormack, 1995) 
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Οι βασικότερες αποστολές του Ι3 μοντέλου είναι: Η διάγνωση της μαθητικής 

συμπεριφοράς και η απόκτηση νέων μεθόδων-στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. 

Δυο τμήματα είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των λειτουργιών αυτών. 

Το τμήμα Διάγνωσης (Diagnoser Component), υπεύθυνο για τη πρώτη 

αποστολή, αναγνωρίζει και ορίζει τη λύση προβλήματος του μαθητή η οποία δεν 

περιλαμβάνεται στο γνωστικό πεδίο του ειδικού (Domain Expert). 

Το τμήμα Μάθησης Μαθητευόμενου (Learning Apprentice component) 

υπεύθυνο για τη δεύτερη αποστολή, πιστοποιεί και ανακτά τις εναλλακτικές 

μεθόδους λύσεων προβλημάτων οι οποίες έχουν παρουσιαστεί από τον μαθητή, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές ΣΑΠ. Το τμήμα αυτό ενεργοποιείται εφόσον το τμήμα 

Διάγνωσης αναγνωρίσει κάποια εναλακτική λύση ενός προβλήματος η οποία μπορεί 

να θεωρηθεί ως μια υποθετική διαφορετική στρατηγική επίλυσης προβλημάτων. Το 

τμήμα Μάθησης Μαθητευόμενου εφαρμόζοντας τεχνικές ΣΑΠ, συγκρίνει την 

υποθετική αυτή περίπτωση με τις στρατηγικές που είναι αποθηκευμένες στην 

βιβλιοθήκη περιπτώσεων (Case Library). Το διάγραμμα ροής του ΣΑΠ που 

εφαρμόζεται στο τμήμα αυτό εμφανίζεται στην Εικόνα 8-Β. 

Το Ι3 κάνοντας χρήση της μεθοδολογίας της σειριακής έρευνας, εξετάζει μία 

προς μία όλες περιπτώσεις της βιβλιοθήκης αποσκοπώντας να διερευνήσει την 

ομοιότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης με κάποια από αυτές που είναι 

αποθηκευμένες στη βιβλιοθήκη. 

Εάν κάποια ανάλογη περίπτωση δεν βρεθεί, τότε η συγκεκριμένη περίπτωση 

προστίθεται στη βιβλιοθήκη. Αντίθετα, όπου εντοπίζεται κάποια παρόμοια 

περίπτωση, τότε η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποθηκεύεται ως νεα, αλλά ενισχύει 

το δείκτη βαρούς (strength value) που χαρακτηρίζει την εφαρμοσιμότητα της 

συγκεκριμένης στρατηγικής. 

Αυτές οι διαγνωστικές ικανότητες του Μαθητικού Μοντέλου Ι3, το καθιστούν 

ένα ιδανικό μέσο για τη μάθηση εναλλακτικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων 

από τον μαθητή (McCormack, 1995, ρ. 14). 

Olae Μαθητικό Μοντέλο 

To Olae Μαθητικό Μοντέλο αναπτύχθηκε για το γνωστικό αντικείμενο της 

φυσικής με σκοπό βοηθήσει την διδασκαλία του αντικειμένου αυτού (VanLehn and 

Martin 1997, p. 179-221). 
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Η απεικόνιση της γνώσης του μαθητή στο μοντέλο αυτό, αποτελείται από μια 

σειρά κανόνων, όπου ο καθένας εκφράζει μία μικρή θεωρητική ενότητα φυσικής. Το 

μοντέλο αποβλέπει στο να περιέχει όλους τους κανόνες φυσικής που ένας μαθητής θα 

μπορούσε να πιστέψει, ακόμα και τους λανθασμένους. Γι' αυτό το λόγο, μέσα στο 

σύστημα περιέχεται ένας αριθμός από κανόνες από τις πιο κοινές απορίες των 

μαθητών για το μάθημα της φυσικής. Το πλήθος των κανόνων που χρησιμοποιούνται 

από το σύστημα Olae είναι διακόσιοι ενενήντα (290). Καθένας από αυτούς τους 

κανόνες θεωρείται ότι μπορεί να κατατάσσεται σε ένα από τα τρία επίπεδα γνώσης 

που το σύστημα χρησιμοποιεί. 

• Άγνοια κανόνα (Non Mastery): Ο μαθητής ποτέ δεν εφαρμόζει τον κανόνα. 

• Μερική γνώση του κανόνα (Partial Mastery): Ο μαθητής εφαρμόζει τον 

κανόνα όταν χρησιμοποιεί χαρτί και μολύβι, αλλά δεν χρησιμοποιεί τον κανόνα 

όταν νοητικά σχεδιάζει μια λύση. 

• Πλήρης γνώση του κανόνα (Full Mastery): Ο μαθητής εφαρμόζει τον κανόνα 

όποτε είναι εφαρμόσιμος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τριών καταστάσεων που μπορεί να 

βρίσκεται ο κάθε κανόνας συμπεραίνεται ότι το Olae Μαθητικό Μοντέλο μπορεί να 

εκφράσει 3 2 9 0 πιθανές καταστάσεις γνώσης. 

To Olae θα πρέπει να υπολογίσει το άθροισμα της πιθανότητας διασποράς σε 

όλες τις καταστάσεις γνώσης. Έτσι για κάθε μια από τις 3 2 9 0 καταστάσεις, το μοντέλο 

θα πρέπει να υπολογίσει την πιθανότητα η γνώση του μαθητή να τυγχάνει της 

βέλτιστης προσέγγισης από μία από τις πιθανές καταστάσεις γνώσης. Γι' αυτό το 

λόγο το Olae χρησιμοποιεί δίκτυο πεποιθήσεων (Bayesian network) (Pearl, 1988; 

Russell and Norvig, 1995). 

Στο δίκτυο αυτό ο κάθε κανόνας (Rule 1) απεικονίζεται από ένα κόμβο ο 

οποίος έχει τρία στάδια (Άγνοια, Μερική γνώση και Πλήρη γνώση του κανόνα) όπου 

το κάθε στάδιο έχει την πιθανότητα ένδειξης ότι ο κανόνας που γνωρίζει ο μαθητής 

να είναι σε αυτό το στάδιο. Κάθε τέτοιος κόμβος είναι συνδεδεμένος με ένα 

προσωρινό κόμβο, ο οποίος απεικονίζει το σετ των πιθανών κανόνων προς εφαρμογή 

και των διαθέσιμων προτάσεων για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. 

Μία απλή απεικόνιση του δικτύου στο Olae παρουσιάζεται στην Εικόνα 9. 
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Rule 
Application 

& 

Εικόνα 9: Αναπαράσταση δικτύου πεποιθήσεων στο Olae Μαθητικό Μοντέλο 
(VanLehn and Martin 1997) 

3.6 Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια ανασκόπηση στα είδη Μαθητικών Μοντέλων τα 

οποία έχουν αναφερθεί στην σχετική βιβλιογραφία. 

Μια ποικιλία προσεγγίσεων χρησιμοποιήθηκε για την εξέλιξη των Μαθητικών 

Μοντέλων συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, 

τη γνωστική ψυχολογία και την παιδαγωγική επίσημη. Η χρήση τεχνικών όπως ΣΑΠ 

ή δικτύων πεποιθήσεων (Bayesian Bielief networks) έχουν εφαρμοστεί σε αρκετά 

Μαθητικά Μοντέλα (Créer and McCalla 1994, p. 31). 

Μερικά από τα μοντέλα είναι ανεξάρτητα από τον θεματικό τομέα εφαρμογής 

όπως το μοντέλο Επικάλλυψης και το μοντέλο Διατραχής, ενώ μερικά άλλα έχουν 

θεματική εξάρτηση, όπως το See Yourself-Write και το Olae. 

Παράλληλα αναφέρθηκαν και τα οφέλη που αποκομίζονται από την χρήση 

των Μαθητικών Μοντέλων στην εκπαίδευση. Τα οφέλη αυτά αφορούν την εξέταση 

και την ανάλυση της συμπεριφοράς των μαθητών κατά την επίλυση προβλημάτων και 

επιπλέον την ανίχνευση της λογικής που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά τη 

διαδικασία αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

SEE YOURSELF IMPROVE (SYIM) 

Συνοπτική περιγραφή του κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση των δύο βασικών καινοτομικών 

αξόνων του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος Ιστού See Yoursefl IMprove (SYIM) που 

αναπτύχθηκε εξ ολοκήρου στα πλαίσια της διατριβής αυτής. 

Οι άξονες αυτοί αφορούν την ενσωμάτωση, αφενός τεχνικών Μαθητικής 

Μοντελοποίησης και αφετέρου τεχνικών Συλλογισμού βασισμένου σε Ανάλογες 

Περιπτώσεις, στα πλαίσια της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον SYIM αποβλέπει στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και την ενίσχυση των παρεχόμενων βοηθητικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών τόσο στον εκπαιδευτή όσο και στους εκπαιδευόμενους 

αποσκοπώντας στην εξατομικευμένη εκπαίδευση από απόσταση. 

4.1 Εισαγωγή. 

Το εκπαιδευτικό μοντέλο της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως 

αναφέρθηκε και στο πρώτο Κεφάλαιο, παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα 

όσο και από μειονεκτήματα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Τσινάκος και Μαργαρίτης, 2001c). 

Μερικά από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της ασύγχρονης εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα και με τη σχετική βιβλιογραφία (Ritchie and 

Hoffman, 1997; Wulf, 1996; Pernici and Casati, 1997; Relan and Gillani, 1997; Hunt 

1999) αφορούν: Στην έλλειψη οπτικών ενδείξεων όσον αφορά στην κατανόηση 

κάποιας έννοιας, στην αίσθηση απομόνωσης που μπορεί να έχουν οι εκπαιδευόμενοι, 

στην αδυναμία στην σύνθεση μαθησιακού μοντέλου καθώς τα ατομικά μαθησιακά 

χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευόμενου καθώς είναι δύσκολο να εντοπιστούν από 

το διδάσκοντα και να απομονωθούν μέσα από τη δαιδαλώδη δομή ενός κοινού 

συνεδρίου σε περιβάλλον Ιστού ή από τα διάφορα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου. Επίσεις σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η δυσκολία στη 

παρακολούθηση της πορείας επίδοσης του κάθε εκπαιδευόμενου λόγω της 

αποσπασματικής αλληλεπίδρασης με το διδάσκοντα και της έλλειψη οπτικών 

ενδείξεων που αφορούν την κατανόηση εννοιών (Pernici and Casati, 1997; Relan and 

Gillani, 1997; Hunt 1999). 

Στα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας η διαδικασία μοντελοποίησης 

μαθητών είναι πιο εύκολη για τον εκπαιδευτή, ο οποίος έχει και την οπτική εικόνα ως 

πληροφορία για τη διάκριση δραστήριων μαθητών και αδυνάτων. Στην εξ' 

αποστάσεως όμως εκπαίδευση όπου η επικοινωνία με τους μαθητές είναι πιο 

χρονοβόρα, ο εκπαιδευτής δεν έχει την δυνατότητα της εξατομικευμένης 

παρακολούθησης των μαθητών και η κατ' αυτόν το τρόπο μοντελοποίηση τους, 

αποβαίνει μία πολύ δύσκολη διαδικασία (Brusilovsky,1999, ρ. 22). 

Η εκτεταμένη χρήση και τα γενικότερα οφέλη που έχουν αποκομισθεί από τη 

χρήση των Μαθητικών Μοντέλων στο χώρο της παραδοσιακής εκπαίδευσης 

(Golstein 1982, Matsuda and Okamoto 1992; Carr and Goldstein, 1977; Greer and 

McCalla, 1994, p. 8; Bull, 1997; Bull and Brna, 1999 κ.α - βλ. Κεφ. 3) οδήγησαν στο 

πειραματισμό της χρήσης τους και στο μοντέλο της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

Από την άλλη πλευρά, η τεχνική του Συλλογισμού βασισμένου σε Ανάλογες 

Περιπτώσεις (ΣΑΠ) που αποτελεί μία διαδεδομένη μέθοδο Τεχνητής Νοημοσύνης η 

οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα (Anderson and Reiser, 

1995; Weber, 1996; Weber and Specht 1997; McCalla and Greer 1986; Johnson 1986; 

Bonar and Cunningham, 1988) για τη διερεύνηση νοητικών συμπεριφορών όπως, η 

μάθηση, η απομνημόνευση, ο προγραμματισμός και η επίλυση προβλημάτων 

(McCalla et. al 1988; McCormack 1995; Murray et al. 1990 κ.α. - βλ. Κεφ. 2), 

παρείχε ένα ισχυρό κίνητρο για την ενσωμάτωση ανάλογων τεχνικών στο 

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του SYIM. 

To SYIM είναι διαθέσιμο σε περιβάλλον Ιστού και είναι εφαρμόσιμο σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης είτε 

προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού κύκλου, ανεξαρτήτου θέματος (domain 

independent). Η εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί την ύπαρξη εκπαιδευτή, ομάδας 

εκπαιδευομένων και μιας σειράς εργασιών προόδου (assignments) οι οποίες 

βαθμολογούνται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης (evaluation criteria). 
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Απαραίτητη επίσης θεωρείται η ύπαρξη ενός δικτυακού τόπου συζήτησης βασισμένο 

σε περιβάλλον Ιστού (Web conference), όπου αξιολογείται η συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων στις συζητήσεις κατά τις διάφορες θεματικές ενότητες. 

Η υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος SYIM αποσκοπεί στα 

ακόλουθα: 

i. Να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να παρακολουθεί τις εξατομικευμένες 

μαθησιακές ανάγκες και δυσκολίες (απορίες κλπ) του κάθε εκπαιδευόμενου, 

ii. Να βοηθήσει στην καταγραφή και οργάνωση των οδηγιών από τον εκπαιδευτή 

προς κάθε έναν από τους εκπαιδευόμενους, 

iii. Να παρέχει στο κάθε εκπαιδευόμενο την αίσθηση της εξατομικευμένης 

διδασκαλίας, στήριξης και παρακολούθησης προόδου, πώς να ξεπερνά 

μαθησιακές δυσκολίες και να εμβαθύνει, 

iv. Να βοηθάει στον εντοπισμό διδακτικών αδυναμιών στα εποπτικά μέσα (πχ 

βιβλία, υπερκείμενα κλπ). 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού γίνεται αναφορά σε εκείνες μόνο τις 

υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους δύο καινοτόμους άξονες του περιβάλλοντος, ενώ 

στο επόμενο κεφάλαιο υπάρχει αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης του SYIM και 

όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον αυτό. 

4.2 Χρησιμότητα των Μαθητικών Μοντέλων στην ασύγχρονη εζ' αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει θετική επίδραση στην προώθηση της εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευσης συμβάλλοντας στην αύξηση τόσο του αριθμού των 

μαθητών από απόσταση όσο και των πανεπιστημίων που προσθέτουν αυτό το 

μοντέλο εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών τους. 

Η διδασκαλία και η μάθηση εξ' αποστάσεως απαιτεί ειδική προσοχή όσο 

αφορά τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των τεχνολογιών που εμπλέκονται. 

Πολλές απλές δραστηριότητες, οι οποίες θεωρούνται δεδομένες ως μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στην συμβατική εκπαίδευση, θα πρέπει να αναθεωρούνται 

και να προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες. 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώνονται και εξελίσσονται τόσο 

διαδικασίες που αφορούν στην εξ' αποστάσεως διδασκαλία όσο και διαδικασίες που 

αφορούν στην εξ' αποστάσεως εκμάθηση (Keegan 1996, ρ.38). Κατά συνέπεια, η 

54 



μελέτη και η ανάλυση των εκπαιδευτικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να αφορούν και να λαμβάνουν 

υπόψη τόσο τον εκπαιδευτή όσο και τους εκπαιδευόμενους. 

Η χρήση Μαθητικών Μοντέλων μπορεί να επηρεάσει θετικά την εκπαιδευτική 

διαδικασία στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση συμβάλλοντας στην επίτευξη 

καλύτερων διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας. 

Τα Μαθητικά Μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ασύγχρονη 

εκπαίδευση εξ' αποστάσεως με παρόμοιο τρόπο όπως και στη συμβατική 

εκπαίδευση. Όπως έχει αναφερθεί τα Μαθητικά Μοντέλα χρησιμοποιούνται για να 

συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις απορίες των μαθητών ή τις αδυναμίες 

τους κατά τη διάρκεια μαθημάτων, ή σχετικά με τον ατομικό ρυθμό μαθήσεως τους. 

Επιπλέον, τα Μαθητικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για να παρέχουν βοήθεια και 

σχόλια αξιολόγησης στους μαθητές ανάλογα με τα ατομικά μαθησιακά 

χαρακτηριστικά τους. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά στη χρήση 

Μαθητικών Μοντέλων στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση από αυτήν στην 

συμβατική εκπαίδευση. Στην συμβατική εκπαίδευση, τα Μαθητικά Μοντέλα 

αποτελούν ένα από κεντρικά τμήματα των Ευφυών Διδακτικών Συστημάτων ή των 

Πολυμεσικών εφαρμογών, με κύριο σκοπό την επίτευξη μία βελτιωμένης 

προσομοίωσης ενός εικονικού δασκάλου ή συμμαθητή που θα βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όταν ο μαθητευόμενος 

αλληλεπιδρά με το σύστημα. Έτσι η κεντρική ιδέα είναι βελτιστοποίηση της 

εξατομικευμένης μάθησης, καθώς το σύστημα καθοδηγούμενο από το Μαθητικό 

Μοντέλο, προσπαθεί να προσεγγίσει την βέλτιστη προσαρμογή στα μαθησιακά 

χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή. Τα Μαθητικά Μοντέλα θεωρούνται ως τον 

εναλλακτικό υποστηρικτικό συντελεστή των υπολογιστικών συστημάτων για να 

ικανοποιήσουν τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

τα Μαθητικά Μοντέλα στην συμβατική εκπαίδευση δεν είναι ορατά από τους 

μαθητές και χρησιμοποιούνται για εσωτερικές υπολογιστικές εφαρμογές. 

Η παραπάνω κατάσταση διαφοροποιείται στα πλαίσια της ασύγχρονης εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Παρόλο που η κεντρική ιδέα της υποστήριξης των 

εξατομικευμένων μαθησιακών χαρακτηριστικών των μαθητών παραμένει ενεργή, ο 

σκοπός χρήσης των Μαθητικών Μοντέλων έχει διαφορετικό προσανατολισμό. Η 

κεντρική ιδέα στην περίπτωση αυτή, δεν είναι η βελτίωση της προσαρμογής ενός 
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εκπαιδευτικού υπολογιστικού συστήματος αλλά η διευκόλυνση τόσο των μαθητών 

όσο και των εκπαιδευτών στην επίτευξη αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών 

διαδικασιών. 

Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση είναι δυνατή από τους μαθητές οποιαδήποτε στιγμή. Παρόμοια, η 

διατύπωση ερωτήσεων γίνεται ετεροχρονισμένα σε σχέση με άλλους συμμαθητές, 

όπως επίσης και ο ρυθμός μελέτης του κάθε μαθητή μπορεί να είναι διαφορετικός. 

Αυτή η ασυνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνδυασμένη με την 

έλλειψη πρόσωπο με πρόσωπο επαφής, προκαλεί ένα παιδαγωγικό μειονέκτημα που 

μπορεί να επηρεάσει τόσο τον εκπαιδευτή όσο και τους μαθητές. 

Στο μοντέλο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η παρακολούθηση 

της προόδου των εκπαιδευομένων είναι ιδιαίτερα δύσκολη ακριβώς λόγω της 

ασυνέχειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (τμηματική επικοινωνία εκπαιδευτή-

εκπαιδευομένου μέσω ηλ. ταχυδρομείου). Κατά συνέπεια η πρόοδος αυτή μπορεί να 

παρακολουθείται μόνο τμηματικά. Από την άλλη πλευρά το προφίλ των 

εκπαιδευομένων όπου αναγράφονται τα ατομικά μαθησιακά χαρακτηριστικά τους δεν 

είναι εύκολο να καταγραφεί. Απορίες, επεξηγήσεις ή οδηγίες για βελτίωση ανά 

μαθητή είναι δύσκολο και χρονοβόρο να εντοπιστούν και να ομαδοποιηθούν ανά 

περίπτωση ανάμεσα στη πληθώρα άσχετων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή την δαιδαλώδη δομή ενός αναπτυγμένου συνεδρίου σε περιβάλλον 

Ιστού. Ο συνδυασμός των γεγονότων αυτών καθιστά επίσης δύσκολη διαδικασία 

ελέγχου της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. 

Οι μαθητές από την μεριά τους, μπορεί να νιώσουν απομονωμένοι καθώς 

βρίσκονται σε πραγματική απόσταση τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και τους 

συμμαθητές τους. Η έλλειψη συνεχούς επίβλεψης που σχετίζεται με τις ατομικές 

μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή μαζί με την έλλειψη αποτελεσματικής 

υποστήριξης ή καθοδήγησης στο πως να ξεπεραστεί μια απορία ή να διορθωθεί ένα 

πρόβλημα απόδοσης είναι μερικά από τα προβλήματα στα οποία η χρήση των 

Μαθητικών Μοντέλων μπορεί να καταστεί ευεργετική. 

Έτσι τα Μαθητικά Μοντέλα στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

μπορούν να παίξουν το ρόλο του ενδιάμεσου συντελεστή επικοινωνίας μεταξύ του 

εκπαιδευτή και των μαθητών, καταγράφοντας και παρέχοντας πληροφορίες για τα 

σχόλια αξιολόγησης του εκπαιδευτή σχετικά με την πρόοδο των μαθητών σε 
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συνδυασμό με τα σχόλια των μαθητών σχετικά με τα εξατομικευμένα μαθησιακά 

προβλήματα ή τις απορίες τους (Tsinakos and Margaritis, 2000a)4. 

Έχοντας υπόψη το νέο αυτό ρόλο που υιοθετούν τα Μαθητικά Μοντέλα, 

ακολουθεί μία αναφορά στα κριτήρια που μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα 

εφαρμογής τους στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. 

4.3 Κριτήρια για την εφαρμογή των Μαθητικών Μοντέλων στην ασύγχρονη εξ' 

αποστάσεάκ εκπαίδευση 

Τα κριτήρια που εξετάζουν την εφαρμογή των Μαθητικών Μοντέλων στην 

ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

i. Γενικά κριτήρια, τα οποία αφορούν τα γενικά χαρακτηριστικά των 

Μαθητικών Μοντέλων όπως θεματική εξάρτηση από το τομέα εφαρμογής, 

τρόπος ανάπτυξης κλπ 

ii. Συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά 

ζητήματα που το Μαθητικό Μοντέλο θα πρέπει να υποστηρίζει, όπως η 

προώθηση συνεργασίας, βελτίωση κατανόησης περιεχομένου κλπ. (Tsinakos and 

Margaritis, 2000a) 

Αναλυτικότερα τα Γενικά Κριτήρια για την εξέταση εφαρμογής των 

Μαθητικών Μοντέλων είναι: 

α. Θα πρέπει να εξηγούν ακριβώς την μαθητική συμπεριφορά ανεξάρτητα του τομέα 

εφαρμογής. Λόγω της ποικιλίας των εκπαιδευτικών θεμάτων που παρέχονται στην 

εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, τα Μαθητικά Μοντέλα θα πρέπει να μπορούν να 

καταγράφουν και να εξηγούν την μαθητική συμπεριφορά άσχετα από το 

περιεχόμενο του μαθήματος. Αυτή η υπόθεση δεν υπονοεί ότι ανελαστικά, 

ολόκληρος ο τομέας των θεματικά εξαρτημένων Μαθητικών Μοντέλων δεν είναι 

εφαρμόσιμος στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. 

β. Θα πρέπει να παρουσιάζουν ευκολία χειρισμού και διατήρησης. Για πρακτικούς 

λόγους τα Μαθητικά Μοντέλα πρέπει να είναι εύκολα στο χειρισμό και στη 

διατήρηση τους από τον εκπαιδευτικό. Στην περίπτωση της εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευσης η χρήση των Μαθητικών Μοντέλων δεν εστιάζεται μόνο στο να 

4 Tsinakos, Α., and Margaritis, Κ. (2000a). Student Models: The transit to Distance Education, 

European Journal of Open and Distance Learning (EURODL), Vol. 11/ 2000 
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συλλέγονται κάποια στατιστικά δεδομένα για υπολογιστική χρήση σχετικά με την 

πρόοδο των μαθητών. Αντιθέτως, τα Μαθητικά Μοντέλα θα πρέπει να βοηθούν 

τους εκπαιδευτικούς να καταλάβουν και να παρακολουθούν εύκολα την απόδοση 

των μαθητών σε συνεχόμενη βάση και κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

γ. Θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από τον μαθητή και διαθέσιμα για την παροχή 

πληροφοριών. Το περιεχόμενο ενός Μαθητικού Μοντέλου δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο για υπολογιστικές εφαρμογές κρυμμένες από τους μαθητές. 

Αντιθέτως, το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμο στο μαθητή 

όποτε ο ίδιος το ζητήσει και να αποθηκεύεται σε μια κατανοητή και εύκολη στη 

χρήση μορφή. 

Αντίστοιχα τα Συγκεκριμένα Κριτήρια για την εξέταση εφαρμογής των 

Μαθητικών Μοντέλων είναι: 

α. Θα πρέπει να είναι επωφελή τόσο στον εκπαιδευτή και όσο και στον μαθητή. 

Έχοντας υπόψη τα Γενικά Κριτήρια, η ανάγκη για απλότητα και ευκολία στη 

πρόσβαση των πληροφοριών των Μαθητικών Μοντέλων, ενισχύεται από το 

γεγονός ότι η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση απευθύνεται και σε μαθητές που 

μπορεί να διαφέρουν πολύ σε επίπεδο αρχικών γνώσεων. Η πλειοψηφία του 

μαθητικού πληθυσμού δεν είναι απαραίτητα εξοικειωμένη με την χρήση 

πολύπλοκων υπολογιστικών περιβαλλόντων. Επιπροσθέτως, λόγω της έλλειψης 

φυσικής επαφής εκπαιδευτή- μαθητή, μερικές φορές ο εξ' αποστάσεως μαθητής, 

έχει την αίσθηση ότι ο εκπαιδευτής είναι απρόσιτος όταν χρειάζεται η 

συμβουλευτική του παρέμβαση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα Μαθητικά 

Μοντέλα θα πρέπει να παρέχουν οφέλη και προς τον μαθητή (εκτός του 

εκπαιδευτή), βοηθώντας τους μαθητές να παρακολουθούν σε συνεχή βάση την 

πρόοδο τους και να χρησιμοποιούν τις οδηγίες και τα σχόλια αξιολόγησης που 

περιέχονται στο Μοντέλο. Με αυτό τον τρόπο τα Μαθητικά Μοντέλα θα μπορούν 

να χρησιμοποιούνται ως υποστηρικτικά μέσα για τους μαθητές, συμβάλλοντας 

στην παροχή οδηγιών για την επίλυση προβλημάτων απόδοσης και αναφέροντας 

την πρόοδο τους όποτε ο μαθητής το ζητήσει. 

β. Θα πρέπει να συμβάλουν στη βελτίωση της κατανόησης του περιεχομένου, 

υπογραμμίζοντας τις απορίες των μαθητών ή τις αδύνατες επιδόσεις σε ένα 
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συγκεκριμένο θέμα, και καταγράφοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μαθητών και του εκπαιδευτή, ή συμμαθητών μεταξύ τους. 

γ. Θα πρέπει να προάγουν την σκέψη και αυτοανάλυση, όχι μόνο καταγράφοντας 

μόνο τις απορίες μαθητών αλλά και τους λόγους που παρουσιάστηκαν. 

δ. Θα πρέπει να διευκολύνουν την επίβλεψη των μαθητών βοηθώντας τον 

εκπαιδευτή να έχει μια συνεκτική και συνεχή εικόνα της απόδοσης των μαθητών, 

συμπεριλαμβάνοντας ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, σχετικές με τις 

ατομικές αδυναμίες και τις δυνατότητες των μαθητών. 

Τόσο τα Γενικά όσο και τα Συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν στην 

εφαρμογή των Μαθητικών Μοντέλων στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, 

αποτέλεσαν τις βασικές αρχές των υπηρεσιών μοντελοποίησης που υλοποιήθηκαν 

στο περιβάλλον του SYIM. 

4.4 Άξονας α- Ενσωμάτωση τεχνικών Μαθητικής Μοντελοποίησης 

To SYIM όντας Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Ιστού είναι προσβάσιμο από 

πολλούς μαθητές και συνεπώς όλα τα στοιχεία αλληλεπίδρασης των μαθητών 

καταγράφονται από έναν κεντρικό διακομιστή. Λόγω του πλεονεκτήματος αυτού, το 

SYIM ενσωματώνει υπηρεσίες τόσο για την εξατομικευμένη μοντελοποίηση των 

μαθητών (χαρακτηριστικό των ΕΔΣ και των ΠΥΣ) όσο και υπηρεσίες που παρέχουν 

τη δυνατότητα σύγκρισης και χρήσης πολλών Μαθητικών Μοντέλων ταυτόχρονα 

(προχωρημένες τεχνολογίες ΕΣΙ) (Brusilovsky,1999, ρ. 21). 

4.4.1 Υπηρεσίες εξατομικευμένης μοντελοποίησης των μαθητών 

Στα πλαίσια της εξατομικευμένης μοντελοποίησης των μαθητών το 

περιβάλλον του SYIM καταγράφει δύο είδη πληροφοριών: 

ϊ. Ποιοτικές πληροφορίες (σχόλια και παρατηρήσεις του εκπαιδευτή και του 

εκπαιδευομένου) 

ii. Ποσοτικές πληροφορίες (βαθμολόγια, ιστογράμματα κλπ.) οι οποίες αφορούν 

στην πρόοδο και στη συμμετοχή κάθε εκπαιδευόμενου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες τόσο στον εκπαιδευτή όσο και στον 

εκπαιδευόμενο μέσα από μία ατομική καρτέλα προόδου η οποία ενημερώνεται 

δυναμικά μέσα από το περιβάλλον Ιστού. 
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Η τελική μορφή μιας συμπληρωμένης καρτέλας προόδου παρουσιάζεται στην 

παρακάτω εικόνα (Εικόνα 10). LMM« 

Session Title: Intoduction to HTML 
Trainee Name: Karakatsam Maria («nuirww) 

Create an HTML page Add links and Images 

arriment - Netscape 

Apply Changes 

Session's home 

Tne tac/» you l iave u s e d p e r e t h e p r o p e r o n e . 
Reaeucdtrm t h e tettole i s s u e s p lee i se c h e c k t h e URL 
h t t p : / / w w w . i t - uozn. g r / h t m l / e x a a i p l e s l 

« » ' '« if 

Εικόνα 10: Ατομική καρτέλα προόδου. 

Η συμπληρωμένη καρτέλα προόδου παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Session Title: Τίτλος μαθήματος 

2. Trainee's name and e-mail: Όνομα και e-mail εκπαιδευομένου 

3. Titles of assignments : Τίτλοι εργασιών προόδου (π.χ. Create an HTML page, 

Add links and Images) 

4. The evaluation criteria for the assignments: Τίτλοι κριτηρίων αξιολόγησης 

(Liability, Code Adequacy κλπ. ) Για κάθε εργασία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 

πληροφορηθεί για την ποσοτική (βαθμολογία) και την ποιοτική του επίδοση 

(σχόλια του εκπαιδευτή) ανά κριτήριο αξιολόγησης. 

5. Conference Participation performance: Πεδίο αξιολόγησης της συμμετοχής του 

εκπαιδευόμενου στο δικτυακό τόπο συζήτησης από όπου και πάλι ο 

εκπαιδευόμενος πληροφορείται για την ποσοτική και ποιοτική του επίδοση. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ύπαρξη ποιοτικών σχολίων σε θέματα βαθμολογίας 

εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα της δικαιολόγησης του βαθμού από πλευράς 

εκπαιδευτή και την ανάλυση του σκεπτικού αξιολόγησης στον εκπαιδευόμενο. 
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6. Misconceptions: Πεδίο διατύπωσης και επίλυσης αποριών οι οποίες έχουν 

διατυπωθεί από την πλευρά του εκπαιδευόμενου σχετικά με το διδακτικό 

περιεχόμενο. 

7. How to improve: Πεδίο διατύπωσης οδηγιών του εκπαιδευτή στο πώς να 

βελτιωθούν προβλήματα επίδοσης του κάθε εκπαιδευομένου με στόχο την άρση 

τυχόν αδυναμιών προόδου. 

Τα στοιχεία που εμφανίζονται ανά εκπαιδευόμενο αφορούν : 

• το μέσο όρο επίδοσης του εκπαιδευόμενου ανά κριτήριο αξιολόγησης, σε όλες τις 

εργασίες προόδου, τόσο αριθμητικά (π.χ. 78) όσο και σε γράφημα στην στήλη 

"Overall" (οριζόντια ανάγνωση γραμμής "Liability"). 

• το μέσο όρο επίδοσης της συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στο δικτυακό τόπο 

συζήτησης, αριθμητικά (π.χ. 90) και σε γράφημα στην στήλη "Overall" (οριζόντια 

ανάγνωση γραμμής "Conference Participation"). 

• το μέσο όρο επίδοσης του εκπαιδευόμενου ανά εργασία προόδου, με αριθμητικά 

δεδομένα (π.χ. 77,5 με άριστα το 100) στη γραμμή "Total" (κάθετη ανάγνωση 

στήλης "Create an HTML page") 

• τη τελική επίδοση του εκπαιδευόμενου στο μάθημα, με αριθμητικά δεδομένα (π.χ. 

85,3 με άριστα το 100) και σε γράφημα στη στήλη "Overall" (οριζόντια 

ανάγνωση γραμμής "Total"). Η τελική επίδοση προκύπτει από το μέσο όρο του 

αθροίσματος της επίδοσης ανά εργασία προόδου και του μέσου όρου επίδοσης 

της συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στο δικτυακό τόπο συζήτησης (π.χ. 

77.5+88.5+90 = 256/3 = 85.3) 

• την λίστα όλων των αποριών του συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου ανά εργασία 

προόδου (Misconception) 

• την λίστα όλων των οδηγιών για την βελτίωση αδυναμιών προόδου αποριών του 

συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου ανά εργασία προόδου (How To Improve) 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των δύο τελευταίων αυτών πληροφοριών 

Έλεγχος ατομικών αποριών (Misconception): Μέσω της ατομικής καρτέλας 

προόδου ο εκπαιδευτής μπορεί να ελέγξει τη λίστα των αποριών του εκπαιδευομένου, 

οι οποίες είναι ομαδοποιημένες ανά εργασία προόδου επιλέγοντας τον σύνδεσμο 

"More" όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 11). Σημειώνεται 

ότι, ανάλογα με τον αριθμό εργασιών προόδου που ορίζονται από τον εκπαιδευτή 
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κατά τον αρχικό σχεδιασμό του μαθήματος, δημιουργούνται και τα αντίστοιχα πεδία 

αποριών στην ατομική καρτέλα προόδου του κάθε εκπαιδευόμενου. Μέσω των 

πεδίων αυτών ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να αποστέλλει τις απορίες που 

αντιστοιχούν στις θεματικές ενότητες για τις οποίες έχει ορισθεί η κάθε εργασία 

προόδου. 

Ο σύνδεσμος "More" οδηγεί σε λίστα που εμφανίζει τους τίτλους των 

αποριών του εκπαιδευομένου (π.χ. "Button and new page"), το όνομα του 

εκπαιδευόμενου (Demol Studenti), και την ημερομηνία αποστολής της. Ο 

εκπαιδευτής είναι σε θέση, πέρα από τη λίστα των αποριών του εκπαιδευόμενου, να 

ελέγξει το περιεχόμενο κάποιας απορίας (π.χ. "Button and new page") και να δώσει 

τη σχετική απάντηση. 

Ατομική Καρτέλα Προόδου 

Session T i t l e : HTML Basics 
Trainee N a m e : Demol Studenti (.-m.in,.) 

Code Structure 

Documentation 

Final lay out 

Conference 
Participation 

Μ ι sconcept ions 
How to Improve 

Total 

1 3 

15 . 

20 . 

More 
More 

1 4 . 3 3 

25 : 

2 4 ! 

20 ! 

More 
More 

23.67 

40 . 

38 : 

20 WE 

More 
More 

38.67 

26.00 

25.67 

20.00 1 

9 7 . OO 

S e s s i o n T i t l e : HTML Basics 

T r a i n e e N a m e : Demol Studenti 

Graphit, and text 
aügnmenr-

Ca Graphics as links 

CD jftutfcqn and Πι τη npw pacjtFa 

D e m o l 
S t u d e n t i 
D e m o l 
S t u d e n t i 
D e m o l 
S t u d e n t i 

3/9/01 2 49 02 
PM 
3/18/01 12 5 2 11 
PM 

T r a i n e e N a n n e : Oc mol Studienti 

A u t h o r 

S t u d e n t i 
D e m o l 

Q p o i U d 
on 3/ΙΘ/ΟΙ 
12132:11 PM 

Avgoustos 
Tsinakos 

D, ported 
on 3/18/Ol 
1213-41 I O PM 

Topic: B u t t o n a n d n e w p a g e 

H o w d o I g e t e b u t t o n w h i c h t a k e s m e t o e n e w 
p a g e ? 

This is done with a small form 

-crOSK ACTIO»—Ktttty / / « i l y*u ww.« «« 90 t>o/» METHOD-SET > 

</ Γ Ό Μ Ο 

If you want to line up buttons next to each other, 
you will have to put them in a one-row table, with 
each button in a separate cell 

V i e w 

ί&* 

& 

Jhzl 
Reply to current post 

Discussion's home 

Εικόνα 11:Έλεγχος ατομικών αποριών 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πεδίο των αποριών μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο 

από την πλευρά του εκπαιδευόμενου και έχει την μορφή συζητήσεως σε περιβάλλον 

Ιστού (web conference) ώστε να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να περιγράψει την απορία 
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του λεπτομερειακά, και από την άλλη, να λάβει την απάντηση του εκπαιδευτή 

δομημένη κάτω από την αρχική ερώτηση του. 

Η μορφή του συνεδρίου ανά απορία εξυπηρετεί την σκοπιμότητα της πλήρους 

αποσαφήνισης τόσο στη διατύπωση της όσο και στη διαδικασία απάντησης, μια και 

δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ερωταπαντήσεων ανά απορία. Η διαδικασία 

αυτή εξομοιώνεται με την αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτή σε 

πραγματικό χρόνο με το επιπρόσθετο ευεργέτημα του ότι δίνει κίνητρο ενεργής 

συμμετοχής στον εκπαιδευόμενο αλλά και δυνατότητα αυτοανάλυσης, αφού 

διατύπωση αποριών σε γραπτό λόγο βοηθούν την καλύτερη κατανόηση των αποριών 

και τον εντοπισμό του πυρήνα του προβλήματος (Bull, 1997). Συνεπώς με τη 

διαδικασία ελέγχου των ατομικών αποριών του εκπαιδευόμενου, ο εκπαιδευτής 

μπορεί να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τη μοντελοποίηση σε σχέση με το ποιες 

θεματικές περιοχές ήταν δυσνόητες για τον συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο. 

Παροχή οδηγιών για την βελτίωση προόδου (How To Improve): Στην ατομική 

καρτέλα προόδου εκπαιδευομένου εμφανίζεται και η επιλογή "How To Improve 

(ΗΤΙ)", τα πεδία της οποίας σχηματίζονται επίσης ανάλογα με τον αριθμό εργασιών 

προόδου που ορίζονται από τον εκπαιδευτή κατά το σχεδιασμό του μαθήματος. 

Η επιλογή αυτή φιλοξενεί με τη μορφή συζητήσεως σε περιβάλλον Ιστού, τις 

εξατομικευμένες οδηγίες του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο όσο αφορά τους 

τομείς που πρέπει να επιδείξει βελτίωση. Με το τρόπο αυτό οι σχετικές οδηγίες που 

δίνονται από τον εκπαιδευτή βρίσκονται ομαδοποιημένες ανά εργασία προόδου 

βοηθώντας στη σχηματοποίηση εικόνας για τα θέματα στα οποία ο κάθε 

εκπαιδευόμενος πρέπει να βελτιωθεί. 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο " M o r e " από την ατομική καρτέλα προόδου, κατά 

τρόπο ανάλογο με αυτό του ελέγχου των ατομικών αποριών, ο εκπαιδευτής είναι σε 

θέση είτε να ξεκινήσει μία νέα συζήτηση με τον εκπαιδευόμενο για το πώς είναι 

δυνατόν να ξεπεραστεί ένα πρόβλημα επίδοσης ή εναλλακτικά να ελέγξει τη λίστα 

των οδηγιών που έχει ήδη απευθύνει προς τον εκπαιδευόμενο (Εικόνα 12). 

Στη λίστα εμφανίζεται ο τίτλος της οδηγίας (π.χ. "About Tables"), το όνομα 

του εκπαιδευτή (Pantzis Yannis), και η ημερομηνία αποστολής της. 
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How to improve 

T r a i n e e N a m 

•••es*-*" 
CD, A b o u t T a b l e s 

CD greek.1 

CD T e s t n e w t h r e a d - ΤΤΟΙΜ 

CD T e s t t h r e a d from t h e i n s t r u c t o r 

ΐ»-J 
Create a new HTI thi-ea.ci 

Treunee home page 

Session's home 

e : Fotiado 

More More More ... 

u Georgia 

l > i s c u > s i o n S t a r t e r ì ì ^ ^ ^ ^ j ^ ^ f P ^ i 

Pantzas Yannis 

Pan tz i s V a n m s 

Pan tz i s Yannis 

Pan tz i s Yanrus 

9 / 2 3 / 9 9 6 2 4 16 PIVI 

8 / 1 0 / 9 9 11 1 8 1 5 P M 

8 / 2 7 / 9 9 8 1 8 0 1 P M 

9 / 1 3 / 9 9 7 2 8 14 P M 

Εικόνα 12: Έλίγχος λίστας οδηγιών βελτίωσης προόδου 

Καταγράφοντας αυτές τις πληροφορίες οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης 

(εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου) και επίβλεψης ενισχύονται και συστηματοποιούνται. 

Τα στοιχεία που διατηρούνται στην ατομική καρτέλα προόδου του εκπαιδευομένου 

βοηθούν στην μοντελοποίηση του, και αφορούν όχι μόνο σε ποσοτικές πληροφορίες, 

όπως η αντιστοιχούμενη βαθμολογία, αλλά και ποιοτικές, όπως σχόλια του 

εκπαιδευτή σχετικά με την δικαιολόγηση της αποδιδόμενης βαθμολογίας ή την γενική 

πορεία προόδου του εκπαιδευόμενου και τις μαθησιακές δυσκολίες που τυχόν 

αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής σχηματίζοντας έτσι ένα πλήρες εξατομικευμένο 

προφίλ. 

4.4.2 Υπηρεσίες σύγκρισης πολλών Μαθητικών Μοντέλων. 

Στο περιβάλλον του SYIM πέρα από την ύπαρξη υπηρεσιών εξατομικευμένης 

μοντελοποίησης, είναι διαθέσιμες υπηρεσίες που συμβάλλουν στη σύγκριση πολλών 

Μαθητικών Μοντέλων υποβοηθώντας τον εκπαιδευτή στην εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι: 

Επιλογή View all misconceptions: Με την επιλογή αυτή ο εκπαιδευτής είναι σε 

θέση να έχει μια συγκεντρωτική εικόνα από την λίστα αποριών και ερωτήσεων που 

είχαν οι εκπαιδευόμενοι του συγκεκριμένου μαθήματος ταξινομημένες ανά 

εκπαιδευόμενο καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις. Με το τρόπο αυτό 

διευκολύνεται ο εκπαιδευτής να δει όλες τις απορίες που έγιναν από κάθε 

εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Εικόνα 13). 

Στο περιβάλλον του SYIM, υπάρχουν τρεις καταστάσεις στις οποίες μπορεί 

να ενταχθεί κάποια απορία εκπαιδευομένου, 

i. Απορία η οποία δεν είναι αποθηκευμένη στην Εκπαιδευτική βάση δεδομένων. Η 

κατάσταση αυτή αφορά σε απορίες οι οποίες αποστάλθηκαν στον εκπαιδευτή, 

αλλά δεν παρουσίαζαν κάποια περαιτέρω εκπαιδευτική αξία. Οι απορίες αυτές 
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11. 

111. 

εμφανίζονται με το εικονίδιο ·*"•' και παρότι δεν αποθηκεύονται στην 

Εκπαιδευτική βάση δεδομένων, καταγράφονται στην γενική βάση δεδομένων 

των αποριών για την διατήρηση πληροφοριών που συνθέτουν το ατομικό 

προφίλ του εκπαιδευομένου. 

Απορία η οποία είναι αποθηκευμένη στην Εκπαιδευτική βάση δεδομένων. Η 

κατάσταση αυτή αφορά απορίες οι οποίες αποστάλθηκαν στον εκπαιδευτή, 

και κρίθηκαν ότι παρουσίαζαν κάποια περαιτέρω εκπαιδευτική αξία. Οι 

απορίες αυτές εμφανίζονται στη λίστα των αποριών με το εικονίδιο ^ 3 

Απορία η οποία έχει απαντηθεί από την Εκπαιδευτική βάση δεδομένων. Η 

κατάσταση αυτή αφορά σε απορίες οι οποίες δεν αποστάλθηκαν στον 

εκπαιδευτή, αλλά απαντήθηκαν από την επιτυχή εύρεση ανάλογης απορίας 

στην Εκπαιδευτική βάση δεδομένων. Οι απορίες αυτές εμφανίζονται στη 

λίστα των αποριών με το εικονίδιο 
H T M L B a s i c s Misconceptions List 

Image Glossary regarding Ike Knswladge Base (KB) 

^ ^ Aniwer was foundintlie KB. ^_1 Already postedinKB, Ì5II Click here to edit and store in KB 

D e m o l S t u d e n t i 

e4 '» •ν-*******· •jrafi: 

•''ΐ 

A%anwnt proMw» 
GnphK «BMltext alignment 
, _ "GrâtpMiw « liuti 

IViawj Topic: Graphics a* links 
f ^ ^ Ä ^ U ^ , - « . · « m ! Ö p « l ™ . . seraphic ...lirtOT 

• K Ä i a t ^ l T e r i a k o » 
I,. CT «Matal 

D « i i o 2 S t u d c n t Z 
ymejtiai I M I a ja «0 vu 

';$ 

* PllrtaìitTi^nnÌfìj 
! JJ P.''sfilili'»Ml«»! 1:1«.« MC 

£ì i \Y*9 a* tone as yau include th· unage m aa tag 

jSräjptro jreamwccj 
SS%EL;«eide adequacy 

ΜάαααΜ HTML page· 
. · ;|^siïnicj»'ot.(eois 
' Γ'- ; Baaga «at button . 

»j£_ "laip'n · cell 
Vi«mr) Topic: î'Ag» in a cali 
-j/ΐγ jwha* kind of tags can l u i f n i tabla call? 

""l MtiMuïUXbuaîtÂgiïrïuêb'aa <BH>. <P». ortrîâ <B>" </B> 
jpafrsaybauaadwitXsnliasindrnoXwl calla Bachtafala 
{«ftttttay be looks«! upon a« ils own HTML document 

ΗίΛ fopantogup aaany araaa for creativa axprtsAHwv 
[You can aleo include iraeeec ec cstt aléinettle ui 
jfaUowvie; code 
^ T D X i m g e r ü - ' h o i t v e g d · a «yTD> J 

» u m g the 

'ifëativtiltemsi) «UECBH«» ' 
Tepic: Text vs linage alienameli« 

£ 3 iCanl ahnglextnet to auunage? 

Εικόνα 13: Επιλογή "View all misconceptions" στο περιβάλλον SYIM 

Έτσι η επιλογή "View all misconceptions" παρουσιάζει στον εκπαιδευτή μια 

συγκεντρωτική εικόνα από την λίστα αποριών ταξινομημένες ανά εκπαιδευόμενο 

καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις. 
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Ο εκπαιδευτής επιλέγοντας το τίτλο της κάθε απορίας μπορεί να δει το 

περιεχόμενο σε σχετικό εμφανιζόμενο πλαίσιο (drop down window). 

Εταλογή Misconception by chapter: Η επιλογή αυτή εμφανίζει στον 

εκπαιδευτή την ποιοτική κατανομή των αποριών των εκπαιδευομένων τόσο ανά 

κεφάλαιο, όσο και ανά παράγραφο κεφαλαίου (Εικόνα 14). 

Με τη μέθοδο αυτής της κατανομής των αποριών, ο εκπαιδευτής είναι σε 

θέση να έχει μια συγκεντρωτική εικόνα για το είδος και το περιεχόμενο των αποριών 

που έγιναν για κάθε κεφάλαιο ή την κάθε παράγραφο του εκπαιδευτικού υλικού. 

Μέσω της επιλογής αυτής ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να εντοπίσει πιθανές 

δυσνόητες περιοχές εντός του εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε να προβεί σε ανάλογες 

διορθωτικές ενέργειες (π.χ. αναδιατύπωση κάποιας συγκεκριμένης θεματικής 

ενότητας ή επίδοση μεγαλύτερης έμφασης κατά τη διδασκαλία της συγκεκριμένης 

ενότητας) 

HTML Basics Misconceptions List 

Image Glaawary regarding the Knewledce Base (KB) 

^ * A i u w a r w u found in the KB. ^ d A l r e a d y posted inKB, JMI Click here to edit and store in KB 

H T M L D o c u m e n t s 

All ( b charter 

."'»:•-- \t * 'Λ' . . ' * , " * : t ' S o u r c e c o 4 e 

ITTML Editors 

Tags Explained 

Markup Tags 

B O D Y 

raiatfiaph*. 

B X M L Editor« 

Tftgf fuimat 

!$i.isv li'«'-"tis 

uAieiiriviï 

l 'rcfri manrd l e t i ^ ^ ^ ^ 
. «,.•••• ' SEK. ·υ8Ε^ίΙί&ΒΙΕΠ$7&ίιΆ2&ΒΡ1βΙΡ Mig/imen'. svnhlrm 

i*$î' 1-I^^r:î^-Î%%*9tM*t>: - f . . [ V i e w ' Topir: Aliipiraent p-roblum 

pqi»aiBd^pìjfeui^f>ri | f ν HSV du Ζ abiQA UIXI lu lha tentai ao thai tha page lay njl 
j Q » ••£.*·»> I M I l ' l i w «ne | - ' Uilc •» un-? 
|7l •nmwffiaTlilialina j»- Yua · F'J ι »'a ai l les uaa tïie I-PÏIIPI 1*I£ urtila l»v 11Γ11·». 
j -J aaflaaaaMMl I IfDePM . — uïni 1. î - n v n l!,r m - , l U i C ' i w) i - i - v u u l . ev - j Iti ι 11: 

Εικόνα 14: Ποιοτική κατανομή αποριών ανά κεφάλαιο 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αναγνώσει το θέμα της απορίας επιλέγοντας απλώς 

το τίτλο της (Alignment problem). 
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Επιλογή Misconception by grade: Η επιλογή αυτή παρέχει στον εκπαιδευτή 

την δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου των αποριών των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με 

την ποσοτική τους επίδοση. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να καθορίσει ένα συγκεκριμένο εύρος βαθμολογικής 

επίδοσης (π.χ. 87-95 με άριστα το 100) των εκπαιδευομένων και να ελέγξει το 

θεματικό περιεχόμενο των αποριών που διατυπώθηκαν. Παράλληλα μπορεί να δει 

είτε το αρχικό ερώτημα του εκπαιδευόμενου είτε την πλήρη ανάπτυξη (εντολή View 

the whole discussion) συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών αλληλεπιδράσεων 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 15 που ακολουθεί. 

Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής μπορεί να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα 

που να τον βοηθήσουν στην μοντελοποίηση των εκπαιδευομένων, όπως για 

παράδειγμα το είδος των αποριών εκπαιδευομένων με χαμηλή ή άριστη επίδοση. 

List all sessions 

Setup new session 

Edit sessions 

v all misconceptions posted by students 
Ithat were graded between [87 and : pü" 

Çetup new session 

Edit sessions 

Misconceptions Made by students graded from 87 to 95 
ses links' 

ÎLJSS a graphic as a link? 
| Budy struct lire 

Ια" rl"i . if •-•" L-il Ι Π" I.* •"• •' • ., . . I. il " • " - Ij • 

jiptfjind images —'• 
l'tfié'fe anyway to align text and images? 

I HTML Editore 
I Where can I find HTML Editors? 

gaga ύ ί tuition 
% djjjj.1 use an image instead cf the standard s-ifcmit EJ::G.-7 

• il)jcil: 
Jt andjmages 

chapter 

Misconceptions by 

qrädr 

Misconceptions 
Graphic Analysis 

View all Η Π 

Criterion / 

Assignment 

I Text ws Image alignment 
[Can I aling text net to an image? 

~ |View the whole discussion 
• - - ; 3 7 K 5 

tar so that the page lay out to look nice? , „ ? . Α 
I Graphic and text alignment 
How do I align text next to a graphic in order to avoid abnor-nal lay out' 

• Hr 

I HTML code adequacy 
r do I know if my HTML code is correct' 

imi 

Εικόνα 15:Έλεγχος αποριών σύμφωνα με την ποσοτική επίδοση των 
εκπαιδευομένων. 
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Επιλογή Misconceptions Graphic Analysis: Η επιλογή αυτή εμφανίζει στον 

εκπαιδευτή την ποσοτική κατανομή των αποριών των εκπαιδευομένων ανά 

παράγραφο κεφαλαίου (Εικόνα 16). Έτσι η επιλογή αυτή σε συνδυασμό και με την 

επιλογή "Misconceptions by chapter" προσδίδουν στον εκπαιδευτή μια σαφέστατη 

εικόνα της κατανομής των αποριών στο εκπαιδευτικό υλικό, συμβάλλοντας στην 

εξαγωγή χρήσιμων εκπαιδευτικών συμπερασμάτων, όπως ο εντοπισμός δυσνόητων 

θεματικών περιοχών κ.α. 

Statistical Analysis - Misconceptions/Chapter Graph 
Misconceptions by chapter statistics for this session 

Getting Started -HTML Documents -Markup Tags -Character Formatting -Linking Inline Images -Tables -

Εικόνα 16: Ποσοτική κατανομή αποριών ανά κεφάλαιο. 

Ετηλογή View all ΗΤΙ discussions: Ανάλογα με την επιλογή "View all 

misconceptions", εδώ ο εκπαιδευτής μπορεί να έχει μια συγκεντρωτική εικόνα από τα 

κρίσιμα σημεία στα οποία οι εκπαιδευόμενοι παρουσίασαν πρόβλημα επίδοσης και 

χρειάσθηκε η διορθωτική ή η παραινετική επέμβαση του στο πώς η επίδοση τους να 

βελτιωθεί (πεδία How To Improve). Με το τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής διευκολύνεται 

να εντοπίσει δυσκολίες εμβάθυνσης ανά εκπαιδευόμενο (Εικόνα 17). 

agnanüs kostas 
^m^^':-:•'"••:• T«stÄecttsetoee**mfproblems :.. 

Fotìadou Georgia 
;•,.<.· -*'^ : : T«rtArtadf«iiiiìi*Ì!Miìucior 

: About Tabi« 

Εικόνα 17: Λίστα αδυναμιών προόδου ανά εκπαιδευόμενο. 

Ο εκπαιδευτής, και σ' αυτή τη περίπτωση, είναι σε θέση να δει τον διάλογο 

που είχε αναπτυχθεί μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή επιλέγοντας τον 

αντίστοιχο θεματικό τίτλο. 
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Επιλογή Criterion/Assignment Graphic analysis: Η επιλογή αυτή εμφανίζει 

γραφικά την ποσοτική επίδοση των εκπαιδευομένων ανά κριτήριο αξιολόγησης (Final 

lay out) και ανά εργασία (Final Assignment). Με το τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής μπορεί 

να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την καταλληλότητα και των κριτηρίων 

αξιολόγησης και να αντλήσει ποιο αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επίδοση του 

συνόλου των εκπαιδευομένων ανά εργασία (Εικόνα 18). 

Final l a y out - F i n a l Assignment 

mimili 
Dlgalaktrc - D r a g o n id hs - K a p t a i n - M p a l a f a - Nerul la - Pcrdikakh - Z a x o s - Zog a - R l i p o p o u l o u . Batsios 

Εικόνα 18: Γράφημα επίδοσης εκπαιδευομένων ανά κριτήριο αξιολόγησης και 

ανά εργασία 

Επιλογή Session Total Graphic analysis: Η επιλογή αυτή εμφανίζει γραφικά 

την τελική επίδοση του κάθε εκπαιδευόμενου στο συγκεκριμένο μάθημα. Αναλόγως 

με την προηγούμενη επιλογή, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να εξάγει χρήσιμα 

συμπεράσματα για το επίπεδο επίδοσης των εκπαιδευομένων και πιθανώς για την 

διδακτική του αποτελεσματικότητα (Εικόνα 19). 

IHN 
Flilpopqul<Riert»to«Dto«l«kh»Or»e«r»tdh»Kapt»ìri K«r»fl»oralou «βρβΐ»ί» Zorn« PeriHkaki» Netuli« 

B a c k t o session's h o m e p a e e 

Εικόνα 19: Γράφημα τελικής επίδοσης εκπαιδευομένων 

Συμπερασματικά, στόχος του SYIM με το περιβάλλον αυτό είναι να προσδώσει στον 

εκπαιδευτή τη δυνατότητα όχι μόνο να παρακολουθεί από κοντά όλες τις 
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σε συνολικό και σε εξατομικευμένο επίπεδο), αλλά 

και να είναι σε θέση να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για τα μαθησιακά 

μοντέλα των εκπαιδευομένων (μέσω των αποριών που διατυπώνουν σε ατομικό ή 

συνολικό επίπεδο και των τομέων βελτίωσης των εκπαιδευομένων) όσο και για τον 

εντοπισμό διδακτικών αδυναμιών (εντοπισμός σημείων όπου η επίδοση των 

εκπαιδευομένων ήταν προβληματική). 

4.5 A£ovac β- Ενσωμάτωση τεγνικών ΣΑΠ. 

Ο δεύτερος καινοτόμος άξονας του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος SYEVI 

αφορά την ενσωμάτωση τεχνικών Συλλογισμού βασισμένου σε Ανάλογες 

Περιπτώσεις. 

Η ενσωμάτωση τεχνικών ΣΑΠ στο περιβάλλον του SYIM, προέκυψε από την 

ανάγκη συστηματικότερης αντιμετώπισης/επίλυσης των αποριών των 

εκπαιδευομένων και αποσκοπεί στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας απάντησης 

των αποριών αξιοποιώντας τη προϋπάρχουσα γνώση, ανάλογων περιπτώσεων, που 

είναι διαθέσιμες στο SYIM. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλύσουν κάποια 

απορία τους, καθοδηγούμενοι μέσα από διδακτικές διαδρομές του περιβάλλοντος του 

SYIM χωρίς την απαραίτητη παρέμβαση του εκπαιδευτή. 

Στην Εικόνα 20, απεικονίζεται η συνήθης διαδικασία αποστολής και 

απάντησης ερωτήσεων σε ένα δικτυακό τόπο συζήτησης βασισμένο σε περιβάλλον 

Ιστού (Web based conference). 

Web Messages 
Data Base 

C^_Tutor Response "} 

Εικόνα 20: Διαδικασία αποστολής και απάντησης ερωτήσεων. 

Κατά τη διαδικασία αυτή κάθε ερώτηση κάθε εκπαιδευόμενου αποστέλλεται 

απευθείας στον εκπαιδευτή και καταγράφεται σε μία βάση δεδομένων. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τις απαντήσεις του εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους. Ως 

αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, ο εκπαιδευτής απαντάει πολλαπλώς σε παρόμοιες 

(πιθανόν) ερωτήσεις με ανάλογο κόστος χρόνου. 
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Στο περιβάλλον του SYIM ένα μέρος της αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου που σχετίζεται με τη διαδικασία απάντησης των αποριών 

(misconceptions) των εκπαιδευομένων, υιοθετεί το μοντέλο της συζήτησης 

βασισμένης σε περιβάλλον Web. Η ενσωμάτωση του ΣΑΠ στο περιβάλλον του 

SYIM, διαφοροποιεί αρκετά τη διαδικασία αποστολής και απάντησης αποριών. 

Όλες οι αποστελλόμενες απορίες καταγράφονται αρχικά σε μία βάση 

δεδομένων (Misconception Cases Data Base) η οποία καταγράφει όλες τις απορίες 

που έχουν διατυπωθεί έτσι ώστε να είναι γνωστή η πληροφορία του τι είδους 

απορίες αποστέλλει ο κάθε εκπαιδευόμενος. Εκτός της βάσης αυτής, υπάρχει και η 

Εκπαιδευτική βάση δεδομένων (Educational Knowledge Base) στην οποία 

καταγράφονται οι εκπαιδευτικά σημαντικές απορίες, δηλαδή εκείνες που μπορούν 

στη συνέχεια να βοηθήσουν στην περαιτέρω επίλυση ανάλογων αποριών που θα 

διατυπωθούν από άλλους εκπαιδευόμενους. Η αξιολόγηση και διαχωρισμός των 

αποριών, σε αυτές οι οποίες θα εμπλουτίσουν τελικά την Εκπαιδευτική βάση γίνεται 

από τον εκπαιδευτή(Τ8ΐη3Κ05 and Margaritis 2001b).5 

Με βάση τη νέα αυτή διαδικασία της ενσωμάτωσης του ΣΑΠ, η αποστολή 

μιας απορίας καταγράφεται αρχικά στη βάση δεδομένων (Misconception Cases Data 

Base) και στη συνέχεια ενεργοποιεί την διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης-

απορίας (Diagnosis Process), ώστε να διερευνηθεί η Εκπαιδευτική βάση δεδομένων 

των ήδη αποθηκευμένων περιπτώσεων (Educational Knowledge Base). Από το 

σημείο αυτό εξελίσσονται δύο σενάρια (Tsinakos and Margaritis 200Id)6. 

Σημειώνεται ότι στην Εικόνα 21 οι αποφάσεις του SYJJVI εμφανίζονται εντός 

των τετραγώνων, σε ρόμβο εμφανίζονται οι καταστάσεις του SYIM ενώ, σε κύκλο 

εμφανίζονται οι αποφάσεις των χρηστών. 

5 Tsinakos, Α., and Margaritis, Κ., (2001b). Teaching via See Yoursefl IMprove: a personalised 

distance education environment, 1st Hellenic Conference on Open and Distance Education, 25-27 

May, Patra 2001, Greece. 

6 Tsinakos Α., and Margaritis K., (2001d). Employing Case Based Reasoning in 

Asynchronous distance education, Newsletter Journal of Learning Technology, IEEE 

Computer Society Learning Technology Task Force (LTTF), ISSN 1438-0625, Vol 3, 

(3), p. 9-14, July 2001. 
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1 

Student Query 

2 

Misconception Cases 
Data Base 

3 Τ 
Diagnosis Process 

is triggered 

4 ν 

Educational Knowledge Base of 
Stored Misconception 

Εικόνα 21: Ενσωμάτωση ΣΑΠ στη διαδικασία απάντησης αποριών 
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Σενάριο Α- "Μη ύπαρξη ανάλογης περίπτωσης": Το σενάριο αυτό 

ενεργοποιείται στη περίπτωση όπου η διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης δεν 

επέστρεψε καμία επιτυχία, λόγω της αποστολής μίας εντελώς νέας, ως προς το 

περιεχόμενο, απορίας. Στην περίπτωση αυτή η απορία θα απαντηθεί από τον 

εκπαιδευτή. 

Από τη πλευρά του ο εκπαιδευτής όχι μόνο μπορεί να απαντήσει στην απορία 

αλλά μπορεί και να την αξιολογήσει ως προς την διδακτική αξιοποίηση του 

περιεχομένου της. Εάν ο εκπαιδευτής κρίνει ότι η νέα αυτή απορία έχει κάποια 

διδακτική αξία η οποία μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω την εκπαιδευτική διαδικασία 

(πχ. προς όφελος κάποιου άλλου εκπαιδευόμενου), τότε παράλληλα με την απάντηση 

προς τον εκπαιδευόμενο η απορία εγγράφεται και εμπλουτίζει τη Εκπαιδευτική βάση 

δεδομένων των ήδη αποθηκευμένων περιπτώσεων. Διαφορετικά η απάντηση 

απευθύνεται μόνο προς τον εκπαιδευόμενο που την απέστειλε. Με τον τρόπο αυτό η 

Εκπαιδευτική βάση δεδομένων των αποθηκευμένων περιπτώσεων εμπλουτίζεται 

μόνο από τις εκπαιδευτικά αξιόλογες περιπτώσεις/απορίες, διατηρώντας την 

ακεραιότητα και την ορθότητα της. 

Σενάριο Β- 'Ύπαρξη ανάλογης περίπτωσης": Κατά το σενάριο αυτό μετά την 

εκτέλεση της διαδικασίας εύρεσης εμφανίζεται στο χρήστη τη λίστα των ανάλογων 

περιπτώσεων. Η κάθε περίπτωση περιλαμβάνει τον τίτλο και το περιεχόμενο της 

απορίας που είχε στο παρελθόν κάποιος εκπαιδευόμενος καθώς και την απάντηση του 

εκπαιδευτή στη συγκεκριμένη απορία. Ο εκπαιδευόμενος από την πλευρά του, μπορεί 

να επιλέξει την θεματικά πλησιέστερη απορία, η οποία μπορεί να αποτελέσει την 

απάντηση στην αρχική απορία που ο ίδιος έθεσε και να ψηφίσει εάν η επιλεγμένη 

απορία συνέβαλε στην επίλυση της δικής του. Έτσι με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία 

απάντησης ολοκληρώνεται χωρίς την μεσολάβηση του εκπαιδευτή (Proper Case). 

Στη περίπτωση όπου καμία από τις εμφανιζόμενες απορίες δεν ικανοποιεί τον 

χρήστη (Improper Case) τότε τίθεται σε ενέργεια το Σενάριο Α και η απορία θα 

απαντηθεί τον εκπαιδευτή ως νέα απορία. 

4.5.1 Διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης. 

Ένα από τα κρίσιμα προβλήματα προς επίλυση στο περιβάλλον του SYIM 

ήταν η επινόηση της διαδικασίας εύρεσης ανάλογης περίπτωσης. 
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Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρουσίαζε αρκετές ομοιότητες με τους 

προβληματισμούς που είχαν διατυπωθεί και παλαιότερα στην βιβλιογραφία σχετικά 

με τη διαδικασία επιτυχημένων αναζητήσεων σε βιβλιοθηκονομικούς καταλόγους 

(online catalog search strategy), από έμπειρους βιβλιοθηκονόμους (Bates 1972; 

Borgman 1986; Connel, 1991; Fidel 1991; Connel 1995). 

Τα διακριτά στάδια που συνθέτουν την διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών 

εμφανίζονται στηνΕικόνα 22. 

1° Στάδιο 2 ° Στάδιο 3 ° Στάδιο 

Διατύπωση 
ερωτήματος 

Κατασκευή 
ερευνητικής στρατηγικη<; 

Έλεγχος 
αποτελεσμάτων 

\ y 
Εικόνα 22: Στάδια αναζήτησης πληροφοριών 

Το πρώτο στάδιο αφορά στη γενική διατύπωση του ερωτήματος προς έρευνα, 

από το οποίο θα πρέπει να προκύψει το εννοιολογικό και το πραγματικό πλαίσιο της 

ερώτησης. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην κατάστρωση της στρατηγικής της έρευνας 

(search strategy), η οποία μπορεί να αναλυθεί σε τέσσερις περαιτέρω φάσεις. Η 

πρώτη φάση αφορά στην επιλογή της βάσης δεδομένων (καταλόγου) η οποία θα 

διερευνηθεί, η δεύτερη φάση αφορά στον καθορισμό των όρων έρευνας-λέξεων 

κλειδιών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας, η 

τρίτη φάση αφορά στην ιεράρχηση και στην επιλογή του όρου έρευνας που θα 

χρησιμοποιηθεί πρώτα κατά την ερευνητική διαδικασία και τέλος, η τέταρτη φάση, 

αφορά στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας τα οποία προκύπτουν κατά 

το τρίτο στάδιο (Tsinakos and Margaritis, 1997, p. 546-551).7 

Ένα από τα βασικά διλήμματα των ειδικών (librarian search experts) που 

διενεργούν αναζητήσεις σε βιβλιοθηκονομικούς καταλόγους, αφορά στην κατάλληλη 

χρήση των ερευνητικών μεθόδων όπως, ελεύθερη έρευνα σε όλο το κείμενο (free text 

search) έναντι της έρευνας ελεγχόμενου λεξιλογίου (controlled vocabulary search), 

ανάλογα με το τύπο της λέξης κλειδιού (όρου έρευνας) προς εφαρμογή. Η ορθότητα 

7 Tsinakos, Α., and. Margaritis, Κ., (1997). On the use of librarians selection routines in Web search, 

WebNet 97 - World Conference of the Web Society, Toronto Canada, 546-551. 

74 



της λέξης κλειδιού που θα χρησιμοποιηθεί, αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα στην 

επιτυχία της αναζήτησης πληροφοριών, η επιλογή του οποίου γίνεται από τους 

ειδικούς των αναζητήσεων (search experts), έπειτα από την εκτέλεση συγκεκριμένης 

ακολουθίας κανόνων (Fidel, 1991). Εάν ο όρος έρευνας έχει μοναδική σημασιολογία 

(single meaning term), τότε η εφαρμογή της ελεύθερης έρευνας αποτελεί την 

βέλτιστη επιλογή. Τουναντίον, εάν λέξη κλειδί δεν έχει μοναδική σημασιολογία 

(common term), τότε προτιμάται η εφαρμογή έρευνας ελεγχόμενου λεξιλογίου, διότι 

η εφαρμογή ελεύθερης έρευνας με την ανάλογη λέξη κλειδί αποδυναμώνει κατά πολύ 

την εννοιολογική σχετικότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Το 

πλεονέκτημα της έρευνας ελεγχόμενου λεξιλογίου, είναι η χρήση συγκεκριμένων 

λέξεων κλειδιών (descriptors), υπό την σημασιολογία των οποίων, έχουν ταξινομηθεί 

εννοιολογικές οντότητες υψηλής εννοιολογικής σχετικότητας. Οι συγκεκριμένες 

αυτές λέξεις κλειδιά, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ειδικών λεξιλογίων 

(ontology thesaurus) στις βάσεις δεδομένων, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση 

διαδικασιών αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών. 

Η διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης στο SYIM, έπρεπε να συνδυάζει 

τη δυνατότητα επιτυχημένων αναζητήσεων ανάλογων αποριών, την έλλειψη 

πολυπλοκότητας και την παροχή καθοδήγησης στον εκπαιδευόμενο έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται, όσο είναι δυνατόν, η επιτυχία της έρευνας όσον αφορά στην 

εννοιολογική σχετικότητα των ανακτημένων περιπτώσεων. Για το λόγο αυτό, η 

διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης συνδυάζει και τις δύο ερευνητικές 

μεθόδους, έρευνας ελεγχόμενου λεξιλογίου και ελεύθερη έρευνα σε όλο το κείμενο, 

τον αυτόματο καθορισμό θεματικής ενότητας προς έρευνα (κατ' αναλογία της 

επιλογής βάσης δεδομένων προς έρευνα), και την δυνατότητα χρήσης 

προεπιλεγμένων λέξεων κλειδιών (κατ' αναλογία των "descriptors") που έχουν 

προκαθοριστεί από τον εκπαιδευτή. 

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εύρεσης ανάλογης 

περίπτωσης, στα πλαίσια της διατύπωσης μίας νέας απορίας από την πλευρά του 

εκπαιδευομένου. 

Στο ακόλουθο παράδειγμα ο εκπαιδευόμενος (Student 1) συμμετέχει εξ 

αποστάσεως στο μάθημα με τίτλο "HTML Basics", όπου τα πλήρη στοιχεία των 

περιεχομένων του μαθήματος εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3). 

Το μάθημα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τριών εργασιών προόδου, η αντιστοίχηση 
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των οποίων με τα ανάλογα κεφάλαια σύμφωνα με τον καθορισμό από τον εκπαιδευτή 

είναι: 

• 1η Εργασία προόδου "Α simple HTML page" Κεφάλαια: 1, 2, 3 

• 2η Εργασία προόδου "An advanced HTML page" Κεφάλαια:4,5,6 

• 3η Εργασία προόδου "Final Project" Κεφάλαια:7,8 

(αναλυτική περιγραφή της ανάλογης αντιστοίχησης παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5). 

Chapter 1 : Getting Started 
Terms to Know 
What Isn't Covered 
HTML Version 

Chapter 2 : HTML Documents 
What an HTML Document Is 
HTML Editors 

Getting Your Files on a Server 

Tags Explained 

The Minimal HTML Document 
A Teaching Tool 

Chapter 3 : Markup Tags 
HTML 
HEAD 

TITLE 
BODY 

Headings 
Paragraphs 

Lists 
Preformatted Text 

Extended Quotations 
Forced Line Breaks/Postal Addresses 

Horizontal Rules 

Chapter 4 : Character Formatting 
Logical Versus Physical Styles 
Escape Sequences 

Chapter 5 : Linking 
Relative Pathnames Versus Absolute Pathnames 
URLs 
Links to Specific Sections 

Mailto 
Chapter 6 : Inline Images 

Image Size Attributes 
Aligning Images 
Alternate Text for Images 

Images as Hyperlinks 

Background Graphics 

Background Color 
External Images, Sounds, and Animations 

Chapter 7 : Tables 
Table Tags 
General Table Format 

Chapter 8 : Troubleshooting 
Avoid Overlapping Tags 
Embed Only Anchors and Character Tags 
Do the Final Steps 
Commenting Your Files 

Πίνακας 3:Περιεχόμενα μαθήματος "HTML Basics" 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να διατυπώσει τις απορίες του κάνοντας χρήση του 

συνδέσμου "More" (Εικόνα 23) από την ατομική του καρτέλα προόδου για το 

συγκεκριμένο μάθημα. 

T r a i n e e N a m e : O^moï Stxtcfmntl («-..winow; 

HW-1! I H H I Project | *"* v ^ ·«"»»-«-> 
U'.'«Hj''· | .';»<!"•; I ; 

C o d e S t r u c t u r e 

D o c u m e n t a t i o n 

F ina l l ay o u t 

C o n f e r e n c e 
P a r t i c i p a t i o n 
M1 » c o n c e p t i o n s 
H o w t o I m p r o v e 

T o t a l 

i s m 

ÎÊÊÊ 

is seEi 
SMill^u! 

M o r e . . . 

M o r e . . . 

1 4 . 3 3 

<B£,4E£. JSMSÏ 

nSasfSB 

3 8 KU 

W&F®&!&*Î W ^ . . t 

M o r e . . . 
M o r e . . . 

2 3 . 6 7 

M o r e . . . 
M o r e . . . 

3 8 . 6 ? 

2 3 . O Q 

2 6 . 0 0 

•Β 
2 S . 6 7 

ili 
20.00 HB 

9 7.Ο Ο 

IB 
Εικόνα 23: Μορφή συμπληρωμένης ατομικής καρτέλας προόδου 
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Ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί στην λίστα των ατομικών αποριών που έχουν 

διατυπωθεί από τον εκπαιδευόμενο, και περιγράφουν τις απορίες που ο τελευταίος 

είχε για τις θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν σε κάθε εργασία προόδου (Εικόνα 

24). Για παράδειγμα εάν η απορία έχει διατυπωθεί στα πλαίσια της πρώτης εργασίας 

προόδου "Α simple HTML page", αφορά στις θεματικές ενότητες τις οποίες ο 

εκπαιδευτής είχε αρχικά αντιστοιχίσει σ' αυτήν την εργασία (π.χ. τα τρία πρώτα 

κεφάλαια της ύλης). 

Misconceptions f M o r e . . ( M o r e .. iMvre ... j 

S e s s i o n T i t l e : HTML Basics 

T r a i n e e N a m e : De mol Studenti. 

M • « « « » f l e t e i 
„JT^fijEIAÎS BIAS*•»S—— 

_^ . . . . . . D e m o l 3 / 9 / 0 1 1 : 1 1 : 0 5 CD A l i g n m e n t p r o b l e m _ . . . „ ' . ** S t u d e n t i Ρ M 
ι—, B ^ „ ^ , . * . r a D e m o l 3 / 9 / 0 1 3 : 1 4 : 1 5 
t—! B o d y s t r u c t u r e „ . . . _, _* 

1 Studenti PM 

.=-, u-™<. d · « - D e m o l 3 / 1 4 / 0 1 
e a H T M L E d . t o r s S t u d e n t i 3 ^ 3 0 : 4 0 Ρ M 
,=-, r> i_ ^ D e m o l 3 / 2 0 / 0 1 
<=> P a r a g r a p h s Q u e s t . o n s t u d e n t : L 6:28:42 Ρ M 

< ^ - - l 

C r e a t e a n e w m i s c o n c e p t i o n 

S e s s i o n ' s hornc-

ΕΐΚΟνα 24: Λίστα διατύπωσης ατομικών αποριών 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή "Create a new misconception" η 

οποία χρησιμοποιείται για την διατύπωση μία νέας απορίας από την πλευρά του 

εκπαιδευομένου (Εικόνα 25). Κατά τη διαδικασία αυτή ενεργοποιούνται οι τεχνικές 

ΣΑΠ με σκοπό την δυνατότητα εύρεσης ανάλογης περίπτωσης/απορίας σε σχέση με 

τη νέα απορία του εκπαιδευόμενου. Υπενθυμίζεται ότι οι τεχνικές ΣΑΠ αποσκοπούν 

στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας απάντησης των αποριών των εκπαιδευόμενων 

αξιοποιώντας τη προϋπάρχουσα γνώση ανάλογων περιπτώσεων-αποριών, που είναι 

ήδη διαθέσιμες στο SYIM. 

Στα πλαίσια της διαδικασίας διατύπωσης νέας απορίας, δημιουργείται μια 

φόρμα στην οποία ο εκπαιδευόμενος καλείται να συμπληρώσει εκτός του θέματος 

(Subject) της απορίας και άλλα δύο υποχρεωτικά πεδία όπως: 
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Session Title: HTML Basics 

Trainee Name: Demo3 Student3 

There are no active discussions. ——j 
Click here to add a new discussion 

Post a misconception. Required fields are marked by ι 

Subject: 

Description 

Topic : 
| Select a topic 

Keywords :(insert Keywords separated by 
commas) 

•i • 
Available Keywords : 
AvniInh r; Knvwnrrts 

AdilKeywiird 

Polt] 

Εικόνα 25: Δημιουργία νέας απορίας 

• Το κεφάλαιο (Topic) ή την παράγραφο κεφαλαίου (Subtopic) στην οποία 

εντάσσεται θεματικά η απορία. Για τη διευκόλυνση της θεματικής ταξινόμησης 

της απορίας, στη διαθέσιμη λίστα κεφαλαίων (Topic) εμφανίζονται μόνο τα 

κεφάλαια και οι παράγραφοι που έχουν αντιστοιχηθεί από τον εκπαιδευτή στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας προόδου. Έτσι ένα για παράδειγμα εάν ο 

εκπαιδευόμενος διατυπώνει μία απορία στα πλαίσια της τρίτης εργασίας προόδου 

"Final Project", τότε στη διαθέσιμη λίστα κεφαλαίων θα εμφανιστούν μόνο τα 

περιεχόμενα των κεφαλαίων 7 και 8 σύμφωνα με την αρχική αντιστοίχηση, και 

όχι τα περιεχόμενα όλων των κεφαλαίων (βλ. Εικόνα 26). 

• Λέξεις κλειδιά του ερωτήματος του (Keywords). Για την υποβοήθηση του 

εκπαιδευομένου κατά τη δήλωση λέξεων κλειδιών, παρέχεται μια λίστα από τις 

διαθέσιμες λέξεις κλειδιά (Available Keywords) που έχουν αντιστοιχηθεί στο 

συγκεκριμένο μόνο κεφάλαιο ή την παράγραφο κεφαλαίου (κατ' αναλογία της 

ύπαρξης λεξιλογίων στις βάσεις δεδομένων). 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δηλώσει μία ή περισσότερες λέξεις ως κλειδιά 

αναζήτησης επιλέγοντας είτε από την προϋπάρχουσα λίστα είτε δηλώνοντας νέες 

λέξεις κλειδιά είτε κάνοντας συνδυασμό των παραπάνω επιλογών. 

Η μορφή που έχει μία συμπληρωμένη φόρμα διατύπωσης νέας απορίας 

φαίνεται στην Εικόνα 26 που ακολουθεί. 
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T o p i c 

'table tags 

Select a topic 

TABLES 

Post a misconception. Required fields are marked by • 

S u b j e c t : 

llmaqes and Tables • 

Description : 

Is it possible to have an image in a cell as a table element? 

Topic 

'general table format 

TROUBLESHOOTIN 
avoid overlapping tai 

*embed only anchors 
*do the final steps 
commenting your filt 

K e y w o r d s : ( i n s e r t Keywords separated by 

c o m m a s ) 

limage, cell M 

A v a i l a b l e K e y w o r d s : 

Available Keywords 
code 
html 
image 
button 
hyperlink 
cell 
align 
table 
tags 

Available Keywords 

Εικόνα 26: Συμπληρωμένη φόρμα διατύπωσης νέας απορίας 

Στο αναφερόμενο παράδειγμα, ο εκπαιδευόμενος, αφού δηλώσει το τίτλο της 

απορίας του (Images and Tables) και την ανάλογη περιγραφή του ερωτήματος του 

(Description), εντάσσει θεματικά την απορία του στην πρώτη παράγραφο (Table 

Tags) του έβδομου κεφαλαίου (Tables) (Πίνακας 3), και στη συνέχεια επιλέγει 

συνδυασμό λέξεων κλειδιών ως όρους έρευνας, δηλώνοντας μία νέα λέξη κλειδί 

(image) και μία από τη προϋπάρχουσα λίστα λέξεων κλειδιών (cell) που υπάρχει 

διαθέσιμη για το συγκεκριμένο κεφάλαιο. 

Η επιλογή της εντολής "Post" ενεργοποιεί την διαδικασία εύρεσης ανάλογης 

περίπτωσης. Η διαδικασία αυτή διενεργεί έρευνα, τόσο ελεγχόμενου λεξιλογίου όσο 

και ελεύθερη έρευνα σε όλο το κείμενο με βάση τις δηλωμένες λέξεις κλειδιά, σε δύο 

διαφορετικές θεματικές ενότητες. 
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i. Εύρεση ανάλογων αποριών που έχουν διατυπωθεί στην συγκεκριμένη 

θεματική ενότητα της παραγράφου "Table Tags", 

ii. Εύρεση ανάλογων αποριών που έχουν διατυπωθεί σε όλη την Εκπαιδευτική 

βάση δεδομένων. 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εύρεσης ανάλογης περίπτωσης 

εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 27) 

View all misconceptions for this assignment Search the whole Knowledge Base 

Keyword Matches Found 
Tags in a cell 
What kind of tags can I use in a table cell? 

Hyperlink as cell element 
Can I include a hyperlink in a table cell? 

Free-Text Matches Found ·:'; :;
 : i lf||15?j 

Tags in a cell 
What kind of tags can I use in a table cell? 
Hyperlink as cell element 
Can I Include a hyperlink in a table cell? 

Tags in a cell... 
Normal textual tags, such as <BR>, <P>, or the <B>..</B> pair may be used within the 
individual cells. £aeh table cell may be looked upon as its own HTMt document opening up many 
areas for creative expression. 
You can also include images as cell elements using the following code 
< TD > <img src=*home.glP > </TD> 
Hyperlink as cell element... 
Yes you can. Simply jhdude in the cell the desired uri using the HREF attribute of Anchor tag . 
Here is an example using text and an image as hyperlink. 
<TD > <A HREF=http://www.it.uom.gr > <IMG ALIGN=CENTER SRC=home.gif> PdP 
Home Page</A> </TD> 

Εικόνα 27: Αποτελέσματα διαδικασίας εύρεσης ανάλογης περίπτωσης. 

Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζονται οι ανάλογες απορίες οι οποίες βρέθηκαν 

ότι έχουν διατυπωθεί στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα της παραγράφου "Table 

Tags". Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο της κάθε απορίας 

επιλέγοντας τον αντίστοιχο τίτλο "Tags in a cell" και στη συνέχεια την επιλογή 

"View the whole discussion" η οποία εμφανίζει όλη την αλληλεπίδραση που είχε 

διενεργηθεί μεταξύ εκπαιδευομένου και εκπαιδευτή (Εικόνα 28). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι για ηθικούς λόγους, προστασία της ανωνυμίας, δεν εμφανίζονται τα στοιχεία ούτε 
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του εκπαιδευομένου ο οποίος είχε αρχικά διατυπώσει την απορία αλλά ούτε και τα 

στοιχεία του εκπαιδευτή που έδωσε την σχετική απάντηση. 

Subject: ί 

Tag^mjMceJI '• 

Body: 
What kind of tags can I use in a table cell? 

This posting asnwers my question 
View the whole discussion j 

Session Title: HTML Basics 

Topic: Tags in a cell 

What kind of tags can I use in a table cell? 

Normal textual tags, such as <BR>, <P>, or the <B>..</B> pair may be 
used within the individual cells. Each table cell may be looked upon as its 
own HTML document opening up many areas for creative expression. 
You can also include images as cell elements using the following code 
< TD > <img src="home.giP > </TD> 

Εικόνα 28: Έλεγχος περιεχομένου ανάλογης απορίας 

Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει μόνο το περιεχόμενο της 

κάθε ανάλογης απορίας και όχι τα προσωπικά στοιχεία αυτών που την διατύπωσαν 

αρχικώς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η επιλογή "This posting answers my 

question" σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δηλώσει εάν η 

συγκεκριμένη απορία ήταν βοηθητική στην επίλυση της δικής του. Το αποτέλεσμα 

της εσωτερικής αυτής ψηφοφορίας σχετικά με τις πιο δημοφιλείς-βοηθητικές απορίες, 

κρατείται ως στατιστικό στοιχείο από το περιβάλλον του SYIM για περαιτέρω 

εκπαιδευτική αξιοποίηση του από την πλευρά του εκπαιδευτή. 

Στη περίπτωση που καμία από τις ανάλογες απορίες εντός της θεματικής 

ενότητας της συγκεκριμένης παραγράφου δεν αποδειχθεί βοηθητική για τον 

εκπαιδευόμενο, η διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης παρέχει την δυνατότητα 

έρευνας ανάλογων αποριών που έχουν διατυπωθεί σε όλη την Εκπαιδευτική βάση 

δεδομένων μέσω της επιλογής "Search the whole Knowledge Base" (βλ.Εικόνα 27). 

Τα αποτελέσματα της επιλογής αυτής εμφανίζονται Εικόνα 29 που ακολουθεί 

Χ 
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V i e w a l l m i s c o n c e p t i o n s f o r t h i s a s s i g n m e n t S e a r c h t h e specif ic s u b t o p i c 

Keyword Matches Found 
P i c t u r e · • · backgrounds... 
I would Wo» to know how do I uoe a p l r turvas the background ot my paye' Can ] U M · riny kind c 
pictures? 

How do I use an Image instead of the standard submit button? 

Free-Text Matches Found 
I m a g e as b u t t o n 
Mow do 1 UM? .111 Imago instnad ol H I P -iditnlntd Mihmll l n j t l f u i ' 
B u t t o n and n e w pago... 
This Is done with a small form: 

ITJRX ACTICK—hit«://uEl.v>>—»ani.u.go.iu'" »I ' l i 'D-i ir-
:NPTT TYPI-auta-.c VALUr-'Teit on bue l o t ' ΝΙΗ-ΐα·.-! 

-/TCÄBJ 

If you want to line up buttons next to each other, you will havo to put thi-m In a one- row t.iblo, 
wILh tujcri button In a separate cull. 
Image as bu t t on ... 
Use <INPUT NAME=fooTYPE=lmage SRC="http://url.to/image.gif"> instead of the normal 
submit tag. There is no way to do this for the reset button. 

Note that some browsers will also send the κ and y coordinates of the location where the user 
clicked on the image to the server. They are available as "foo.x=000&foo.y=000" in the CGI 
input. 
Tabla al ignment . , . 
Ihc Vonect" way of doing 11 le < TARI F A l I f i N - CFNI l-R -, bui thl<; doesn't work In bi>vr>r<il 
popular browenre. Put <CENTER> around Ih« IMILHP Idil l i ' lor HH«SH IUOWSIMS. 

Εικόνα 29: Εύρεση ανάλογων αποριών σε όλη την Εκπαιδευτική βάση 
δεδομένων 

Ο εκπαιδευόμενος καν σ' αυτή την περίπτωση μπορεί να ελέγξει το 

περιεχόμενο της κάθε απορίας επιλέγοντας τον αντίστοιχο τίτλο όχι όμως και τα 

προσωπικά στοιχεία αυτών που την διατύπωσαν αρχικώς. 

Η επιλογή "Search the specific subtopic", επιστρέφει πάλι τα αποτελέσματα 

που εμφανίζονται στην Εικόνα 27. 

Στη περίπτωση που καμία από τις ανάλογες απορίες και εντός της 

Εκπαιδευτικής βάση δεδομένων δεν αποδειχθεί βοηθητική για τον εκπαιδευόμενο, η 

διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης δίνει στον εκπαιδευόμενο ακόμη μία 

δυνατότητα. 

Μέσω της επιλογής "View all misconception for this assignment" (βλ. Εικόνα 

29) ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ελέγξει όλη τη λίστα αποριών, ανεξαρτήτου θέματος, 

που έχουν διατυπωθεί σε όλες ης παραγράφους και τα κεφάλαια, τα οποία υπάγονται 

στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας προόδου, σύμφωνα με την αρχική 

αντιστοίχηση που έγινε από την πλευρά του εκπαιδευτή. 

Τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής εμφανίζονται στην εικόνα που 

ακολουθεί (Εικόνα 30) 
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HTML Basics Misconceptions List 

Image Glossary regarding the Knowledge Base (KB) 

w Answer was found in the KB, 'JZ3 Already posted in KB, f#. Click here to edit and store in KB. 

Tables 

Table Tags 

Hyperlink as cell element 
Tags iti a cell 

General Table Format 
Table alignment 

Troubleshooting 

All the chapter 

HTML code adequacy 

Embed Only Anchors and Character Tags 

Εικόνα 30: Λίστα αποριών ανά εργασία προόδου. 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο της κάθε απορίας 

επιλέγοντας τον αντίστοιχο τίτλο να δηλώσει εάν η συγκεκριμένη απορία ήταν 

βοηθητική στην επίλυση της δικής του μέσω της η επιλογής "This posting answers 

my question" (Εικόνα 31). 

Tables 

Table Tags 

-Vy» 

student gas«*, jjfô M 
D port**" ' "" 

JAW ·Λ* • Hyperjiek ae ^ t t <#neèt 

; : Topic: Hyperlink as ceD element Misconception 
resolved 

Π Τ 

ue#jbte«ell?' 

: %ΧΝΫ -m^^ 

•ψφ» cell the desired 
ofÂix&or tag. Berets 

^Wjpgeisiiyperliifc 
" ' UCown.gr ><IMG 

:Cshome.glf> pdP Home 

This posting 
answers my 

question 

This posting 
answers my 

question 

Εικόνα 31:Περιεχόμενο απορίας από τη λίστα αποριών ανά εργασία προόδου 
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Στην περίπτωση που κάποια από της ανάλογες απορίες που εμφανίζονταν στον 

εκπαιδευόμενο, σε κάποια από τις τρεις επιλογές, "Search the specific subtopic", 

"Search the whole Knowledge Base", ή την επιλογή "View all misconception for this 

assignment", αποδειχθεί βοηθητική για την επίλυση της δικής του απορίας τότε 

θεωρείται ότι εκτελέστηκε το Σενάριο Β, και το περιβάλλον του SYIM ενημερώνει 

σχετικά την Εκπαιδευτική βάση δεδομένων ως προς την βοηθητική απορία. 

Σε διαφορετική περίπτωση, όπου καμία από της εμφανιζόμενες ανάλογες 

απορίες δεν αποδειχθεί βοηθητική, τότε εκτελείται το Σενάριο Α (βλ Εικόνα 21), και 

η απορία του εκπαιδευόμενου απευθύνεται στον εκπαιδευτή ως νέα απορία προς 

απάντηση. 

Εφόσον λοιπόν η διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης δεν απέδωσε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, ο εκπαιδευτής από την πλευρά του μπορεί να δώσει 

απάντηση στην απορία του εκπαιδευομένου του μέσω της ατομικής του καρτέλας 

προόδου. 

(Α) Ατομική Καρτέλα Προόδου 

Session Title: HTML Basics 

Trainee Name: Demol Studenti 
Trainee Name: Demol Studenti 

Q Graphic and text 
alignment 

ei Graphics as links 

Tramae horns page 

Session's home 

Demol 
Studenti 
Demol 
Studenti 
Demol 

3/9/01 1:27:20 
PM 
3/9/01 2:49:02 
PM 

ITS27Ì1 
PM 

Author 

Studenti 
Demol 

Q posted 
on 3 /18 /01 
12132.11 PM 

Sub jec t : 

Topic: But ton and new page 

How do I get a button which takes me to a new 
page? 

View 

Button and new page 

Body : 
How do I ge t a bu t ton which t akes me t o a new page? 

Keywords 
button 
Topic 
'urls 

(Β) Απάντηση απορίας 

Εικόνα 32:Απάντηση ατομικών αποριών 

Ο εκπαιδευτής επιλέγοντας το τίτλο μιας απορίας (Button and new page) έχει 

τη δυνατότητα να δει το περιεχόμενο της απορίας (Εικόνα 32-Α) και μέσω της 

επιλογής "View", μπορεί να αξιολογήσει την εκπαιδευτική σημασία της απορίας έτσι 
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ώστε σε περίπτωση που η συγκεκριμένη απορία είναι εκπαιδευτικά χρήσιμη και για 

άλλους εκπαιδευόμενους να εμπλουτίσει την Εκπαιδευτική βάση δεδομένων (εντολή 

Store βλ. Εικόνα 32-Β). Σε διαφορετική περίπτωση, η απάντηση του εκπαιδευτή και η 

αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο μένει εκτός της Εκπαιδευτικής βάσης και 

καταγράφεται μόνο στη γενικότερη βάση δεδομένων (Misconception Cases Data 

Base βλ. Εικόνα 21) με σκοπό την καταγραφή όλων των πληροφοριών που συνθέτουν 

το ατομικό μοντέλο του εκπαιδευομένου όσον αφορά στις απορίες που διατύπωσε. 

Επιπροσθέτως ο εκπαιδευτής κατά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

σημασίας της απορίας (Εικόνα 32-Β) μπορεί να παρέμβει διορθωτικά, εάν χρειαστεί, 

τροποποιώντας, τόσο τη λέξη κλειδί (πεδίο Keywords) που δηλώθηκε από τον 

εκπαιδευόμενο, όσο και τη θεματική περιοχή στην οποία εντάχθηκε η απορία (πεδίο 

Topic). Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής ελέγχει: 

i. Τη θεματική περιοχή και την καταλληλότητα της λέξης κλειδιού υπό την 

εννοιολογική σημασία της οποίας θα ταξινομηθεί η απορία, γεγονός που 

αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα στην επιτυχία της αναζήτησης 

ανάλογων αποριών. Ταυτόχρονα η διαδικασία αυτή συμβάλει στην 

προοδευτική κατασκευή ειδικών λεξιλογίων (ontology thesaurus) για το 

συγκεκριμένο μάθημα. 

ii. Την ορθότητα του περιεχομένου της Εκπαιδευτικής βάσης δεδομένων έτσι 

ώστε να εμπεριέχει, όσο το δυνατόν, μόνο εκπαιδευτικά αξιοποιήσιμες 

απορίες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να διατυπώσει όσες 

απορίες ή διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των απαντήσεων του εκπαιδευτή θέλει έως 

ότου θεωρήσει ότι η απορία του επιλύθηκε. Παρομοίως δεν υπάρχει κανένας 

αριθμητικός περιορισμός στο πλήθος των απαντήσεων που θέλει να αποστείλει από 

την πλευρά του ο εκπαιδευτής έως ότου θεωρήσει ότι δόθηκαν ικανοποιητικές 

διευκρινίσεις. Για λόγους σωστής νοηματικής ταξινόμησης των αποριών, οι λέξεις 

κλειδιά που βρίσκονται δηλωμένες στο αρχικό πλαίσιο διαλόγου (initial discussion 

thread), δηλώνονται αυτόματα (keyword inheritance) και σε οποιοδήποτε θυγατρικό 

πλαίσιο διαλόγου (child discussion thread) σε περίπτωση που η αλληλεπίδραση 

εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή συνεχιστεί. 

Κατά την εκτέλεση των τεχνικών ΣΑΠ στην προσπάθεια εύρεσης ανάλογης 

απορίας, δυο αρκετά ενδιαφέρουσες διεργασίες διεξάγονται παράλληλα. Η μία αφορά 
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στην ανάπτυξη ειδικού λεξιλογίου (ontology thesaurus) για το συγκεκριμένο μάθημα 

(επιλογή Chapter/Keyword/Misconception KB view for assignment), ενώ η δεύτερη, η 

οποία συμβάλλει και στις υπηρεσίες σύγκρισης πολλών Μαθητικών Μοντέλων, 

αφορά στην κατάταξη των πιο βοηθητικών απαντήσεων σε απορίες που έγιναν στα 

πλαίσια συγκεκριμένου κεφαλαίου (επιλογή View KB rating for this chapter) 

(Tsinakos and Margaritis, 200le)8. 

• Chapter/KeyworaVMisconception KB view for assignment: Η επιλογή αυτή 

ενεργοποιείται με την επιλογή κάποιας συγκεκριμένης εργασίας προόδου η οποία 

εμφανίζει σε δενδροειδή μορφή στον εκπαιδευτή τη λίστα από τα κεφάλαια που 

αντιστοιχούν στην εργασία προόδου (π.χ. Character Formating, Linking, Inline 

Images) καθώς και τις λέξεις κλειδιά (π.χ. button, hyperlink) που έχουν αντιστοιχηθεί 

σε κάθε κεφάλαιο (π.χ. Linking) για την υλοποίηση έρευνας ελεγχόμενου λεξιλογίου 

(Εικόνα 33-Α). 

Assignments 

Chaptei\Kcvword\\lisconceptlan KB «lew far assignment 

An advanced HTMl page "" 

• Character Formatting 

S 
A simple HTML page 
An advanced HTML page 
Final Project 

Subject: 
Button and new page 

Body: 
How do I get a button which takes me to a new 
page7 

VIBW the whole discussion 

. Inline Images 
ο align 
ο text 

• Graphic and text alignment 
• Background color modifications 

ο graphic 
ο find 
ο image 

• Pictures as baekgounds... 
ο background 
ο color 
ο music 

\ 
Session Title: HTML Basics 

Topic: Button and new page 

How do I get a button which takes me to a new page? 

This is done with a small form 

<rORH ACTIOir—heep / / o i l yen w t Co jo ( » / • KETH0D=CET> 

</Γ0ΒΙ> 

If you want to line up buttons next to each other, you will 
have to put them in a one-row table, with each button in a 
separate cell 

View 

& 

& 

(A) (B) 

Εικόνα 33: Αντιστοίχηση κεφαλαίων και λέξεων κλειδιά 

8 Tsinakos Α. and Margaritis Κ., (2001e). Results of employing Case Based Reasoning in SYIM, 

Newsletter Journal of Learning Technology, IEEE Computer Society Learning Technology Task Force 

(LTTF), ISSN 1438-0625, Vol 3, (4), p. 41-46, Oct 2001. 
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Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής μπορεί να ελέγχει την προοδευτική 

κατασκευή ειδικών λεξιλογίων (ontology thesaurus), και την ακρίβεια της 

σημασιολογικής ταξινόμησης των λέξεων κλειδιών, τα οποία συντελούν στην 

υλοποίηση επιτυχημένων διαδικασιών έρευνας ανάλογης απορίας, από την πλευρά 

των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευτής, επιλέγοντας μία λέξη κλειδί, μπορεί 

επιπροσθέτως να ελέγξει τις απορίες οι οποίες το χρησιμοποίησαν ως όρο έρευνας. 

Η εμφάνιση των αποριών μπορεί να είναι τόσο σε επίπεδο τίτλου της απορίας 

(π.χ. Button and new page), όσο και σε πλήρη ανάπτυξη του περιεχομένου της, 

περιλαμβάνοντας ακόμη και την αλληλεπίδραση εκπαιδευομένου εκπαιδευτή (Εικόνα 

33-Β). 

• View KB rating for this chapter: Ο εκπαιδευτής επιλέγοντας τον τίτλο ενός 

κεφαλαίου μπορεί να ελέγξει την κατάταξη των πιο βοηθητικών αποριών στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο, ανάλογα με το βαθμό συχνότητας, που δηλώθηκαν από τους 

εκπαιδευόμενους, ως ικανοποιητικές ανάλογες απαντήσεις των δικών τους αρχικών 

αποριών (Εικόνα 34). 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 34-Β, υπάρχουν δύο διαφορετικές κατατάξεις 

των βοηθητικών αποριών. Η πρώτη (Knowledge Base rating for chapter: all sessions), 

εμφανίζει τις πιο βοηθητικές απορίες στην ιστορία διεξαγωγής του συγκεκριμένου 

μαθήματος. Η δεύτερη (Knowledge Base rating for chapter: this session only), 

εμφανίζει τις πιο βοηθητικές απορίες κατά τη τρέχουσα εκπαιδευτική διαδικασία. 
Chapters 

KnowledgeBase rating for chapter :(all sessions) 

Inline Images 

m 
1 

m&ssD?mm**mi «ess? 
Graphic and text alignment 

How do I align text next to a graphic in 
order to avoid abnormal lay out? 

Keywords Hits 
align 1 
text J 2 
graphic 

• 1 : Getting Started View KB rating for this chapter 
ο Terms to Know 
ο What Isn't Covered 
ο HTML Version 

• 2 : HTML Documents View KB rating for this chapter 
. 3 : Markup Tags View KB rating for this chapter 
• 4 : Character Formatting view KB rating for this chapter 

ο Logical Versus Physical Styles 
ο Escape Sequences 

• 5 : Linking View KB rating for this chapter 
• 6 : Inline Images View KB rating for this chapter 

ο Image Size Attributes 
ο Aligning Images 
ο Alternate Text for Images 
ο Images as Hyperlinks 
ο Background Graphics 
ο Background Color 
ο External Images, Sounds, and Animations 

• 7 : Tables View KB rating for this chapter 
• 8 : Troubleshooting view KB rating for this chapter 

(A) (B) 

Εικόνα 34: Κατάταξη των βοηθητικών αποριών ανά κεφάλαιο. 

KnowledgeBase rating for chapter :(this session only) 

Inline Images 

Î
Graphic and text alignment 
How do I align text next to a graphic in 
Drder to avoid abnormal lay out? 

Key 
align 
text 2 
graphic 
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Είναι κατανοητό ότι η κατάταξη των βοηθητικών αποριών σε κάποια παρούσα 

φάση, λόγω τις ιδιαίτερης σύνθεσης της ομάδας των εκπαιδευομένων μπορεί να 

διαφοροποιείται σημαντικά από την αντίστοιχη κατάταξη που αφορά στην ιστορία 

διεξαγωγής του μαθήματος. Με το διαχωρισμό αυτό, τα ειδικά χαρακτηριστικά της 

ομάδας των εκπαιδευομένων , ανά φάση διεξαγωγής του μαθήματος, καταγράφονται 

στο περιβάλλον του SYIM. Έτσι ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να συγκρίνει και να 

αξιοποιεί εκπαιδευτικά, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τόσο στην ιστορία 

διεξαγωγής του μαθήματος αλλά και στοιχεία που αφορούν στη διεξαγωγή του 

μαθήματος στην παρούσα φάση. 

Ο τρόπος πρόσβασης στις διεργασίες "Chapter\Keyword\Misconception KB 

view for assignment"KO\ "View KB rating for this chapter" παρουσιάζεται στο 

επόμενο κεφάλαιο. 

4.6 Συζήτηση 

Η χρήση των Μαθητικών Μοντέλων στην ασύγχρονη εκπαίδευση εξ' 

αποστάσεως υιοθετεί ένα νέο ρόλο. Τα μοντέλα σε αυτήν την περίπτωση, 

ακολουθώντας μία σειρά Γενικών και Συγκεκριμένων Κριτηρίων εφαρμογής, 

αποτελούν μία ενδιάμεση οντότητα επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτή και των 

μαθητών, δρώντας προς όφελος και των δύο, και καταγράφοντας αλληλεπιδράσεις, 

σχόλια (αξιολόγησης) σχετικά με την πρόοδο των μαθητών και επιπλέον τα σχόλια 

των μαθητών σχετικά με τα ατομικά μαθησιακά προβλήματα και απορίες που 

παρουσιάστηκαν. 

Η υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος SYDVI, λαμβάνοντας υπόψη 

τα παραπάνω κριτήρια εφαρμογής, βασίστηκε στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη 

ύπαρξης ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την ενσωμάτωση τους σε 

πραγματικές συνθήκες εκπαιδευτικής διαδικασίας (Shute and Regian 1990; 

Gilberd,1999; Berz et al. 1999). 

'Οντας θεματικά ανεξάρτητο, το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του SYIM μπορεί 

να εφαρμοσθεί για τη διδασκαλία πληθώρας θεματικών ενοτήτων, λειτουργώντας ως 

ενδιάμεσο εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή 

προσφέροντας υπηρεσίες εξατομικευμένης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι 

διαδικασίες οι οποίες υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον SYEV1, αποσκοπούν στην 

ενίσχυση βοηθητικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για 

88 



τον εκπαιδευόμενο ενσωματώνοντας αφενός τεχνικές Μαθητικής Μοντελοποίησης 

και αφετέρου τεχνικές ΣΑΠ. 

Η συστηματικότερη ταξινόμηση και αντιμετώπιση των αποριών που 

διατυπώνονται από τους εκπαιδευόμενους όσο και η εκπαιδευτική αξιολόγηση τους 

από τη πλευρά του διδάσκοντα, αποτελούν βασικές υπηρεσίες μοντελοποίησης του 

περιβάλλοντος του SYIM. 

Με τη συστηματικότερη ταξινόμηση αποριών ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να 

γνωρίζει τις θεματικές ενότητες στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα 

περισσότερα προβλήματα εκμάθησης, ή το θεματικό αντικείμενο των αποριών το 

οποίο είχαν μαθητές διαχωρισμένοι σε επίπεδα σύμφωνα με τη βαθμολογική τους 

επίδοση. Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής μπορεί να οδηγηθεί σε χρήσιμα 

συμπεράσματα όσο αφορά στην αναδιαμόρφωση του τρόπου διδασκαλίας 

συγκεκριμένης θεματικής ενότητας ή στον εντοπισμό αδυναμιών στο διδακτικό 

υλικό, όπως για παράδειγμα η μη σαφή διατύπωση ή περιγραφή μιας έννοιας. 

Από την άλλη πλευρά, με την ενσωμάτωση τεχνικών ΣΑΠ, εξοικονομείται ο 

χρόνος του εκπαιδευτή για την επίλυση αποριών. Παράλληλα επιταχύνεται η 

εκπαιδευτική διαδικασία, αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν 

τις απορίες τους άμεσα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που είναι διαθέσιμες στο 

περιβάλλον του SYIM, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις, λόγω αδυναμίας άμεσης 

επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή, γεγονός, το οποίο απαντάται στο μοντέλο της 

ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι η δυνητική εμβάθυνση 

των εκπαιδευομένων σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, αφού ο κάθε 

εκπαιδευόμενος που διατυπώνει μία απορία, είναι σε θέση να μελετήσει όλες τις 

ανάλογες απορίες που υποβλήθηκαν στο παρελθόν για τη εξεταζόμενη θεματική 

περιοχή. Επιπροσθέτως, το περιεχόμενο της κάθε περίπτωσης, που εμφανίζεται στον 

εκπαιδευόμενο, μπορεί να περιέχει μία σειρά απαντήσεων και οδηγιών του 

εκπαιδευτή, η οποία δημιουργεί μία διδακτική διαδρομή μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό 

που ακολουθώντας τη, τον υποβοηθάει να ξεπεράσει τη δυσκολία την οποία 

αντιμετώπισε. 

Συνοψίζοντας, η χρήση του SYIM, με το συνδυασμό των δύο καινοτόμων 

αξόνων, συστηματοποιεί τη διαδικασία αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου, προσδίδοντας την αίσθηση της εντατικής και εξατομικευμένης 
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παρακολούθησης και διδασκαλίας από απόσταση. Ταυτόχρονα καταγράφοντας τις 

απορίες των εκπαιδευομένων και τα σημεία στα οποία οι εκπαιδευόμενοι 

παρουσίασαν πρόβλημα επίδοσης, βοηθάει τον εκπαιδευτή στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων τόσο για το μαθησιακό μοντέλο των εκπαιδευομένων σε ατομικό ή 

ομαδικό επίπεδο, όσο και στον εντοπισμό διδακτικών αδυναμιών (π.χ. ανάγκη 

διορθώσεων στο εκπαιδευτικό υλικό). 

Ο τρόπος κατασκευής του SYIM, με την παροχή ποσοτικών και ποιοτικών 

πληροφοριών επίδοσης, παραινεί τους εκπαιδευόμενους να αλληλεπιδράσουν με την 

πληροφορία αυτή (Bull και Pain, 1995), προκαλώντας διαδικασίες αυτοανάλυσης και 

εμβάθυνσης. 

Τέλος η ενσωμάτωση τεχνικών ΣΑΠ επιταχύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, 

αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν τις απορίες τους άμεσα, 

χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον του SYIM, χωρίς 

χρονικές καθυστερήσεις ή την απαραίτητη παρέμβαση του εκπαιδευτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ SYIM 

Συνοπτική περιγραφή του κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πλήρης υλοποίηση του Εκπαιδευτικού 

Περιβάλλοντος See Yourself Improve (SYIM) το οποίο αποσκοπεί στην παροχή 

υπηρεσιών εξατομικευμένης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Τρία επίπεδα πρόσβασης 

έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον του SYEV1, αυτό του εκπαιδευτή, του μαθητή και 

το επίπεδο πρόσβασης για το διαχειριστή του περιβάλλοντος. 

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή του περιβάλλοντος καθώς και το σκεπτικό 

της υλοποίησης. 

5.1 Σκεπτικό υλοποίησης. 

Στο μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ιδιαίτερης κρισιμότητας 

θεωρείται η ύπαρξη-θέσπιση διαδικασιών που προωθούν και αναπτύσσουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου ή την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των εκπαιδευομένων, αποσκοπώντας στην ατομική ή συνεργατική εκμάθηση (Field, 

1982; Moore 1989, pp. 1-6; Holmerg 1984, pp. 49-54). Η έλλειψη άμεσης και 

προσωπικής επαφής μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου δυσχεραίνει το έργο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η υλοποίηση του See Yoursefl IMprove, βασισμένο εν μέρει στην ιδέα της 

Suzan Bull (Bull, 1997), αποσκοπεί στην επίλυση των προαναφερθέντων 

προβλημάτων. Το περιβάλλον του SYIM συστηματοποιεί ορισμένες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες δίνοντας έμφαση στην ύπαρξη ποικίλων μεθόδων ταξινόμησης των 

αποριών των εκπαιδευομένων, την περαιτέρω εκπαιδευτική τους αξιολόγηση από την 

πλευρά του διδάσκοντα, αλλά και την ενσωμάτωση τεχνικών ΣΑΠ για τη 

συστηματικότερη αντιμετώπιση τους. 

Η καταγραφή και η δυνατότητα μοντελοποίησης των μαθησιακών δυσκολιών 

των εκπαιδευομένων μέσω του περιβάλλοντος SYIM, αποσκοπεί κυρίως στην 

παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Η εκπαιδευτική σκοπιμότητα που επιβάλει την απλότητα στο σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (interface) (Landay, 1995, p. 63-64; Myers et. al., 

2000), ικανοποιείται στο περιβάλλον του SYIM στο οποίο ο τελικός χρήστης 

διαχειρίζεται ένα απλό περιβάλλον με αρκετά διευκρινιστικές εντολές και υποδείξεις. 

Για την επίτευξη των παραπάνω η υλοποίηση του SYIM περιλαμβάνει 

τρία διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τη βαθμίδα που ανήκει ο χρήστης (Tsinakos 

and Margaritis, 2000b, p. 202-208; Tsinakos and Margaritis, 2001a)9: 

a. Περιβάλλον εκπαιδευτή, 

b. Περιβάλλον εκπαιδευόμενου 

c. Περιβάλλον διαχειριστή του συστήματος. 

Η βαθμίδα του κάθε χρήστη αναγνωρίζεται αυτόματα από το SYIM σύμφωνα 

με τα στοιχεία πρόσβασης (login και password) τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην 

αρχική οθόνη (Εικόνα 35) 

Welcome to 
SYIM Ver. 2 

Please login using your user name and password 

Usemame' | ' 

Password [ ~ 

•MEI "~~ 

Εικόνα 35 SYIM login 

Κάθε επίπεδο εκτελεί διαφορετικές διεργασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες 

και τα δικαιώματα που έχει ο χρήστης κάθε βαθμίδας. Αναλυτικότερα, οι διεργασίες 

ανά βαθμίδα έχουν ως εξής: 

9 Tsinakos Α. Α. and Margaritis Κ. G.(2000b).See Yoursefl IMprove: a personalised distance education 

environment, 2nd International Conference of Information and Communication Technology in 

Education, 13-15 October, Patra, Greece, ρ 202-208. 

Tsinakos A. A. and Margaritis K. G.(2001a). "See Yourself IMprove (SYIM) An educational 

environment for the provision of personalized distance education services and the formulation of 

student models", accepted in European lournal of Open and Distance Learning (EURODL). 
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5.1.1 Περιβάλλον εκπαιδευτή (Tutor View) 

Οι βασικές διεργασίες που είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον αυτό 

παρουσιάζονται αναλυτικά στην Εικόνα 36: 

Διεργασία Home Page: Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του περιβάλλοντος. 

Διεργασία List all sessions: Με την διεργασία αυτή εμφανίζονται όλα τα μαθήματα 

στα οποία ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής διδάσκει. Η επιλογή αυτή παρουσιάζεται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

Εικόνα 36: Περιβάλλον εκπαιδευτή 

Διεργασία Setup a new session: Δημιουργία νέου μαθήματος προς διδασκαλία. Κατά 

την διεργασία αυτή ο εκπαιδευτής ορίζει όλες τις εκπαιδευτικές παραμέτρους 

σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος ξεκινώντας από το τίτλο του μαθήματος, τον 

αριθμό εργασιών προόδου και των κριτηρίων αξιολόγησης τον αριθμό των 

κεφαλαίων του εκπαιδευτικού υλικού κλπ. (Εικόνα 37). Τα βήματα της διαδικασίας 

περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Εικόνα 37:Δημιουργία νέου μαθήματος 

Ο εκπαιδευτής μετά την δήλωση του αριθμού των κεφαλαίων καλείται να 

δηλώσει τους αντιστοίχους τίτλους. Οι διαθέσιμες δυνατότητες είναι, είτε η δήλωση 
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τίτλου ενός προϋπάρχοντος κεφαλαίου (Existing Chapter), είτε η δήλωση ενός νέου 

μέσω της επιλογής "Add a new chapter" (Εικόνα 38). 

Select the chapters included in the session: 

Chapter 1 
Existing Chapter 

Chapter 2 
Existing Chapter 

Chapter 3 
Existing Chapter 

n 
Ill-

Add new chapter 

4 Character Formatting 
1 Getting Started 
2 HTML Documents 
6 Inline Images 
5 Linking 
3 Markup Tags 
7 Tables 
8 Troubleshooting 

After you have completed adding new chapters, click the 'Refresh' button 
on your browser toolbar. 

Εικόνα 38: Προσθήκη κεφαλαίων 

Κατά τη δήλωση ενός νέου κεφαλαίου ο εκπαιδευτής καλείται να δηλώσει τον 

κωδικό αριθμό κεφαλαίου (Code), το τίτλο (Description), μία περίληψη περιγραφής 

του κεφαλαίου (Summary), και τον αριθμό των παραγράφων (Number of subtopics) 

εάν υπάρχουν. Από τα πεδία αυτά, εκείνο που είναι απαραίτητο προς συμπλήρωση 

είναι το πεδίο του τίτλου του κεφαλαίου (Εικόνα 39-Α). 

Insert snibtopics fer chapter Menu Option« «out tìavi^mtìon 

Code! 

Code; 

MenujOptorvB end Navigator» 

I Indicates a required field 

(A) 

Descriittiottl 
|Mmu8ar 

Coé*2 

Pc»eri|>tion2 
JKeytooard Shortcuts 

Da«cription3 
(Color Paiette 
Smnmaiy3 

(B) 

Εικόνα 39:Προσθήκη νέου κεφαλαίου και παραγράφων 
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Στην περίπτωση ύπαρξης παραγράφων, ο εκπαιδευτής καλείται με μία 

αναδρομική διαδικασία, να συμπληρώσει αντίστοιχα πεδία που αφορούν τον κωδικό 

αριθμό της κάθε παραγράφου (Code), το τίτλο (Description), μία περίληψη 

περιγραφής της παραγράφου (Summary), κατ' αναλογία με τη διαδικασία εισαγωγής 

νέου κεφαλαίου (Εικόνα 39-Β). Τα πεδία των παραγράφων εμφανίζονται κατά 

αύξοντα αριθμό (π.χ Description 1, Description 2, Description 3) σύμφωνα με τον 

αριθμό των παραγράφων που δηλώθηκαν αρχικά από τον εκπαιδευτή (Number of 

subtopics: 3). Και σ' αυτή την περίπτωση το μοναδικό απαραίτητο προς συμπλήρωση 

είναι το πεδίο του τίτλου της παραγράφου. 

Με την ολοκλήρωση της προσθήκης νέου κεφαλαίου, ο εκπαιδευτής πρέπει 

να χρησιμοποιήσει την επιλογή "Refresh" του προγράμματος (browser) που 

χρησιμοποιεί έτσι ώστε το νέο κεφάλαιο που προστέθηκε να εμφανιστεί στη λίστα 

προϋπαρχόντων κεφαλαίων (Existing Chapter). 

Για τη θέσπιση των κριτηρίων αξιολόγησης, ο εκπαιδευτής έχει στη διάθεση 

του μία λίστα από τα κριτήρια αξιολόγησης που ήδη έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι 

εκπαιδευτές από την οποία μπορεί είτε να επιλέξει κάποιο κριτήριο που ήδη υπάρχει, 

είτε να τη διευρύνει προσθέτοντας τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης. Με το τρόπο 

αυτό ο εκπαιδευτής διευκολύνεται στην διαδικασία επιλογής κριτηρίων, είναι 

ενήμερος για τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική 

κοινότητα που διδάσκει και αποφεύγονται άσκοπες επαναλήψεις και διπλοεγγραφές 

κριτηρίων που οφείλονται σε τροποποιημένη διατύπωση (Εικόνα 40). 

You can select an existing criterion or create a new one 

Criterion 1 Criterion 1 

| Liability J | 

Create a new criterion ( 

Criterion 2 

[Existing Criteria^ ___ H U 

Create a new criterion: JCodeAdecuacy 

Assignment 1 

Liability 

Existing, Criteria 
Comprehension 
Awamess 

(Create an HTML page 

Assignment 2 

(Add links and Images 

Εικόνα 40: Επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης 
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Ακολουθεί η σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων που θα μετέχουν στο 

συγκεκριμένο μάθημα, όπου ο εκπαιδευτής μπορεί είτε να προσθέσει ένα νέο 

εκπαιδευόμενο είτε να επιλέξει από μία υπάρχουσα λίστα εκπαιδευομένων (Εικόνα 

41) 

Ctrl-click, to select multiple students^ 

^r Add new trainee - Netscape 

Name: 

IMaria 

Mmm 

Soukoulias Pano s 

Trainee Final 

Add new trainee 

Submit | 

Surname 

JKarakatsam 

E-mail address 

kamarUkirki. i t . uom.gr 

» Γ " ~!ôa=bk_.*.cP_v£ 

After you have completed adding new trainees, click the 'Refresh' button on your browser toolbar 

Εικόνα 41: Εισαγωγή /προσθήκη εκπαιδευομένων 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, κάθε 

εκπαιδευόμενος λαμβάνει ένα ειδοποιητήριο μήνυμα (e-mail) το οποίο τον 

πληροφορεί σχετικά με τα απαιτούμενα στοιχεία πρόσβασης για το περιβάλλον του 

SYIM (Εικόνα 42). 

From: syim@zeus.it.uom.gr 

Το: demo@uom.gr 

Subject: Welcome to SYIM 

Welcome to SYIM! 

Here is your registration info: 

Username : demo__user 
Password : 79683125 

You can instantly start using the application by browsing to the following URL 
http://zeus.it.uom.gr/syini2/ (Access SYIM URL) 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 

http://www.flicks.com/ 

Εικόνα 42: Κοινοποίηση στοιχείων πρόσβασης. 

Μετά τον καθορισμό τον εκπαιδευτικών παραμέτρων του μαθήματος 

(κριτήρια αξιολόγησης, εργασίες προόδου, θεματικά κεφάλαια, εκπαιδευόμενοι κλπ), 
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για την ολοκλήρωση της δημιουργίας νέου μαθήματος απομένει η αντιστοίχηση των 

κεφαλαίων με τις εργασίες προόδου από τον εκπαιδευτή (Εικόνα 43-Α). 

Chapters 

The session has been setup. 

All trainees have been included. 

"Click here to define chapters for each assignment 

Assignment 1 

Assignment 2 

Assignment 3 

| Complete | 

Session setup completed. 

All parameters defined. 

Click 'List all Sessions' to View/Edit your sessions 

(A) (B) 

Εικόνα 43: Αντιστοίχηση κεφαλαίων με εργασίες προόδου. 

Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχίσει ένα ή περισσότερα 

κεφάλαια ανά εργασία προόδου. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσεται η ορθή 

ταξινόμηση των αποριών στο περιβάλλον του SYIM, αφού ο εκπαιδευόμενος 

γνωρίζει τις θεματικές περιοχές στις οποίες μπορεί να εντάξει τις απορίες τις οποίες 

διατυπώνει ανά εργασία προόδου, χωρίς να έχει την δυνατότητα μιας αυθαίρετης 

αντιστοίχησης. Με την ολοκλήρωση αυτής της αντιστοίχησης (εκτέλεση της 

εντολής "Complete"), ολοκληρώνεται η διαδικασία δημιουργίας νέου μαθήματος με 

την εμφάνιση σχετικού μηνύματος στον εκπαιδευτή (Εικόνα 43-Β). 

Τόσο η εισαγωγή κεφαλαίων και παραγράφων με τη μορφή περιεχομένων, 

όσο και η αντιστοίχηση εργασιών προόδου σε κεφάλαια, αποσκοπούν στη βελτίωση 

της παρουσίασης της δομής των θεματικών ενοτήτων στους εκπαιδευόμενους, αλλά 

και το καθορισμό τον χρονικών σημείων αξιολόγησης τους σε σχέση με την πορεία 

εξέλιξης της ύλης του μαθήματος, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Εκτός των εκπαιδευτικών παραμέτρων που ορίζονται από τον εκπαιδευτή, μία 

σειρά από άλλες παραμέτρους δημιουργούνται αυτόματα από το SYIM οι οποίες 

είναι: 
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• Conference Participation Field: Στο πεδίο αυτό ο εκπαιδευτής ενημερώνει τον 

εκπαιδευόμενο για την ποιοτική (αναλυτικά σχόλια) και την ποσοτική 

(βαθμολογία) του επίδοση, σχετικά με τη συχνότητα συμμετοχής και την 

ορθότητα των απαντήσεων που απέστειλε ο εκπαιδευόμενος στο δικτυακό τόπο 

συζήτησης. 

• Overall assessment Field: Το πεδίο αυτό εμφανίζει την ποσοτική (βαθμολογία) 

επίδοση του εκπαιδευομένου ανά συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης. 

• Misconception Field: Στο πεδίο αυτό καταγράφονται οι απορίες (misconception) 

του κάθε εκπαιδευομένου καθώς και οι σχετικές εξατομικευμένες επεξηγηματικές 

απαντήσεις του εκπαιδευτή. 

• How To Improve Field: Σε αντιστοιχία με το προηγούμενο, το πεδίο αυτό 

καταγράφει τις εξατομικευμένες οδηγίες που παρέχει ο εκπαιδευτής σχετικά με 

τους τρόπους και τους τομείς βελτίωσης τους οποίους ο κάθε εκπαιδευόμενος 

πρέπει να ακολουθήσει. 

• Total Field: Το πεδίο αυτό εμφανίζει την τελική ποσοτική επίδοση του 

εκπαιδευομένου τόσο ανά εργασία αξιολόγησης όσο και σε όλο το μάθημα 

συνολικά. 

Διεργασία Edit session: Η διεργασία αυτή εμφανίζει την λίστα μαθημάτων που έχει 

αναλάβει ένας εκπαιδευτής έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα διαγραφής ενός 

μαθήματος ευθύνης του, σε περίπτωση που το συγκεκριμένο μάθημα δεν διδάσκεται 

πλέον από τον ίδιο. Για την διαγραφή του μαθήματος, ο εκπαιδευτής πρέπει απλώς 

τοποθετήσει την επιλογή του στην αντίστοιχη φόρμα όπως φαίνεται στην Εικόνα 44. 

H e r e is a l ist of y o u r s e s s i o n s : 
Edit sessions 

S e s s i o n title ^9r 

Parttzis s e s s i o n a l 

Intoducaon to H T M L 

Java Basics 

MS Dos Introduction 

VRML· 
Image .Animation 

• Remove selectn.1 sessions 1 

C h e c k 
to 

r e m o v e 

r~ 
r~ 
r -

IF 

f-

w 

Εικόνα 44: Διαγραφή μαθήματος. 

Διεργασία Logout: Έξοδος από το περιβάλλον. 

Διεργασία Help: Διαθέσιμο Μενού βοήθειας για το περιβάλλον του εκπαιδευτή. 

98 



Διεργασία List all sessions (Αναλυτική περιγραφή): Με την ολοκλήρωση δημιουργίας 

ενός νέου μαθήματος, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να εποπτεύσει το μάθημα αυτό ή 

ένα ήδη υπάρχον μάθημα μέσω της διαδικασίας "List all sessions". Κατά τη 

διεργασία αυτή όπως έχει προαναφερθεί, εμφανίζονται όλα τα μαθήματα στα οποία ο 

συγκεκριμένος εκπαιδευτής διδάσκει. 

Στη περίπτωση όπου ο εκπαιδευτής επιλέξει ένα μάθημα στα πλαίσια της 

διεργασίας List all sessions (Εικόνα 45) η γραμμή εργαλείων του εκπαιδευτή 

διευρύνεται και συμπεριλαμβάνει μια ομάδα επιλογών οι οποίες του παρέχουν 

αναλυτικές πληροφορίες για το αντίστοιχο μάθημα (Εικόνα 46): 

Here is a list of y o u r sessions 

1 . H T M L S a s l c s 

2 . J a v a B a s i c s >%,. 

Εικόνα 45: Διαθέσιμα μαθήματα 

Επιλογή Session specific options: Η επιλογή αυτή παρουσιάζει στον εκπαιδευτή, 

πληροφορίες που αφορούν το επιλεγμένο μάθημα όπως: τον αριθμό εργασιών 

προόδου, τα κριτήρια αξιολόγησης, πίνακα περιεχομένων, την ομάδα των 

εκπαιδευομένων κλπ 

t l O I I M * Ι*»»€||-

I IS Ι a l l SUSSUMI*» 

Î j e t u p i i cv f i>eH**ioi i 

m i s c o n c e p t i o n s 

M i s c o n c e p t i o n * ; b y 

c h a p t e r 

M i s c o n c e p t i o n s b y 

g r a d e 

M i s c o n c e p t i o n s 

G r a p h i c A n a l y s i s 

( i i S C C i S S I O i 

t r i tenessi / 

G r a p h i c a ri a i y s ι s 

HTML Basics 

A s s i g n m e n t s 

• A simple HTML page 
• An advanced HTML page 
• Final Project 

C r i t e r i a 

. Code Structure 
• Documentation 
. Final lay out 

E v a l u a t i o n 

• Conference Participation 
• Misconceptions 
• How to Improve 

C h a p t e r s 

• 1 : Getting Started View KB rating for this chapter 
« 2 : HTML Documents View KB rating for this chapter 
• 3 : Markup Tags View KB rating for this chapter 
• 4 : Character Formatting View KB rating for this chapter 
• 5 : Linking View KB rating for this chapter 
• 6 : Inline Images View KB rating for this chapter 
• 7 : Tables View KB rating for this chapter 
• 8 : Troubleshooting View KB rating for this chapter 

T r a i n e e s 

. Demol Studenti 
• Demo2 Student2 
• Demo3 Student3 
• Demo4 Student4 

Εικόνα 46: Πληροφορίες μαθήματος 
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Αναλυτικότερα, η επιλογή αυτή παρέχει στον εκπαιδευτή τις εξής πληροφορίες: 

• Chapter\Keywora\Misconception KB view for assignment: Η επιλογή αυτή, 

όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. Εικόνα 33), 

ενεργοποιείται με την επιλογή κάποιας συγκεκριμένης εργασίας προόδου η 

οποία εμφανίζει σε δενδροειδή μορφή στον εκπαιδευτή τη λίστα από τα 

κεφάλαια που αντιστοιχούν στην εργασία προόδου καθώς και τις λέξεις 

κλειδιά που έχουν αντιστοιχηθεί σε κάθε κεφάλαιο για την υλοποίηση έρευνας 

ελεγχόμενου λεξιλογίου. 

• View KB rating for this chapter: Ο εκπαιδευτής επιλέγοντας τον τίτλο ενός 

κεφαλαίου μπορεί είτε να ελέγξει: 

ϊ. Τις παραγράφους που έχουν αντιστοιχηθεί στο κάθε κεφάλαιο με τη 

μορφή Πίνακα Περιεχομένων (Εικόνα 47-Α) 

ii. Την κατάταξη των πιο βοηθητικών αποριών στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο, ανάλογα με το βαθμό συχνότητας, που δηλώθηκαν από τους 

εκπαιδευόμενους, ως ικανοποιητικές ανάλογες απαντήσεις των δικών τους 

αρχικών αποριών (Εικόνα 47-Β). Τα οφέλη της δεύτερης αυτής διεργασίας 

έχουν ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. σελ.92). 

Chapters 

. 1 : Getting Started View KB rating for this chapter 
ο Terms to Know 
ο What Isn't Covered 
ο HTML Version 

• 2 : HTML Documents View KB rating for this chapter 
• 3 : Markup T a g s View KB rat ing for th is chapter 
. 4 : Character Formatting view KB rating for this chapter 

ο Logical Versus Physical Styles 
ο Escape Sequences , 

• 5 : Linking View KB rating for this chapter ^ * * 
• 6 : I n l i n e I m a g e s view KB rat ing for this chapter " " ^ 

ο Image Size Attributes 
ο Aligning Images 
ο Alternate Text for Images 
ο Images as Hyperlinks 
ο Background Graphics 
ο Background Color 
ο External Images, Sounds, and Animations 

. 7 : Tables View KB rating for this chapter 
• 8 : Troubleshooting View KB rating for this chapter 

(A) (B) 

Εικόνα 47: Κατάταξη των βοηθητικών αποριών ανά κεφάλαιο. 

• Trainees: Ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να επιλέξει και να εμφανίσει την 

ατομική καρτέλα προόδου του εκπαιδευόμενου που θέλει επιλέγοντας απλώς 

το όνομα του (π.χ. Demol Studenti) και στη συνέχεια να την ενημερώσει 

K n o w l e d g e B a s e r a t i n g f o r c h a p t e r : (a l l sessions) 

Inline Images 

Graphic and text alignment align ! 

How do I align text next to a graphic in text | 2 
order to avoid abnormal lay out? graphic 

KnowledgeBase rating for chapter .-(this session only) 

Inline Images 

Graphic and text alignment align 
How do I align text next to a graphic in text 
order tojayold abnormal lay out? graphic 
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συμπληρώνοντας κάποια βαθμολογία ή σχόλιο επίδοσης, να δει και να 

απαντήσει σε ερωτήματα του συγκεκριμένου μαθητή (πεδίο misconceptions), 

ή να δώσει οδηγίες για την βελτίωση επίδοσης (πεδία How To Improve και 

Conference Participation). Η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη 

συνέχεια. 

Ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να εμφανίσει την ατομική καρτέλα 

προόδου του εκπαιδευόμενου που θέλει επιλέγοντας απλώς το αντίστοιχο 

όνομα. Το περιβάλλον μίας κενής ατομικής καρτέλας προόδου έχει τη μορφή 

που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 48) ενώ στην Εικόνα 10 του 

προηγούμενου κεφαλαίου, εμφανίζεται η τελική μορφή μιας συμπληρωμένης 

ατομικής καρτέλας προόδου. 

Session Title: Intoctuction to HTML 
Trainee N a m e : Karalcatsani . Μ ά π α (amui now) 

Liability 

Code Adequacy 

Conference Participation 

Misconceptions 

How? to improve 

Total 

i—' Ql 

ι— a 
f— £3 
More 

More 

1 1 & 
yiniiiiiiiini' ^aSiigi 

|—UÖ 
More 

More 

0.00 Itti 

Session's home 

Εικόνα 48: Ατομική καρτέλα προόδου 

Ο εκπαιδευτής, μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων "More" που εμφανίζονται 

στην ατομική καρτέλα προόδου, μπορεί να ελέγξει τη λίστα τόσο των αποριών 

(Misconception) του εκπαιδευομένου όσο και τη λίστα των οδηγιών που έδωσε ο 

ίδιος ο για την βελτίωση αδυναμιών προόδου του συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου 

(How To Improve) (βλ. Εικόνα 12 ) 

'Όπως έχει προαναφερθεί, ανάλογα με τον αριθμό εργασιών προόδου που 

ορίζονται από τον εκπαιδευτή κατά το σχεδιασμό του μαθήματος, δημιουργούνται και 

τα αντίστοιχα πεδία αποριών στην ατομική καρτέλα προόδου του κάθε 

εκπαιδευόμενου. Μέσω των πεδίων αυτών ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να 

αποστέλλει τις απορίες που αντιστοιχούν στις θεματικές ενότητες για τις οποίες έχει 
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ορισθεί η κάθε εργασία προόδου. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ελέγξει τις απορίες του 

εκπαιδευομένου, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες ανά εργασία προόδου, επιλέγοντας 

τον σύνδεσμο "More" όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 49-

Α). 
Trainees 

• Demol Studenti. 
« Demo2 Student2 
• Demo3 Students 
• Demo4 Stuetent4 

(B) 
Session Title: HTML Basics 

Trainee Name: Demol Studenti 

•••MIHIIB 
Graphic and text 

— alignment 

Ca Graphics as links 

Demol 
Studenti 
Demol 
Studenti 

Ο i jAtonji3new.ßaäi suîdentl 

3/9/01 1:27:20 
PM 
3/9/01 2:49:02 
PM 
3/18/01 12 52 11 
PM 

Trainee home page 

Session's home 

(Δ) 

Subject : 
Button and new page 

Body : 
How do I get a button which takes me to a new page? 

Keywords 
[button 

T o p i c 
'urls 

(Α) Ατομική Καρτέλα Προόδου 

Misconceptions More... 
1 

More... More... 1 

(Π 

Trainee Name: Demol Studenti 

Author 

Studenti 
Demol 

D posted 
on 3/18/01 
1 2 i 5 2 i l l PM 

Avgoustos 
Tsinakos 

Q posted 
on 3/18/01 
1 2 Ì 3 4 Ì 1 0 PM 

Topic: But ton and new page 

How do I get a button which takes me to a new 
page? 

This is done with a small form: 

•crOKK ACTI0V»Hh««p / / u s i . y o u . * a n « . « « . g o 
<MPUT TYPE=*ub»iti VALUE=ΜΤβκβ ort bu«*oi 
-c/F0RK> 

If you want to line up buttons next to each other, 
you will have to put them in a one-row table, with 
each button in a separate cell. 

View 

Jad 
Reply to current post 

Discussion's home 

Εικόνα 49:Έλεγχος ατομικών αποριών 

Ο σύνδεσμος "More" οδηγεί σε λίστα που εμφανίζει τον τίτλο της απορίας 

(π.χ. "Button and new page"), το όνομα του εκπαιδευόμενου (Demol Studenti), και 

την ημερομηνία αποστολής της (Εικόνα 49-Β). Η επιλογή "Trainee home page" 

επιστρέφει τον εκπαιδευτή στην ατομική καρτέλα προόδου, ενώ η επιλογή "Session's 
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home" οδηγεί τον εκπαιδευτή στο περιεχόμενο της επιλογής "Session specific 

options" όπου παρουσιάζεται η λίστα όλων τον εκπαιδευομένων που συμμετέχουν 

καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν το μάθημα (βλ. Εικόνα 46). 

Στη περίπτωση όπου διαδικασία η διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης 

δεν απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα, ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει απάντηση 

στην απορία του εκπαιδευομένου, επιλέγοντας απλώς το τίτλο της απορίας. 

Ο εκπαιδευτής επιλέγοντας το τίτλο μιας απορίας (Button and new page) έχει 

τη δυνατότητα να δει το περιεχόμενο της απορίας (Εικόνα 49-Γ) και μέσω της 

επιλογής "Reply to Current Post" να αποστείλει απάντηση σε μια διατυπωμένη 

απορία. Σημειώνεται ότι η επιλογή "Discussion's home" οδηγεί στη λίστα τον 

ατομικών αποριών (Εικόνα 49-Β). 

Ο εκπαιδευτής, μέσω της επιλογής "View" (Εικόνα 49-Γ), μπορεί να 

αξιολογήσει την εκπαιδευτική σημασία της απορίας έτσι ώστε σε περίπτωση που η 

συγκεκριμένη απορία είναι εκπαιδευτικά χρήσιμη και για άλλους εκπαιδευόμενους να 

εμπλουτίσει την Εκπαιδευτική βάση δεδομένων (εντολή Store βλ. Εικόνα 49-Δ). Σε 

διαφορετική περίπτωση, η απάντηση του εκπαιδευτή και η αλληλεπίδραση με τον 

εκπαιδευόμενο μένει εκτός της Εκπαιδευτικής βάσης και καταγράφεται μόνο στη 

γενικότερη βάση δεδομένων (Misconception Cases Data Base βλ. Εικόνα 21) με 

σκοπό την καταγραφή όλων των πληροφοριών που συνθέτουν το ατομικό μοντέλο 

του εκπαιδευομένου όσον αφορά τις απορίες που διατύπωσε. 

Επιπροσθέτως ο εκπαιδευτής κατά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

σημασίας της απορίας (Εικόνα 49-Δ) μπορεί να παρέμβει διορθωτικά εάν χρειαστεί 

τροποποιώντας τόσο τη λέξη κλειδί (πεδίο Keywords) που δηλώθηκε από τον 

εκπαιδευόμενο όσο και την θεματική περιοχή στην οποία εντάχθηκε η απορία (πεδίο 

Topic). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να διατυπώσει όσες 

απορίες ή διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των απαντήσεων του εκπαιδευτή θέλει έως 

ότου θεωρήσει ότι η απορία του επιλύθηκε. 

Ο εκπαιδευτής στη συνέχεια, επιλέγοντας τον σύνδεσμο "More" του πεδίου 

"How To Improve" από την ατομική καρτέλα προόδου, είναι σε θέση είτε να 

ξεκινήσει μία νέα συζήτηση με τον εκπαιδευόμενο για το πώς είναι δυνατόν να 

ξεπεραστεί ένα πρόβλημα επίδοσης (Εικόνα 50). 
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Session Title: Intoduction to HTML 

Trainee Name: Karakatsani Maria 

There are no active dscussions 

Click here to add a new discussion 

Please, give a title for the 

JT&ble Code 

new discussion 

Optionally, you can give a description 

N e s t e d T a b b i e s 

» ·.. . . 

Create Discussion 

^*^f s-tff--

| Clear 

of this discussion 

%ί·>.„ 

Fields 1 

* 

Εικόνα 50:Έναρξη συζήτησης πεδίου βελτίωσης προόδου. 

Εναλλακτικά ο εκπαιδευτής μπορεί να ελέγξει τη λίστα των οδηγιών που έχει 

ήδη απευθύνει προς τον εκπαιδευόμενο (Εικόνα 51). Στη λίστα εμφανίζεται ο τίτλος 

της οδηγίας (π.χ. "About Tables"), το όνομα του εκπαιδευτή (Pantzis Yannis), και η 

ημερομηνία αποστολής της. Η επιλογή "Trainee home page" επιστρέφει τον 

εκπαιδευτή στην ατομική καρτέλα προόδου, ενώ η επιλογή "Session's home" οδηγεί 

τον εκπαιδευτή στο περιεχόμενο της επιλογής "Session specific options". 

H o w t o improve M o r e 

t/c 

M o r e M o r e 

T r a i n e e N a m e : Fotiadou Georgia. 

Ca A b o u t T a b l e s 

CD greek. 1 

CD T e s t n e w t h r e a d - ΤΤΟΙΜ 

P a n t z i s Yannis 

P a n t z i s Y"anms 

P a n t z i s Yannis 

CD T e s t t h r e a d from t h e i n s t r u c t o r P a n t z i s Yannis 

Create e new HTI thread 

Trainee home page 

Session's home 

9/23/99 6 2 4 16 P i v i 

8/10/99 11 1 8 1 5 P i v i 

8/27/99 8 18 0 1 P i v i 

9/13/99 7 2 8 14 P M 

Εικόνα 51: Έλεγχος λίστας οδηγιών βελτίωσης προόδου 

Η επιλογή "Create a new HTI thread" είναι ενεργή μόνο στο περιβάλλον του 

εκπαιδευτή καθώς μόνο αυτός έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει μια ανάλογη 

συζήτηση που να παρέχει οδηγίες βελτίωσης προόδου. 

Το περιεχόμενο της κάθε οδηγίας εμφανίζεται με απλή επιλογή του τίτλου της 

όπου για παράδειγμα, επιλέγοντας το τίτλο "About Tables" εμφανίζεται τόσο 

περιεχόμενο της οδηγίας όσο και η απάντηση που έχει ή είχε δοθεί από την πλευρά 

του εκπαιδευόμενου (Εικόνα 52). Και στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει κανένας 

αριθμητικός περιορισμός στο πλήθος των οδηγιών και των απαντήσεων που θέλει να 

αποστείλει από την πλευρά του ο εκπαιδευτής ή ο εκπαιδευόμενος. 
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α 

Trainee Name: Fotiadou Oeargki 

A u t h o r :| Topic: About T a b l e s 

Ο pat**d<m»mW 63* ΙβΡΜ 

Team* P e a t a * 
_ 0 jMM**4mî TOB»Ji».ISJ>M__ 

p r y to h e m · look «t t h * http //www forth«·* gr 

11 c a n not change line in a Table ceil 

jTry to mm property ttw < BK* teg as h t e kM«MtoQ exempte 

JJfa - I 
Reply to Ctuxeest Poet 

Cretti« n«nrtttfeAd 

mm 

Εικόνα 52: Προβολή περιεχομένου οδηγιών βελτίωσης. 

Πέρα από την επιλογή "Session specific options", η γραμμή εργαλείων του 

εκπαιδευτή περιλαμβάνει και μία σειρά άλλων επιλογών, βοηθητικών για την 

παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των επιλογών αυτών, καθώς 

αναπτύχθηκαν αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο: 

Επιλογή View all misconceptions: Με την επιλογή αυτή ο εκπαιδευτής είναι σε θέση 

να έχει μια συγκεντρωτική εικόνα από την λίστα αποριών και ερωτήσεων που είχαν 

οι εκπαιδευόμενοι του συγκεκριμένου μαθήματος ταξινομημένες ανά εκπαιδευόμενο 

καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις (βλ. Εικόνα 13). 

Επιλογή Misconception by chapter: Η επιλογή αυτή εμφανίζει στον εκπαιδευτή την 

ποιοτική κατανομή των αποριών των εκπαιδευομένων τόσο ανά κεφάλαιο, όσο και 

ανά παράγραφο κεφαλαίου (βλ. Εικόνα 14). 

Επιλογή Misconception by grade: Η επιλογή αυτή παρέχει στον εκπαιδευτή την 

δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου των αποριών των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με την 

ποσοτική τους επίδοση (βλ. Εικόνα 15). 

Επιλογή Misconceptions Graphic Analysis: Η επιλογή αυτή εμφανίζει στον 

εκπαιδευτή την ποσοτική κατανομή των αποριών των εκπαιδευομένων ανά 

παράγραφο κεφαλαίου (βλ. Εικόνα 16). 

Επιλογή View all ΗΤΙ discussions: Με την επιλογή αυτή ο εκπαιδευτής μπορεί να έχει 

μια συγκεντρωτική εικόνα από τα κρίσιμα σημεία στα οποία οι εκπαιδευόμενοι 

παρουσίασαν πρόβλημα επίδοσης και χρειάσθηκε η διορθωτική ή η παραινετική 

επέμβαση του στο πώς η επίδοση τους να βελτιωθεί (πεδία How To Improve) (βλ. 

Εικόνα 17). 
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Επιλογή Criterion/Assignment Graphic analysis: Η επιλογή αυτή εμφανίζει γραφικά 

την ποσοτική επίδοση των εκπαιδευομένων ανά κριτήριο αξιολόγησης και ανά 

εργασία (βλ. Εικόνα 18). 

Επιλογή Session Total Graphic analysis: Η επιλογή αυτή εμφανίζει γραφικά την 

τελική επίδοση του κάθε εκπαιδευόμενου στο συγκεκριμένο μάθημα (βλ Εικόνα 19). 

Συμπερασματικά, στόχος του SYIM με το περιβάλλον αυτό είναι να 

προσδώσει στον εκπαιδευτή έναν ατομικό και καλά οργανωμένο ηλεκτρονικό χώρο 

εργασίας, εξειδικευμένο ανά μάθημα. 

5.1.2 Περιβάλλον εκπαιδευόμενου (Student View) 

Το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου έχει σχεδιαστεί κατ' αναλογία του 

περιβάλλοντος του εκπαιδευτή, έχοντας ως βασική αρχή την απλότητα χειρισμού. Η 

ύπαρξη όσο το δυνατόν αυτοματοποιημένων διαδικασιών έρχονται σε συμφωνία με 

την αρχή του απλού σχεδιασμού που υιοθετήθηκε για το περιβάλλον του SYIM, 

χωρίς να απαιτούνται ειδικές δεξιότητες από την πλευρά των εκπαιδευομένων, 

δεδομένου ότι οι τελευταίοι μπορεί να μην έχουν μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με 

ανάλογα υπολογιστικά περιβάλλοντα. 

To SYIM, εφ' όσον αναγνωρίσει ότι στοιχεία πρόσβασης (login και password) 

τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην αρχική οθόνη (βλ. Εικόνα 35) ανήκουν στην 

βαθμίδα του εκπαιδευόμενου, εμφανίζει το ανάλογο περιβάλλον. Οι βασικές επιλογές 

που είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον αυτό εμφανίζονται στην Εικόνα 53 που 

ακολουθεί και είναι: 

Εικόνα 53: Περιβάλλον εκπαιδευόμενου 

1. Επιλογή Home Page: Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του περιβάλλοντος. 
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2. Επιλογή List all sessions: Η επιλογή αυτή εμφανίζει όλα τα μαθήματα στα οποία ο 

συγκεκριμένος εκπαιδευόμενος συμμετέχει. 

3. Επιλογή Logout: Έξοδος από το περιβάλλον. 

4. Επιλογή Help: Μενού βοήθειας (Help file). 

Η Εικόνα 54 εμφανίζει το αποτέλεσμα της επιλογής "List all sessions". 

S G GΛΓο urse li 
| Y o u p a r t i c i p a t e i n t h e f o l l o w i n g s e s s i o i 

1 . H T M L B a s i c s 

C l i c k 11 c i l f.-ΐ l o t 
\ 

Εικόνα 54: Αποτέλεσμα της επιλογής "List all sessions" 

Στη περίπτωση όπου ο εκπαιδευόμενος επιλέξει ένα μάθημα (π.χ. HTML 

Basics), του παρουσιάζονται πληροφορίες που αφορούν το επιλεγμένο μάθημα 

(Εικόνα 55) όπως, ο αριθμός εργασιών προόδου, τα κριτήρια αξιολόγησης, πίνακας 

περιεχομένων κλπ. 

H T M L B a s i c s 

A s s i g n m e n t s 

• A simple HTML page 
• An advanced HTML page 
• Final Project 

C r i t e r i a 

• 

• 

C o d e S t r u c t u r e 
D o c u m e n t a t i o n 
Final l a y o u t 

E v a l u a t i o n 

• 

|Cha| 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 
2 
3 
•4 
5 
6 

C o n f e r e n c e P a r t i c i p a t i o i 
M i s c o n c e p t i o n s 
H o w t o i m p r o v e 

ρ t e r s 

: G e t t i n g S t a r t e d 
: H T M L D o c u m e n t s 
: M a r k u p T a g s 
: C h a r a c t e r F o r m a t t i n g 
: L inking 
: I n l i n e I m a g e s 

ο I m a g e Size Attributes 
ο Aligning I m a g e s 
ο Alternate Text for I m a g e s 
ο I m a g e s as Hyperlinks 
ο Background Graphics 
ο Background Color 
ο External I m a g e s , Sounds, and Animations 
Tables 
Troubleshooting 

View your improvement in this session 

Εικόνα 55: Πληροφορίες συμμετοχής σε μάθημα 
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Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει τις παραγράφους ανά κεφάλαιο επιλέγοντας 

απλώς τον τίτλο του κεφαλαίου (πχ. Inline Images), ενώ με την επιλογή του 

συνδέσμου "View your improvement in this session", οδηγείται στην ατομική 

καρτέλα επίδοσης του για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Ο εκπαιδευόμενος με την επιλογή της εντολής "View your improvement in 

this session" (Εικόνα 55), οδηγείται στην ατομική καρτέλα προόδου για το 

συγκεκριμένο μάθημα. Η μορφή μίας συμπληρωμένης ατομικής καρτέλας προόδου 

εμφανίζεται σε εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 56), ενώ παρέχει στον εκπαιδευόμενο 

πληροφόρηση για τα ακόλουθα θέματα: 

1. Τίτλο του μαθήματος 

2. Τίτλο εργασιών προόδου (πχ. "A simple HTML page", "An advance HTML page" 

κλπ) 

3. Τα κριτήρια αξιολόγησης (πχ. Code Structure, Documentation κλπ.). Για κάθε 

εργασία ο εκπαιδευόμενος μπορεί να πληροφορηθεί για την ποσοτική 

(βαθμολογία) και την ποιοτική του επίδοση (σχόλια του εκπαιδευτή) ανά κριτήριο 

αξιολόγησης (Εικόνα 56). 

4. Επίδοση συμμετοχής στο δικτυακό τόπο συζήτησης (Conference Participation 

performance), όπου και πάλι ο εκπαιδευόμενος πληροφορείται για την ποσοτική 

και ποιοτική του επίδοση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ύπαρξη ποιοτικών σχολίων 

σε θέματα βαθμολογίας εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα της δικαιολόγησης του 

βαθμού από πλευράς εκπαιδευτή και την ανάλυση του σκεπτικού αξιολόγησης 

στον εκπαιδευόμενο. 

S e s s i o n T i t l e : HTML Basics 
T r a i n e e N a m e : Demol Studenti <s-maii now) 

Al l 
nd Viii K.»*i f O V E R A L L 

C o d e S t r u c t u r e 

D o c u m e n t a t i o n 

Final lay o u t 

C o n f e r e n c e 
P a r t i c i p a t i o n 

M i s c o n c e p t i o n s 

How t o I m p r o v e 

T o t a l 

i s ΈΜ 

13 SÉ 25 

£-£-. Jaul 3 0 JwB 

4 0 JBBBI 

2 5 . 0 0 

2 6 . 0 0 

Q u a l i t a t i v e 
2 5 . 6 7 

2 0 β ! 

More .. 
More ... 

1 4 . 3 3 

More ... 
More .. 

2 3 . 6 7 

More 

More 

3 8 . 6 7 

2 0 . 0 0 I 

9 7 . 0 0 

Εικόνα 56: Μορφή συμπληρωμένης ατομικής καρτέλας προόδου 
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5. Απορίες (misconceptions) οι οποίες έχουν διατυπωθεί από την πλευρά του 

εκπαιδευόμενου σχετικά με το διδακτικό περιεχόμενο. 

6. Οδηγίες του διδάσκοντα στο πώς να βελτιωθούν προβλήματα επίδοσης του (How 

to improve). 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να διατυπώσει τις απορίες του μέσω της ατομικής 

του καρτέλας κάνοντας χρήση του συνδέσμου "More" (βλ. Εικόνα 24). 

Ο εκπαιδευόμενος, στην περίπτωση του "Σεναρίου α" (Μη ύπαρξη ανάλογης 

περίπτωσης), μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο της απάντησης που δόθηκε από τον 

εκπαιδευτή επιλέγοντας απλά τον αντίστοιχο τίτλο (π.χ. "Alignment problem"), όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 57 που ακολουθεί. 

S e s s i o n T i t l e : HTML Basics 

T r a i n e e N a m e : De mol Studenti 

A u t h o r 
S t u d e n t i D e m o l 

Q p o s t e d on 3/9/01 
1:11:05 PM 

A v g o u s t o s T s i n a k o s 
Q p o s t e d on 3/9/01 

1:17:06 PM 

T o p i c : A l i g n m e n t p r o b l e m 

H o w d o I a l i g n t e x t t o t h e c e n t e r s o t h a t 
t h e p a g e l a y o u t t o l o o k n i c e ? 

Y o u c a n u s e e i t h e r u s e t h e c e n t e r t a g , o r 
t h e t a g o f p r e , w h i c h l e a v e s t h e t e x t 
e x a c t l y w h e r e y o u h a v e p l a c e d i t . 

an-I 
Cont inue discussion 

« » r i 
^ ^ ^ Create a n e w m i s c o n c e p t i o n 

Discussion's h o m e 

Εικόνα 57: Περιεχόμενο και απάντηση απορίας 

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα εύρεσης ανάλογης περίπτωσης αποσκοπεί 

στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας απάντησης των αποριών των εκπαιδευόμενων 

αξιοποιώντας τη προϋπάρχουσα γνώση ανάλογων περιπτώσεων-αποριών, που είναι 

ήδη διαθέσιμες στο SYEV1. 

Ο εκπαιδευόμενος στη συνέχεια, είναι σε θέση είτε να ζητήσει κάποια 

περαιτέρω διευκρίνηση επί της απάντησης μέσω της επιλογής "Continue discussion", 

είτε να διατυπώσει μια νέα απορία μέσω της επιλογής "Create a new misconception". 

Η διαδικασία διατύπωσης νέας απορίας περιγράφηκε αναλυτικά στο προηγούμενο 

κεφάλαιο (βλ σελ 82-88). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πεδίο των αποριών μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο 

από την πλευρά του εκπαιδευόμενου. 
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Στην ατομική καρτέλα προόδου εμφανίζεται και η επιλογή "How To Improve 

(ΗΤΙ)" (βλ. Εικόνα 56), τα πεδία της οποίας σχηματίζονται επίσης ανάλογα με τον 

αριθμό εργασιών προόδου που ορίζονται από τον εκπαιδευτή κατά το σχεδιασμό του 

μαθήματος. Το πεδίο των οδηγιών ενεργοποιείται μόνο από την πλευρά του 

διδάσκοντα και η διατύπωση τους υιοθετεί και πάλι το μοντέλο της ανάπτυξης 

συνεδρίου/συζήτησης ανά περίπτωση. Μία θετική συνέπεια στην εκπαιδευτική 

διαδικασία σχετιζόμενη με την ύπαρξη αυτού του πεδίου είναι ότι με το σύνολο των 

εξατομικευμένων παραινέσεων σχετικά με την δυνατότητα βελτίωσης της επίδοσης, 

ενισχύεται η παρεχόμενη υποστήριξη προς τον εκπαιδευόμενο με σκοπό το 

περιορισμό των περιπτώσεων της παραίτησης ή της αποχώρησης του εκπαιδευόμενου 

από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω απογοήτευσης. 

Ο εκπαιδευόμενος επιλέγοντας τον σύνδεσμο "More" από την ατομική 

καρτέλα προόδου, είναι σε θέση να ελέγξει τη λίστα των οδηγιών που έχει ήδη 

διατυπώσει εκπαιδευτής προς τον εκπαιδευόμενο για την βελτίωση της προόδου του 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 58. 

More ... More How to improve More.. 

Trainee Name: Fotiadou Georgia 

How 1 ^ Improve (HTI) —. -,. . Discu&»ion Start 
- J?. . • Discussion StHTtpr „ 

Discussion Date 

Q About Tables Pantzis Yannis 9/23/99 6:24:16 PM 

C3 Pagelayout Pantzis Yannis 8/10/99 11:18:15PM 
Q Images in HTML files Pantzis Yannis 8/27/99 8:18:01 PM 

Εικόνα 58: Έλεγχος οδηγιών για την βελτίωση προόδου 

Συμπερασματικά, στόχος του SYIM με το περιβάλλον αυτό είναι να 

προσδώσει στον εκπαιδευόμενο έναν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό χώρο σε 

ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος να τον βοηθάει να παρακολουθεί την πορεία της 

επίδοσης του, να αξιοποιεί την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, να αναλύει τις απορίες 

του με στόχο την εμβάθυνση στις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες. Παράλληλα με 

το περιβάλλον αυτό του προσδίδεται η αίσθηση της εντατικής και εξατομικευμένης 

παρακολούθησης και διδασκαλίας από απόσταση. 
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5.1.3 Περιβάλλον διαχειριστή (Administrator View) 

Το περιβάλλον αυτό αποσκοπεί στο να απλοποιήσει και να συστηματοποιήσει 

ορισμένα διαχειριστικά θέματα. Για λόγους ασφαλείας το περιβάλλον του διαχειριστή 

είναι διαθέσιμο σε διαφορετική δικτυακή διεύθυνση (URL) όπου υπάρχει 

μεγαλύτερος έλεγχος στα στοιχεία πρόσβασης με την ύπαρξη και δεύτερου password 

πριν την ενεργοποίηση του περιβάλλοντος (Εικόνα 59). 

Welcome to 
SYIM 

Please login using your user name and password 

Γ Username: 

Password 

Password # 2 |~ 
Γ 

M 

Εικόνα 59: Πρόσβαση στο περιβάλλον διαχειριστή. 

Οι βασικές επιλογές που είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον αυτό εμφανίζονται 

στην Εικόνα 60 ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή τους. 

Wellcome 
Admininstrator of SYIM 

ver. 2 

See Yourself IMprove 
( S Y I M ) ver. 2 is a domain 
independent Educational 
environment for 

synchronous Distance 
Education sessions. 

Εικόνα 60: Περιβάλλον διαχειριστή 

Ετπλογή Home Page: Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του περιβάλλοντος. 

Επιλογή Edit instructors: Με την επιλογή αυτή ο διαχειριστής μπορεί 

/. να ελέγξει τον αριθμό τον εκπαιδευτών και να τροποποιήσει τα στοιχεία 

τους (πχ. e-mail ή password κλπ.) σε περίπτωση που απαιτείται κάποια 

τέτοια αλλαγή, 

U. να απενεργοποιήσει έναν εκπαιδευτή ο οποίος δεν ανήκει πλέον στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Για τη δεύτερη επιλογή, αρκεί απλώς ο διαχειριστής για το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτή (instructor Test), να τσεκάρει το αντίστοιχο εικονίδιο (checkbox) και 
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να δώσει την σχετική εντολή (Apply Changes) όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα (Εικόνα 61 -Α ). 

Edft I n s t r u c t o r ; 

A list of all instructors: 

Instructor 

Tsinakos Avgoustos 

Margaritis Konstantine» 

insturctor Test 
HTML Tutor 

Disable 
account 

Γ 

•ρ 

(y 

Γ 

•%*Η*«*Γ 

Instructor Information: 

Name: 

E-mail: 

HTML Tutor 

[tutor@uom.gr 

Update I 

Password: Change Pnsswnnl 

Sessions: 
1. introduction to HTML basics 

(A) (B) 

Εικόνα 61: Επεξεργασία εκπαιδευτών 

Για την πρώτη επιλογή, τροποποίηση στοιχείων εκπαιδευτών, αρκεί απλώς ο 

διαχειριστής να επιλέξει το όνομα του εκπαιδευτή (π.χ. HTML Tutor) και στην 

εμφανιζόμενη φόρμα εισαγωγής στοιχείων να κάνει την αλλαγή και την ενημέρωση 

(Εικόνα 61 -Β). Στο κάτω μέρος της φόρμας ταυτόχρονα εμφανίζονται και τα 

μαθήματα (sessions) στα οποία συμμετέχει ο εκπαιδευτής. 

Επιλογή Add new instructor: Με την επιλογή αυτή ο διαχειριστής μπορεί να 

προσθέσει ένα νέο εκπαιδευτή προσδίδοντας του τα δικαιώματα δημιουργίας 

μαθημάτων (create session). Η διαδικασία εισαγωγής νέου εκπαιδευτή είναι απλή και 

αρκεί ο διαχειριστής να συμπληρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στην 

εμφανιζόμενη φόρμα εισαγωγής στοιχείων (Εικόνα 62). Ο εκπαιδευτής από την 

πλευρά του, ειδοποιείται για την ένταξη του στη διδακτική ομάδα του SYIM και τα 

απαραίτητα στοιχεία πρόσβασης (login, password) μέσω ενός ηλεκτρονικού 

μηνύματος (e-mail) το οποίο αποστέλλεται αυτόματα στην προκαθορισμένη 

ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την εισαγωγή του εκπαιδευτή. 

A d d n e w i n s t r u c t o r 

Add new instructor: 

Name: 

Surname: 

Email: 
I Morene Instru 

I 
1 
I 
star j 

Εικόνα 62: Εισαγωγή νέου εκπαιδευτή 
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Επιλογή Edit trainees: Η επιλογή αυτή είναι ανάλογη με την Edit instructors και 

αποσκοπεί στην δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων των εκπαιδευομένων (πχ. e-

mail ή password κλπ) ή την απενεργοποίηση ενός εκπαιδευόμενου. 

ι. να ελέγξει τον αριθμό τον εκπαιδευόμενων και να τροποποιήσει τα 

στοιχεία τους (πχ. e-mail ή password κλπ.) σε περίπτωση που απαιτείται 

κάποια τέτοια αλλαγή, 

U. να απενεργοποιήσει έναν εκπαιδευόμενο ο οποίος δεν ανήκει πλέον στο 

μαθητικό δυναμικό. 

Η διαχείριση και των δύο αυτών υποεπιλογών είναι ακριβώς όμοια με αυτή 

που περιγράφηκε για στην περίπτωση της επιλογής "Edit instructors". Έτσι για τη 

τροποποίηση στοιχείων, αρκεί απλώς ο διαχειριστής να επιλέξει το όνομα του 

εκπαιδευόμενου και στην εμφανιζόμενη φόρμα εισαγωγής στοιχείων να κάνει την 

αλλαγή και την ενημέρωση (Εικόνα 63-Β) ενώ για τη δεύτερη επιλογή, αρκεί απλώς 

ο διαχειριστής για το συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο να τσεκάρει το αντίστοιχο 

εικονίδιο στη λίστα "Disable account"(Eucóva 63-Α ). 

A k t of a i traine»« .S 

IgSSBJÊSSËËÊÊL* 

Trai l«» Disable 
account 

BatMOS ΝΜΘ» 
Perd&afch BasMkh 

AttÄaaea Pat 
TsfRakati Katartrta 
DigatoNhs Jason 
EÏËffî,Ë!É!Ë,M*f!?_. 
Karaj|*ore»ou Zoh 
Zaxos Dimhtrt» 

Trainee Information: 

Sessions: 
1. introduction ίο HTML basics 

(A) (B) 

Εικόνα 63:Τροποποίηση στοιχείων εκπαιδευομένων 

Όμοια με την επιλογή "Edit instructors" κι εδώ στο κάτω μέρος της φόρμας 

τροποποίησης στοιχείων, εμφανίζονται και τα μαθήματα (Sessions) στα οποία 

συμμετέχει ο εκπαιδευόμενος. 

Επιλογή Add new trainee: Με την επιλογή αυτή ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει 

έναν νέο εκπαιδευόμενο στη γενική λίστα εκπαιδευομένων. Η διαδικασία εισαγωγής 

νέου εκπαιδευόμενο είναι όμοια με αυτή της εισαγωγής νέου εκπαιδευτή και αρκεί ο 
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διαχειριστής να συμπληρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στην εμφανιζόμενη 

φόρμα εισαγωγής στοιχείων (Εικόνα 64). Ο εκπαιδευόμενος από την πλευρά του, 

ειδοποιείται για την εγγραφή του και τα απαραίτητα στοιχεία πρόσβασης (login, 

password) μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) το οποίο αποστέλλεται 

αυτόματα στην προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε κατά την 

εισαγωγής του. 

N a m e : 
[Peter 

Surname 
[Ëdwin 

E-mail address 
|pedw@csd.ac.uk 

Εικόνα 64: Εισαγωγή νέου εκπαιδευόμενου 

Επιλογή Edit Criteria: Η επιλογή αυτή εμφανίζει στον διαχειριστή μία λίστα από όλα 

τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν χρησιμοποιηθεί αποσκοπώντας στο να 

διευκολύνει τον έλεγχο ή και την απενεργοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης σε 

περίπτωση που κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο. Στη περίπτωσης αυτή, αρκεί απλώς ο 

διαχειριστής για το συγκεκριμένο κριτήριο (Communication Effectiveness), να 

τσεκάρει το αντίστοιχο εικονίδιο (checkbox) και να δώσει την σχετική εντολή (Apply 

Changes) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 65) 

A list of all Criteria: 

Criteria 

Code Integrity 
Communication Effectiveness 
Final lay out 
Interview 

Disable 
criterion 
Γ 
F. 

Γ 

Γ 

Εικόνα 65: Απενεργοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης. 

Επιλογή Manage KB: Η επιλογή αυτή εμφανίζει στο διαχειριστή μία λίστα από όλα 

τα κεφάλαια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχα μαθήματα αποσκοπώντας στο 

να διευκολύνει τον έλεγχο ή και την διαγραφή των κεφαλαίων σε περίπτωση που κάτι 

τέτοιο κρίνεται αναγκαίο (π.χ. λόγω ανανέωσης της ύλης). Στην περίπτωση αυτή, 

αρκεί απλώς ο διαχειριστής για το συγκεκριμένο κεφάλαιο, να τσεκάρει το αντίστοιχο 

Add n e w trainee 

Edrt Crrteria 
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εικονίδιο (checkbox) και να δώσει την σχετική εντολή (Apply Changes) όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 66). Ταυτόχρονα με το κεφάλαιο, 

διαγράφονται και όλες οι αντίστοιχες εκπαιδευτικά αξιοποιήσιμες απορίες 

(περιπτώσεις) που βρίσκονται αποθηκευμένες στην Εκπαιδευτική βάση δεδομένων 

για το κεφάλαιο αυτό. 
A list of all Chapters: 

Chapter 

Getting Started 
HTML Documents 
M a rkupJTags____ 
Character Formatting 
Linking 
Inline Images 
Tables 
Troubleshooting 
Menu Options and Navigation 
Introduction 
essentials 

Clear 
M isconceptions 
ο 
ο 
D 

Π 

Π 

Π 

D 

G 

Π 

Π 

D 

Εικόνα 66: Διαχείριση της Εκπαιδευτικής βάσης δεδομένων 

Επιλογή Logout: Έξοδος από το περιβάλλον. 

Επιλογή Help: Μενού βοήθειας (Help file). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το τερματισμό ενός μαθήματος όλες οι 

πληροφορίες που εμπεριέχονται σ' αυτό (ποιοτικές και ποσοτικές) μετατρέπονται σε 

αναγνώσιμη μόνο μορφή (read only) έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν εκ των υστέρων. 

5.2 Περίληψη 

Οι διαδικασίες οι οποίες υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον SYIM αποσκοπούσαν 

στην ενίσχυση βοηθητικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών τόσο στον εκπαιδευτή όσο και 

στον εκπαιδευόμενο. 

Λόγω του ότι η πρόσβαση του SYIM γίνεται μέσω του περιβάλλοντος του 

Ιστού, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του ανεξάρτητα από χρονικούς περιορισμούς. 

Τέλος η απλότητα που διέπει το σχεδιασμό του περιβάλλοντος, απλοποιεί 

πολλές διαδικασίες (από τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού χώρου σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, μέχρι θέματα διαχείρισης) μετατρέποντας τες σε διαδικασίες επιλογής 

ενός πλήκτρου σε όλα τα επίπεδα χρήσης (περιβάλλον εκπαιδευτή, εκπαιδευόμενου 

και διαχειριστή). Με το τρόπο αυτό ο τελικός χρήστης απελευθερώνεται από το άγχος 

της ύπαρξης προαπαιτούμενων ειδικών γνώσεων για τη χρήση του προγράμματος και 
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το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων του μετατοπίζεται στην καθ αυτή 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY SYIM 

Συνοπτική περιγραφή του κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται, η πιλοτική εφαρμογή του περιβάλλοντος 

SYIM σε πραγματικές συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και 

τα αποτελέσματα αξιολόγησης τα οποία προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πιλοτικής 

αυτής εφαρμογής. 

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου που 

χρησιμοποιήθηκε. 

6.1 Εφαρμογή του SYIM σε συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η υλοποίησης του SYIM έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί κατά το 

δυνατόν περισσότερο, τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά κριτήρια καταλληλότητας 

εφαρμογής των μαθητικών μοντέλων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2. 

Το περιβάλλον του SYIM, όντας θεματικά ανεξάρτητο (domain independent), 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ 

εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή σε πληθώρα γνωστικών περιοχών, προσφέροντας 

υπηρεσίες εξατομικευμένης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και συστηματοποιώντας τη 

διαδικασία αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. 

Οι πληροφορίες τις οποίες παρέχει το SYIM στα πλαίσια του μαθητικού 

μοντέλου που δημιουργεί είναι: 

• Ποσοτικές πληροφορίες, που αφορούν στην πρόοδο του κάθε εκπαιδευόμενου, με 

βάση την αποδιδόμενη βαθμολογία. 

• Ποιοτικές πληροφορίες, που αφορούν στα διατυπωμένα σχόλια αξιολόγησης του 

εκπαιδευτή σχετικά με τη διαδικασία προόδου του κάθε εκπαιδευόμενου. 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το SYIM 

χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά σε πραγματικές συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευσης, με σκοπό να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο το περιβάλλον αυτό: 

117 



• Ενθαρρύνει τη χρήση και την αξιοποίηση των παρατηρήσεων του εκπαιδευτή 

(tutor feedback). 

• Συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

• Προάγει την αυτοανάλυση και κριτική των εκπαιδευομένων. 

• Βοηθάει τον εκπαιδευτή στην επίβλεψη της προόδου των εκπαιδευομένων. 

Ακολουθεί η περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε. 

6.2 Περιγραφή σεναρίου ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η επιλογή των εκπαιδευομένων που θα συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή 

του SYIM, έγινε με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο προϋποθέσεων, έπειτα από 

ανταπόκριση τους σε ανοιχτή πρόσκληση η οποία καλούσε δέκα φοιτητές 

ανεξαρτήτου γεωγραφικής περιοχής και εξαμήνου φοίτησης, να συμμετέχουν σε 

πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα αξιολόγησης εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την 

διδασκαλία από απόσταση. 

Η θεματική περιοχή η οποία θα αναπτυσσόταν στα πλαίσια του πιλοτικού είχε 

τίτλο "Εκμάθηση συγγραφής HTML κώδικα" σε αγγλική γλώσσα, ενώ οι 

προϋποθέσεις τις οποίες έπρεπε να πληρούν οι υποψήφιοι ήταν: 

• Άριστη χρήση Αγγλικής γλώσσας 

• Εξοικείωση με βασικές υπηρεσίες του Internet, όπως ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), δυνατότητα πλοήγησης (web browsing), κλπ. 

• Άγνοια συγγραφής HTML κώδικα. 

• Δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. 

Η ανωνυμία των υποψηφίων συμμετεχόντων κατά την διαδικασία της αρχικής 

αξιολόγησης, εξασφαλιζόταν με την ακόλουθη διαδικασία: 

i. Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν με τη γραμματεία από την οποία 

λάμβαναν ένα κωδικό όνομα. 

iL Στη συνέχεια κατασκευαζόταν ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail) με αντίστοιχο κωδικό όνομα χρήστη τύπου (studenti demol). 

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες ενημερωνόταν ότι τα στοιχεία τα οποία θα 

υπέβαλλαν ήταν εμπιστευτικού χαρακτήρα και ότι ο σκοπός του πιλοτικού 

προγράμματος ήταν καθαρά εκπαιδευτικός. Επιπροσθέτως οι συμμετέχοντες θα είχαν 
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το δικαίωμα να αποχωρίσουν από το πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούσαν 

χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις ή επιπλοκές γι αυτούς. 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που υιοθετήθηκε για την υλοποίηση της πιλοτικής 

εφαρμογής του SYIM σε συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης 

εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 67). 

<Ç\&dyMlstraair̂ > 

e-mail e-mail 

Εικόνα 67: Σενάριο πιλοτικής εφαρμογής του SYIM 

Αναλυτικότερα οι εκπαιδευόμενοι, σύμφωνα με το σενάριο, επικοινωνούσαν 

με τον εκπαιδευτή κυρίως μέσω του περιβάλλοντος SYIM (web based), με 

εναλλακτική δυνατότητα αποστολής απευθείας e-mail σε περίπτωση αποστολής 

εργασιών ή αντιμετώπισης διαχειριστικού προβλήματος (πχ. αδυναμία πρόσβασης σε 

διδακτικό υλικό). Παράλληλα μέσω Ιστού είχαν πρόσβαση τόσο στο διδακτικό υλικό 

όσο και στο δικτυακό τόπο συζήτησης (web conference) που είχε δημιουργηθεί από 

τον εκπαιδευτή. 

Η εκπαίδευση περιελάμβανε τρεις διδακτικές ενότητες για τις οποίες 

εκπαιδευόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να αποστείλουν από μία εργασία σε 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα έπρεπε να συμμετέχουν ανά 

θεματική ενότητα, σε φόρουμ συζήτησης (web conference) που είχαν δημιουργηθεί 

από τον εκπαιδευτή. Στο τέλος του προγράμματος ο εκπαιδευτής και οι 
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εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να συμπληρώσουν ανώνυμα, για την αποφυγή 

προκαταλήψεων, μία φόρμα αξιολόγησης για το περιβάλλον του SYIM. Ακολουθούν 

αναλυτικά τα στοιχεία της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων είχε δύο συνιστώσες: 

a. Συμμετοχή στο δικτυακό τόπο συζήτησης 

(Conference Participation) 20 βαθμούς 

b. Βαθμολογία εργασιών προόδου 

(Written Assignments) 80 βαθμούς 

Συνολική βαθμολογία (Άριστα) 100 βαθμούς. 

Στην επιμέρους κατανομή, οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να συμμετέχουν σε τρία 

φόρουμ συζήτησης και να αποστείλουν τρεις εργασίες προόδου σε προκαθορισμένα 

χρονικά διαστήματα. 

• Το πρώτο φόρουμ συζήτησης έληγε στο τέλος της πρώτης εβδομάδας 

• Το δεύτερο φόρουμ συζήτησης έληγε στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας 

• Το τρίτο φόρουμ συζήτησης έληγε στο τέλος της πέμπτης εβδομάδας 

Η επιμέρους κατανομή βαθμολογίας ανά φόρουμ συζήτησης ήταν 

• Πρώτο φόρουμ συζήτησης 5 βαθμούς 

• Δεύτερο φόρουμ 5 βαθμούς 

• Τρίτο φόρουμ 10 βαθμούς 

• Σύνολο βαθμολογίας (Conference Participation) 20 βαθμούς 

Οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορές την 

εβδομάδα στο φόρουμ συζήτησης (web conference) ανά θεματική ενότητα, ώστε να 

λάβουν το μέγιστο της βαθμολογίας αντιστοιχούσε στη δραστηριότητα αυτή 

(Conference participation). 

Οι εκπαιδευόμενοι, για την συνιστώσα των εργασιών προόδου, έπρεπε να 

αποστείλουν τρεις εργασίες προόδου σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα τα 

οποία είχαν προκαθοριστεί από τον εκπαιδευτή. 

Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών ήταν: 

• Πρώτη εργασία προόδου (Assignment One) στο τέλος της πρώτης εβδομάδας. 

• Δεύτερη εργασία προόδου (Assignment Τννο)στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας. 

• Τρίτη εργασία προόδου (Assignment Three) στο τέλος της πέμπτης εβδομάδας. 
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Η επιμέρους κατανομή βαθμολογιών ανά εργασία προόδου ήταν 

• Πρώτη εργασία προόδου (Assignment One) 15 βαθμούς 

• Δεύτερη εργασία προόδου (Assignment Two) 25 βαθμούς 

• Τρίτη εργασία προόδου (Assignment Three) 40 βαθμούς 

• Σύνολο βαθμολογίας εργασιών προόδου 80 βαθμούς 

Κάθε εργασία προόδου είχε τρία κριτήρια αξιολόγησης. 

• Ακεραιότητα κώδικα (Code Integrity): Αξιολόγηση της ορθότητας του κώδικα 

που χρησιμοποιήθηκε. 

• Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας (Communication Effectiveness): Αξιολόγηση 

της δυνατότητας περιγραφής και διατύπωσης της εμπεριεχόμενης πληροφορίας. 

• Τελική εμφάνιση (Final layout): Αξιολόγηση της τελικής παρουσίας των HTML 

σελίδων που κατασκευάστηκαν. 

Ο εκπαιδευτής αξιολογούσε την συμμετοχή του κάθε εκπαιδευόμενου και 

βαθμολογούσε την κάθε εργασία προόδου στο τέλος του προκαθορισμένου χρονικού 

διαστήματος υποβολής τους. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε εκπαιδευόμενος γνώριζε τη 

βαθμολογία του και την πορεία προόδου του καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Στο τέλος του πιλοτικού προγράμματος, κοινοποιούταν στους 

εκπαιδευόμενους η τελική βαθμολογία επίδοσης τους και τους αποδίδονταν ένα 

πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Το περιεχόμενο των εργασιών προόδου καθώς και λοιπές λεπτομέρειες, 

εμφανίζονται στο τμήμα των Παραρτημάτων. 

6.3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε με 

την αποστολή ενός σχετικού μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους 

φοιτητές πανεπιστημίων της Μακεδονίας. Στο περιεχόμενο του μηνύματος, εκτός από 

τις προϋποθέσεις συμμετοχής, περιγραφόταν τόσο ο σκοπός του πιλοτικού 

προγράμματος όσο και τα επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό 

γνωστοποιούνταν στους υποψήφιους ότι, βασικός σκοπός του πιλοτικού ήταν η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος SYIM κατά την εφαρμογή του σε 
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συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ η απόκτηση γνώσεων 

συγγραφής HTML κώδικα ήταν επίσης ένας από τους αρχικούς αντικειμενικούς 

εκπαιδευτικούς στόχους του πιλοτικού. 

Όλοι οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν και αποστείλουν στην 

γραμματεία ένα βιογραφικό σημείωμα. Από τα βιογραφικά τα οποία 

συγκεντρώθηκαν, και με βάση τα εμφανιζόμενα προσόντα, έγινε μία αρχική επιλογή 

εικοσιπέντε ατόμων οι οποίοι πληρούσαν δύο βασικές προϋποθέσεις: 

• Άριστη χρήση Αγγλικής γλώσσας 

• Εξοικείωση με βασικές υπηρεσίες του Internet, όπως ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), δυνατότητα πλοήγησης (web browsing), κλπ. 

Στη συνέχεια από αυτή τη δεξαμενή υποψηφίων, για την αποφυγή 

συστηματικού σφάλματος στο επιλεγμένο δείγμα (biased sample), ακολούθησε η 

τυχαία επιλογή δέκα υποψηφίων εκπαιδευομένων . 

Ένας συνοπτικός έλεγχος των κινήτρων συμμετοχής των υποψηφίων έδειξε 

ότι βασικό κίνητρο αποτέλεσε η περιέργεια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος SYIM, καθώς και η ιδέα εκμάθησης HTML κώδικα με την μέθοδο της 

εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και ελκυστική. 

Από την πλευρά του εκπαιδευτή, ένας καθηγητής του Παν. Μακεδονίας 

προσφέρθηκε για την επίβλεψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συνεργασία με τον 

διαχειριστή του SYIM. 

Οι πληροφορίες που δόθηκαν στον εκπαιδευτή σχετικά με το σκοπό του 

πιλοτικού προγράμματος όσο και τα επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα ήταν τα 

ίδια με αυτά που παρουσιάστηκαν και στους υποψήφιους. 

6.4 Παρουσίαση και σχολιασμός αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

Στο πιλοτικό πρόγραμμα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

SYIM επιλέχθηκαν αρχικά, ως συμμετέχοντες, δέκα εκπαιδευόμενοι, ένας εκ των 

οποίων αποχώρησε στη μέση του προγράμματος για λόγους υγείας. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλάμβανε δύο φάσεις: 

• Εποικοδομητική αξιολόγηση (Formative evaluation): Η φάση αυτή προέβλεπε 

συνεχή αξιολόγηση του SYEV1 κατά την διάρκεια διεξαγωγής του πιλοτικού, με 

σκοπό να επισημανθούν και να διορθωθούν προβλήματα που εμφανιζόταν στην 

πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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• Συνολική αξιολόγηση (Summative evaluation): Η φάση αυτή προέβλεπε την 

αξιολόγηση του SYIM με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

αποσκοπούσε στην συνολική του αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό στο τέλος του 

πιλοτικού τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και ο εκπαιδευτής μπορούσαν να 

συμπληρώσουν ανώνυμα, ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. 

Τα αποτελέσματα των δύο φάσεων αξιολόγησης παρουσιάζονται κατά 

περίπτωση: 

Κατά την φάση της εποικοδομητικής αξιολόγησης ένα από τα ποιο κοινά 

προβλήματα που αντιμετωπιζόταν στην αρχή ήταν το γεγονός ότι μερικοί 

εκπαιδευόμενοι δεν συμπλήρωναν το πεδίο του τίτλου (Title) όταν διατύπωναν μία 

απορία (misconception). Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν το ότι το 

περιεχόμενο τον αποριών δεν ήταν προσβάσιμο από τον εκπαιδευτή διότι το πεδίο 

του τίτλου αποτελούσε τον υπερσύνδεσμο (hyperlink) για την πρόσβαση στο 

περιεχόμενο. Το γεγονός αυτό ξεπεράστηκε καθιστώντας το πεδίο του τίτλου ως 

υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση. 

Ένα δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε, ήταν το γεγονός ότι τα σχόλια 

που αποστέλλονταν τόσο από την εκπαιδευτή όσο και από τους εκπαιδευόμενους 

είχαν τον αριθμητικό περιορισμό των εκατόν πενήντα (150) λέξεων ανά σχόλιο. Το 

πρόβλημα αυτό επίσης αντιμετωπίστηκε καταργώντας τον σχετικό περιορισμό. 

Τέλος ένα πρόβλημα που διατυπώθηκε, το οποίο δεν σχετιζόταν όμως με το 

περιβάλλον του SYIM, ήταν το γεγονός ότι ο εμπορικός εξυπηρετητής (server) που 

επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει το φόρουμ των ηλεκτρονικών συζητήσεων λόγω 

φόρτου επισκέψεων είχε σχετικά αργή απόκριση. 

Για τη φάση της συνολικής αξιολόγησης τόσο οι εννέα εκπαιδευόμενοι όσο 

και ο εκπαιδευτής συμπλήρωσαν και απέστειλαν την σχετική φόρμα αξιολόγησης στο 

τέλος του πιλοτικού. 

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης εμφανίζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4) (Tsinakos and Margaritis, 2001a)10. 

Tsinakos Α. Α. and Margaritis Κ. G.(2001a). "See Yourself IMprove (SYIM) An educational 

environment for the provision of personalized distance education services and the formulation of 

student models", accepted in European Journal of Open and Distance Learning (EURODL). 

123 



Πρέπει να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε 

αποτελούνταν από δεκαέξι κριτήρια αξιολόγησης έχοντας το ακόλουθο επίπεδο 

διαβάθμισης: 

• Βαθμολογία 1 - Μη ικανοποιητικό. 

• Βαθμολογία 2 ή 3 - Ικανοποιητικό. 

• Βαθμολογία 4 ή 5 - Καλό. 

• Βαθμολογία 6 ή 7 -Άριστο. 

CRITERIA 

Loop back program 

Feedback Quantity 

Use of Fonts 

Use of Symbols and 

Icons 

Easy of Navigation 

Authenticity 

Use of Graphics 

Use of Text 

User Friendly 

Interactivity 

Interest 

Cultural 

Appropriateness 

Specificity feedback 

Speed of Access 

Clarity of Instructions 

Contribution in Context 

Comprehension 

Average 

stul 

7 

7 

5 

3 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

4 

5 

5.37 

stu2 

6 

6 

6 

6 

5 

3 

5 

6 

6 

6 

4 

4 

6 

5 

6 

6 

5.37 

Stu3 

6 

5 

6 

6 

7 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

7 

7 

6.43 

stu4 

4 

6 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

5 

5 

7 

6 

5 

5.68 

stu5 

6 

6 

5 

6 

6 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

6 

7 

6 

7 

7 

6.43 

s tu 6 

3 

5 

5 

6 

4 

5 

6 

6 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

7 

6 

5.5 

Stu7 

3 

3 

5 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

5.93 

Stu S 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

5.87 

stu 9 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

6 

Tutor 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

5.68 

Average 

4.8 

5.2 

5.3 

5.7 

5.7 

5.7 

5.8 

5.9 

6 

6 

6.1 

6.1 

6.1 

6.3 

6.3 

6.3 

5.83 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα Αξιολόγησης. 

Στο ερωτηματολόγιο υπήρχε επίσης σχετικό πεδίο για την περίπτωση όπου ο 

χρήστης έκρινε ότι δεν μπορούσε να γίνει αξιολόγηση στο συγκεκριμένο κριτήριο, ή 

να διατυπώσει αναλυτικά τις εντυπώσεις και τα σχόλια του για το περιβάλλον του 

SYM. 
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Η γραφική αναπαράσταση του μέσου όρου αξιολόγησης ανά κριτήριο, 

παρουσιάζεται σε αύξουσα κλίμακα, στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 68). 

Average 

1 2 3 4 

/ · . · ,Ιββρ ,b**lt program 
M *. 

'•'...· ; : j««wtAMVh Q I - K U AiLji 

. • - ' . · · [ ' ' '• ' *J*ft of honts 

Us»<c#'-S>wdbo)* and loans 

'; ; , Authenticity 

t-',' - — · ;-U»»of ONraphio* 
f' · . - .- '>. •·•,! ;. " Uwiof Text 

' ' : ' '' UWMT Friendly 

- - ' · ; "':'.•" Irrtenwtivity-

i • ' \ ' ••' Jr«tw«st 
'• * . · :.- s . . ' •' 

CuHur*f ^pf»repri»tenNsss 

'* .'."" • - " S#wif?©îty feedback 

';·,-;,' 'SP·***«* Ae**ss 

'•• CJirtty<rf.instructions 
'Contribution Irv'Ctirtttó Comprehension 

'' Average 

6 

Εικόνα 68: Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ανά κριτήριο 
αξιολόγησης. 

Μερικά από τα σχόλια που διατυπώθηκαν από τους εκπαιδευόμενους 

αφορούσαν στην ικανοποίηση τους σχετικά με την δυνατότητα υποβολής όσων 

ερωτήσεων ήθελαν σχετικά με την επίλυση κάποιας απορίας και το γεγονός ότι οι 

απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα ήταν συγκεντρωμένες σε ένα χώρο, καθώς 

επίσης και η δυνατότητα επεξήγησης της βαθμολογίας από την πλευρά του 

εκπαιδευτή με την μορφή των ποιοτικών σχολίων. Σε σχετικό επίσης σχόλιο 

διατυπώνεται το αρνητικό ότι οι κωδικοί πρόσβασης (password) ήταν μεγάλοι σε 

έκταση και δύσκολοι να απομνημονευθούν. Όλα τα σχόλια τα οποία διατυπώθηκαν 

εμφανίζονται αναλυτικά στο τμήμα των Παραρτημάτων. 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης, όπως τα διατύπωσαν 

εννέα από τους δέκα εκπαιδευόμενους και ο εκπαιδευτής με βάση τον Πίνακα 8 

είναι: 
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• Ο σχεδιασμός του SYIM αξιολογήθηκε ως αρκετά ικανοποιητικός αφού 

κριτήρια όπως το "Use of symbols and icons", "Use of graphics", "Use of text" 

βαθμολογήθηκαν κατά μέσο όρο από 5.7 έως 5.9 (όπου 7 είναι το άριστα) 

• Τα κριτήρια "Interactivity" και "Interest" βαθμολογήθηκαν με άριστα όπου 

σε συνδυασμό με τη βαθμολογία του κριτηρίου "Easy of Navigation", με 

βαθμολογία 5.7 κατά μέσο όρο, υποδηλώνει ότι το SYIM αποτελεί ένα αρκετά 

ελκυστικό, ενδιαφέρον και εύκολο στη χρήση περιβάλλον για την εξ' 

αποστάσεως διδασκαλία. 

• Η βαθμολογία του κριτηρίου "Speed of access" το οποίο απέσπασε μία από 

τις υψηλότερες βαθμολογίες κατά μέσο όρο (6.3) αποτελεί πλεονέκτημα για το 

SYIM, καθώς αποδεικνύει την καταλληλότητα του τρόπου υλοποίησης όσο 

αφορά στις σχεδιαστικές απαιτήσεις περιβάλλοντος για ασύγχρονη εξ' 

αποστάσεως εκπαίδευση, χωρίς την ύπαρξη σύνθετων γραφικών ή πολύπλοκων 

μαθηματικών υπολογισμών που μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες 

καθυστερήσεις και μεγάλους χρόνους απόκρισης. 

• Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτέλεσε η 

βαθμολογία του κριτηρίου "Clarity of instructions" (6.3), το οποίο σε συνδυασμό 

με την υψηλή βαθμολογία του κριτηρίου "Specificity of feedback", πιστοποιεί την 

επιτυχία του SYIM στο να βοηθήσει τον εκπαιδευτή στη μοντελοποίηση του κάθε 

μαθητή και τη συστηματικότερη παρακολούθηση τόσο της προόδου του κάθε 

εκπαιδευόμενου όσο και των αποριών που διατύπωσαν, απαντώντας με ακρίβεια 

και συνέπεια σ' αυτές. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται επίσης από το γεγονός ότι 

ανάλογα κριτήρια σχετικά με την επιμορφωτική καταλληλότητα του 

περιβάλλοντος και την συνεισφορά του στην βαθύτερη κατανόηση εννοιών, 

"Cultural Appropriateness"Kai "Contribution to content comprehension" 

αντίστοιχα, απέσπασαν υψηλές βαθμολογίες της τάξης του άριστα (6.1 και 6.3 

αντίστοιχα). Το ότι τα ιδιαίτερης βαρύτητας, από εκπαιδευτικής απόψεως 

κριτήρια, απέσπασαν τις υψηλότερες βαθμολογίες, αποτελεί ένα αρκετά 

ενθαρρυντικό γεγονός το οποίο επαληθεύει ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον του 

SYIM βοήθησε τόσο τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τις 

θεματικές έννοιες, να βελτιώσουν την επίδοση τους, και να αξιοποιήσουν τις 

επεξηγήσεις και τις οδηγίες του εκπαιδευτή όσο και τον εκπαιδευτή στην 
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παρακολούθηση των εξατομικευμένων μαθησιακών αναγκών και της προόδου 

των εκπαιδευομένων. 

• Η χαμηλή βαθμολογία που αποδόθηκε στο κριτήριο "Loop back program" 

(4.8) αποτέλεσε ένα από τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Μια πιθανή 

εξήγηση της αντιφατικής αυτής βαθμολογίας είναι το ότι το συγκεκριμένο 

κριτήριο, το οποίο εξέταζε την ικανότητα του χρήστη να επιστρέφει και να βλέπει 

παλαιότερα σχόλια που αφορούσαν την επίδοση του ή τις απορίες του, δεν έγινε 

κατανοητό λόγω του ανακριβή τίτλου ο οποίος επιλέχθηκε για να περιγράψει το 

κριτήριο αυτό στη φόρμα αξιολόγησης. 

6.5 Συζήτηση. 

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος SYIM είχε ως σκοπό: 

i. Να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να παρακολουθεί τις εξατομικευμένες 

μαθησιακές ανάγκες και δυσκολίες (απορίες κλπ) του κάθε εκπαιδευόμενου, 

ii. Να βοηθήσει στη καταγραφή και οργάνωση των οδηγιών από τον εκπαιδευτή 

προς κάθε έναν από τους εκπαιδευόμενους, 

iii. Να παρέχει στο κάθε εκπαιδευόμενο την αίσθηση της εξατομικευμένης 

διδασκαλίας, στήριξης και παρακολούθησης προόδου στο πώς να ξεπερνά 

μαθησιακές δυσκολίες, και να εμβαθύνει, 

iv. Να βοηθάει στον εντοπισμό διδακτικών αδυναμιών στα εποπτικά μέσα (πχ 

βιβλία, υπερκείμενα κλπ). 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον του SYIM χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά σε 

πραγματικές συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό να 

διερευνηθεί η θετική ή μη συμβολή του στην άρση ορισμένων εκπαιδευτικών 

προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά το διδακτικό αυτό μοντέλο. Τόσο οι 

εκπαιδευόμενοι όσο και ο εκπαιδευτής συμμετείχαν και στις δύο φάσεις αξιολόγησης 

με ιδιαίτερη συνέπεια αποδεικνύοντας την ευαισθητοποίηση τους για το θέμα αυτό 

και το ενδιαφέρον τους για την περαιτέρω βελτίωση του. 

Ένα από τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της αξιολόγησης που ενισχύει την 

επιτυχημένη εφαρμογή του SYIM, ήταν η υψηλές βαθμολογίες που συγκέντρωσαν τα 

κριτήρια σχετικά με την συνεισφορά του του περιβάλλοντος του SYIM στην 

βαθύτερη κατανόηση εννοιών (Contribution to content comprehension), την 

ορθότητα και την σχετικότητα των οδηγιών που αποδόθηκαν ("Clarity of 
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instructions" καν " Specificity of feedback" αντίστοιχα). Αξίζει να σημειωθεί ότι από 

τις σαρανταοκτώ απορίες (misconceptions) που διατυπώθηκαν συνολικά κατά τη 

διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, οι εικοσιδύο αποθηκεύτηκαν και εμπλούτισαν την 

Εκπαιδευτική βάση δεδομένων, επτά απορίες δεν παρουσίασαν κάποια διδακτική 

αξία και απαντήθηκαν από τον εκπαιδευτή χωρίς να αποθηκευτούν στην 

Εκπαιδευτική βάση δεδομένων, ενώ δεκαεννέα από τις απορίες των εκπαιδευομένων 

απαντήθηκαν αυτόματα μέσα από τις διαδικασίες ΣΑΠ (ποσοστό 39%). Το ποσοστό 

αυτό του τριανταεννέα της εκατό των απαντημένων αποριών σε συνδυασμό με τις 

υψηλές βαθμολογίες των παραπάνω κριτηρίων οδηγούν στο συμπέρασμα της 

ευδόκιμης χρήσης των διαδικασιών ΣΑΠ στο περιβάλλον του SYIM τόσο προς 

όφελος των εκπαιδευομένων (άμεσες απαντήσεις στα ερωτήματα τους χωρίς την 

παρέμβαση του εκπαιδευτή) όσο και προς όφελος του εκπαιδευτή (λιγότερος φόρτος 

εργασίας λόγω αξιοποίησης της ήδη αποθηκευμένης γνώσης στην Εκπαιδευτική βάση 

του SYIM). 

Το ότι τα ιδιαίτερης βαρύτητας, από εκπαιδευτικής απόψεως κριτήρια, 

απέσπασαν τις υψηλότερες βαθμολογίες, αποτελεί ένα αρκετά ενθαρρυντικό γεγονός 

το οποίο επαληθεύει ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον του SYIM βοήθησε τόσο τους 

εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τις θεματικές έννοιες, να βελτιώσουν 

την επίδοση τους, και να αξιοποιήσουν τις επεξηγήσεις και τις οδηγίες του 

εκπαιδευτή όσο και τον εκπαιδευτή στην παρακολούθηση των εξατομικευμένων 

μαθησιακών αναγκών και της προόδου των εκπαιδευομένων. 

Συνολικά, τα αποτελέσματα αξιολόγησης τόσο από πλευράς εκπαιδευομένων 

όσο και από πλευράς του εκπαιδευτή, συνδυαζόμενα με το γενικό μέσο όρο 

αξιολόγησης (5,8 με άριστα το 7), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στη συγκεκριμένη 

πιλοτική εφαρμογή το περιβάλλον του SYIM αποτέλεσε ένα αρκετά χρήσιμο 

περιβάλλον, το οποίο έγινε θετικά αποδεκτό και από τις δύο πλευρές ικανοποιώντας 

τους αρχικούς στόχους υλοποίησης του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ. 

Συνοπτική περιγραφή του κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν 

από τη σύγκριση του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος Ιστού SYIM σε επίπεδο 

Μαθητικού Μοντέλου σε σχέση με τα Μαθητικά Μοντέλα που έχουν αναφερθεί, σε 

επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών έναντι των πέντε πιο επιτυχημένων 

Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Ιστού στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και σε 

επίπεδο καινοτομικών υπηρεσιών του SYIM σε σχέση με τα περιβάλλοντα αυτά. 

Στο τέλος του κεφαλαίου περιγράφονται πιθανές μελλοντικές βελτιώσεις που 

μπορούν να υλοποιηθούν. 

7.1 Εισαγωγή 

Η ραγδαία επέκταση και εξέλιξη του Διαδικτύου κατέστησε το χώρο του 

Ιστού ένα από τα ποιο δημοφιλή περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση πολλών 

επιπέδων διαθέσιμη μέσω Ιστού, ταυτίζεται περισσότερο με το ανθρώπινο μαθησιακό 

μοντέλο (Caine and Caine, 1991, 1997; Jonassen, 1991; Kearsley, 1988; Lanza, 1991; 

Najjar, 1996). Οι ταχείς αυτές εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο νέα στοιχεία όσο 

αφορά στις θεωρίες διδασκαλίας στο χώρο της εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αυτά του συμπεριφορισμού/γνωστικισμού (behaviorism/ cognitivism) 

και η θεωρία της εποικοδομητικής κατασκευής της γνώσης (constructivism) (Law 

1995). 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη θεωρία της εποικοδομητικής κατασκευής 

της γνώσης είναι η συνεργασία, η αυτονομία, η παραγωγικότητα, η 

αντανακλαστικότητα, η ενεργή συμμετοχή, η ατομική ικανότητα άντλησης 

πληροφορίας και ο πλουραλισμός (Lebow, 1993, ρ.5). Ο εκπαιδευόμενος μετέχει 

ενεργητικά στη δημιουργία της γνώσης, μέσα από διαδικασίες επίλυσης 

προβλημάτων (problem solving), εμβάθυνσης και αξιοποίησης εμπειριών, 

αποκτώντας μεγαλύτερη υπευθυνότητα στη διαδικασία της μάθησης (Law,1995)Kai η 
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εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται μαθητικοκεντρική. Έτσι ο καθηγητής είναι 

υπεύθυνος στο να οργανώνει τη θεωρία σε νοηματικές ενότητες προβλημάτων ή 

ερωτήσεων βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους στην διαδικασία της εμβάθυνσης και 

ανάπτυξη νέων ιδεών καθώς. 

Ένα σημαντικό σημείο διαφοροποίησης της θεωρίας αυτής είναι η έμφαση 

που προσδίδει στην δημιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων παρά στην 

αλληλουχία διδακτικών συνόδων (Jonassen, 1994). 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του περιβάλλοντος του Ιστού είχε ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση ενός νέου μοντέλου εκπαίδευσης αυτό της εκπαίδευσης μέσω Ιστού. 

Μοντέλα εκπαίδευσης βασιζόμενα σε περιβάλλον Ιστού όπως η εξ' αποστάσεως 

διδασκαλία, απέκτησαν δημοτικότητα, προβάλλοντας σαν μια αξιόπιστη και πλήρως 

ικανοποιητική προοπτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μοντέλο της 

ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης που άρει το αδιέξοδο του μοντέλου της 

συμβατικής και ανελαστικής παραδοσιακής εκπαίδευσης. 

Από την άλλη πλευρά διάφορα μειονεκτήματα του μοντέλου αυτού έχουν αναφερθεί 

στη βιβλιογραφία (Ritchie and Hoffman, 1997; Wulf, 1996; Pernici and Casati, 1997; 

Relan and Gillani, 1997; Hunt 1999) και αφορούν στην αίσθηση απομόνωσης που 

μπορεί να έχουν οι εκπαιδευόμενοι λόγω της απόστασης, την αδυναμία στην σύνθεση 

μαθησιακού μοντέλου καθώς τα ατομικά μαθησιακά χαρακτηριστικά του κάθε 

εκπαιδευόμενου είναι δύσκολο να εντοπιστούν από το διδάσκοντα, και πιθανά 

πρόβλημα στη παρακολούθηση πορείας επίδοσης του κάθε εκπαιδευόμενου λόγω της 

αποσπασματικής αλληλεπίδρασης με το διδάσκοντα. 

Η χρήση των Μαθητικών Μοντέλων και τεχνικών ΣΑΠ στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση ανάλογων προβλημάτων. 

Η εκτεταμένη χρήση των Μαθητικών Μοντέλων στο χώρο της εκπαίδευσης 

προέρχεται από έναν αριθμό διαφορετικών αιτιών όπως η παρακολούθηση και η 

κατανόηση της λογικής των μαθητών και των αποριών τους, η αναγνώριση των 

τρόπων να προσαρμόζουν την διδασκαλία σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά 

αντίληψης και συμπεριφοράς. 

Τα γενικά οφέλη που έχουν αποκομισθεί από τη χρήση Μαθητικών Μοντέλων 

στην εκπαίδευση σχετίζονται με τη παρατήρηση και ανάλυση της διανοητικής 

συμπεριφοράς των μαθητών και της διαδικασίας απόκτησης γνώσης. Μερικά από τα 

οφέλη που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για 
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τις απορίες των μαθητών (Golstein 1982, Matsuda and Okamoto 1992), διάγνωση της 

μαθητικής συμπεριφοράς (Carr and Goldstein, 1977; Sleeman, 1983; Burton, 1982; 

Matsuda and Okamoto, 1993), κατασκευή βιβλιοθηκών βασισμένες λάθη μαθητών 

(Sleeman, 1987; Greer and McCalla, 1994, p. 8; Baffes and Mooney , 1996), 

βελτίωση της απόδοσης των μαθητών, ως αποτέλεσμα είτε της αλληλεπίδρασης 

μαθητή - εκπαιδευτικού (Bull, 1997; Bull and Brna, 1999) και άλλα. 

Η χρήση των Μαθητικών Μοντέλων στην ασύγχρονη εκπαίδευση εξ' 

αποστάσεως υιοθετεί ένα νέο ρόλο αποτελώντας μία ενδιάμεση οντότητα 

επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτή και των μαθητών. Τα μοντέλα καταγράφουν τις 

αλληλεπιδράσεις μαθητών και εκπαιδευτή, τα σχόλια (αξιολόγησης) σχετικά με την 

πρόοδο των μαθητών και επιπλέον τα σχόλια των μαθητών σχετικά με τα ατομικά 

μαθησιακά προβλήματα και απορίες που παρουσιάστηκαν. 

Σης τρεις μεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικών συστημάτων διακρίνονται στη 

σχετική βιβλιογραφία, Ευφυή Διδακτικά Συστήματα (ΕΔΣ-Intelligent Tutoring 

Systems), Προσαρμόσιμα Υπερμεσικά Συστήματα (ΠΥΣ-Adaptive Hypermedia 

Systems), Εκπαιδευτικά Συστήματα Ιστού (ΕΣΙ-Web Based Education Systems), 

αρκετά συστήματα ενσωμάτωσαν τα Μαθητικά Μοντέλα με σκοπό να βελτιώσουν τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Η εμφάνιση πληθώρας Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων, κυρίως από το 1998 

και μετά με σκοπό την υποστήριξη δραστηριοτήτων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, 

ήρθε ως αποτέλεσμα αυτής της νέας πραγματικότητας δημιουργώντας ένα έντονο 

ανταγωνισμό και μία ταχύτατη εξέλιξη στον ερευνητικό αυτό χώρο και 

υποδηλώνοντας την ωρίμανση του χώρου της εκπαίδευσης βασισμένης σε 

περιβάλλον Ιστού. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν 

από τη μελέτη εφαρμογής των Μαθητικών Μοντέλων και του SYIM στην ασύγχρονη 

εξ' αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και από τη και σύγκριση του SYIM σε επίπεδο 

προσφερόμενων υπηρεσιών έναντι αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων 

Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων γενικότερα. 
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7.2 Σύγκριση SYIM σε επίπεδο Μαθητικών Μοντέλων 

Όπως έχει προαναφερθεί (βλ. Κεφάλαιο 4) τα κριτήρια που εξετάζουν την 

εφαρμογή των Μαθητικών Μοντέλων στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

ΐ. Γενικά Κριτήρια, τα οποία αφορούν τα γενικά χαρακτηριστικά των 

Μαθητικών Μοντέλων όπως θεματική εξάρτηση από το τομέα εφαρμογής, τρόπος 

ανάπτυξης όπως : 

a. Να εξηγούν ακριβώς την μαθητική συμπεριφορά ανεξάρτητα του τομέα 

εφαρμογής. 

b. Να παρουσιάζουν ευκολία χειρισμού και διατήρησης. 

e Να είναι προσβάσιμα από τον μαθητή και διαθέσιμα για την παροχή 

πληροφοριών. 

ii. Συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά 

ζητήματα τα οποία το Μαθητικό Μοντέλο θα πρέπει να υποστηρίζει, όπως: η 

προώθηση συνεργασίας, βελτίωση κατανόησης περιεχομένου όπως: 

a. Να είναι επωφελή τόσο στον εκπαιδευτή και όσο και στον μαθητή. 

b. Να συμβάλουν στη βελτίωση της κατανόησης του περιεχομένου. 

α Να προάγουν την σκέψη και αυτοανάλυση. 

ά. Να διευκολύνουν την επίβλεψη των μαθητών 

Για τα Μαθητικά Μοντέλα που εξετάζονται στο Κεφάλαιο 3 η μελέτη της 

εφαρμοσιμότητας τους στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης έγινε σύμφωνα 

με τα παραπάνω κριτήρια και χωρίστηκε σε δύο τμήματα για κάθε μοντέλο, το Γενικό 

τμήμα, μελέτη σύμφωνα με τα Γενικά κριτήρια (Γ) και το Ειδικό τμήμα, μελέτη 

σύμφωνα με τα Συγκεκριμένα κριτήρια (Σ). Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής 

παρουσιάζονται στη συνέχεια (Tsinakos and Margaritis, 2000a)11: 

(Γ) To Μαθητικό Μοντέλο Επικάλυψης, είναι θεματικά ανεξάρτητο και έχει μια 

εύκολη απεικόνιση χώρων γνώσης τόσο του εκπαιδευτή όσο και του μαθητή. Ο 

τελικός στόχος που μπορεί να αναγνωρισθεί στο μοντέλο αυτό, είναι η αύξηση του 

χώρου γνώσης του μαθητή όσο το δυνατόν περισσότερο έτσι ώστε να 

11 Tsinakos,A., and Margaritis, Κ. (2000a). Student Models: The transit to Distance Education, 

European Journal of Open and Distance Learning (EURODL), Vol. 11/ 2000 
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ελαχιστοποιηθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο διαστημάτων εκπαιδευτή και του 

μαθητή. 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει μεθόδους στη δημιουργία 

οδηγιών μάθησης (objective methods) αφού προϋποθέτει ελάχιστη προηγούμενη 

γνώση και ικανότητες από την πλευρά του μαθητή στον τομέα που διδάσκεται. Οι 

μέθοδοι αυτοί παρέχουν μια σειρά βημάτων που οδηγεί τον μαθητευόμενο στον 

τελικό στόχο (η συμπεριφορά που ο μαθητής πρέπει να έχει στο τέλος του 

εκπαιδευτικού προγράμματος όπως για παράδειγμα ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να 

σώζει έγγραφα σε δισκέτα.). 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία εάν ένα τέτοιο μοντέλο είναι προσβάσιμο 

από το μαθητή ούτε το πώς το μοντέλο ενημερώνεται καθώς οι γνώσεις των 

μαθητευόμενων αυξάνονται. Έτσι, δεν μπορεί να εξαχθεί ένα σαφές συμπέρασμα όσο 

αφορά στην ευκολία χρήσης και συντήρησης του μοντέλου. 

(Σ) Το Μαθητικό Μοντέλο Επικάλυψης είναι επωφελές στον μαθητή και στον 

παιδαγωγό αφού διευκολύνει την επίβλεψη του μαθητή καθώς το πρότυπο 

αναπαριστά την ανάπτυξη του χώρου μάθησης του μαθητή. 

Από την άλλη μεριά, το πρότυπο δεν παρέχει δυνατότητες αυτοανάλυσης του 

μαθητή ούτε παρέχει κάποιο δείγμα βελτίωσης στην κατανόηση του περιεχομένου. 

(Γ) Το Διαφορικό Μαθητικό Μοντέλο και το Μαθητικό Μοντέλο Διαταραχής 

υποθέτουν ότι όλα τα κενά που αναπαριστούνται στο γνωστικό χώρο του μοντέλου 

δεν είναι ανεπιθύμητα, ούτε ότι η γνώση του μαθητή θεωρείται ως ένα υποσύνολο της 

γνώσης του ειδικού. Για παράδειγμα, ένας εξ' αποστάσεως μαθητής μπορεί να μην 

είναι ικανός να υποδείξει όλες τις διαφορές μεταξύ Βουδισμού και Χριστιανισμού, 

αλλά να μπορεί να αναπτύξει αποτελεσματικές και καλοσχεδιασμένες ιστοσελίδες 

πράγμα που ίσως δεν είναι σε θέση να κάνει ο εκπαιδευτής. Τέτοιες διαφορές στους 

χώρους γνώσης του μαθητή και του εκπαιδευτή δεν είναι ανεπιθύμητες, ούτε μπορεί 

να κατατάσσουν τον μαθητή σε επίπεδο αρχάριου. Αντιθέτως, ο μαθητευόμενος 

θεωρείται ότι κατέχει γνώσεις ενδεχομένως διαφορετικές σε ποσότητα και ποιότητα 

από τις γνώσεις του ειδικού. 

Αυτά τα μοντέλα είναι επίσης θεματικά ανεξάρτητα και αντιπροσωπεύουν 

λεπτομερέστερα και ακριβέστερα τις διαφορές ανάμεσα στη γνώση ειδικού και του 

μαθητή. Παρομοίως με το Μαθητικό Μοντέλο Επικάλυψης, για τα μοντέλα αυτά δεν 
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υπάρχουν πληροφορίες όσο αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης τους από τον μαθητή ή 

την ευκολία στη συντήρηση τους. 

Και τα δύο Μαθητικά Μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους στη 

δημιουργία οδηγιών μάθησης (constructivistic methods), επιτρέποντας στο μαθητή να 

έχει υπό έλεγχο το ρυθμό μάθησης. 

(Σ) Τα δύο μοντέλα ικανοποιούν όλα τα συγκεκριμένα κριτήρια με μια ειδική 

αναφορά στο Μαθητικό Μοντέλο Διαταραχής, όπου η χρησιμοποίηση της 

βιβλιοθήκης λαθών (bug library) παρέχει πληροφορίες που συμβάλουν στην 

αυτοανάλυση του μαθητή και την κατανόηση του περιεχομένου. 

(Γ) Παρόμοια ανάλυση με αυτή του Μαθητικού Μοντέλου Επικάλυψης ισχύει και 

για το Μαθητικό Μοντέλο Βασισμένο σε περιορισμούς, με κάποια σημεία 

παραλλαγής. 

Σύμφωνα με το πρώτο γενικό κριτήριο αυτό το μοντέλο αυτό μπορεί να 

εφαρμοστεί μόνο σε ντετερμινιστικά θεματικά αντικείμενα, ενώ σύμφωνα με το 

δεύτερο κριτήριο, μοιάζει να μπορεί να συντηρηθεί εύκολα, αφού εάν παραβιαστούν 

οι περιορισμοί του μοντέλου, τότε το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο 

χρειάζεται ενημέρωση. 

(Σ) Μια άλλη διαφοροποίηση που αφορά στα συγκεκριμένα κριτήρια είναι το 

γεγονός ότι το μοντέλο συμβάλει στην αυτοανάλυση του μαθητή, αφού η απεικόνιση 

της γνώσης του γίνεται με βάση τους περιορισμούς επί της σωστή απεικόνισης της 

γνώσης επισημαίνοντας τα σημεία στα οποία ο μαθητής έκανε λάθος. 

(Γ) Το μοντέλο Pair SM (Μαθητικό Μοντέλο Ζευγών) είναι επίσης ανεξάρτητο 

τομέα εφαρμογής και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον μπορεί να 

παρακολουθεί διαδικασίες συνεργατικής μάθησης, θέμα το οποίο είναι αρκετά 

σημαντικό στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. 

Στο μοντέλο αυτό υπάρχει σαφής αναπαράσταση του γνωστικού χώρου του 

μαθητή τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και ως ομάδα. Το μοντέλο αυτό επίσης 

ενημερώνεται σε συνεχή βάση από τα διαδοχικά τεστ που εισάγει ο παιδαγωγός. 

Παρόλο που το μοντέλο αυτό είναι εύκολο να συντηρηθεί, δεν υπάρχουν 

πληροφορίες για το αν μπορεί να εξετασθεί από τους ίδιους τους μαθητές. 

(Σ) Στο Pair SM μόλις οι μαθητές τελειώσουν το ατομικό τεστ, το σύστημα είναι 

ικανό να διακρίνει τους τομείς που χρειάζεται περισσότερο βοήθεια, και εάν οι 

μαθητές μπορούν να συνεργαστούν εποικοδομητικά μαθαίνοντας ο ένας τον άλλον. 
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Οι μαθητές εξετάζονται ξανά στο ίδιο τεστ έχοντας τη δυνατότητα να 

επικοινωνούν μεταξύ τους. Το σύστημα τότε μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματα 

του τεστ που έγινε σε συνεργασία με αυτά που εξετάστηκαν ατομικά, και μετά να 

προβεί σε επόμενες συστάσεις (Bull and Smith 1997, p. 339-341). 

Συμπερασματικά το μοντέλο αυτό ικανοποιεί όλα τα Συγκεκριμένα κριτήρια 

καθώς η συνεργατική μάθηση συνεισφέρει στην κατανόηση του περιεχομένου και 

στην αυτοανάλυση του μαθητή. Επιπλέον ο εκπαιδευτής μέσω του συστήματος 

μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών και ως ομάδα αλλά και ατομικά. 

(Γ) To PeerISM μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα καταλληλότερα Μαθητικά 

Μοντέλα στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Όντας θεματικά ανεξάρτητο, 

παρέχει την δυνατότητα της εύκολης συντήρησης αφού ασχολείται με την ανάλυση 

μαθητικών αλληλεπιδράσεων με βάση τον γραπτό λόγο. 

Οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις των μαθητών ενημερώνουν και 

αναδιαμορφώνουν συνεχώς τα παραγόμενα μοντέλα τα οποία είναι προσβάσιμα και 

από την πλευρά του εκπαιδευτή και του μαθητή. 

(Σ) Το μοντέλο αυτό ικανοποιεί όλα τα συγκεκριμένα κριτήρια. Αναλυτικότερα η 

συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών σε συγκεκριμένη θεματική 

ενότητα ενισχύει τη διαδικασία της κατανόησης και της εμβάθυνσης. 

Η αυτοαξιολόγηση αλλά και η αξιολόγηση της γνώσης άλλων μαθητών από 

μαθητές διευκολύνουν τη διαδικασία της αυτοανάλυσης και της επεξήγησης. 

Το μοντέλο είναι επωφελές και για την επίβλεψη των μαθητών αφού τόσο 

ποσοτικές όσο και ποιοτικές πληροφορίες αποθηκεύονται σ' αυτό. 

Το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει είναι στις περιπτώσεις που οι δύο 

μαθητές έχουν τις ίδιες λανθασμένες απόψεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει 

πληροφορία πως το σύστημα θα αναγνωρίσει την ύπαρξη πιθανού προβλήματος, 

αφού η ένδειξη αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν εντοπίζεται ασυμφωνία στην 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης του μαθητή. 

(Γ) Το Επεισοδικό Μαθητικό Μοντέλο όντας θεματικά ανεξάρτητο μπορεί να 

εφαρμοστεί για τη μελέτη της συμπεριφοράς των μαθητών κυρίως σε γνωστικά 

αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. 

Το Μαθητικό Μοντέλο, όπως έχει χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές ELM -ART 

και ELM-ART Π, αποτελεί μέρος της εφαρμογής η οποία ενσωματώνει και εικονικό 

εκπαιδευτή ο οποίος παρατηρεί τις επιδόσεις των μαθητών. 
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Το μοντέλο αναπαριστά με σαφήνεια και με λεπτομέρεια τη γνώση του 

μαθητή τόσο σε επίπεδο γνώσεων που χρησιμοποίησε ο μαθητής όσο και σε επίπεδο 

γνωστικών επιλογών και ανάλογων περιπτώσεων που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν 

από το μαθητή. 

Η πρόσβαση στο παραγόμενο μοντέλο γίνεται από την πλευρά του εικονικού 

εκπαιδευτή ο οποίος χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες για να καθορίσει την 

περαιτέρω πορεία της διδασκαλίας. 

Η ενημέρωση και η συντήρηση του μοντέλου πραγματοποιείται μέσω 

αυτόματης διαδικασίας ενσωματωμένης στην εφαρμογή. 

(Σ) Το μοντέλο ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα συγκεκριμένα κριτήρια. Η 

προσαρμογή του στις ατομικές ανάγκες του μαθητή συμβάλλει στην βέλτιστη 

κατανόηση της ανάλογης θεματικής ενότητας. Παράλληλα η δυνατότητα 

κατακερματισμού των συστατικών της γνώσης που χρησιμοποιήθηκε (έννοιες, 

κανόνες, στιγμιότυπα κλπ) βοηθάει στον εντοπισμό του αιτίου μία λανθασμένης 

επιλογής, ενισχύοντας τη διαδικασία της αυτοανάλυσης. 

Η μόνη βασική διαφοροποίηση για το Episodic Μαθητικό Μοντέλο είναι η 

ύπαρξη εικονικού και όχι πραγματικού εκπαιδευτή. 

(Γ) To See-Yourself Write Μαθητικό Μοντέλο υλοποιήθηκε αποσκοπώντας στο 

να βελτιωθεί η ικανότητα γραφής ενός μαθητή σε μια ξένη γλώσσα (αγγλικά). Το 

μοντέλο αυτό, παρότι παρουσιάζει θεματική εξάρτηση, θα μπορούσε ίσως με τις 

κατάλληλες τροποποιήσεις να χρησιμοποιηθεί ως θεματικά ανεξάρτητο Μαθητικό 

Μοντέλο άρωντας έτσι τον περιορισμό της θεματικής εξάρτησης τον οποίο υφίσταται 

με την παρούσα μορφή. 

Το μοντέλο παρέχει πληροφορίες για τη συμπεριφορά του μαθητή και είναι 

εύκολο να χρησιμοποιηθεί και να συντηρηθεί από την μεριά του εκπαιδευτή, καθώς ο 

τελευταίος μπορεί να προσθέσει τα σχόλια του και να βλέπει τα αποτελέσματα σε ένα 

απλό κείμενο χωρίς υπολογιστικές διαδικασίες. 

Τα σχόλια του εκπαιδευτή είναι προσβάσιμα και από το μαθητή ο οποίος 

μπορεί να τα δει και να τα συζητήσει προσθέτοντας την δική του άποψη, ή να κρατάει 

σημειώσεις σχετικά με τους λόγους που προκάλεσαν λανθασμένη απόδοση. Με 

αυτόν τον τρόπο και δια μέσου του μοντέλου, επιτυγχάνεται μια αμφίδρομη σχέση 

μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτή. 
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(Σ) Το παραπάνω χαρακτηριστικό επηρεάζει τα συγκεκριμένα κριτήρια και ειδικά 

την βελτίωση της κατανόησης του περιεχομένου. Επιπλέον προωθεί την 

αυτοανάλυση του μαθητή. 

Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιεί αυτή την διαδικασία παροχής οδηγιών στους 

μαθητές μέσα από τις διορθωμένες από τον εκπαιδευτή εργασίες τους, βοηθώντας 

τους να βελτιώσουν την απόδοση τους. Το σύστημα κρατάει ποσοτικά και ποιοτικά 

σχόλια σε κάθε εργασία, αλλά επίσης διαμορφώνει ένα Μαθητικό Μοντέλο 

βασισμένο στις παρεχόμενες από τον εκπαιδευτή οδηγίες. 

Σύμφωνα με τη Susan Bull, αυτό το Μαθητικό Μοντέλο στοχεύει στο να 

βοηθήσει τους μαθητές να μελετούν την απόδοση τους, και να σκεφτούν πως θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν την δουλειά τους. To See Yourself-Write έχει διαφορετικό 

στόχο από αυτό ενός συμβατικού μοντέλου "... δεν σκόπευε να λειτουργεί ως πηγή 

πληροφορίας για ένα κλειστό υπολογιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ως μια πηγή 

πληροφόρησης για τον ίδιο το μαθητή. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά σημεία του 

μοντέλου αυτού" (Bull, 1997, σ. 315-326). 

Συμπερασματικά το See Yourself-Write εμφανίζεται ως ένα από τα 

καταλληλότερα Μαθητικά Μοντέλα το οποίο, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση αφού 

ικανοποιεί επιτυχώς όλα τα γενικά και ειδικά κριτήρια. 

Τέλος, παρότι τα μοντέλα Ι και Olae έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιηθεί 

για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μόνο γνωστικών αντικειμένων (μηχανικής και 

φυσικής αντίστοιχα) παρά ταύτα παρουσιάζουν αρκετά ενδιαφέρουσες ιδιότητες. 

3 , r 

Το Ι μοντέλο εισάγει την αναπαράσταση της αύξησης του γνωστικού πεδίου 

του εκπαιδευτή γεγονός το οποίο συνδυαζόμενο με τις διαγνωστικές ικανότητες του 

Μαθητικού Μοντέλου μέσω τεχνικών ΣΑΠ, το καθιστούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
3 

και καινοτομικό μοντέλο. Το Ι αξίζει να δοκιμαστεί τόσο και σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα όσο και σε συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 

To Olae με τη σειρά του, παρόλη την υπολογιστική πολυπλοκότητα που το 

διέπει, όσον αφορά στην αναπαράσταση της γνώσης αλλά και στη διαδικασία 

επιλογής κανόνων και την πρόβλεψη της γνωστικής κατάστασης του μαθητή (χρήση 

Bayesian network), περιγράφει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο 

διδασκαλίας ανάλογων γνωστικών αντικειμένων. 
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Η χρήση αυτού του Μαθητικού Μοντέλου σε μη ντετερμινιστικά γνωστικά 

αντικείμενα και σε συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, θα 

αποτελούσε αντικείμενο άξιο να μελετηθεί. 

Σύμφωνα με τα Γενικά και τα Συγκεκριμένα κριτήρια η αναλυτική μελέτη της 

εφαρμοσιμότητας του SYM στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση έχει ως 

ακολούθως: 

(Γ) Σύμφωνα με το πρώτο γενικό κριτήριο τα Μαθητικά Μοντέλα θα πρέπει: 

a. Να εξηγούν ακριβώς την μαθητική συμπεριφορά ανεξάρτητα του τομέα 

εφαρμογής. To SYBVI όντας θεματικά ανεξάρτητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στο οποίο υπάρχει ένας πραγματικός 

εκπαιδευτής και μία σειρά εργασιών προόδου ως μέρος της αξιολόγησης των 

μαθητών. To SYIM καταγράφοντας κάθε σχόλιο ή απορία του μαθητή δίνει 

στον εκπαιδευτή λεπτομερή περιγραφή των εξατομικευμένων μαθησιακών 

αναγκών του κάθε μαθητή. 

Σύμφωνα με το δεύτερο γενικό κριτήριο τα Μαθητικά Μοντέλα πρέπει 

b. Να παρουσιάζουν ευκολία χειρισμού και διατήρησης. To SYIM μέσω του 

απλού σχεδιασμού του, επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του τόσο από την 

πλευρά του εκπαιδευτή όσο και του μαθητή. Τα περισσότερα στοιχεία που 

αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων έχουν σχέση με αριθμητικά μεγέθη 

(βαθμολογίες επίδοσης) ή με σχόλια που έχουν τη μορφή απλού κειμένου 

χωρίς να εμπλέκουν δύσκολους μηχανισμούς διαχείρισης, αφού μερικές από 

τις ποιο κρίσιμες διαδικασίες όπως η ενημέρωση της Εκπαιδευτικής βάσης 

δεδομένων ή η προσθήκη /διαγραφή μαθητών ή μαθημάτων γίνονται 

αυτόματα με την επιλογή ενός πλήκτρου, τόσο στο περιβάλλον του 

Διαχειριστή όσο και του Εκπαιδευτή αλλά και του Μαθητή. 

Τέλος το τρίτο γενικό κριτήριο θέτει την προϋπόθεση ότι τα Μαθητικά Μοντέλα θα 

πρέπει: 

e Να είναι προσβάσιμα από τον μαθητή και διαθέσιμα για την παροχή 

πληροφοριών. Το γεγονός ότι το SYIM είναι προσβάσιμα μέσω Ιστού 

επιτρέπει την χρήση του σε εικοσιτετράωρη βάση. Ένα αρκετά σημαντικό 

στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι καμία πληροφορία που αφορά ένα 

συγκεκριμένο μαθητή δεν αποκρύπτεται από τον ίδιο, επιτρέποντας του με τον 
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τρόπο αυτό να έχει πρόσβαση σε όλα τα θέματα που αφορούν την επίδοση του 

και τις δυνατότητες βελτίωσης της. 

(Σ) Εκτός των Γενικών κριτηρίων σύμφωνα με τα Συγκεκριμένα κριτήρια τα 

Μαθητικά Μοντέλα πρέπει: 

a. Να είναι επωφελή τόσο στον εκπαιδευτή και όσο και στον μαθητή. To SYIM 

ικανοποιεί το κριτήριο αυτό μέσω των υπηρεσιών που παρέχει τόσο στους 

μαθητές όσο και στον εκπαιδευτή. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε κάθε ποιοτικό 

και ποσοτικό σχόλιο που αφορά την επίδοση τους, ενώ ο εκπαιδευτής από την 

άλλη πλευρά είναι σε θέση να κρατάει λεπτομερείς αναφορά της προόδου του 

κάθε μαθητή άλλα και των μαθησιακών του δυσκολιών. Παράλληλα το SYIM 

προωθεί μία πιο συστηματοποιημένη και συστηματική επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή γεγονός που είναι επωφελές και για τις δύο 

πλευρές. 

b. Να συμβάλουν στη βελτίωση της κατανόησης του περιεχομένου. To SYIM 

συμβάλλει στην βελτίωση της κατανόησης του περιεχομένου καθώς παρέχει στο 

μαθητή την πληροφόρηση του πώς να επιλύει τις απορίες του είτε μέσω των 

τεχνικών ΣΑΠ, είτε καταγράφοντας τις οδηγίες του εκπαιδευτή και τις συμβουλές 

του στο πώς να ξεπερνάει ο μαθητής κάποια δυσκολία στην επίδοση του (επιλογή 

ΗΤΙ). Το γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν αποστείλουν απεριόριστο αριθμό 

σχολίων ή αποριών προς τον εκπαιδευτή και να ξαναδούν τα σχόλια αυτά 

οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αναγκαίο στο μέλλον, επιτρέπει την εξαντλητική 

επίλυση της κάθε απορία τους. 

e Να προάγουν την σκέψη και αυτοανάλυση. Ο τρόπος οργάνωσης του SYIM 

παρακινεί τους μαθητές να γράφουν τις σκέψεις τους είτε ως απορίες είτε ως 

σχόλια προς τον εκπαιδευτή. Αυτή η μορφή επικοινωνίας μέσω γραπτού λόγου, 

σε αντίθεση με το προφορικό, επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα 

τη φύση και το περιεχόμενο των αποριών τους αφού πρέπει να ενεργοποιήσουν 

την κριτική σκέψη τους ώστε να μετασχηματίσουν τους συλλογισμούς τους σε 

συγκεκριμένα ερωτήματα. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η διαδικασία 

αυτοανάλυσης των μαθητών οι οποίοι έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της 

επανάκτησης των συγκεκριμένων μηνυμάτων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

d. Να διευκολύνουν την επίβλεψη των μαθητών. Η ύπαρξη βοηθητικών διαδικασιών 

στο SYIM που είναι στη διάθεση του εκπαιδευτή, διευκολύνουν κατά πολύ τη 
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διαδικασία επίβλεψης των μαθητών. Ο εκπαιδευτής μπορεί να έχει μια ποιο 

συστηματική εικόνα των αλληλεπιδράσεων με τους μαθητές και των οδηγιών που 

τους παρείχε είτε σε ατομικό είτε σε επίπεδο συνόλου. Παράλληλα ο εκπαιδευτής 

έχει στη διάθεση του αρκετά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη πρόοδο του 

κάθε μαθητή ή ακόμη και την επίδοση όλης της μαθητικής ομάδας σε διάφορα 

σημεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πχ επίδοση σε μία ή περισσότερες 

εργασίες προόδου ή σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης). Οι πληροφορίες 

αυτές είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευτή μέσω πολύ απλών διαδικασιών στο 

περιβάλλον του Εκπαιδευτή. 

7.3 Σύγκριση SYIM με άλλα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Ιστού. 

Η σύγκριση του περιβάλλοντος SYIM έγινε έναντι των πέντε πιο 

επιτυχημένων και ευρέως διαδεδομένων Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Ιστού. 

Σκοπός της σύγκρισης αυτής ήταν η διερεύνηση της επάρκειας του SYIM 

στην κάλυψη των τριών κατηγοριών χαρακτηριστικών σύγκρισης όπως αυτά 

θεσπίζονται από τη σχετική βιβλιογραφία που παρέχεται από ανάλογους οργανισμούς 

αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων (CAOEDS, 2001; FutureU, 2001; CFL, 

2001 ;CAIT, 2000). 

7.3.1 Μεθοδολογία σύγκρισης 

Στην προσπάθεια σύγκρισης του SYIM με τα πιο επιτυχημένων και ευρέως 

διαδεδομένα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα έπρεπε να επιλυθούν δύο κρίσιμα 

ζητήματα. Πρώτον έπρεπε να αναγνωριστούν τα πιο δημοφιλέστερα και πετυχημένα 

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και δεύτερον να καθοριστούν τα κρίσιμα εκείνα 

χαρακτηριστικά, βάση των οποίων τα Περιβάλλοντα αυτά θα μπορούσαν να 

συγκριθούν. Τα σχετικά άρθρα τα οποία παρουσιάζονται σε τέσσερις οργανισμούς οι 

οποίοι εξειδικεύονται σε ανάλογες μελέτες., αποτέλεσαν τον πυρήνα για την 

υλοποίηση αυτής της συγκριτικής μελέτης. 

Έτσι με βάση τα στοιχεία και τη σχετική βιβλιογραφία που παρέχεται από 

τους οργανισμούς " Comparative analysis of online educational delivery applications" 

(CAOEDS, 2001), "Future University" (FutureU, 2001), "Center for Flexible 

Learning" (CFL, 2001), "Center for the Application of Information Technologies" 

(CAIT, 2000), επιλέχθηκαν πέντε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα προς σύγκριση καθώς 
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και τριάντα επτά χαρακτηριστικά (τα περισσότερα κοινώς εμφανιζόμενα στις 

μελέτες) ως βάση σύγκρισης. Τα περιβάλλοντα που επιλέχθηκαν, καθώς και οι 

επίσημες πηγές διάθεσης τους που αποτέλεσαν και πηγές περαιτέρω πληροφόρησης 

για τα περιβάλλοντα αυτά, είναι: 

WebCT, ver 3.5 Αποτελεί προϊόν του Πανεπιστημίου British Columbia. 

(WebCT Home page http://www.webct.com/) το οποίο διευκολύνει τη δημιουργία 

αρκετά προηγμένων εκπαιδευτικών χώρων για την διδασκαλία μαθημάτων σε 

περιβάλλον Ιστού. To WebCT μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μη τεχνικά 

έμπειρους δασκάλους με σκοπό να επιτευχθεί εξ' ολοκλήρου η διδασκαλία ενός 

μαθήματος μέσω Ιστού, ή απλώς να βοηθήσει στην ηλεκτρονική δημοσίευση 

εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη κάποιου μαθήματος. To WebCT θεωρείται 

ίσως το ποίο επιτυχημένο και ευρέως διαδεδομένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Ιστού 

το οποίο παρέχει πληθώρα εργαλείων όπως δυνατότητα συζητήσεων (conferencing 

system ή on-line chat), παρακολούθηση επίδοσης μαθητή (student progress tracking, 

group project organization, student self-evaluation, grade maintenance), εργαλεία 

πλοήγησης και χώρο ανάπτυξης σελίδων μαθητών (navigation tools, student 

homepages), ερωτηματολόγια (auto-marked quizzes), αυτόματη δημιουργία 

περιεχομένων (automatic index generation), πρόγραμμα διεξαγωγής του μαθήματος 

(course calendar) και άλλα. 

Web Course in a Box, ver 4. Αποτελεί προϊόν της εταιρίας madDuck 

Technologies, η οποία μετά τον Απρίλιο του 2000 ενσωματώθηκε με την Blackboard 

Inc. (WCB Home http://www.madduck.com/wcb/ docs_v4/wcbindex.html). To 

περιβάλλον αυτό έχει ανάλογη χρήση με αυτή του WebCT αποσκοπώντας στην 

εύκολη δημιουργία εκπαιδευτικών χώρων για τη διδασκαλία μέσω Ιστού. 

Courselnfo, ver 5. Αποτελεί προϊόν της εταιρίας Blackboard (Blackboard 

Home page http://www.blackboard.net). To περιβάλλον αυτό χρησιμοποιείται για την 

δημιουργία εικονικών Πανεπιστημίων, και την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. 

Επιτρέπει σε ένα καθηγητή τη δημιουργία εικονικών τάξεων σε ένα κεντρικό 

διακομιστή (server). To Courselnfo χρησιμοποιεί ένα εύκολο στη χρήση διακομιστή ο 

οποίος μπορεί να εγκατασταθεί τοπικά σε ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα και να παρέχει 

υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτών οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση 

σε περιβάλλον Ιστού. Το προϊόν αυτό αποτελεί μία από τις δυναμικά ανερχόμενες 
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λύσεις για την εκπαίδευση μέσω Ιστού σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα αφού μπορεί να 

υποστηρίξει την εκπαίδευση χιλιάδων χρηστών. 

Virtual U, ver2.5. Είναι προϊόν της εταιρίας Virtual Learning Environments 

Ine, αρχικώς αναπτυγμένο από το Simon Fraser University. (Virtual-U Home page 

http://www.vlei.com/). Βασισμένο στη τεχνολογία κεντρικού εξυπηρετητή (server 

based) επιτρέπει το σχεδιασμό εικονικών Πανεπιστημιακών κοινοτήτων με χώρους 

διεξαγωγής μαθημάτων, βιβλιοθήκης, αναψυχής (coffee room). Παράλληλα συμβάλει 

στον εύκολο σχεδιασμό και παράδοση μαθημάτων σε περιβάλλον Ιστού. Θεωρείται 

αρκετά κατάλληλο για Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για την 

χρήση του από εταιρίες που θέλουν ένα εύχρηστο και ευέλικτο και πλήρες 

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για την εκπαίδευση του προσωπικού τους μέσω Ιστού. 

TopClass, ver 5. Είναι προϊόν της εταιρίας WBT Systems. (TopClass Home 

page http://www.wbtsystems.com/). To TopClass βασισμένο και αυτό στη τεχνολογία 

κεντρικού διακομιστή, έχει σχεδιαστεί για την διαχείριση παράδοση και υποστήριξη 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλον Ιστού. Επιπροσθέτως παρέχει αρκετά 

εργαλεία υποστήριξης και συνεργασίας στους χρήστες του όπως, εσωτερική 

ανταλλαγή μηνυμάτων (built-in messaging) ή χώρους συζητήσεων (conferencing 

areas), επιτυγχάνοντας την εύκολη και ορθή διαχείριση τόσο των μαθητών όσο και 

των καθηγητών αλλά και του εκπαιδευτικού υλικού που τους αντιστοιχεί 

Στη λίστα των αρκετά διαδεδομένων περιβαλλόντων εμφανίζονται και τα 

προϊόντα Intralearn (Intralearn Home page http://air.intralearn.com/index.html) και 

Learning Space (Learning Space Home page http://www.learningspace.org/), τα 

χαρακτηριστικά των οποίων δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση από αυτά 

των πέντε προαναφερθέντων. 

Από την άλλη πλευρά τα χαρακτηριστικά σύγκρισης των περιβαλλόντων 

διακρίθηκαν σε τρεις κατηγορίες: 

• Χαρακτηριστικά Διαχείρισης (έξι συνολικά) 

• Χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Μαθητών (δεκατρία συνολικά) 

• Χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Καθηγητών (δεκαεπτά συνολικά) 

Τα χαρακτηριστικά αυτά ανά κατηγορία και ανά Εκπαιδευτικό Περιβάλλον 

αναλύονται στη συνέχεια. 
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Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού 

Περιβάλλοντος του SYIM ο αριθμός των χαρακτηριστικών σύγκρισης είναι 

μειωμένος κατά δύο (δώδεκα Χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Μαθητών για το SYIM 

αντί για τα δεκατρία συνολικά και δεκαέξι Χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης 

Καθηγητών για το SYIM αντί για δεκαεπτά συνολικά) διότι τοσό το ένα κριτήριο 

(αριθ. 12) από τα Χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Μαθητών και το άλλο κριτήριο 

(αριθ. 15) από τα Χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Καθηγητών αντίστοιχα, αφορούν 

την υποστήριξη σύγχρονης επικοινωνίας η οποία είναι εκτός των προδιαγραφών του 

SYIM δεδομένου ότι το περιβάλλον αυτό έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη 

δραστηριοτήτων ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. 

7.3.1.1 Χαρακτηριστικά Διαχείρισης 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει έξι βασικά χαρακτηριστικά για την εκτέλεση 

διαχειριστικών διεργασιών στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα όπως, η δυνατότητα 

διαχείρισης εγγραφών αλλαγής κωδικών (password) κλπ. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5) εμφανίζεται η υποστήριξη των 

χαρακτηριστικών αυτών (Ναι/Όχι) από το κάθε Εκπαιδευτικό Περιβάλλον 

συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος SYIM. 

Χαρακτηριστικά 

Ελεγχόμενη Πρόσβαση 

Διαχείριση Εγγραφών 

Απομακρυσμένη 

Διαχείριση 

Ασφάλεια Δεδομένων 

Διαχείριση Πληρωμών 

Πλατφόρμα Λειτουργίας 

Web CT 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ο 

Win NT 4 

Unix, 

Linux 

Courselnfo 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Win NT 4 

Unix 

Linux 

TopClass 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

Win NT 4 

Unix, 

Linux 

Virtual U 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

Win NT 4 

Unix, 

Linux 

WCB 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

Win NT 4 

Unix 

Linux 

SYIM 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

Win NT 4 

Πίνακας 5:Συγκριτικά χαρακτηριστικά Διαχείρισης. 

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν: 

1. Την δυνατότητα Ελεγχόμενης Πρόσβασης με τη χρήση ειδικών κωδικών 

(password) 

2. Την δυνατότητα διαχείρισης εγγραφών, όπως νέοι μαθητές κλπ. 
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3. Την δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης του περιβάλλοντος μέσω Ιστού ή 

Telnet, Ftp κλπ. 

4. Ασφάλεια δεδομένων / χρήση ειδικού λογισμικού. 

5. Τη διαχείριση πληρωμών 

6. Στοιχεία για την πλατφόρμα λειτουργίας (Unix, Windows 95/98/00 ή NT) 

7.3.1.2 Χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Μαθητών 

Τα χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Μαθητών αναφέρονται σε διεργασίες οι 

οποίες διευκολύνουν το μαθητή στην συμμετοχή και την παρακολούθηση μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας παρέχοντας του χρήσιμες πληροφορίες. Η ύπαρξη 

τέτοιων διεργασιών θεωρούνται απαραίτητες στα πλαίσια της Εκπαίδευσης μέσω 

Ιστού όπου οι δυνατότητες παροχής βοήθειας στους μαθητές είναι αρκετά 

περιορισμένες. Ένα αρκετά πολύπλοκο και δύσκολο στη χρήση Εκπαιδευτικό 

Περιβάλλον, δυσχεραίνει κατά πολύ τη προσπάθεια του μαθητή να 

παρακολουθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία δεδομένου ότι ο μαθητής βρίσκεται 

μακριά από τον εκπαιδευτή αλλά και από τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό. 

Έτσι στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα τα βασικά χαρακτηριστικά 

εξυπηρέτησης Μαθητών περιλαμβάνουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στη 

συνέχεια: 

1. Την δυνατότητα αυτοαξιολόγησης μέσω σύντομων τεστ ή ερωτήσεων 

quizz παραγόμενα από το σύστημα. 

2. Την παρακολούθηση της προόδου. 

3. Την πρόσβαση στην ατομική βαθμολογία. 

4. Την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το μάθημα (πχ πρόσβαση σε 

ενημερωτικές ηλεκτρονικές σελίδες). 

5. Τη δυνατότητα πραγματοποίησης έρευνας εντός του εκπαιδευτικού 

υλικού. 

6. Τη δημιουργία προσωπικών σελίδων. 

7. Την υπενθύμιση των εργασιών 

8. Την καταγραφή/σημείωση εκπαιδευτικού υλικού που έχει διαβαστεί 

(Bookmarking) 

9. Τη χρήση λεξιλογίου (glossary) 
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10. Τη δυνατότητα της κοινής χρήσης ή της αποστολής αρχείων (υπηρεσίες 

file sharing). 

11. Την υποστήριξη ασύγχρονης επικοινωνίας (χώρο συζητήσεων-

δυνατότητα αποστολής e-mail) 

12. Την υποστήριξη σύγχρονης επικοινωνίας (ομιλίας σε πραγματικό χρόνο, 

τηλεδιάσκεψη κλπ). 

13. Τη δυνατότητα χρήσης βοήθειας με τη μορφή κειμένου οδηγιών (Help). 

Η υποστήριξη των χαρακτηριστικών αυτών από το κάθε Εκπαιδευτικό 

Περιβάλλον και το περιβάλλον του SYIM, εμφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα 

(Πίνακας 6). 

Χαρακτηριστικά 

Αυτοαξιολόγηση 

Παρακολούθηση 

προόδου 

Ατομική βαθμολογία 

Πληροφορίες σχετικές 

με το μάθημα 

Έρευνα εντός του 

εκπαιδευτικού υλικού 

Προσωπικές σελίδες 

Υπενθύμιση εργασιών 

Καταγραφή/σημείωση 

εκπαιδευτικού υλικού 

Χρήση λεξιλογίου 

Κοινή ΧΡήση 

αποστολή αρχείων 

Ασύγχρονη 

επικοινωνία 

Σύγχρονη επικοινωνία 

Χρήςη βοήθειας 

Web CT 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

e-mal BBS, 

Discussion 

Ν 

Chat, White 

board 

Ν 

Courselnfo 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

0 

Ν 

Ν 

e-mal BBS, 

Discussion 

Ν 

Chat, Voice 

chat, White 

board 

Ν 
._ . 

TopClass 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

e-mal BBS, 

Discussion 

0 

Ν 

Virtual U 

ο 

0 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

0 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

e-mal BBS, 

Discussion 

0 

Ν 

WCB 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ο 

Ν 

Ν 

0 

0 

Ν 

Ν 

e-mal BBS, 

Discussion 

Ν 

Chat, 

White 

board 

Ν 

SYIM 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ο 

Ν 

0 

Ν 

0 

Ν 

BBS, 

Discussion 

0 

Ν 

Πίνακας 6: Συγκριτικά χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Μαθητών. 
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7.3.1.3 Χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Καθηγητών 

Παρομοίως τα χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Καθηγητών αναφέρονται σε 

διεργασίες οι οποίες έχουν διπλό στόχο. Ο πρώτος αποσκοπεί στη διευκόλυνση 

του καθηγητή στη δημιουργία ενός μαθήματος και των αντιστοίχων 

δραστηριοτήτων που διέπουν τη διδασκαλία του μέσω του περιβάλλοντος του 

Ιστού. Τέτοιες διεργασίες μπορούν να θεωρηθούν ο καθορισμός και η ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού υλικού, η επιλογή εργασιών αξιολόγησης, ο καθορισμός της 

ομάδας συμμετεχόντων, η δημιουργίας σύγχρονων ή ασύγχρονων 

δραστηριοτήτων κλπ. 

Ο δεύτερος στόχος προσβλέπει στη διευκόλυνση του καθηγητή στην 

παρακολούθηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μερικές από τις χρήσιμες 

πληροφορίες που παρέχονται αφορούν, στην επίδοση των μαθητών, στη 

συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες (ολοκλήρωση εργασιών ή 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού, στη συμμετοχή σε συζητήσεις κλπ). 

Έτσι στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα τα βασικά χαρακτηριστικά 

εξυπηρέτησης Καθηγητών περιλαμβάνουν: 

1. Τη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης του μαθήματος (ύπαρξη σχετικών 

εργαλείων). 

2. Τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας πίνακα περιεχομένων. 

3. Τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας λεξιλογίου. 

4. Τη διαχείριση εγγραφών (καθορισμός ομάδας συμμετεχόντων) 

5. Τη διαχείριση εγγράφων, όπως για παράδειγμα: των εργασιών που 

υποβάλλονται από τους μαθητές. 

6. Τη δυνατότητα έρευνας στα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού. 

7. Τη δημιουργία σελίδων για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη 

διεξαγωγή του μαθήματος. 

8. Τη δυνατότητα μαζικών διαγραφών. 

9. Την ύπαρξη βιβλίου βαθμολογίας (Gradebook) 

10. Την παρακολούθηση συμμετοχής των μαθητών στις διάφορες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που έχουν θεσπιστεί. 

11. Τη δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης μαθητών σε τμήματα του 

εκπαιδευτικού υλικού. 
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12. Την παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών επί των εργασιών 

αξιολόγησης (assignment progress tracking). 

13. Την αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας 

14. Την δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας κουίζ 

15. Εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας 

16. Εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας 

17. Τη δυνατότητα χρήσης βοήθειας. 

Η υποστήριξη των χαρακτηριστικών εξυπηρέτησης Καθηγητών από τα πέντε 

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και το SYIM, εμφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα 

(Πίνακας 7). 

Χαρακτηριστικά 

Σχεδιασμός και ανάπτυξης 

μαθήματος 

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων 

Δημιουργία λεξιλογίου 

Διαχείριση εγγραφών 

Διαχείριση εγγράφων 

Έρευνα εντός του εκπαιδευτικού 

υλικού 

Δημιουργία σελίδων για την 

παροχή χρήσιμων πληροφοριών 

Δυνατότητα μαζικών διαγραφών 

Βιβλίο βαθμολογίας 

Παρακολούθηση συμμετοχής 

Ελεγχόμενη πρόσβαση 

Παρακολούθηση της επίδοσης 

των μαθητών 

Αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας 

Δημιουργία κουίζ 

Εργαλεία ασύγχρονης 

επικοινωνίας 

Εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας 

Χρήση βοήθειας 

Web CT 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Courselnfo 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

Ο 

0 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

TopClass 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

Virtual U 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ο 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

Ν 

Ο 

Ν 

Ο 

Ν 

WCB 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

SYIM 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

0 

Ν 

0 

Ν 

Πίνακας 7: Συγκριτικά χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης Καθηγητών. 
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Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των χαρακτηριστικών για τη κάθε κατηγορία 

για τα πέντε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και το ποσοστό κάλυψης των 

χαρακτηριστικών, εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 8). 

Χαρακτηριστικά 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ (6) 

ΜΑΘΗΤΩΝ (13) 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (17) 

ΣΥΝΟΛΟ (36) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (%) 

Web CT 

5 

13 

17 

35 

97 

Courselnfo 

6 

11 

13 

30 

83 

TopClass 

5 

12 

15 

32 

89 

Virtual U 

5 

8 

13 

26 

72 

WCB 

5 

9 

15 

29 

80 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα της σύγκρισης χαρακτηριστικών 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα προϊόντα αυτά βελτιώνονται συνεχώς καθώς 

σχεδόν σε ετήσια βάση κυκλοφορούν νέες εκδόσεις τους. 

Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τα αντίστοιχα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 

χαρακτηριστικών που ικανοποιεί το περιβάλλον του SYIM. 

Χαρακτηριστικά 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ (6) 

ΜΑΘΗΤΩΝ (12) 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (16) 

ΣΥΝΟΛΟ (34) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (%) 

SYIM 

5 

9 

14 

28 

82 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα της σύγκρισης χαρακτηριστικών SYIM 

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού 

Περιβάλλοντος του SYEVI, ο αριθμός των χαρακτηριστικών είναι μειωμένος κατά 

δύο. 

7.4 Σύγκριση SYIM σε επίπεδο καινοτομικών υπηρεσιών και ΣΑΠ 

Πέρα από τη σύγκριση του SYIM με τα αντίστοιχα εμπορικώς επιτυχημένα 

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Ιστού σε επίπεδο υπηρεσιών, γίνεται αναφορά και στις 

καινοτομικές υπηρεσίες που ενσωματώνονται στο περιβάλλον του SYIM σε σχέση με 

τα περιβάλλοντα αυτά. Σκοπός της σύγκρισης αυτής ήταν η ανάδειξη των 
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καινοτομικών υπηρεσιών του υλοποιημένου περιβάλλοντος έναντι των εμπορικώς 

επιτυχημένων Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Ιστού. 

Οι καινοτομικές αυτές υπηρεσίες έχουν ως βάση τους τεχνικές οι οποίες 

υιοθετήθηκαν με τη μία ή την άλλη μορφή, τόσο από Ευφυή Διδακτικά Συστήματα 

και Προσαρμόσιμα Υπερμεσικά Συστήματα όσο και από Εκπαιδευτικά Συστήματα 

Ιστού (βλ. Κεφ. 2). Οι υπηρεσίες αυτές, όπως αναλυτικά περιγράφονται και στο 

Κεφάλαιο 4, είναι: 

α. Υπηρεσίες εξατομικευμένης μοντελοποίησης των μαθητών 

Στα πλαίσια της εξατομικευμένης μοντελοποίησης των μαθητών το 

περιβάλλον του SYIM καταγράφει δύο είδη πληροφοριών: 

i. Ποιοτικές πληροφορίες (σχόλια και παρατηρήσεις του εκπαιδευτή και του 

μαθητή) 

ii. Ποσοτικές πληροφορίες (βαθμολόγια, ιστογράμματα κλπ.) οι οποίες αφορούν 

στην πρόοδο και τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Οι υπηρεσίες της κατηγορίας αυτής καταγράφουν μεταξύ άλλων τόσο τις 

απορίες του κάθε μαθητή (δυσνόητες θεματικές περιοχές) όσο και τις 

εξατομικευμένες οδηγίες του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο όσο αφορά τους 

τομείς που πρέπει να επιδείξει βελτίωση. 

Ανάλογες υπηρεσίες έχουν υιοθετηθεί στο παρελθόν από ΕΔΣ κυρίως 

θεματικής εξειδίκευσης, ειδικού σκοπού και έξυπνων υπερμέσων (D3 Trainer, 

Training Express, LAT, GETMAS - βλ. Κεφ. 2) όσο και από ΠΥΣ κυρίως από 

Εκπαιδευτικά Υπερμέσα (ELM-ART, InterBook - βλ. Κεφ. 2). 

β. Υπηρεσίες σύγκρισης πολλών Μαθητικών Μοντέλων. 

Πέρα από την ύπαρξη υπηρεσιών εξατομικευμένης μοντελοποίησης, στο 

Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Ιστού SYIM είναι διαθέσιμες υπηρεσίες που συμβάλλουν 

στη σύγκριση πολλών Μαθητικών Μοντέλων υποβοηθώντας τον εκπαιδευτή στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Μερικές από υπηρεσίες αυτές είναι : 

i. Η συγκεντρωτική εικόνα που είναι σε θέση να ο εκπαιδευτής να έχει από την 

λίστα αποριών όλων των εκπαιδευομένων (επιλογή "View all 

misconceptions") 
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ii. Η ποιοτική κατανομή των αποριών των εκπαιδευομένων ανά κεφάλαιο και 

παράγραφο του εκπαιδευτικού υλικού ( επιλογή "Misconception by chapter") 

iii. Ο Έλεγχος αποριών σύμφωνα με την ποσοτική επίδοση των 

εκπαιδευομένων.(επιλογή "Misconception by grade") 

iv. Λίστα αδυναμιών προόδου ανά εκπαιδευόμενο (επιλογή " View all ΗΤΙ 

discussions") 

Ανάλογες υπηρεσίες έχουν υιοθετηθεί στο παρελθόν από ΕΣΙ κυρίως 

προχωρημένων τεχνολογιών (Intelligent Helpdsk System, HyperClasroom-βλ. Κεφ. 

2) 

γ. Ενσωμάτωση τεχνικών Συλλογισμού Ανάλογων Περιπτώσεων. 

Η ενσωμάτωση τεχνικών ΣΑΠ στο περιβάλλον του SYIM, αποσκοπεί στην 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας απάντησης των αποριών των εκπαιδευομένων 

αξιοποιώντας τη προϋπάρχουσα γνώση, ανάλογων περιπτώσεων, που είναι 

διαθέσιμες στο περιβάλλον του SYIM. 

Με βάση την ύπαρξη δύο σεναρίων , Σενάριο Α- "Μη ύπαρξη ανάλογης 

περίπτωσης" και Σενάριο Β- 'Ύπαρξη ανάλογης περίπτωσης", στο SYEVI 

υλοποιήθηκε η διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης. Η διαδικασία αυτή 

συνδυάζει δύο ερευνητικές μεθόδους, έρευνας ελεγχόμενου λεξιλογίου και ελεύθερη 

έρευνα σε όλο το κείμενο, τον αυτόματο καθορισμό θεματικής ενότητας προς έρευνα 

(κατ' αναλογία της επιλογής βάσης δεδομένων προς έρευνα), και τη δυνατότητα 

χρήσης προεπιλεγμένων λέξεων κλειδιών (κατ' αναλογία των "descriptors") που 

έχουν προκαθοριστεί από τον εκπαιδευτή, με σκοπό τον επιτυχή εντοπισμό ανάλογης 

απορίας (περίπτωσης). 

Η διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης στο SYIM, συνδυάζει τη 

δυνατότητα επιτυχημένων αναζητήσεων ανάλογων αποριών, την έλλειψη 

πολυπλοκότητας, την παροχή καθοδήγησης στον εκπαιδευόμενο, διασφαλίζοντας 

κατά το περισσότερο δυνατό την επιτυχία της έρευνας όσον αφορά στην 

εννοιολογική σχετικότητα των ανακτημένων περιπτώσεων 

Η τεχνική του ΣΑΠ αποτελεί διαδεδομένη μέθοδο Τεχνητής Νοημοσύνης η 

οποία έχει γνωρίσει ευρύτατη χρήση για θέματα όπως η διερεύνηση διανοητικών 

συμπεριφορών ο προγραμματισμός και η επίλυση προβλημάτων (Han 1993' Feifer 

and Allender, 1994; Schult and Reimann 1995; Ashley and Aleven 1991; Duand 
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McCalla 1991; Kolodner, 1991) και έχει ενσωματωθεί σε διάφορα ΕΔΣ, ΠΥΣ και 

ΕΣΙ, όπως τα CALAT (Kiyama et. al, 1997), GETMAS (Wong and Chan, 1997), 

KBS-Hyperbook (Henze et al., 1999), ACE (Specht and Oppermann, 1998), 

SmartGuide (Gates et al., 1998), ELM-ART-II (Weber and Specht, 1997), ART-Web 

(Weber, 1999), AHA (De Bra and Calvi, 1998) και το Ι3 Μοντέλο Εφυούς 

Εξατομικευμένης Διδιασκαλίας (McCormack 1995, ρ. 5). 

Κατά την εκτέλεση των τεχνικών ΣΑΠ στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του 

SYIM διεξάγονται παράλληλα οι ακόλουθες δυο διεργασίες. 

Η μία αφορά την ανάπτυξη ειδικού λεξιλογίου (ontology thesaurus) για το 

συγκεκριμένο μάθημα (επιλογή "Chapter\Keyword\Misconception KB view for 

assignment"). Ανάλογη ιδέα ανάπτυξης ειδικών λεξιλογίων έχει χρησιμοποιηθεί για 

να βοηθήσει τις αναζητήσεις βιβλιοθηκονόμων ( Fidel, 1991). 

Η δεύτερη, οποία συμβάλλει και στη σύγκριση Μαθητικών Μοντέλων, αφορά 

στην κατάταξη των πιο βοηθητικών απαντήσεων σε απορίες που έγιναν στα πλαίσια 

συγκεκριμένου κεφαλαίου (επιλογή "View KB rating for this chapter") (Tsinakos and 

Margaritis, 200le). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του SYIM, ο 

βαθμός αξιοποίησης της διαδικασίας αυτόματης απάντησης των αποριών των 

εκπαιδευομένων, ενισχύεται συνεχώς με την προοδευτική χρήση του SYIM στο ίδιο 

μάθημα, καθώς η Εκπαιδευτική Βάση Δεδομένων εμπλουτίζεται σταδιακά 

αυξάνοντας τον όγκο της προϋπάρχουσας γνώσης. Ανάλογες τεχνικές έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων Έμπειρων Συστημάτων 

(reusable expert systems) (Schreiber et. al, 1994; Buchanan and Smith, 1989, White 

andSleeman 1998). 

7.4.1 Καινοτομικές υπηρεσίες του SYIM έναντι του See Yourself Write και του I 

Στα πλαίσια της αναφοράς στις καινοτομικές υπηρεσίες που ενσωματώνονται 

στο περιβάλλον του SYIM είναι χρήσιμο να αναδειχθούν και οι βελτιώσεις 

παρουσιάζει το SYIM έναντι του See Yourself Write και του Ι3. 

Αναλυτικότερα οι βελτιώσεις που παρουσιάζονται στο SYIM έναντι του See 

Yourself Write είναι οι ακόλουθες: 

• To SYEVI είναι θεματικά ανεξάρτητο. Αντίθετα το See Yourself Write εξυπηρετεί 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (εκμάθηση ξένης γλώσσας). 
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• Στο SYIM δεν υπάρχουν προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης δίνοντας την 

ευελιξία στον εκπαιδευτή να διαλέξει τα κατάλληλα κριτήρια για τις ανάλογες 

εργασίες προόδου. Αντίθετα το See Yourself Write έχει προκαθορισμένα κριτήρια 

ανεξάρτητα του είδους της εργασίας. 

• To SYIM υιοθετεί την αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης, ενώ στο See 

Yourself Write υπάρχει προκαθορισμένη περιγραφική κλίμακα αξιολόγησης 

("good", "ok", κλπ) διαφορετική για κάθε κριτήριο. 

• To SYIM είναι διαθέσιμο σε περιβάλλον Ιστού ενώ το See Yourself Write όχι. 

• To SYIM δίνει μεγάλη βαρύτητα στην επεξεργασία των μαθητικών αποριών 

(misconceptions) πράγμα το οποίο δεν γίνεται στο See Yourself Write. 

• To SYIM ενσωματώνει τεχνικές ΣΑΠ, ενώ το See Yourself Write βασίζεται στην 

εκτέλεση προκαθορισμένων κανόνων (Rule Based). 

• Στο SYIM ο μαθητής έχει την δυνατότητα να δει και να αξιοποιήσει τη γνώση 

των συμμαθητών του μέσα από την διαδικασία ανάγνωσης των απαντήσεων 

αναλόγων αποριών, δυνατότητα που απουσιάζει από το See Yourself Write. 

• Παράλληλα η γνώση που βρίσκεται αποθηκευμένη στο SYIM είναι 

επαναχρησιμοποιήσιμη και συνεχώς αυξανόμενη, πράγμα το οποίο επίσης 

απουσιάζει από το See Yourself Write. 

• To SYIM δίνει την δυνατότητα γραφικών αναπαραστάσεων των ποσοτικών και 

των ποιοτικών πληροφοριών (π.χ. βαθμολογία επίδοσης ή αριθμό αποριών ανά 

κεφάλαιο αντίστοιχα) που χαρακτηρίζουν το ατομικό προφίλ του μαθητή, 

δυνατότητα η οποία δεν είναι διαθέσιμη στο See Yourself Write. 

• To SYIM παρέχει υπηρεσίες σύγκρισης πολλών Μαθητικών Μοντέλων, ενώ 

ανάλογη πληροφορία δεν δίνεται από το See Yourself Write. 

• To SYIM συμβάλει στην ανάπτυξη ειδικού λεξιλογίου ανά μάθημα, δυνατότητα η 

οποία δεν είναι διαθέσιμη στο See Yourself Write. 

Τέλος το SYIM συγκρινόμενο με το Ι3 όσο αφορά τη διαδικασία 

ενσωμάτωσης τεχνικών ΣΑΠ, αξίζει να σημειωθεί ότι το Ι3 κάνει χρήση της 

μεθοδολογίας της σειριακής έρευνας, εξετάζοντας μία προς μία όλες περιπτώσεις της 

βιβλιοθήκης για την εύρεση ανάλογης περίπτωσης (βλ. κεφ. 3, σελ. 42) ενώ 

διαδικασία εύρεσης ανάλογης περίπτωσης στην Εκπαιδευτική βάση δεδομένων του 
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SYIM, συνδυάζει δύο ερευνητικές μεθόδους, έρευνα ελεγχόμενου λεξιλογίου και 

ελεύθερη έρευνα, ενώ παράλληλα φροντίζει για τον αυτόματο καθορισμό της 

θεματικής ενότητας προς έρευνα και την δυνατότητα χρήσης προεπιλεγμένων λέξεων 

κλειδιών (descriptors) που έχουν προκαθοριστεί από τον εκπαιδευτή (βλ. κεφ. 4, σελ. 

72). 

7.5 Συμπεράσματα 

Στην εξ1 αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Field, 1982; 

Moore 1989, p. 1-6; Holmerg 1984, p. 49-54), θεωρείται ιδιαίτερης κρισιμότητας η 

ύπαρξη διαδικασιών που προωθούν και αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου ή την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων 

με την ατομική ή συνεργατική εκμάθηση. Ειδικά στο μοντέλο της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η παρακολούθηση διαδικασιών όπως, η πρόοδος των 

εκπαιδευομένων, η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, η καταγραφή του ατομικού 

προφίλ των εκπαιδευομένων είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της ασυνέχειας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Pernici and Casati, 1997; Relan and Gillani, 1997) 

Η υλοποίηση του See Yoursefl IMprove, βασισμένο εν μέρη στην ιδέα της 

Suzan Bull (Bull 1997), αποβλέπει στην επίλυση ανάλογων προβλημάτων της 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η κεντρική ιδέα υλοποίησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος SYIM 

αποσκοπεί στο: 

i. Να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να παρακολουθεί τις εξατομικευμένες 

μαθησιακές ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου, 

ii. Να βοηθήσει στη καταγραφή και οργάνωση των οδηγιών από τον εκπαιδευτή 

προς κάθε έναν από τους εκπαιδευόμενους, 

iii. Να παρέχει στο κάθε εκπαιδευόμενο την αίσθηση της εξατομικευμένης 

διδασκαλίας, στήριξης και παρακολούθησης προόδου, πώς να ξεπερνά 

μαθησιακές δυσκολίες και να εμβαθύνει, 

iv. Να βοηθάει στον εντοπισμό διδακτικών αδυναμιών. 

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχει το SYIM στα πλαίσια του μαθητικού 

μοντέλου που δημιουργεί είναι: 

• Ποσοτικές πληροφορίες, που αφορούν την πρόοδο του κάθε εκπαιδευόμενου, με 

βάση την αποδιδόμενη βαθμολογία. 
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• Ποιοτικές πληροφορίες, που αφορούν τα διατυπωμένα σχόλια αξιολόγησης του 

εκπαιδευτή σχετικά με τη διαδικασία προόδου του κάθε εκπαιδευόμενου. 

Το μοντέλο του SYIM μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μοντέλο Ανίχνευσης 

Γνώσης (knowledge tracing) καθώς αναφέρεται στο πρόβλημα του τι ξέρουν οι 

μαθητές, συμπεριλαμβάνοντας την σωστή γνώση του τομέα καθώς και τις 

συγκροτημένες απορίες (Anderson et al., 1995, p. 107-207). 

Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στην υποβοήθηση των μαθητών να σχηματίσουν 

σαφή εικόνα της πορείας της προόδου τους και να σκεφτούν πιθανούς τρόπους που 

θα τη βελτιώσουν: 

• Βλέποντας και αλληλεπιδρώντας με ένα μαθητικό πρότυπο βασισμένο στις 

οδηγίες του εκπαιδευτή. 

• Διευκολύνοντας τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα σχόλια 

προηγούμενης δουλειάς τους όταν συνθέτουν μια καινούργια. 

• Παρακινώντας τους να εξηγήσουν πως θα μπορούσαν να βελτιωθούν ή να 

τεκμηριώσουν και να δικαιολογήσουν την βελτίωση ή τη χειροτέρευση τους. 

• Ενθαρρύνοντας τους να εκμεταλλεύονται την διαδικασία της αυτοανάλυσης, 

μεταμορφώνοντας τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε μία ερώτηση 

που χρίζει εξωτερικής βοήθειας. 

• Επιπρόσθετα, η δυνατότητα του να μπορούν οι μαθητές να διαφωνούν με τις 

απόψεις των εκπαιδευτών μέσω των συζητήσεων, βοηθά τους εκπαιδευτές να 

συνειδητοποιήσουν δικές τους πιθανώς λάθος διαγνώσεις (Bull, 1997, ρ. 315-

326). 

Παράλληλα, όντας θεματικά ανεξάρτητο μπορεί να εφαρμοσθεί για τη 

διδασκαλία πληθώρας θεματικών ενοτήτων. 

Το περιβάλλον του SYIM συστηματοποιεί ορισμένες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες δίνοντας έμφαση στην ύπαρξη ποικίλων μεθόδων ταξινόμησης των 

αποριών των εκπαιδευομένων, την περαιτέρω εκπαιδευτική τους αξιολόγηση, την 

ενσωμάτωση τεχνικών ΣΑΠ για τη συστηματικότερη αντιμετώπιση τους, αλλά και 

την ανάπτυξη ειδικών λεξιλογίων (ontology thesaurus) ανάλογα με το γνωστικό 

αντικείμενο προς διδασκαλία. 

Με τη συστηματικότερη ταξινόμηση αποριών ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να 

γνωρίζει τις θεματικές ενότητες στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα 
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περισσότερα προβλήματα μάθησης. Παράλληλα ο εκπαιδευτής μπορεί να οδηγηθεί 

σε χρήσιμα συμπεράσματα όσο αφορά την αναδιαμόρφωση του τρόπου διδασκαλίας 

κάποιας θεματικής ενότητας ή στον εντοπισμό αδυναμιών στο διδακτικό υλικό. 

Η ενσωμάτωση τεχνικών ΣΑΠ, εκτός των πλεονεκτημάτων που αναφέρονται 

στο κεφάλαιο 2 (Han 1993, ρ.38-40; McCormack 1995, ρ. 59-60 - βλ. σελ. 27), 

διευκολύνει τον εκπαιδευτή μειώνοντας το χρόνο που δαπανάει για την επίλυση 

αποριών ενώ ταυτόχρονα επιταχύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία αφού οι 

εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν τις απορίες τους άμεσα χωρίς 

χρονικές καθυστερήσεις, αξιοποιώντας τις γνώσεις που είναι διαθέσιμες στο 

περιβάλλον του SYIM. 

Η δυνητική εμβάθυνση των εκπαιδευομένων σε συγκεκριμένες θεματικές 

περιοχές είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής αφού ο κάθε 

εκπαιδευόμενος που διατυπώνει μία απορία, είναι σε θέση να μελετήσει όλες τις 

ανάλογες απορίες που υποβλήθηκαν στο παρελθόν για τη εξεταζόμενη θεματική 

περιοχή. 

Το περιβάλλον του SYIM ως ενδιάμεσο εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ 

εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή συστηματοποιεί τη διαδικασία της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης. 

Η απλότητα που διέπει το σχεδιασμό του περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα 

χρήσης, συντελεί στην απλοποίηση πολλών διαδικασιών (π.χ. εξαγωγή στατιστικών 

στοιχείων, θέματα διαχείρισης κλπ) επιτυγχάνοντας την επικέντρωση στην καθ αυτή 

εκπαιδευτική διαδικασία, αποδεσμεύοντας το τελικό χρήστη την ανάγκη ύπαρξης 

προαπαιτούμενων ειδικών γνώσεων για τη χρήση του προγράμματος 

Η συγκριτική μελέτη του SYIM με τα πέντε δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα (Πίνακας 8) αποδεικνύει ότι το SYIM καλύπτει σε αρκετά 

ικανοποιητικό ποσοστό (82%, Πίνακας 9) την παροχή χαρακτηριστικών 

εξυπηρέτησης τόσο σε Διαχειριστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Εκπαιδευτή και 

Μαθητή. 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πιλοτικής χρήσης του SYIM σε 

πραγματικές συνθήκες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης τόσο από πλευράς 

εκπαιδευομένων όσο και από πλευράς του εκπαιδευτή με βάση το γενικό μέσο όρο 

αξιολόγησης (5,8 με άριστα το 7, Πίνακας 4), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στη 

συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή το περιβάλλον του SYIM αποτέλεσε ένα αρκετά 
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χρήσιμο περιβάλλον, θετικά αποδεκτό, ικανοποιώντας τους αρχικούς στόχους 

υλοποίησης του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για ηθικούς λόγους και λόγους ασφαλείας όλα τα 

ποιοτικά και τα ποσοτικά σχόλια διαθέσιμα ανά μαθητή με το τέλος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει μόνο την 

ανάγνωση τους και όχι την περαιτέρω τροποποίηση τους. 

Για ανάλογους ηθικούς λόγους, ακόμη και οι απορίες οι οποίες 

αποθηκεύονται στην Εκπαιδευτική βάση δεδομένων για περαιτέρω χρήση 

εγγράφονται σαν ανώνυμα σχόλια χωρίς να εμφανίζουν κανένα χαρακτηριστικό που 

να προδίδει την ταυτότητα του μαθητή που την απέστειλε αρχικά. 

Συμπερασματικά, οι διαδικασίες οι οποίες υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον 

SYIM έδωσαν έμφαση στη καταγραφή και τη δυνατότητα μοντελοποίησης των 

μαθησιακών δυσκολιών των εκπαιδευομένων και στην παροχή υπηρεσιών 

εξατομικευμένης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, με σκοπό την ενίσχυση των 

βοηθητικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών διαθέσιμες τόσο στον εκπαιδευτή όσο και 

στον εκπαιδευόμενο συντελώντας στη διευκόλυνση της διεξαγωγής της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος και των δύο πλευρών. 

7.6 Μελλοντικές βελτιώσεις 

Ένας πολύ ενδιαφέρον άξονας μελλοντικής βελτίωσης αποτελεί η ανάπτυξη 

και η ενσωμάτωση στο SYIM, ενός Προσαρμόσιμου Υπερμεσικού Συστήματος 

βασισμένο σε περιβάλλον Ιστού το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής 

του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με το μοντέλο του χρήστη. 

Το σύστημα αυτό θα μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας 

με βάση τους στόχους του μαθητή, τη γνώση που κατέχει, και με όποια άλλη 

πληροφορία υπάρχει αποθηκευμένη στο Μαθητικό Μοντέλο του συστήματος 

χρησιμοποιώντας δυναμικές ιστοσελίδες που θα παράγονται συναρμολογώντας 

διαφορετικά τμήματα πληροφορίας για τον κάθε μαθητή. 

Με τον τρόπο αυτό οι προχωρημένοι μαθητές μπορούν να εμβαθύνουν σε ένα 

θεματικό αντικείμενο λαμβάνοντας εκτενέστερες και περισσότερες πληροφορίες για 

αυτό, ενώ σε μαθητές οι οποίοι είναι σε αρχικά στάδια εκμάθησης θα παρέχονται 

περισσότερες επεξηγήσεις και παραδείγματα. 
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Η ενσωμάτωση ενός τέτοιου συστήματος στο περιβάλλον του SYIM θα είχε 

ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία θα διευκολυνόταν 

ακόμη περισσότερο και οι μαθητές θα μπορούσαν να εμβαθύνουν περαιτέρω σε 

θεματικές περιοχές, ανάλογα και με τα μαθησιακά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 

τους. 

Η επέκταση της χρήσης τεχνικών ΣΑΠ, εκτός από την αντιμετώπιση των 

αποριών (Misconceptions) και στη διαδικασία Παροχής οδηγιών για την βελτίωση 

προόδου (How To Improve) του μαθητή, αποτελεί ένα ακόμη άξονα μελλοντικής 

βελτίωσης του SYIM. Με το τρόπο αυτό θα συστηματοποιηθεί περαιτέρω η 

διαδικασία παροχής οδηγιών από τον εκπαιδευτή για τα θέματα στα οποία ο κάθε 

εκπαιδευόμενος πρέπει να βελτιωθεί. 

Τέλος ένας άλλος άξονας μελλοντικής βελτίωσης για το περιβάλλον του 

SYIM το οποίο υλοποιήθηκε για επίλυση προβλημάτων της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι η ενσωμάτωση υποστηρικτικών διαδικασιών 

σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στη προαγωγή της γνώσης 

μέσα από δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης πραγματικού χρόνου. 

Η εφαρμογή του SYIM σε συνθήκες σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης 

και η μελέτη των αποτελεσμάτων χρήσης του από ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτών 

και μαθητών, με σκοπό την εξαντλητικότερη αποτίμηση των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών του περιβάλλοντος, θα ήταν σίγουρα ένα αρκετά ενδιαφέρον αντικείμενο 

μελλοντικής έρευνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. 

Περίληψη 

Το ανεξάρτητο αυτό σύστημα, αποσκοπεί στην αξιοποίηση της γνώσης και 

της μεθοδολογίας, την οποία ακολουθούν οι έμπειροι βιβλιοθηκονόμοι όταν 

πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια αναζήτηση σε βιβλιοθηκονομικούς καταλόγους, 

για την κατάστρωση της στρατηγικής της έρευνας στο περιβάλλον του Διαδυκτίου. 

Ο κορμός του συστήματος (inference engine) υλοποιήθηκε σε Common LISP 

και ακολουθεί την σχεδίαση ενός "Froward Chaining"12 έμπειρου συστήματος. 

Περιγραφή του συστήματος 

Τα διακριτά στάδια που συνθέτουν την διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών 

από έμπειρους βιβλιοθηκονόμους περιλαμβάνουν τρία στάδια τα οποία εμφανίζονται 

στην Εικόνα 1 που ακολουθεί. 

1st 

Definition of 
^ query structure, 

4. 

2nd 

Selection of search keys • 

.„---' 

3d 

r 's 

Feedback review 

Εικόνα 1: Στάδια αναζήτησης πληροφοριών 

Το πρώτο στάδιο αφορά τη γενική διατύπωση του ερωτήματος προς έρευνα, 

από το οποίο θα πρέπει να προκύψει το εννοιολογικό και το πραγματικό πλαίσιο της 

ερώτησης. Πολλές φορές οι βιβλιοθηκονόμοι πραγματοποιούν ένα εκτενή διάλογο με 

το χρήστη για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα με σκοπό την 

12 Χαρακτηριστικό των Froward Chaining έμπειρων συστημάτων είναι το γεγονός ότι η λύση ενός 

τιθέμενου προβλήματος δεν υπάρχει ήδη προαποθηκευμένη στο σύστημα (Backward Chaining), αλλά 

συντίθεται στην πορεία, ανάλογα με τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης και τα νέα δεδομένα που 

προκύπτουν κάθε φορά. 
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πλήρη αποσαφήνιση των παραμέτρων της έρευνας έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

παρερμηνείες και παραλήψεις κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της ερευνητικής 

στρατηγικής. Όσο σαφέστερα έχει περιγραφεί το εννοιολογικό και το πραγματικό 

πλαίσιο της έρευνας τόσο ακριβέστερα προσανατολισμένες είναι οι επιλογές των 

βιβλιοθηκονόμων 

Το δεύτερο στάδιο το οποίο θεωρείται ίσως και το πολυπλοκότερο, αφορά τη 

κατάστρωση της στρατηγικής της έρευνας (search strategy), η οποία περιλαμβάνει 

τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση σχετίζεται με την επιλογή της βάσης δεδομένων 

(καταλόγου) η οποία θα διερευνηθεί, η δεύτερη φάση αφορά το καθορισμό των όρων 

έρευνας-λέξεων κλειδιών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 

της έρευνας, η τρίτη φάση αφορά την ιεράρχηση και την επιλογή του όρου έρευνας 

που θα χρησιμοποιηθεί πρώτα κατά την ερευνητική διαδικασία, και τέλος, η τέταρτη 

φάση, αφορά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας τα οποία προκύπτουν 

κατά το τρίτο στάδιο. 

Κατ' αναλογία της διαδικασίας αυτής ο σχεδιασμός του συστήματος 

περιλαμβάνει τρία τμήματα. 

1. Το τμήμα διατύπωσης του ερωτήματος. 

2. Το τμήμα σύνθεσης της στρατηγικής της έρευνας 

3. Το τμήμα επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. 

Τμήμα διατύπωσης του ερωτήματος 

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη πραγματοποίηση του αρχικού διαλόγου 

με το χρήστη με σκοπό να καθοριστούν οι αρχικοί παράμετροι της έρευνας. Μερικοί 

τέτοιοι παράμετροι σχετίζονται με τη περιγραφή του αναζητούμενου όρου (όνομα 

ατόμου ή γεωγραφικής περιοχής ή προϊόν λογισμικού), την ευρύτερη νοηματική 

περιοχή στην οποία εντάσσεται ο όρος έρευνας (εκπαίδευση, επιστήμες, Η/Ύ), το 

χαρακτηρισμό του όρου έρευνας ως όρου μοναδικής σημασιολογίας (Single Meaning 

Term) ή όχι (Common Term). 

Τμήμα σύνθεσης της στρατηγικής της έρευνας 

Στο τμήμα αυτό εισέρχονται τα αποτελέσματα του αρχικού διαλόγου, όπου 

έχοντας καθοριστεί το εννοιολογικό και το πραγματικό πλαίσιο της ερώτησης είναι 

υπεύθυνο για τη σύνθεση της στρατηγικής της έρευνας. 
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1 "λ 

Σύμφωνα με τις αναλυτικές ερευνητικές εργασίες της Raya Fidel , οι 

περισσότεροι εκ των ειδικών που διενεργούν αναζητήσεις σε βιβλιοθηκονομικούς 

καταλόγους (librarian search experts) ακολουθούν μία σειρά κανόνων στην 

προσπάθεια τους να φέρουν σε πέρας την ερευνητική διαδικασία. 

Το σετ των κανόνων αυτών, στους οποίους κατέληξε ή έρευνα της Fidel, 

ονομάστηκε "Selection Routine" όπου ανάλογα με το τύπο της λέξης κλειδιού STM 

(single meaning term) ή CT (common term) εκτελείται είτε ελεύθερη έρευνα σε όλο 

το κείμενο (free text search) είτε έρευνας ελεγχόμενου λεξιλογίου (controlled 

vocabulary search). 

Εάν ο όρος έρευνας έχει μοναδική σημασιολογία (single meaning term), τότε 

η εφαρμογή της ελεύθερης έρευνας αποτελεί την βέλτιστη επιλογή. Αντιθέτως, εάν 

λέξη κλειδί δεν έχει μοναδική σημασιολογία (common term), τότε προτιμάται η 

εφαρμογή έρευνας ελεγχόμενου λεξιλογίου. Το πλεονέκτημα στη περίπτωση αυτή 

είναι η αντικατάσταση του αρχικού όρου έρευνας με συγκεκριμένη λέξη κλειδί 

(DSCR-descriptors ), υπό την σημασιολογία της οποίας, έχουν ταξινομηθεί ανάλογες 

εννοιολογικές οντότητες. 

Το σετ των κανόνων της έρευνας της Fidel αποτέλεσε ένα τμήμα του 

αντίστοιχου "Selection Routine-2" το οποίο ακολουθεί το παρόν σύστημα για τη 

σύνθεση της στρατηγικής της έρευνας. Το τροποποιημένο αυτό σετ των κανόνων 

εμφανίζεται στην Εικόνα 2 που ακολουθεί, όπου με τις συνεχείς γραμμές 

απεικονίζονται οι αρχικοί κανόνες ενώ με τις διακεκομμένες γραμμές απεικονίζονται 

οι τροποποιημένοι κανόνες που ενσωματώθηκαν για τις ανάγκες του συστήματος. 

Ένα παράδειγμα επεξήγησης ενός κανόνα (RA) όπως γραφικά αναπαριστάται 

στο "Selection Routine-2" (βλ. Εικόνα 2) είναι: 
RA: If 

is_CT <term> 

& is_mapped_to _DSCR <term> 

then 

use DSCR 

Ο -τρωτός κανόνας RA, εκτελείται στην περίπτωση που ο 

όρος έρευνας που δήλωσε ο χρήστης είναι Common 

Term, και ο όρος αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από 

συγκεκριμένη λέξη κλειδί (DeSCRiptor ). Στη περίπτωση 

αυτή ο αρχικός όρος αντικαθίσταται από DSCR 

13 Fidel R (1991) Searchers' Selection of Search Keys: I. The Selection Routine, II. Controlled 

Vocabulary or Free-Text Searching, III. Searching Styles: Journal of the American Society for 

Information Science, 1991, 42 (7), 490-527. 
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A term is a 
common term 

l· • 

A term is mapped 
to a descriptor. 

A term can not be 
mapped to a 
descriptor. 

The term is an exact 
match with the descriptor. 

The term is a partial 
match with the 
descriptor. 

The descriptor is 
a broader term. 

A term is a 
single meaning term 

A term cannot 
be mapped to 
a descriptor 

OR. 

Don't know 
if mapped 

Unmodified relations 

A: Use descriptors. 
B: Use textwords. 

C: Use textwords. 
D: Use textwords to 

probe indexing. 
E: Change database. 

F: Use descriptors. 

G: Use descriptors. 
H: Use textwords for 

an inclusive search. 

I: Use textwords. 
J: Use textwords in 

combination with 
descriptors. 

K: Use descriptors. 

L: Use textwords 

M: Use textwords to 
probe indexing 

"*• O: Enter as a descriptor 
a term that might be 
a descriptor 

MQctißgdjndgtjqns 

Εικόνα 2: Σετ κανόνων "Selection Routine-2". 

To σετ των κανόνων RA, RB έως και RO αποτελούν τους κανόνες που 

ανήκουν στο άμεσο σετ των κανόνων του συστήματος (Direct Rule set). 
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Αξίζει να σημειωθεί πως το σύστημα σύστημα υποβοήθησης αναζήτησης 

πληροφοριών περιλαμβάνει άλλα δύο σετ κανόνων (Fix Set και Meta-Rule Set) τα 

οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Συμπερασματικά, το δεύτερο αυτό τμήμα καθορίζει τον τελικό όρο έρευνας 

που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της αναζήτησης (πχ. χρήση 

descriptor) και τον τρόπο της αναζήτησης (πχ. free text search). 

Τμήμα επεξεργασίας των αποτελεσμάτων 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της αναζήτησης δεν είναι ικανοποιητικά 

για το χρήστη, το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων της αναζήτησης. 

Η αντιμετώπιση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την 

εκτέλεση δύο συγκεκριμένων διαδικασιών. 

a. Διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην διεύρυνση - αύξηση του αριθμού 

των επιτυχιών στο σετ των αποτελεσμάτων. Μία τέτοια διαδικασία 

ονομάζεται Διαδικασία Διεύρυνσης αποτελεσμάτων (Recall Improvement 

process). 

b. Διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό του αριθμού των 

επιτυχιών στο σετ των αποτελεσμάτων. Οι διαδικασίες αυτές περιορίζουν 

τον αριθμό των μη σχετικών επιτυχιών στο σετ των αποτελεσμάτων 

αυξάνοντας την ακρίβεια της αναζήτησης. Μία τέτοια διαδικασία 

ονομάζεται Βελτίωση Ακρίβειας αποτελεσμάτων (Precision Improvement 

process). 

Στην περίπτωση όπου απαιτείται η αύξηση του αριθμού των επιτυχιών στο 

σετ των αποτελεσμάτων, οι ειδικοί (search experts) χρησιμοποιούν γενικότερους 

όρους-λέξεις αναζήτησης, με σκοπό τον εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων. 

Αντιθέτως, όταν απαιτείται περισσότερη ακρίβεια στα ανακτηθέντα αποτελέσματα οι 

ειδικοί χρησιμοποιούν ειδικότερους όρους αναζήτησης με σκοπό τον περιορισμό του 

αριθμού των αποτελεσμάτων σε εκείνα που είναι τα ποιο σχετικά. 

Είναι ευνόητο ότι συνεχόμενες διαδικασίες Διεύρυνσης αποτελεσμάτων 

οδηγούν σε πολύ μεγάλο αριθμό επιτυχιών με μικρό όμως βαθμό σχετικότητας ως 

προς τον όρο αναζήτησης, ενώ αντιθέτως, συνεχόμενες διαδικασίες Βελτίωση 
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Ακρίβειας αποτελεσμάτων οδηγούν σε πολύ μικρό αριθμό αποτελεσμάτων που 

πιθανόν να έχουν μεγάλο βαθμό σχετικότητας. Το σετ των κανόνων "Ζ Fix Set" που 

περιλαμβάνει το σύστημα εμφανίζεται στην Εικόνα 3 που ακολουθεί. 

Recall need to be 
improved 

Ζ Fix Set 

Precision need 
to be improved. 

Unmodified relations 

Z5: Add textword synonyms, 
to descriptors 

Z6: Add the next broader 
descriptor in the hierarchy. 

Z7: Use generic descriptors 
in an inclusive mode. 

Z8: Limit to retrieval by 
descriptors only 

Z9: Limit to major descriptors. 

Ζ12: Usetextwords synonyms 
in field n combination 
with descriptors. 

Modified relations: 

Εικόνα 3: Σετ "Ζ Fix Set" κανόνων. 

Ένα παράδειγμα επεξήγησης ενός κανόνα (Ζ5) όπως γραφικά αναπαριστάται 

στην παραπάνω Εικόνα είναι: 

Ζ5: If 

Recall_need_to_improve <Τ> 

Then 

Use_DSCR_ADDING_with_TXTWRD 

Just 

"when recall need to be improved the straightforward 

action is to add textword synonyms to descriptors 

This action suggest for free text search in order to 

include citations which refers to both selected terms, 

in other fields than the Descriptor field (abstract or 

title fields) So the retrieval space is significantly 

Ο πρώτος κανόνας Z5, εκτελείται στην 

περίπτωση που απαιτείται η αύξηση του 

αριθμού των επιτυχιών. Στην περίπτωση αυτή ο 

κανόνας προτείνει την πρόσθεση ενός 

συνωνύμου μαζί με το αρχικό DSCR και την 

εκτέλεση της αναζήτησης χρησιμοποιώντας δύο 

όρους έρευνας. 

Το τελευταίο κομμάτι του κανόνα "Just" 

(Justification) μπορεί να περιέχει την εξήγηση 

της επυλογής αυτής σε περίπτωση που κάτι 
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enlarged". τέτοιο ζητηθεί από το χρήστη. 

Η σειρά εκτέλεσης των κανόνων τόσο για τις διαδικασίες Διεύρυνσης 

αποτελεσμάτων (ZR set) όσο και Βελτίωσης Ακρίβειας (ΖΡ set) αποτελεσμάτων 

καθορίζεται από συγκεκριμένα βάρη που έχουν αντιστοιχηθεί σε κάθε κανόνα. Η 

διαδοχική εκτέλεση των κανόνων για κάθε διαδικασία, εμφανίζεται στις Εικόνες 4 

και 5 αντίστοιχα. 

Ζ5 ^ Ζ 6 ^ Ζ 7 ^ Rx 

ZR set ^ Rx 

Εικόνα 4: Σειρά εκτέλεσης κανόνων Διεύρυνσης αποτελεσμάτων 

Ζ8 ^ Ζ 9 ^Ζ12 • Rx 

, ν Ν 

ΖΡ set ^ Rx 

Εικόνα 5: Σειρά εκτέλεσης κανόνων Βελτίωσης Ακρίβειας αποτελεσμάτων 

Σημειώνεται ότι με το πέρας της εκτέλεσης όλων των κανόνων του ZR set ή 

του ΖΡ set, όπου έχει επιτευχθεί το μέγιστο της Διεύρυνσης ή της Ακρίβειας των 

αποτελεσμάτων αντίστοιχα, εάν τα αποτελέσματα εξακολουθούν να μην είναι 

ικανοποιητικά, τότε σειρά εκτέλεσης λαμβάνει ένας από τους κανόνες του "Direct 

Rule set" που μπορεί να οδηγήσει με τη σειρά του σε επιθυμητά αποτελέσματα.. Η 

περίπτωση αυτή αναλύεται στη συνέχεια. 

Σέτ Μετα-Κανόνων 

Όπως έχει αναφερθεί στην εισαγωγή, το σύστημα ακολουθεί την σχεδίαση 

ενός "Froward Chaining" έμπειρου συστήματος για τη σύνθεση και εκτέλεση της 

στρατηγικής έρευνας. Κατά τη διαδικασία αυτή, είναι πολύ πιθανό στην Ενεργό 

Μνήμη (Working Memory) του έμπειρου συστήματος να υπάρχουν παραπάνω από 

ένας κανόνας ο οποίος είναι επιλέξιμος για εκτέλεση. 

Για την επίλυση τέτοιων αντικρουόμενων περιπτώσεων (conflict cases) όσο 

αφορά την προτιμότερη επιλογή κανόνων, το σύστημα υποβοήθησης αναζήτησης 

πληροφοριών κάνει χρήση μίας σειράς Μετα-Κανόνων, που καθορίζουν τη 
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προτεραιότητα στη σειρά εκτέλεσης των ταυτόχρονα επιλέξιμων κανόνων. Έτσι για 

παράδειγμα, μία περίπτωση ταυτόχρονα επιλέξιμων κανόνων αποτελεί το ακόλουθο: 

Conflict Case 1: A term is a common term and term is mapped to a descriptor. 

Σύμφωνα με τη περίπτωση αυτή (βλ. Εικόνα 2), ο όρος έρευνας που 

δηλώθηκε από το χρήστη δεν είναι μοναδικής σημασιολογίας (Common Term) ενώ 

παράλληλα το σύστημα έχει την δυνατότητα αντικατάσταση του όρου αυτού με μία 

λέξη κλειδί που είναι descriptor. 

Οι κανόνες που είναι επιλέξιμοι για εκτέλεση και έχουν δυνατότητα 

εφαρμογής στην Ενεργό Μνήμη (Working Memory) του έμπειρου συστήματος είναι 

οι κανόνες RA και RB αντίστοιχα (βλ. Εικόνα 2). 

Για την επίλυση αυτής της αντικρουόμενης περίπτωσης επιστρατεύεται ο 

Μετα-Κανόνας (MR1) οι αρχικές συνθήκες του οποίου ικανοποιούνται, και ο οποίος 

παρέχει την προτεραιότητα στον κανόνα RA δίνοντας και την αντίστοιχη επεξήγηση 

συλλογισμού στο χρήστη, ένα κάτι τέτοιο ζητηθεί. 

MR_1: If 

is_not_nil <WM> 

& RA and RB member_of <WM> 

Luck_of _retrival_set <T> 

Then 

use_RA 

Just 

"Searcher almost always prefer to enter descriptor as search key because by definition 

it's not desirable to enter a common term as a textword key. (Too many irrelevant 

citations might be acquired) The use of a common term as a textword key, as rule RB 

suggests, is preferred only in cases where the retrieval set is poor." 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κανόνας RJB γίνεται επιλέξιμος για εκτέλεση στη 

θέση του κανόνα RX (βλ. Εικόνα 5&6) όταν ήδη έχει αποκτηθεί το σύνολο 

αποτελεσμάτων των αναζητήσεων (retrieval set), το οποίο χρίζει Διεύρυνσης, και το 

αντίστοιχο σετ κανόνων Διεύρυνσης αποτελεσμάτων έχει εξαντληθεί χωρίς ανάλογο 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην Εικόνα 6 που ακολουθεί, εμφανίζεται το πλήρες 

διάγραμμα ροής του συστήματος έτσι όπως το καθορίζει το σετ των Μετα-Κανόνων 

ενώ στη συνέχεια παρατίθεται ο πλήρης αριθμός των κανόνων και για το σετ των 
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Μετα-Κανόνων όσο και για τα υπόλοιπα δύο σετ που περιλαμβάνονται στο σύστημα 

υποβοήθησης αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδύκτιο 
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COMMON TERM 

RA-, 

RB-

RC' 

RD 

RE" 

•RA 

- • < T > 

Recall need to Improve 

Precision need to Improve 

RB 

ZR set 5,6,7" ZR 

< T > 
"* — * ZPset8,9,12 

RC 

^ F > 
Ree I 

Pre I ><T> r RD 

RE 

RD 

SINGLE MEANING TERM 

RF 

•+<T> *ZR set 5,6,7 
Ree I 

Pre I 
"*<T> —»ZP set 8, 9, 12 

Priority sequence 

Rule Unification 

RGη 

RH-

RI • 

RJ 

RK -

RL • 

RM 

RO • 

.RG 
Reel 

Pre I 

-*<T> 

RH 

. ZR set 5,6,7 ZR 

• > < T > ZP set 8, 9, 12 

RK 

• * T > 

Ree I 

Pre I _<T> I— ZP set 8,9,12 ^ Z P 
•»• 

RJ 
* Γ 

RL 
"Këc~r 

Pre 

< F > 

I _ _ < T > | - RM 

RO 

RM 

Εικόνα 6: Διάγραμμα Ροής 
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a Term is considered as CT 

CASE 1 Term is mapped to a descriptor 

RA If 

is_CT <term> 

& is_mapped_to _DSCR <term> 

then 

use_DSCR 

RB If 

is_CT <term> 

& is_mapped_to _DSCR <term> 

then 

use_TXTWRD 

CASE 2 Term cannot be mapped to a descriptor 

RC If 

is_CT <term> 

& cannot_be_mapped_to _DSCR <term> 

then 

use_ TXTWRD 

RD If 

is_CT <term> 

& cannot_be_mapped_to _DSCR <term> 

then 

use_ TXTPIND 

RE If 

is_CT <term> 

& cannot_be_mapped_to _DSCR <term> 

is_search_type <LR> 

another DB exist <T> 



then 

change_DB 

b. Term is considered as SMT 

CASE 1 . Term is an exact mach to a descriptor 

RF. If 

is_SMT <term> 

& is_exact_mach_to _DSCR <term> 

then 

use DSCR 

CASE 2 . Term is a partial mach to a descriptor 

RG:If 

is_SMT <term> 

& is_partial_mach_to _DSCR <term> 

then 

use_DSCR 

RH. If 

is_SMT <term> 

& is_partiaI_mach_to _DSCR <term> 

then 

use TXTWRD 

CASE 3 . The descriptor is a broader term 

RK:If 

is_SMT <term> 

& is_DSCR_brodader <term> 

then 

use_DSCR 

RI If 

is SMT <term> 



& is_DSCR_brodader <term> 

then 

use_ TXTWRD 

RJ:If 

is_SMT <term> 

& is_DSCR_brodader <term> 

then 

use_DSCR 

& use_ TXTWRD 

CASE 4 : Term cannot be mapped to a descriptor 

RL:If 

is_SMT <term> 

& cannot_map_DSCR <term> 

then 

use_ TXTWRD 

RM: If 

Is_SMT <term> 

& cannot_map_DSCR <term> 

then 

use_ TXTPIND 

RO:If 

Is_SMT <term> 

& cannot_map_DSCR <term> 

is_search_type <LR> 

then 

use TXTWRD as DSCR 



Fixed rule set 

a Recall need to be Improved 

75 If 

Recall_need_to_improve <T> 

Then 

Use_DSCR_ADDING_with_TXTWRD 

Just 

"when recall need to be improved the straightforward action is to add textword synonyms to 

descriptors This action suggest for free text search in order to include citations which refers to 

both selected terms, in other fields than the Descriptor field (abstract or title fields) So the 

retrieval space is significantly enlarged". 

Z6. If 

Recall_need_to_improve <T> 

& Broader_DSCR_exist <T> 

then 

use_Next_ Broader_DSCR 

Just 

'when recall need to be improved and a broader descriptor exist, another option is to replace the 

used search term with the next broader descriptor up in the hierarchy of the thesaurus" 

Z7 If 

Recall_need_to_improve <T> 

& Genenc_DSCR_exist <T> 

then 

use_ Generic _DSCR 

Just 

"when a generic descriptor exist to proceed to the replacement of the used term with the generic 

descriptor which stands on the top of the hierarchy of the thesaurus The generic descriptor 

includes in its terms a wide variety of descriptors which are narrower in meaning" 
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b. Precision need to be Improved 

Z8:If 

Precision_need_to_improve <T> 

& candidate_DSCR_exist <T> 

then 

use_only _DSCR. 

Just 

"when recall need to be improved the straight forward action is to limit a search to descriptors 

only. The use only of a descriptor as a search term ensures that the retrievals will by highly 

relevant to the term used. So the retrieval space is significantly reduced". 

Z9: If 

Precision_need_to_improve <T> 

& Major_DSCR_exist <T> 

then 

use_ Major _DSCR. 

Just 

"when precision need tö be improved and a major descriptor exists, another option is to replace 

the used search term with the major descriptor. As major descriptor we consider the descriptor 

that represents precisely the search concept and is central for the retrieval session" 

Ζ12: If 

Precision_need_to_improve <T> 

then 

Add_TXTWRD_in_field_with_DSCR 

Just 

"when maximum precision is needed the straightforward action is to add a textword synonym 

to descriptors. This action recalls retrievals that satisfy only the existence of both the descriptor 

and the textword in a designated field, during a controlled vocabulary search. In that case the 

retrieval space gets in its maximum reduction." 
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Meta rule set 

a. Term is considered as CT 

Case 1. A term is a common term and term is mapped to a descriptor. 

Eligible rules to fire are RA and RB. 

MR_1: If 

is_not_nil <WM> 

& RA and RB member_of <WM> 

Luck_of _retrival_set <T> 

then 

use_RA 

Just 

Searcher almost always prefer to enter descriptor as search key because by definition it's 

not desirable to enter a common term as a textword key. (Too many irrelevant citations 

might be acquired) The use of a common term as a textword key, as rule RB suggests, is 

preferred only in cases where the retrieval set is poor. 

Eligible rules to fire are RC, RD and RE. 

MR_2: If 

is_not_nil <WM> 

& RC and RD and RE member_of <WM> 

Luck_of _retrival_set <T> 

Then 

use_RC 

Just 

In cases where the common term can not be mapped to a descriptor searchers prefer the 

direct use of a common textword key. Searchers resort to the other two options (probing 

the indexing or changing search database) only in cases where the retrieval set is huge and 

includes many irrelevant citations. 
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b Term is considered as SMT 

CASE 1 Term is an exact mach to a descriptor 

CASE 2 Term is a partial mach to a descriptor 

The eligible rules to fire are RG and RH 

MR_3 If 

is_not_nil <WM> 

& RG and RH member_of <WM> 

Luck_of _retnval_set <T> 

then 

use_RG 

Just 

Searcher prefer to enter descriptor as search key even if it is narrower in meaning than 

the user defined term, in order to ensure accurate recalls The use of a common term as a 

textword key, as rule RH suggests, is selected exclusively to improve recall 

CASE 3 The descriptor is a broader term 

Eligible rules to fire are RI, RJ and RK 

MR_4 If 

is_not_nil <WM> 

& RI and RJ and RK member_of <WM> 

Luck_of _retnval_set <T> 

then 

use_RK 

Just 

In cases where the candidate descriptor is broader in meaning than the common term 

searchers in order to secure recall they proceed to the replacement of the term by the 

broader descriptor Prefer the direct use of a common textword key The direct use of 

textword is used in order recall to be improved 
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CASE 4 and CASE 5 : 

Term cannot be mapped or is not known if is mapped to a descriptor 

Eligible rules to fire are RL, RM and RO. 

MR_5: If 

is_not_nil <WM> 

& RL and RM and RO member_of <WM> 

Luck_of _retrival_set <T> 

then 

use_RL 

Just 

In cases where the common term can not be mapped to a descriptor searchers prefer the 

direct use of a common textword key. This choice is a part of general guidelines where 

if a term represents a concept accurately there is no need to probe indexing, thus search 

with textword is the best for high recall. 

On the other hand searchers may enter textword to probe indexing hopping to find 

descriptors that will be assigned to relevant citations. Thus this option is used when 

precision need to be improved. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TOY SYIM 

Απαιτήσεις συστήματος Η/Υ: 

• Windows NT server 4.00 

• Internet Explorer 4.0 ή νεώτερη έκδοση 

• Internet Information Server 

• SMTP mail server 

• SQL server 7.0 

Κρίσιμα αρχεία 

• Siyimcode.zip Περιέχει όλα τα αρχεία (script) της εφαρμογής SYIM 

• Database.sql Περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία για τη σχεδίαση της 

βάσης δεδομένων του περιβάλλοντος SYIM. 

Ρυθμίσεις. 

1. Αποσυμπίεση του αρχείου Siyimcode.zip στη διαδρομή wwwroot/inetpub/syim 

όπου γίνεται η αντιγραφή των αρχείων (script) της εφαρμογής στο νέο κατάλογο 

με όνομα "syim". Τα script εντός του "syim" περιέχονται σε δύο υποκαταλόγους: 

• Κατάλογος "admin" στον οποίο περιέχονται όλα τα script για το περιβάλλον 

του διαχειριστή. 

• Κατάλογος "script" στον οποίο περιέχονται όλα τα script για το περιβάλλον 

του εκπαιδευτή και του μαθητή (Tutor & Student). 

2. Αντιγραφή του αρχείου ASPMail.ocx από το κατάλογο του syim στο κατάλογο 

/winnt/system32 και εκτέλεση της εντολής Regsrv32 ASPMail.ocx που βρίσκεται 

στο ίδιο κατάλογο ώστε να ενεργοποιηθεί ο mail server. 

3. Εκτέλεση του αρχείου Database.sql από τον Query Analyzer του SQL server ώστε 

να σχεδιαστεί η βάση δεδομένων του περιβάλλοντος SYIM. 

4. Δήλωση της βάσης του SYIM στο ODBC server 

5. Έλεγχος στον Service Manager των winNT ότι το Microsoft Search service είναι 

ενεργό. (Σημείωση: ο έλεγχος αυτός γίνεται για να διασφαλίσουμε την 

δυνατότητα του full text search στον SQL server.) 
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Αρχική σελίδα πρόσβασης: 

• default.htm (περιέχεται στο κατάλογο "syim") 

Γλώσσα Υλοποίησης: 

• asp 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

addinstr.asp 

Περιγραφή 

Τύπος : Background 

Ενέργεια · Καλείται αφού έχουν οριστεί όλες οι παραυετρο ;νος εκπαιδευτή 

για να τον εισάγει στη βάση. 

Επιμέρους ενέργειες . Δημιουργεί username και password για τον νεο 

εκπαιδευτή και τον ενημερώνει με e-mail για την εγ/ρα^ του στη βάση. 

Ελέγχει για τη μοναδικότητα του username και δημιουογε εναλλακτικά 

usernames εως ότου επιτευχθεί η μοναδικότητα αυτή 

Μετάβαση : editinstr.asp 

<%@ Transaction=required%> 

<·-- # m e lüde file="LogmVerify. asp ' --> 
<% Response.Expires = 0 %> 
<html> 

<head> 
<title>Add new instructor</title> 
</head> 

<body> 

<% 
Dim name, surname 
name = Request Formi"sName") 
surname = Request Form("sSurname") 
email = Request Form("sEmail") 

Dim en, rs 
Set en = Server.CreateObject("ADODB Connection') 
Set rs = Server.CreateOb]ect("ADODB Recordset") 

en open "DSN=syim" 
Dim LogmID, Username, Pwd 
CreateLogm name, surname, LogmID, Username, Pwd 

rs Open "Instructor", en, 3, 3 

rs AddNew 
rsC'ID") = FindEmpty( "Instructor", "ID' ) 
rs("name") = name 
rs('surname") = surname 
r s ( 'LogmID" ) = LogmID 
rs( 'email") = email 
rs Update 
rs Close 
Set rs = Nothing 
Set en = Nothing 

Dim Succeeded. Succeeded = True 'Variable for controling //nether e-mail was 
correctly sent to the user 
call NotifyTramee (email, Username, Pwd Succeeded) 
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If Succeeded Then 

Response Redirect "editinstr asp" 

End If 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscnpt RUNAT=Server> 

'Πριν δημιουργήσουμε τον καινούριο trainee, δημιουργούμε to login του και 

τον 'προσθέτουμε στο LogmTable 

Sub CreateLogin(ByVal name, ByVal surname, ByRef LoginID, ByRef login, ByRef 

pwd) 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 

Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset") 

en open "DSN=syim" 

rs Open "LogmTable", en, 3, 3 

Dim rcount 

call GenerateLoginPwd(name, surname, login, pwd) 

Dim dupl dupl = True 

Dim lcount lcount = 0 'Variable which increments while duplicate 

logins are found 

'It will be concatenated at 

the end of the string to preserve that the login is unique 

Do 

dupl = CheckForDuplicates(login) 

If dupl Then 

lcount = lcount + 1 

login = login & CStr(lcount) 

End If 

Loop Until dupl = False 

LoginID = FmdEmpty( "LogmTable" , 'id') 

rs Addnew 

rs( 'id") = LoginID 

rs("login") = login 

rs("password") = pwd 

rs Update 

rs Close 

en close 

Set rs = Nothing 

Set en = Nothing 

End Sub 

Function CheckForDuplicates(login) 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server CreateObject("ADODB.Recordset") 

en open "DSN=syim" 

Dim sql sql = "SELECT LogmTable ID FROM LogmTable WHERE 

LogmTable Logm= " & login & 

Set rs = en execute(sql) 

If Not rs EOF Then 

CheckForDuplicates = True 

Else 

CheckForDuplicates = False 

End If 

End Function 

Sub GenerateLoginPwd(ByVal name, ByVal surname, ByRef login, ByRef pwd) 

name = Left(name, 3) 

surname = Left(surname, 3) 

login = LCasefname & surname) 



pwd = GenPassword(login) 

End Sub 

Function GetlPAddress 

Dim sTempVal, IPAddress2 

sTempVal = Request ServerVariables( 'REMOTE_ADDR ' ) 

sTempVal = Split(sTempVal, ".', -1, 1) 

for i=0 to 3 

IPAddress2 = IPAddress2 & sTempVal(ι) 

Next 

GetlPAddress = IPAddress2 

End Function 

'Procedure that will e-mail the user 

Sub NotifyTramee (ByVal trainee, ByVal username, ByVal pwd, ByRef Succeeded) 

Dim oMailer, eRecipient, eURecipient, eSender, sSubject, sMessage, 

sUMesg, sMailServer, bResult 

Set oMailer = Server CreateObject("ASPMAIL ASPMailCtrl 1') 

eRecipient = trainee 

eSender = "syim@kronos lt.uom gr" 

Dim serverAppURL• serverAppURL = "http //zeus it uom gr/syim2/" 

sSubject = "Welcome to SYIM" 

sMessage = "" 

sMessage = sMessage & "Welcome to SYIM
1
" & vbCrLf & vbCrLf 

sMessage = sMessage & "Here is your registration info & vbCrLf 

sMessage = sMessage & "username " & username & vbCrLf 

sMessage = sMessage & "Password " & pwd & vbCrLf & vbCrLf 

sMessage = sMessage & "You can instantly start using the application 

by browsing to the following URL " & vbCrLf 

sMessage = sMessage & serverAppURL & vbCrLf 

sMailServer = "macedonia uom gr" 

bResult = oMailer SendMail(sMailServer, eRecipient, eSender sSubject, 

sMessage) 

If bResult = "" Then 

call GiveThanks 

Else 

call ErrorDetected 

Succeeded = False 

End If 

Set oMailer - Nothing 

End Sub 

Sub GiveThanks 

End Sub 

Sub ErrorDetected 

Response.Write "<FONT C0L0R=RED><H3>Ynnpxc κάποιο προβ\ημα κατά IPJ 

προσπάθεια αποστολής μηνύματος επιβεβαίωσης στο λογαριασμό του ηλεκ
τ
ρονικου 

σας ταχυδρόμεiou</H3></FONT>" & Chr(13) 

End Sub 

Function FindEmpty(ByVal TableName, ByVal ColumnName) 

Dim ι 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 

Set rs = Server.CreateOb^ect("ADODB Recordset") 

en open "DSN=syim' 

Dim sql sql = "SELECT " & ColumnName & " FROM " & TableName 

rs open sql, cn, 1, 2 



Dim slot: slot = -1 

Dim count· count = CInt(rs.RecordCount) 

For ι = 1 to count 

rs Find ColumnName & " = " & ι 

If rs.EOF Then 

slot = ι 

Exit For 

End If 

Next 

If slot = -1 Then slot = rs.RecordCount + 1 

FmdEmpty = slot 

rs.Close 

en.Close 

set rs=nothmg 

set cn=nothmg 

End Function 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE=3avascript RUNAT=Server> 

function GenPassword(login) 

{ 

var ιρ = GetlPAddress() 

var SessionID = Session.SessionID 

var milliTime = new Date() 

milllTime = milliTime.getMilliseconds() 

var t_passwd, 
t_passwd = dp / SessionID) * (milliTime / Math E) 
t_passwd *= Math random!! * 10 

t_passwd = t_passwd. toStnng ( ) 

t_passwd = t_passwd.substr(t_passwd.length - 8, t_passwd length) 

return t_passwd 

} 
</SCRIPT> 
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addnewinstr.asp 

Περιγραφή 

Τύπος : Foreground 

Ενεργεία Εμφανίζει μια φόρμα οπού συμπληρώνονται ολα χα απαραίτητα πεδία 

για την έγγραφη ενός νέου εκπαιδευτή. 

Μετάβαση . addmstr asp 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- tinclude file=" /script/recordset ine --> 

< '-- tinclude file= 'LogmVerify asp" --> 

<html> 

<head> 

<title>Edit Instructors - [Admin Mode]</title> 

</head> 

<LINK HREF='syim ess" REL="Stylesheet"> 

<body BGCOLOR=whlte TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js "x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH=Ί30" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC= "admmmenu js"χ/SCRIPT> 

</TD> 

<TD IA/IDTH=100% VALIGN=TOP> 

< ι 

<pxbr>Add new instructor. 

<form name="addNewInstrForm" method="post" action^"addmstr asp"> 

<table width=400 border=l cellspacmg=0> 

< t r x t h align=left>Name < / t h x t d x m p u t type="text" size='20' 

name="sName"></td></tr> 

<tr><th a l i g n = l e f t > S u r n a m e : < / t h x t d x i n p u t t y p e = " t e x t " s ize="20" 
name="sSurname ' x / t d x / t r > 
< t r x t h a l ign=lef t>Emai l . </th><td><mput t y p e = " t e x t " s ize= 20" 
name="sEmai1"></td></tr> 

</table> 

<mput type='submit" va lue="Create I n s t r u c t o r " id=submitl name=submitl> 
</form> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 

&nbsp, 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 
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</HTML> 
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ClearKB.asp 

Περιγραφή 

Τύπος : Background 

Ενεργεία : Καλείται αφού έχουν επιλεγεί τα κεφάλαια που πρέπει να αφαιρεθούν 

απο τη βάση και το knowledgebase και κάνει όλες τις απαραίτητες διαγραφές 

απο όλους τους σχετικούς πίνακες εξασφαλίζοντας το Referencial integrity της 

βάσης. 

Μετάβαση : EditKB asp 

<% Response.Buffer = TRUE %> 

<!-- iinclude f ile= "LogmVerify. asp" --> 

<% 

Dim list 

list = Request .QueryStrmg (" 1 " ) 

Dim aList: aList = Split(list,",") 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB Recordset") 

en.open "DSN=syim", guest, guest 

For i = 0 to UBound(aList) 

ClearChapter(aList(ι) ) 

Next 

en.Close 

Set r s=nothmg 
Set cn=nothing 

Response.Redirect "EditKB.asp" 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscnpt RUNAT = Server> 

Sub ClearChapter(Byval ChapterlD) 

dim SQL : SQL = "DELETE FROM KNOWLEDGEBASE "_ 

&"WHERE SUBTOPICID IN "_ 

&"(SELECT SUBTOPICID FROM 

SUBTOPICS WHERE CHAPTERID="&CHAPTERID&")" 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

SQL = "DELETE FROM C FROM CONFDATA C INNER JOIN MISCONCEPTIONS M ON 

C.MCID = M.MCID "_ 

&"WHERE M.SUBTOPICID IN (SELECT SUBTOPICID FROM 

SUBTOPICS WHERE CHAPTERID="&CHAPTERID&")" 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

SQL = "DELETE FROM MISCONCEPTIONS "_ 

&"WHERE SUBTOPICID IN (SELECT SUBTOPICID FROM SUBTOPICS 

WHERE CHAPTERID="&CHAPTERID&")" 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

end sub 

</SCRIPT> 
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disablecr.asp 

Περιγραφή 

Τύπος . Background 

Ενέργεια Καλείται αφού έχουν επιλέγει τα κριτήρια που πρέπει να 

απενεργοποιηθούν απο τη βάση και ενημερώνει σχετικά τη βάση 

Μετάβαση : editor asp 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- #include file="LoginVerify asp" --> 

<% 

Dim list 

list = Request QueryStnng( 1') 

Dim aList aList = Split(list, ', ') 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection ) 

Set rs = Server CreateObject('ADODB Recordset') 

en open "DSN=syim', guest, guest 

For ι = 0 to UBound(aList) 

SetList(aList(ι)) 

Next 

Response Redirect "éditer asp' 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
Function SetList(ByVal sACL) 

Dim tAr tAr = Split(sACL, '- ) 
call SetDis (tAr(O), tAr(D) 

End Function 

Function SetDis(ByVal ID, ByVal State) 
Dim sql 
sql = "UPDATE Criterion SET Disabled= ' & State & ' WHERE ID = St ID 
Set rs = en Execute(sql) 

End Function 
</SCRIPT> 
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disableinstr.asp 

Περιγραφή 

Τύπος : Background 

Ενέργεια : Καλείται αφού έχουν επιλεγεί οι εκπαιδευτές που πρέπει να 

απενεργοποιηθούν από τη βάση και ενημερώνει σχετικά τη βάση. 

Μετάβαση : editinstr.asp 

<% 

Dim list 

list = Request .Query-String (" 1" ) 

Dim aList: aList = Split(list,",") 

Dim en, rs 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.open "DSN=syim", guest, guest 

For i = 0 to UBound(aList) 

SetAccessList(aList(i)) 

Next 

Response.Redirect "editinstr.asp" 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

Function SetAccessList(ByVal sACL) 

Dim tAr: tAr = Split(sACL, "-") 

call SetDis (tAr(O), tAr(D) 

End Function 

Function SetDis(ByVal LoginID, ByVal State) 

Dim sql 

sql = "UPDATE LoginTable SET LoginTable.Disabled=" & State & " WHERE 

LoginTable.ID IN ( " & 

"SELECT Instructor.LoginID FROM Instructor WHERE 

Instructor.ID=" & LoginID & " ) " 

'Response.Write "<p>" & sql 

Set rs = en.Execute(sql) 

End Function 

</SCRIPT> 
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disabletrainee.asp 

Περιγραφή 

Τύπος : Background 

Ενεργεία : Καλείται αφού έχουν επιλεγεί οι εκπαιδευόμενοι που πρέπει να 

απενεργοποιηθούν απο τη βάση και ενημερώνει σχετικά τη βάση. 

Μετάβαση : edittrainee.asp 

<% Response.Buffer = TRUE %> 

<% 

Dim list 

list = Request QueryString("1") 

Dim aList aList = Split(list,", " ) 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB Recordset') 

en open "DSN=syim", guest, guest 

For ι = 0 to UBound(aList) 

SetAccessList(aList(ι)) 

Next 

Response Redirect "edittrainee asp" 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

Function SetAccessList(ByVal sACL) 

Dim tAr- tAr = Split(sACL, "-") 

call SetDis (tAr(O), tAr(1)) 

End Function 

Function SetDis(ByVal LoginID, ByVal State) 

Dim sql 

sql = "UPDATE LogmTable SET LogmTable Disabled=" & State & " WHERE 
LogmTable ID = " & LoginID 

Response.Write "<p>" & sql 

Set rs = en.Execute(sql) 

End Function 

</SCRIPT> 
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editcr.asp 

Περιγραφή 

Τύπος : Foreground 

Ενεργεία Εμφανίζει μια φόρμα οπού υπάρχει μια λίστα με ολα τα διαθέσιμα 

κριτήρια και την τρέχουσα κατάσταση τους (ενεργοποιημένα / απενεργοποιημένα 

) μέσω αντίστοιχων checkboxes. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης 

των checkboxes που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή κατάστασης του αντίστοιχου 

κριτηριου. 

Μετάβαση : disablecr asp 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- #mclude file=" /script/recordset m e " --> 

< '-- iinclude f ile="LoginVenfy asp" --> 

<html> 

<head> 

<title>Edit Criteria - [Admin Mode]</title> 

</head> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<body BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js"></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="adminmenu js'></SCRIPT> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<l 

<% 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 

Set rs = Server CreateObject("ADODB.Recordset") 

en open "DSN=syim , guest, guest 

Response Write "<B>A list of all Criteria </B>" & vbCrLf 

Response Write '<OL>' & vbCrLf 

Dim sql 

sql = "SELECT * FROM Criterion" 

Set rs = en Execute(sql) 

%> 

<table border=l eellspacmg=0> 

<trxth width=400>Criteria</thxth width=50>Disable criterion</th></tr> 

<form name="sform"> 

<% 

Dim sArr sArr = "' 
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While Not rs EOF 

Response Write "<tr><td>" & rs("Name") & "</td>" & vbCrLf 

If (rs("Disabled")) Then 

Response.Write "<td><input type='checkbox' checked name='" & 

rsC'ID") & "'x/tdx/tr>" & vbCrLf 

sArr = sArr & "1" & ",' 

Else 

Response. Write "<tdxinput type= ' checkbox ' name= ' " & rsCID") & 

"'x/td></tr>" & vbCrLf 

sArr = sArr & "0" & 

End If 

rs MoveNext 

Wend 

rs Close 

Set rs = nothing 

%> 

</table> 

<mput type="button" o n c l i c k = " a p p l y b u t t o n _ c l i c k ( ) " value="Apply Changes" 
name="applybutton"> 

</form> 

<l 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 

&nbsp, 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<SCRIPT LANGUAGE=;javascript> 
< ι --

function ApplyChanges(form) 

{ 
//form = document.forms[0]; 
var inState = new Array(<%= LeftfsArr, Len(sArr)-l) %>), 
var curState = new Array(inState.length), 
var coll = form.elements ; 
ford = 0; ι < coll. length; 1 + +) 

if(coll[i].checked) 

curState[i] = 1, 

else 

curStateti] = 0; 

var list = " " ; 

ford = 0, ι < coll. length; i + +) 

if(coll[ι].type=="checkbox") 

if (curStatefi] '=mState[i] ) 

list = list + collii] name + "-' + curStateli] + 

list = list.substring(0, list.length-1), 

window navigate("disablecr asp
7
l=" + list), 

} 

function applybutton_click() 

{ 
var ok = confirm("Do you really want to apply the changes'"), 

if(ok) 
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ApplyChanges(document.forms[0]) 
//return ok; 

} 
//--> 
</SCRIPT> 

</BODY> 
</HTML> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
Sub GenAvailOptions(ByRef options) 

Dim rs 
Dim sql 
Set rs = Nothing 

End Sub 
</SCRIPT> 
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editinstr.asp 

Τύπος : Foreground 

Ενέργεια : Εμφανίζει μια φόρμα οπού υπάρχει μια λίστα με όλους τους 

εγγεγραμενους εκπαιδευτές και την τρέχουσα κατάσταση τους (ενεργοποιημένοι / 

απενεργοποιημένοι ) μέσω αντίστοιχων checkboxes. Υπάρχει η δυνατότητα 

αλλαγής της κατάστασης των checkboxes που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή 

κατάστασης του αντίστοιχου εκπαιδευτή. 

Μετάβαση : disableinstr•asp 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- tinclude file=" ./script/recordset.me" --> 

<'-- #include file="LoginVerify.asp" --> 

<html> 

<head> 

<title>Edit Instructors - [Admin Mode]</title> 

</head> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<body BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.3s"></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH="13 0" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="adminmenu.js"></SCRIPT> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<i 

<% 

Dim en, rs 

Set en = Server .CreateObjecM \DODB.Connection") 

Set rs = Server CreateObject
(
'\L0DB.Recordset") 

en.open "DSN=syim" 

Response.Write "<B>A list of all irstructors:</B>" & vbCrLf 

Response.Write "<OL>" & vbCrLf 

Dim sql 

sql = "SELECT Instructor.*, LoginTable.Disabled FROM LoginTable INNER JOIN 

Instructor ON LoginTable.ID = Instructor.LoginID" 

Set rs = en.Execute(sql) 

%> 

<table border=l eellspacmg=0> 

<trxth width=400>Instructor</th><th width=50>Disable account</thx/tr> 

<f oriti name=" sforiti" > 
<% 

Dim sArr: sArr = "" 

While Not rs EOF 

Response. Write "<trxtdxa href = ' instnnf ο asp
,
ID=" & rs("ID") & "'>» 

& rs ("Surname" ) & " " & rs("Name") & "</ax/td>" & vbCrLf 

If (rs("Disabled")) Then 
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Response Write "<tdxmput type='checkbox' checked name= " & 

rsC'ID") & "'></tdx/tr>" & vbCrLf 

sArr = sArr & "1" & 

Else 

Response Write "<tdxmput type= ' checkbox ' name= ' ' & rs("ID") & 

"'x/tdx/tr>" & vbCrLf 

sArr = sArr & "0" & 

End If 

rs MoveNext 

Wend 

rs Close 

Set rs = nothing 

%> 

</table> 

<mput type="button" o n c l i c k = " a p p l y b u t t o n _ c l i c k ( ) " value="Apply Changes" 
name="applybutton"> 

</form> 

<l 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 

&nbsp, 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 

<SCRIPT LANGUAGE=]avascript> 
< ι --

function ApplyChanges(form) 

{ 

//form = document forms[0], 

var inState = new Array(<%= Left(sArr, Len(sArr)-l) %>), 

var curState = new Array(inState length), 

var coll = form elements, 

ford = 0, ι < coll length, i + +) 

if(coll[i] checked) 

curState[i] = 1, 

else 

curState[i] = 0, 

var list = " ", 

ford = 0, ι < coll length, i++) 

if(coll[i] type=="checkbox") 

if(curState[i]'=instateti]) 

list = list + coliti] name + '-' + curStateti] + 

list = list substring(0, list length-1), 

window navigate ( "disablemstr asp
:>
l=' + list), 

} 

function applybutton_click() 

{ 

var ok = confirm("Do you really want to apply the changes'
3
"), 

if(ok) 

ApplyChanges(document forms[0]), 

//return ok, 

} 
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</SCRIPT> 

</BODY> 
</HTML> 
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editKB.asp 

Τύπος : Foreground 

Ενέργεια : Εμφανίζει μια φόρμα όπου υπάρχει μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα 

κεφάλαια στη βάση με ένα checkbox για το κάθε ένα. Η επιλογή του checkbox 

σημαίνει την διαγραφή του από τη βάση KOL το KnowledgeBase 

Μετάβαση : ClearKB.asp 

<% Response.Buffer = True %> 

<!-- tinclude file="../script/recordset.ine" --> 

<!-- tinclude file="LoginVerify.asp" --> 

<html> 

<head> 

<title>Manage KnowledgeBage - [Admin Mode]</title> 

</head> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<body BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH="13 0" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" S R C = " a d m i n m e n u . j s " x / S C R I P T > 
</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

< i 

<% 

Dim en, rs 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.open "DSN=syim" 

Response.Write "<B>A list of all Chapters :</B>" & vbCrLf 

Response.Write "<OL>" & vbCrLf 

Dim sql 

sql = "SELECT * FROM CHAPTERS" 

Set rs = en.Execute(sql) 

%> 

<table border=l cellspacing=0> 

<tr><th width=400>Chapter</thxth width=50>Clear Misconceptions</thx/tr> 

<form name="sform"> 

<% 

Dim sArr: sArr = "" 

While Not rs.EOF 

Response.Write "<tr><td>" & rs("Description")&"</td>" & vbCrLf 

Response.Write "<tdxinput type='checkbox' name='" & rs!"ChapterlD") & 

"'x/tdx/tr>" & vbCrLf 

sArr = sArr & "0" & 

rs.MoveNext 

Wend 
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rs.Close 

Set rs = nothing 

</table> 

<form> 

<input type="button" onclick="applybutton_click()" value="Apply Changes' 

name="applybutton"> 

</form> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 

knbsp; 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

< ι --

function ApplyChanges(form) 

{ 

//form = document.forms[0], 

var inState = new Array(<%= Left(sArr, Len(sArr)-l) %>), 

var curState = new Array(inState.length); 

var coll = form.elements ; 

for(ι = 0 ; ι < coll.length; 1 + +) 

if(coll[i].checked) 

curState[ι] = 1, 

else 

curState[i] = 0, 

var list = 

ford = 0; ι < coll length; i + +) 

if(coll[i].type=="checkbox") 

if (curState [ι] ' =mState[i] ) 

list = list + coliti].name + ",", 

list = list.substring(0, list.length-1); 

window.navigate("ClearKB.asp
,
l=" + list); 

} 

function applybutton_click() 

{ 

var ok = confirm("Do you really want to apply the changes
7
' 

if(ok) 

ApplyChanges(document forms[0]); 

//return ok, 

} 

//--> 

</SCRIPT> 

</BODY> 

</HTML> 
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edittrainee.asp 

Τύπος : Foreground 

Ενεργεία . Εμφανίζει μια φόρμα οπού υπάρχει μια λίστα με όλους τους 

εγγεγραμενους εκπαιδευόμενους και την τρέχουσα κατάσταση τους 

(ενεργοποιημένοι / απενεργοποιημένοι ) μέσω αντίστοιχων checkboxes. Υπάρχει 

η δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης των checkboxes που έχει ως αποτέλεσμα 

την αλλαγή κατάστασης του αντίστοιχου εκπαιδευομένου. 

Μετάβαση : disabletramee asp 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- #mclude file=" /script/recordset. ine" --> 

<•-- #mclude file="LoginVerify asp" --> 

<html> 

<head> 

<title>Edit Trainees - [Admin Mode]</title> 

</head> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<body BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header. js"></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 
BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="adminmenu js"></SCRIPT> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<i 

<% 

Jim en, rs 

Se-, en = Server .CreateObject ( "ADODB Connection") 

Sei rs = Server CreateOb^ect("ADODB Recordset") 

en oTen "DSN=syim" 

Response Write "<B>A list of all trainees </B>" & vbCrLf 

Response.Write "<OL>' & vbCrLf 

Dim sql 

sql = "SELECT LogmTable Disabled, Trainee * FROM LoginTable INNER JOIN 

Trainee ON LoginTable ID = Trainee LogmlD" 

Set rs = en Execute(sql) 

%> 

<table border=l cellspacmg=0> 

<tr><th width=400>Tramee</thxth width=50>Disable account</thx/tr> 

<form name="sform'> 

<% 

Dim sArr· sArr = "' 

While Not rs EOF 

Response Write "<tr><td><a href='trameeinfo asp
,
ID=" & rs("ID") & 

"'>" & rs ( "Surname" ) & ' " St rs("Name") & "</ax/td>" & vbCrLf 
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If (rs('Disabled")) Then 

Response Write "<td><mput type= ' checkbox ' checked name= ' & 

rsC'LoginID ) & " ></tdx/tr>" & vbCrLf 

sArr = sArr & "1" & 

Else 

Response Write "<td><input type= checkbox' name='" & 

rs ( "LoginID ' ) & "'x/tdx/tr>" & vbCrLf 

sArr = sArr & '0" & "," 

End If 

rs MoveNext 

Wend 

rs Close 

Set rs = nothing 

%> 

</table> 

<input type="button" onclick="applybutton_click()" value='Apply Changes" 

name="applybutton"> 

</form> 
<l 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 

&nbsp; 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<SCRIPT LANGUAGE=;javascript> 
<i __ 

function ApplyChanges(form) 

C 

//form = document forms[0], 

var inState = new Array(<%= Left(sArr, Len(sArr)-l) %>), 

var curState = new Array(inState length), 

var coll = form elements, 

ford = 0, ι < coll length, i + +) 

if (coll[ι] checked) 

curState[ι] = 1, 

else 

curState[ι] = 0, 

var list = "", 

ford = 0; ι < coll length, i + +) 

if(coll[i] type = ="checkbox ' ) 

if(curState[i] '=inState[i] ) 

list = list + collfi] name + -' + curState[i] + 

list = list substrmg(0, list length-1), 

window navigate ( "disabletramee asp'
;>
l= ' + list), 

} 

function applybutton_click() 

{ 

var ok = confirm("Do you really want to apply the changes'
3
'), 

if (ok) 

ApplyChanges(document forms[0]), 

//return ok, 
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//--> 
</SCRIPT> 

</BODY> 
</HTML> 
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email .asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια : Καλείτε για να ενημερώσει τα πεδία email και login name για 

εκπαιδευτή η εκπαιδευόμενο. 

Μετάβαση : To script που το κάλεσε, παράμετρος reffer 

<% Response.Buffer = True %> 

<% Response.Expires = 0 %> 

<'-- #include file=" ./script/recordset ine" --> 

<'-- tinclude file="LoginVerify.asp" --> 

<% 

Dim id: id = Request.Form("ID") 

Dim rType: rType = Request.Form("Type") 

Dim referrer: referrer = Request.Form("Referrer ) 

Dim email: email = Request.Form("Email") 

Dim Login: Login = Request.Form("Login") 

Dim sql: sql = "" 

If rType="instructor" Then 

sql = "UPDATE Instructor SET Email= " & email & "' WHERE ID = " & ID 

sql2 = "UPDATE LoginTable SET Login= ' &Login&' WHERE ID IN (SELECT 

LOGINID FROM INSTRUCTOR WHERE ID="&ID&")" 

Elself rType="trainee" Then 

sql = "UPDATE Trainee SET Email='" & email & " WHERE ID = " & ID 

sql2= "UPDATE LoginTable SET Login='"&Login&"' WHERE ID IN (SELECT 

LOGINID FROM TRAINEE WHERE ID="&ID&")" 

End If 

Dim rs: Set rs = Server.CreateObject("ADODB Recordset") 

Dim en: Set en = Server CreateObject("ADODB Connection') 

en.Open "DSN=syim", guest, guest 

rs.Open sql, en, 3, 3 

rs.Open sql2, en, 3, 3 

Set en = Nothing 

Set rs = Nothing 

Response.Redirect(referrer ) 

%> 
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înstrinfo.asp 

Τύπος ForeGround 

Ενέργεια Εμφανίζει μια φόρμα με τα στοιχεία του επιλεγμένου εκπαιδευτή, 

οπού είναι δυνατή η αλλαγή του login name η του email του η την αλλαγή του 

password του 

Μετάβαση . email asp η setmstpass asp 

<% Response Buffer = True %> 

<% Response Expires = 0 %> 

<'-- #mclude file=" /script/recordset ine" --> 

<<-- #mclude file="LoginVerify asp" --> 

<html> 

<head> 

<title>Instructors Info - [Admin Mode]</title> 

</head> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<body BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript" SRC="header ;)s"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH="13 0" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT L A N G U A G E = " J a v a S c r i p t " S R C = " a d m i n m e n u j s " x / S C R I P T > 
</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<i 

<% 

Dim en, rs, id 

id = Request QueryStnng ( "id" ) 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 

Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset') 

en open "DSN=syim'
;
 guest, guest 

Response Write "<B>Instructor Information </B>' & vbCrLf 

Response Write "<OL>" & vbCrLf 

Set rs = en Execute("SELECT I *, L Login FROM Instructor I INNER JOIN 

LogmTable L on I LoginID=L ID WHERE I ID= ' & id) 

If Not rs EOF Then 

%> 

<table border=l cellspacmg=0> 

<trxth>Name </th><td><%= rs ("Surname ' ) & ' " & rs ( "Name" ) %></tdx/tr> 

< '--tr><th>E-mail </thxtdxa href='mailto <%= rs ( 'email') %> ><%= 

rs ( 'email') %></ax/tdx/tr--> 

<form name='emailform' action='email asp' method='post"> 

<input type="hidden name="type' value= ' instructor"> 
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<mput type="hidden" name= "referrer" value="<% = 

Request.ServerVariables("PATH_INFO") & "
7
" & Request QueryString %>"> 

<xnput type="hidden" name="id" value="<%= Request.QueryString{"ID") %>"> 

<trxth>Login: </th> 

<td><input type="text" name="Login" value="<%= rs("Login")%>"><br> 

<input type="submit" value="Update" id=submitl name=submitl> 

</tdx/tr> 

<trxth>E-mail : </th> 

<td><mput type="text" name="email" value="<%= rs("email")%>"><br> 

<input type="submit" value="Update"> 

</tdx/tr> 

</form> 

<form name="formi"> 

<trxth>Password </thxtd><input type= "button" onclick= ' fOpenChPass ( ) ' 

value= "Change Password"></tdx/tr> 

</form> 

<% 

End If 

%> 

</table> 

<SCRIPT LANGUAGE=]avascript> 

< ι --

function fOpenChPass() 

{ 

browseTo("setlnstPass.asp
7
id=<%= id %>"), 

} 

function browseTo(location) 

{ 

attr = 

'height = 2 50,scrollbars=yes,width=3 50,status=yes , toolbar=no,menubar=no,locati 

οη=ηο,resizable=yes,top=10', 

window.open(location, '_blank', attr, 0); 

} 

</SCRIPT> 

<p>Sessions: 

<% 

'Dim sql: sql = "SELECT ID, Title FROM Classes WHERE InstructorlD = " & 

CInt(rs("ID")) 

'Dim sql: sql = "SELECT Classes ID, Classes.Title, Classes InstructorlD FROM 
Classes WHERE Classes.InstructorlD = " & CInt(rs("ID")) 

Dim sql: sql = "SELECT Classes.ID, Classes.Title FROM Classes INNER JOIN 

Instructor ON Classes.InstructorlD = Instructor. LogmlD WHERE Instructor.ID 

= " & CInt (rsC'ID" ) ) 

'Response.Write sql 

rs.Close 

Set rs = en.Execute(sql) 

rs.Open sql, en, 3, 3 

Response.Write "<OL>" & vbCrLf 

While Not rs.EOF 

Response.Write "<LI><a href='../script/sessioninfο asp
7
ID=" & 

rs("ID") & "'>" & rs("title") & "</a>" & vbCrLf 

rs MoveNext 

Wend 



< ! • 

Response.Write "</0L>" & vbCrLf 
rs.Close 
Set rs = nothing 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 
</HTML> 
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login.asp 

Τύπος • ForeGround 

Ενεργεία Είναι η πρώτη σελίδα του admin site, αφού έχει κάνει logon ο 

χρήστης. Αν έχει κάνει παραπάνω απο 3 προσπάθειες κάνει ανακατεύθυνση στο 

script sa.asp που ενημερώνει το χρήστη για το σφάλμα. 

Μετάβαση : Η μετάβαση εξαρτάται απο τις επιλογές του χρήστη 

<% Response Buffer = True %> 
<'-- #inelüde file=" /script/recordset me" --> 

<% 'Κάθε χρήστης εχεί τη δυνατότητα να δοκιμάσει 3 φορές να κανί login 

If Not Session("AdminLoggedOn") Then 
If Not IsNull(Sessioni"Tries")) Then 

Sessioni"Tries") = Sessioni"Tries") + 1 
Else 

Session("Tries") = 1 
End If 

End If 
%> 
<html> 

<head> 
<title>Welcome to SYIM ver 2</title> 
</head> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<body BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js"></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 
BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 
<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC='adminmenu js ></SCRIPT> 

<'-- Admin help script --> 
<SCRIPT LANGUAGE=DavascripL·-
function displayAdminHelp() 

{ 

document wr i te ln("<A HhFF-'. /he lpf i les/admm_help htm' 
t a r g e t = new x f o n t color=white s i ze=- l>Cl ick here for help</font></A>'), 

} 

displayAdminHelp() , 
</SCRIPT> 

<'-- Admin help finished --> 

</TD> 
<td WIDTH=100% VALIGN=TOP> 
<p> 

<center> <font size=4>Wellcome <br> <font color =blue 
size=4>Adminmstrator of 
SYIM <b>ver 2 </b> < font> </font> </centerxp> 
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<font color =blue size=4>S</font>ee <font color =blue size=4>Y</font>ourself 
<font color =blue size=4>IM</font>prove 
<bxfont color =blue> (SYIM) </font> ver. 2 </b> is a domain independent 
Educational environment for Asynchronous Distance Education sessions <p> 
<hr> 
Please use the left toolbar to check the Admin options <br> <hr> 
<pre> 

</pre> 
<center> 
<font size=2> 
Copyright <a href ="mailto · tsmakos@uom.gr ">Tsmakos Avgoustos</a> </font> 
</center> 

</td> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<% 
Dim login 
Dim pwd 

Dim URL: URL = "http //" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") & 
"/syim/admm/sa asp" 

If Sessioni"Tries")>=3 Then 
'Write redirection headers to the page 
'Response.Write "<META NAME='REFRESH' CONTENT='5, ' & Chr(34) & 

"../sa.asp" & chr(34) & »•>· 
'Dim URL URL = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") & "sa asp" 

Response AddHeader "Refresh", "5; URL=" & URL 
Response Write "<centerxfont color=red size=7>Error 

authenticating'</font><br>" 
Response Write "<font size=3>Action logged<br>Please contact the 

system administrator</fontx/center>" 

Else 
Session("Welcome") = 0 
If Not Sessioni "AdmmLoggedOn" ) Then 

login = Request.Formi"usrnm") 
If log m o " " Then 

Session("login") = login 
End If 
pwd = Request Formt"pwd") 
pwd2 = Request Formi"pwd2") 

If AuthenticateUser(login, pwd, pwd2) Then 
Sessioni"Welcome") = 1 'Flag after initial successful 

authentication 
Session("AdminLoggedOn") = True 
Session (" IsTramee" ) = False 'for compatibility with the 

instructors' pages 
Session("LoggedOn") = True 'for the same reason 

Else 
Response AddHeader "refresh", "5, URL=' & URL 
Response.Write "Problem authenticating Go back and 

retry" 
End If 

Else 
Call ShowAvailableOptions 

End If 
End If 
%> 
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<img src='../images/mstallstatemenu.jpg' width=300 align=right> 
</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 

</HTML> 

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server"> 
Function AuthenticateUser(login, pwd, pwd2) 

Dim sql: sql = "SELECT AdminTable.Login, AdminTable.Pwd, 
AdminTable Pwd2 FROM AdminTable WHERE AdminTable.Login='" & login & " 

Dim rs: Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set rs = GetRS(sql) 
If Not rs.EOF Then 

If Tnm(CStr (rs ( "pwd" ) ) )=Trim(CStr (pwd) ) AND 
Trim(CStr(rs("pwd2")))=Trim(CStr(pwd2)) Then 

AuthenticateUser = True 
Else 

AuthenticateUser = False 
End If 

End If 
End Function 
</SCRIPT> 



loginverifv.asp 

Τύπος : Background 

Ενέργεια . Ελέγχει αν έχει γίνει σωστό login κατά την κλίση κάθε σελίδας. 

Μετάβαση : Αν έχει γίνει login επιστρέφει στη σελίδα που κάλεσε το script, 

αλλιώς ανακατευθυνει στο script logout.asp. 

<% 

Response.Expires = 0 

Response.Buffer = true 

If Not Session ( "AdmmLoggedOn" ) then 

Response.Redirect("logout asp") 

Response.End 

End If 

%> 
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logout,asp 

Τύπος : BackGround 

Ενεργεία Κατά την εγκαταληψη του site ano το χρήστη η τον administrator 

κλείνει το υπάρχον session και καθαρίζει όλες τις σχετικές παραμέτρους. 

Μετάβαση : default asp 

<%@ LANGUAGE=VBScript %> 

<% 

Response Expires = 0 

Session Abandon() 

%> 

<HTML> 

<HEAD> 

</HEAD> 

<BODY onload="body_onload()"> 

</BODY> 

<script> 

function body_onload() 

{ 

top document location href = 

"http.//<%=Request ServerVariables("SERVER_NAME')%>/syim2/admin/default htm" 

//"http //<%=Request ServerVariables("SERVER_NAME')%>/syim/admm/default htm 

//"http //<%=Request ServerVariables('SERVER_NAME")%><%=Request Server 

Variables("SCRIPT_NAME")%>/default htm"), 

} 

</script> 

</HTML> 

<% 

%> 
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sa.asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια : Κλείνει το τρέχον session κάποιου administrator και ανακατευθύνει 

στη default σελίδα του admin site. 

<% 

session.Abandon 

Response.Redirect "http://" & Request.Servervariables("SERVER_NAME") & 

"/syim/admin/default.htm" 

%> 
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setlnstPass.asp 

Τύπος : Foreground 

Ενέργεια · Αλλάζει το password κάποιου instructor. Κάνει ιην αλλαγή και 

ξανακαλεί τον εαυτό του με τα νεα passwords Εχει δυο πεδία password και 

confirm password. Δεν έχει πεδίο για το παλιό password, καθώς σε αυτό το 

script έχουν πρόσβαση μονό κάποιος administrator, ο οποίος δεν χρειάζεται να 

γνωρίζει το παλιό password 

Μετάβαση : Καλεί ξανά τον εαυτό του με τα νεα passwords 

<%@ Transaction=required%> 

<% Response Buffer = True %> 

<<-- #mclude file=" /script/recordset m c " --> 

<·-- tinclude file="LogmVerify asp' --> 

<html> 

<head> 

<title>Set Instructor Password - [Admin Mode]</title> 

</head> 

<body BGCOLOR=whlte TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

Function CheckUserGroup(InstrlD) 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection') 

Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset") 

en open 'DSN=syim", guest, guest 

Dim sql 

sql = "SELECT Instructor LoginID FROM LoginTable INNER JOIN Instructor 

ON LoginTable ID = Instructor LoginID WHERE Instructor ID= & Instrld 

Set rs = en Execute(sql) 

If Not rs EOF Then 

UserlD = rs( LoginID") 

End If 

rs.Close 

Set rs = nothing 

Set en = Nothing 

CheckUserGroup = UserlD 

End Function 

</SCRIPT> 

<% 

If Request Form("newpass")<>"" Then 

Dim rs Set rs = Server CreateObject ( ADODB Recordset ) 

Dim en Set en = Server CreateObject{ 'ADODB Connection') 

en Open "DSN=syim", guest, guest 

Dim newpass newpass = Request Form("newpass') 

Dim newpass2 newpass = Request Form("newpass2 ) 

Dim id id = CheckUserGroup(Request QueryString( id')) 

Dim sql sql = 'UPDATE LoginTable SET Password = u CStr(newpass) & 
"' WHERE ID= & id 
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Response.Write sql 
rs.Open sql, cn, 3, 3 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 
<! --
self.close(); 

</SCRIPT> 

<% 
Else 
%> 

<form name="PassForm" method="post" onsubmit="return checkpass(this)"> 
<p>New password: 
< p x i n p u t type="password" name="newpass " size="20"> 
<p>Please type again: 
< p x i n p u t type= "password" name="newpass2 " size="20"> 
<p><input type="submit" value="Set Password"> 
</form> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 
<! — 
function checkpass(form) 
{ 

i f ( form.newpass . toStr ing()==form.newpass2. toStr ing() ) 
{ 

form.action = window.location.href; 
form.submit(); 

} 
else 

alertC'The two passwords do not match!"); 
return false; 

} 
//--> 
</SCRIPT> 
<% End If %> 
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setTraineePass asp 

Τύπος . Foreground 

Ενέργεια Αλλάζει το password κάποιου trainee. Κάνει την αλλαγή και 

ξανακαλεί τον εαυτό του με τα νεα passwords Εχει δυο πεδία password και 

confirm password. Δεν έχει πεδίο για το παλιό password, καθώς σε αυτό το 

script έχουν πρόσβαση μονό κάποιος administrator, ο οποίος δεν χρειάζεται να 

γνωρίζει το παλιό password 

Μετάβαση Καλεί ξανά τον εαυτό του με τα νεα passwords 

<%@ Transaction=required%> 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- #include file=" /script/recordset ine --> 

<'-- iinclude file="LoginVerify asp --> 

<html> 

<head> 

<title>Set Trainee Password - [Admin Mode]</title> 

</head> 

<body BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscnpt RUNAT=Server> 

Function CheckUserGroup(InstrlD) 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject('ADODB Connection') 

Set rs = Server CreateObject( 'ADODB Recordset') 

en open 'DSN=syim", guest guest 

Dim sql 

sql = "SELECT Trainee LoginID FROM LogmTable INNER JOIN Trainee ON 

LoginTable ID = Trainee LoginID WHERE Trainee ID=" & Instrld 

Response Write sql 

Set rs = en Execute(sql) 

If Not rs EOF Then 

UserlD = rs("LoginID ) 

End If 

rs Close 

Set rs = nothing 
Set en = Nothing 

CheckUserGroup = UserlD 

End Function 

</SCRIPT> 

<% 

If Request Form("newpass')<>"" Then 

Dim rs Set rs = Server CreateObject( ADODB Recordset ) 

Dim en Set en = Server CreateObject( 'ADODB Connection ) 

en Open DSN=syim', guest, guest 

Dim newpass newpass = Request Form('newpass') 

Dim newpass2 newpass = Request Formi newpass2") 

Dim id id = CheckUserGroup (Request QueryStnng( id )) 



Dim sql· sql = "UPDATE LoginTable SET Password ='" & CStr(newpass) & 

"' WHERE ID=" & id 

rs.Open sql, en, 3, 3 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE^ avascnpt> 

< ι --

self.close(), 

//--> 

</SCRIPT> 

<% 

Else 

%> 

<form name="PassForm" method="post" onsubmit="return checkpass(this)"> 

<p>New password: 

<pxinput type= "password" name= "newpass" size="20"> 

<p>Please type again· 

< p x i n p u t type= "password" name="newpass2 " s ize="20"> 
<p><input type="submit" value="Set Password"> 
</form> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

< ι --

function checkpass(form) 

{ 
if ( form, newpass toString ( ) = = form.newpass2 . toStrmg ( ) ) 

{ 

form action = window.location.href, 

form, submit ( ) ,-

} 

else 

alert("The two passwords do not match
1
 ' ) , 

return false; 

) 

//--> 

</SCRIPT> 

<% End If %> 



traineeinfo.asp 

Τύπος ForeGround 

Ενέργεια Εμφανίζει μια φόρμα με τα στοιχεία του επιλεγμένου 

εκπαιδευομένου, οπού είναι δυνατή η αλλαγή του login name η του email του η 

την αλλαγή του password του. 

Μετάβαση email asp η setTrameepass asp 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- #mclude file=". /script/recordset ine ' --> 

<'-- ((include file="LogmVerify asp' --> 

<html> 

<head> 

<title>Trainee Info - [Admin Mode]</title> 

</head> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<body BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js ></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C ' VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE=" JavaScript ' SRC= " adminmenu js " x/SCRIPT> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<l 

<% 

Dim en, rs id 

id = Request QueryStrmg ( " id" ) 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection ) 

Set rs = Server CreateOb-ject ( "ADODB Recordset') 

en open "DSN=syim", guest, guest 

Response Write "<B>Trainee Information </B> & vbCrLf 

Response Write "<0L>' & vbCrLf 

Set rs = en Execute("SELECT * FROM Trainee WHERE ID=" & id) 

If Not rs EOF Then 

%> 

<table border=l cellspacmg=0> 

<trxth>Name </thxtd><%= rs (" Surname ' ) & ' ' & rs ( 'Name ' ) %></td></tr> 

<% 

Dim rs2 Set rs2 = Server.CreateObject("ADODB Recordset') 

Set rs2 = en Execute("SELECT Login FROM LoginTable WHERE ID = (SELECT 

LoginID FROM Trainee WHERE id = " & id & ')') 

Login = rs2("Login") 

rs2 Close 

%> 

<form name='emailform' action="email asp method= post > 
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<mput type="hidden" name="type" value=" trainee "> 

<mput type="hidden" name= "referrer" value="<%= 

Request.Servervariables("PATH_INFO") & "?" & Request.QueryString %>"> 

<input type="hidden" name="id" value="<%= Request QueryString("ID") %>"> 

<trxth>Logm Name </th> 

<tdxinput type="text" name="Login" value="<%= Login %>"><br> 

<input type="submit" value="Update" id=submitl name=submitl> 

</tdx/tr> 

< t r x t h > E - m a i l </th> 
< t d x m p u t type="text" name=" e m a i l ' value="<%= r s ( "email ")%> "><br> 
<input type="submit" value="Update" id=submitl name=submitl> 
< / t d x / t r > 
</form> 
< ι - - t r x t h > E - m a i l < / t h > < t d x a hre f="mai l to <%= r s ( "email )%>'><%= 
r s ( "email") % > < / a x / t d x / t r - - > 
<form name="formi"> 
<trxth>Password </th><tdxmput type="button" onclick= ' fOpenChPass ( ) " 

value="Change Password"></td></tr> 

</form> 

<% 

End If 

%> 

</table> 

<SCRIPT LANGUAGE^ avascnpt> 
<i __ 

function fOpenChPass() 

{ 

browseTo ( "setTrameePass asp'id=<%= id %>"); 

} 

function browseTo(location) 

{ 

attr = 

height=250,scrollbars=yes,width=3 50,status=yes,toolbar=no,menubar=no,locat 

on=no,resizable=yes,top=10' , 

window opendocation, '_blank', attr, 0), 

} 

</SCRIPT> 

<p>Sessions 

Dim sql sql = "SELECT Classes ID, Classes Title, TrameePerClass TrameelD 

FROM TrameePerClass INNER JOIN Classes ON TrameePerClass ClassID = 

Classes ID WHERE TrameePerClass TrameeID=" & CInt(rs( ID )) 

rs Close 

Set rs = en Execute(sql) 

rs Open sql, en, 3, 3 

Response.Write '<OL>' & vbCrLf 

While Not rs EOF 

Response Write <Ll><a href = ' /script/sessionmfο asp
?
ID=" & 

rsC'ID") & ''>' & rsC'title ) & </a>" & vbCrLf 

rs MoveNext 

Wend 

Response Write "</OL> & vbCrLf 

rs Close 

Set rs = nothing 

%> 



</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 
</HTML> 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ 

addchapters.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια . Script που καλείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας 

καινούριας τάξης και εμφανίζει έναν αριθμό απο λίστες με τα υπάρχοντα στη 

βάση κεφάλαια. Ο αριθμός των λιστών έχει οριστεί σε προηγούμενο βήμα ως 

αριθμός κεφαλαίων. Δίνει τη δυνατότητα προσθήκης και νέων κεφαλαίων σε ενα 

προσθετό παράθυρο. 

Μετάβαση : addcritena asp 

<% Response Expires = 0 %> 

<'-- #include file="recordset m o " --> 

<i-- #include file="LogmVerify.asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Add c n t e n a < / T I T L E > 

<META N A M E = " A u t h o r " VALUE=""> 

<META NAME="Emai1" VALUE=""> 

</HEAD> 
<LINK HREF="syira.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=whlte TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.: s"></SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

attr = 

'height=450,scrollbars=yes,width=550,status=yes,toolbar=no,menubar=no,locati 

on=no,resizable=yes,top=10', 

window open(location, '_blank', attr, 0); 

} 

</script> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript "> 

var IsTrainee = '<%=Session('IsTrainee")%>", 

if(IsTramee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false, 

else 

IsTrainee = true, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript' SRC="menul js"></SCRIPT> 

<|-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTrameeHelp ( ) 
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{ 

document . w n t e l n t " < A 
HREF=' . . /he lp f i le s/s tudent_help htm' t a r g e t = ' n e w ' x f o n t color=white s i ze=-
l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document.writeln("<A HREF=' ./helpfiles/Tutor_help htm' 

target= 'new' xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) , 

} 

if ( IsTramee) 

displayTraineeHelp(); 

else 

displaylnstructorHelp(), 

</SCRIPT> 

<'-- End of help script --> 

</TD> 

<TD WIDTH=10 0% VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> 

</head> 

<body> 

Select the chapters included in the session: 

<form name="chapetrsform" action="addcriteria.asp" method="post"> 

<% 

' Retrieve all parameters passed from previous stages of class creation 

Dim nofcriteria: nofcriteria = Request.Form("nofcriteria') 

Dim noftasks: noftasks = Request.Form("noftasks") 

Dim nofchapters· nofchapters = Request.Form("nofchapters') 

Dim ClassTitle· ClassTitle = Request Formt"sstitle") 

%> 

<i--Forward parameters to the next script to call--> 

<input type="hidden" name="nofcriteria" value="<%=nofcriteria%>'> 

<mput type="hidden" name="noftasks" value="<%=noftasks%> > 

<input type="hidden" name="nofchapters" value="<%=nofchapters%>"> 

<mput type="hidden" name="sstitle" value="<%=classtitle%>'> 

<% 

Dim chapters: chapters = "" 

'Built a string containing all available chapters 

GenAvailChapters chapters 

'Create as many drop-down lists with available chapters as defined 

'by nofchpaters parameter 

For ι = 1 to nofchapters 

Response.Write "<p>Chapter " & ι & "<BR>" 

GenChapters 1, Chapters 

Response Write "<BR>" 

Next 

%> 

<input type="submit" value="Next >>"> 

</ form> 

<pxa href="javascript:browseTo('addnewchapter.asp'), '>Add new chapter</a> 

<p>After you have completed adding new chapters, click the 'Refresh' button 

on your browser toolbar 
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</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
knbsp, 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
' Fills the string parameter chapters by option elements containing all the 
' existing chapters in the database 
Sub GenAvailChapters(ByRef chapters) 

Dim rs 
Dim sql 

'Build SQL code to retreive all available chapters 
sql = "SELECT * FROM Chapters order by Description" 
Set rs = GetRS(sql) 

'Add a dummy option 
chapters = chapters & "«OPTION SELECTED VALUE='-1'>Existmg Chapter" 

vbCrLf 

'Add one option for each chapter m the database 
While Not rs EOF 

chapters = chapters & "<OPTION VALUE='" & rs("Chapterid") & 
"'>" & rs("Code")+" "+rs("Description") & vbCrLf 

rs MoveNext 
Wend 

rs close 
Set rs = Nothing 

End Sub 

' Generates html code that builds a drop-down list with all available 
chapters 
' contained in the Chapters parameter. The name of the list is 
"Chapter+index" 
Sub GenChapters(ByVal index, ByVal Chapters) 

Response Write "<SELECT NAME=Chapter" & index & ">" 
Response Write chapters 
Response Write "</SELECT>" 

End Sub 
</SCRIPT> 



addchaptersubtopics.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια Script που καλείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός 

καινούργιου κεφαλαίου για τον ορισμό των υποκεφα\αιων / παραγράφων 

Αποθηκεύει το κεφάλαιο που δημιουργήθηκε απο το script που το κάλεσε και 

εμφανίζει μια σειρά απο πεδία προς συμπλήρωση για τόσα υποκεφάλαια οσα 

οριστικέ οτι θα έχει το κεφάλαιο σε προηγούμενο βήμα Αν δημιουργηθεί 

πρόβλημα κατά την αποθήκευση του κεφαλαίου δεν εμφανίζεται η φόρμα α\\α 

γίνεται ανακατεύθυνση στο script που δημιουργεί νεα κεφάλαια. 

Μετάβαση : addnewchapter asp 

<'-- #mclude file="LoginVerify asp' --> 

<% Response Expires = 0 

Response Buffer = True 

%> 

<html> 

<head> 

<title>Add new Subtopics</title> 

</head> 

<BODY> 

<% 

' Retrieve all parameters passed from addnewchpater 

dim ChapterDescription ChapterDescription = 

Request Form("Description") 

dim ChaptersSubtopics ChapterSubtopics = 

Request.Form("nofSubtopics") 

dim ChapterCode ChapterCode 

= Request Form('Code') 

dim ChapterSummary ChapterSummary = 

Reques t Form("Summary") 

dim ChapterlD ChapterlD 

= Request QueryStnng ( "ChapterlD' ) 

' if the number of subtopics is not passed by the form, get it 

' from the request string 

Response .Write Request QueryStnng 

if ChapterSubtopics = "" then 

ChapterSubtopics = Request QueryStnng ( "sb" ) 
end if 

if ChapterlD is not empty this means the script was called to report an 

error 

if ChapterlD <> "" then 

strError = "<pxb>Error ' </b>Subtopics not mserted<p>' 

else add the new chapter 

else 

strError = ' " 

InsertChapter ChapterlD 

if ChapterlD is -1 the an error Occured call the appropriate method 

if ChapterlD = -1 then 

AnErrorOccured ChapterlD 

end if 

end if 

strHeader = '<p>Insert subtopics for chapter 

<b> ScChapterDescriptionSt '</b></p> ' 

Response Write(strError&strHeader) 
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%> 
<form name="addnewchapterform" 
action="addnewchapter.asp?ID=<%=ChapterID&"&sb=" &ChapterSubtopics%>" 
method="post"> 
<% 

' for the number of subtopics defined build a list a fields, 
for i = 1 to ChapterSubtopics %> 
<bxbr><%= " Code " &i%>< /bxbr> 
<input name=<%="code"&i%> > 

<bxbr><%=" Descript ion "&i%x/b><br> 
<input name=<%="description"&i%> size="25" ><IMG alt="" border=0 height=5 
hspace=0 src="0.gif" style="HEIGHT: 12px; WIDTH: lOpx" useMap="" width=5> 

<bxbr><%=" Summary" &i%x/bxbr><TEXTAREA cols = 80 name=<%="Summary"&i%> 
rows=8></TEXTAREA> 
<% Next %> 

<brxinput type= "submit" value="Add now">&nbsp; 

<IMG alt="" border=0 height=5 hspace=0 src="0.gif" style="HEIGHT: 12px; 
WIDTH: lOpx" useMap="" width=5>&nbsp;Indicates a required field 
</form> 
</BODY> 
<% 

' Inserts a new chapter in the chapters table and updates the ID param 
Sub InsertChapter( ByRef ID ) 
' Description is the only required field. If it's missing an error occurs 

if (Trim(ChapterDescription)="") then 
AnErrorOccured 

param ID 

Else 
set conMain = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
conMain.open "DSN=SYIM" 
set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 
rs.Open "Chapters", conMain, 3, 3 
'Insert a new entry int the chapters table 
rs.AddNew 
rs("Code") = ChapterCode 
rs("Description") = ChapterDescription 
rs("Summary") = ChapterSummary 
Err.;lear 
0;i Error Resume Next 
rs.Update 
' If no error occured while posting store the new chapterlD in 

i f Err .nunber = 0 then 
rs.Close 
r.-. Open 
rs.MoveLast 
ID = rs.Fields("ChapterlD") 
' else set ID to -1 

else 
ID = -1 

end if 
set rs = nothing 
set conMain = nothing 

end if 
end sub 

' If an Error occurs the Request is redirected back to addnewchapter with 
chapterID=-l 
Sub AnErrorOccured (ID) 
Response.Redirect "addnewchapter.asp?ID="&IDSt"&sb="&ChapterSubtopics 
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end sub 
%> 
</HTML> 
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addconfpartcomment.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενεργεία : Script που καλείται για την προσθήκη η μεταβολή σχολίου απο τον 

εκπαιδευτή που άφορα την συμμέτοχη στην τάξη του επιλεγμένου εκπαιδευομένου. 

Μετά την μεταβολή καλεί τον εαυτό του και εμφανίζει τα νεα σχόλια, μετά την 

προσθήκη εμφανίζει την σελίδα που κάλεσε το script αυτό. 

Μετάβαση : addconfpartcomment asp η refferer. 

<%@ Transaction=required%> 

<% Response.Expires = 0 %> 

<'-- #mclude file="LoginVerify.asp" --> 

<HEAD> 

<TITLE>Add Conference Participation Comment</TITLE> 

</HEAD> 

<LINK REL="stylesheet" HREF="overlib ess" TYPE="text/ess"> 

<BODY> 

<DIV ID="overDiv" STYLE="position absolute; visibility.hide, z-

index-1;"></DIV> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript· SRC="overlib.js"></SCRIPT> 

<% 

Dim action: action = Request Formt"action") 

Dim cid, tid, aid 

If action="UpdateDB" Then 

cid = Request.Form{"cid") 

tid = Request.Form("tid") 

aid = Request.Form("aid") 

Dim comment 

comment = Request Formt"comment") 

comment = ReplaceStr(comment) 

Dim rs. Set rs = Server CreateObject("ADODB.Recordset") 

Dim en: Set en = Server CreateObject("ADODB.Connection") 

en.Open "DSN=syim" 

Dim sql: sql = "SELECT Grade, Comment FROM ConfPartData WHERE ClassID 

= " & cid & " AND TrameelD = " & tid & " AND AssignID=" & aid 

Response.Write sql 

rs.Open sql, en, 3, 3 

If Not rs.EOF Then 'υπάρχει ηδη καταχώρηση αριθμητ κη στο πεδίο grade 

sql = "UPDATE ConfPartData SET Comment = '" & comment & &_ 

"WHERE ClassID=" & cid & " AND TrameeID=" & tid & 

" AND AssignID=" & aid 

Response Write "<p>" & sql 

rs .Close 

rs Open sql, en, 3, 3 

rs Close 

Else 'Δεν υπάρχει καταχώρηση, δημιουργούμε καινούρια γραμμή 

sql = "INSERT INTO ConfPartData(ClassID, TrameelD, AssignID, 

Comment) " &_ 
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comment & " 

"VALUES (" & cid & 

Response.Write sql 

rs.Close 

rs Open sql, en, 3, 3 

'rs Close 

& tid & ", " & aid & " & 

End If 

Set rs Nothing 

<script language="javascript"> 

window.close( ) ; 

window.opener.self.location = window opener self location.href ; 

</script> 

<% 

Else 

cid = Request QueryStnng ( "cid" ) 

tid = Request .QueryStnng ( "tid" ) 

aid = Request .QueryStnng ( "aid" ) 

%> 

<form name="ConfPartComment" action="<%= 

Request.Servervariables("PATH_INFO")%>" method="post"> 

<textarea cols="60" rows="4" name="comment"></textarea> 

value="Update" id=submitl name=submitl> 

name="cid" value='<%= cid %>"> 

name="tid" value='<%= tid %>"> 

name="aid" value="<%= aid %>"> 

name="action" value="UpdateDB"> 

<input type="submit" 

<input type="hidden" 

<input type="hidden" 

<input type="hidden" 

<mput type= "hidden" 

</form> 

<% End If %> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscnpt RUNAT=Server> 

Function ReplaceStr(str) 

Dim nStr. nStr = "" 

Dim tmp 

For ι : 1 to Len(str) 

tmp = Mid(str, ι, 1) 

If Asc(tmp) > 32 Then 

nStr = nStr & tmp 

Else 

nStr = nstr & " " 

End If 

Next 

ReplaceStr = nStr 

End Function 

</SCRIPT> 
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addcrcomment.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια Script που καλείται για την προσθήκη η μεταβολή σχολίου απο τον 

εκπαιδευτή που άφορα την απόδοση κάποιου εκπαιδευομένου ως προς κάποιο 

κριτιριο αξιολόγησης. Μετά την μεταβολή καλεί τον εαυτό του και εμφανίζει τα 

νεα σχόλια, μετά την προσθήκη εμφανίζει την σελίδα που κάλεσε το script 

αυτό 

Μετάβαση : addcrcomment.asp η reiferer 

<% Response.Expires = 0 %> 

<HEAD> 

<TITLE>Add Criterion Comment</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<% 

Dim action action = Request Formi"action") 

Dim cid, tid, aid, end 

If action="UpdateDB" Then 

cid = Request Form("cid") 

tid = Request.Formt"tid") 

aid = Request.Form("aid") 

end = Request Formt "end") 

Dim comment 

comment = Request.Formt"comment") 

comment = Replacestr(comment) 

'comment = replace(comment, Chr(lO), " ") 

'Response Write "<p>comment = ' & comment 

Dim rs Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset") 

Dim en Set en = Server CreateOb^ect("ADODB.Connection") 

en Open "DSN=syim" 

Dim sql sql = "SELECT Comment FROM ClassData WHERE cid = " & cid & " 

AND tid = " Sc tid & " AND aid = " & aid & " AND end = " & end 

rs Open sql, en, 3, 3 

If Not rs EOF Then 'υπάρχει ηδη καταχώρηση αριθμητική στο πεδίο grade 

sql = "UPDATE ClassData SET Comment = '" & comment & & _ 

"WHERE cid=" & cid Sc " AND tid=" Sc tid Sc " AND 

aid=" Sc aid Sc " AND cnd=" Se end 
'Response Write "<p>' Sc sql 

rs Close 

rs Open sql, en, 3, 3 

'rs Close 

Else 'Δεν υπάρχει καταχώρηση, δημιουργούμε καινούρια γραμμή 

sql = "INSERT INTO ClassData (cid, tid, aid, end, comment) " &_ 

'VALUES (*' Sc cid Sc " , "Sc tid Sc " , "Sc aid Sc " , "Sc end 

Sc ' , ' ' Sc comment Sc " ' ) " 

Response Write sql 

rs Close 

rs Open sql, cn, 3, 3 

'rs Close 

End If 
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Set rs Nothing 

<scrxpt language="javascript"> 

window close(), 

//window opener document forms[0] 

window opener location href, 

</script> 

submit(), //self location 

Else 

cid = Request QueryStnng ( "cid" ) 

tid = Request QueryStnng (" tid" ) 

aid = Request QueryStnng ( "aid ' ) 

end = Request QueryStnng ( "end ' ) 

<form name="ConfPartComment" action='<% = 

Request Servervariables('PATH_INFO')%>" method= post'> 

<textarea cols="60" rows="4" name='comment'></textarea> 

<mput type='submit ' 

<input type="hidden' 

value="Update ' id=submitl name = submitl> 

name="cid" value='<%= cid %> > 

<mput type="hidden" name="tid" value= <%= tid %> > 

<mput type="hidden ' name="aid" value= <%= aid %> > 

<mput type= "hidden" name="cnd' value="<%= end %> 

<input type="hidden' 

</form> 

name="action' value= UpdateDB > 

<% End If %> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscnpt RUNAT=Server> 

Function ReplaceStr(str) 

Dim nStr nStr = "" 

Dim tmp 

For ι = 1 to Len(str) 

tmp = Mid(str, ι, 1) 

If Asc(tmp) > 32 Then 

nStr = nStr & tmp 

Response Write '<br> 

Else 

nStr = nstr & ' " 

End If 

Next 

ReplaceStr = nStr 

End Function 

& Asc(tmp) 

</SCRIPT> 
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addcnteria.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια Script που καλείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας 

καινουγιας τάξης και εμφανίζει έναν αριθμό απο λίστες με τα υπάρχοντα στη 

βάση κριτήρια και αντίστοιχα κενά πεδία για την περιγραφή νέων κριτηρίων. 0 

αριθμός των λιστών έχει οριστεί σε προηγούμενο βήμα ως αριθμός κριτηρίων. 

Μετάβαση : addtramee asp 

<% Response Expires = 0 %> 

<'-- #include file="recordset.ine" --> 

<>-- #mclude file="LogmVenfy asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Add critena</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE="Ioannis Pantzis"> 

<META NAME="Email" VALUE="ypantzis@hotmail.com"> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="StyleSheet"> 

<BODY BGCOLOR=whlte TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js"></SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/]avascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

attr = 

'height=450,scrollbars=yes,width=550 , status=yes,toolbar=no,menubar=no,locati 

on=no,resizable=yes,top=10'; 

window open(location, '_blank', attr, 0), 

} 

</script> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id id = Request QueryStrmg ( "cid" ) %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session('IsTramee" ) %>" , 

if(IsTramee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false, 

else 

IsTrainee = true, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul js'></SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE^ avascnpt> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 
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document.writeln("<A 
HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-
l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function d i sp lay lns t ruc to rHe lp ( ) 
{ 

document writeln("<A HREF=' . . /he lpf i les /Tutor_he lp .h tm ' 
target= ' n e w ' x f o n t color=white s ize=- l>Cl ick here for help</f on tx /A>" ) ; 

} 

i f ( IsTramee) 
displayTrameeHelp ( ) ; 

else 
displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 

<'-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="xbdhtml.] s"></SCRIPT> 
<script language="javascript"> 
function sic(index) 
{ 

var strOb] = "Criterion" + index; 
var ob] = getFElt(strOb]); 
//alert(ob:); 
ob].value = "" 

} 

function inp(index) 
{ 

var strObj = "MCriterion" + index; 
var ob] = getFElt(strOb]); 
ob].selectedlndex = 0 

} 
</script> 
</head> 

<body> 

You can select an existing criterion or create a new one 
<form name="criteriaform" action="addtrainee.asp" method="post"-
<% 
Retreive parameters passed from previous scripts 

Dim nofcriteria: nofcriteria = Request.Formi"nofcriteria") 
Dim noftasks- noftasks = Request Form("noftasks") 
Dim nofchapters: nofchapters = Request.Form("nofchapters") 
%> 

<'-- forward parameters to the next scnpt--> 
<mput type="hidden" name="nofcri ter ia" value="<%=nofcriteria%>"> 
<mput type="hidden" name="noftasks" value="<%=noftasks%>"> 
<input type="hidden" name="nofchapters" value="<%=nofchapters%>"> 
<mput type="hidden" name="ClassTitle" value="<%=Request Formt"sst i t le")%>"> 

<% 
Dim options options = "" 
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for ι = 1 to nofchapters 

Response Write ( "<mput type=hidden name=chapter '&i& ' 

value="kRequest Form( 'Chapter"&i)& " > " ) 

Next 

GenAvailOptions options 

For ι = 1 to nofcriteria 

Response Write "<p>Criterion " & ι & "<BR>" 

GenCriteria ι, options 

Response Write "<BR>Create a new criterion <INPUT TYPE='text' 

name='Criterion" & ι & "' onchange='mp(" & ι & ")'>" 

Response Write "<BR>" 

Next 

For ι = 1 to noftasks 

Response Write "<p>Assignment " & ι & "<BR><INPUT TYPE='text' 

name='Assignment" & ι & "'><BR>" 

Next 

%> 

<input type="submit" value="Next >>"> 

</form> 

</TD> 

<TD BGCOLOR= '#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 

&nbsp, 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

Sub GenAvailOptions(ByRef options) 

Dim rs 

Dim sql 

sql = 'SELECT * FROM Criterion WHERE Disabled=0 

Set rs = GetRS(sql) 

options = options & "<OPTION SELECTED VALUE= -1 >Existmg Criteria" & 

vbCrLf 

While Not rs EOF 

options = options & "<OPTION VALUE='" & rs( id') & "'>" & 

rs("name") & vbCrLf 

rs MoveNext 

Wend 

rs close 

Set rs = Nothing 

End Sub 

Sub GenCriteria(ByVal index, ByVal options) 

Response Write '<SELECT NAME=MCriterion" & index & " onchange= slc(" & 

index & ') >' 

Response Write options 

Response Write "</SELECT>" 

End Sub 

</SCRIPT> 
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addnewchapter.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενεργεία Script που καλείται για τη δημιουργία ενός νέου κεφαλαίου. 

Ανάλογα με τη σειρά κλήσης είναι δυνατό να αποθηκεύει και τα υποκεφάλαια που 

ορίστικαν κατά την αμέσως προηγουμένη δημιουργία κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχουν 

υποκεφάλαια για αποθήκευση η τα υπάρχοντα αποθηκευθούν επιτυχώς εμφανιςεταί 

μια λίστα με πεδία προς συμπλήρωση για τη δημιουργία του νέου κεφαλαίου. Ενα 

απο αυτά τα πεδία είναι και το πλήθος των υποκεφαλαίων Αν υπάρχουν 

υποκεφάλαια για αποθήκευση απο προηγούμενο κεφάλαιο και γίνει σφάλμα κατά 

την αποθήκευση τους καλείται άμεσα η addchaptersubtopics asp 

Μετάβαση : addchaptersubtopics asp 

<%@ Transaction=required%> 

<%Response Buffer=True 

Response Expires = 0%> 

<'-- #include file="LoginVerify asp" --> 

<html> 

<head> 

<title>Add new chapter</title> 

</head> 

<body> 

<% 

dim ChapterlD . ChapterlD = Request QueryString("ID ' ) 

if ChapterlD is not empty the script was called by 

Addchaptersubtopics asp 

if ChapterlD <> "" then 

if ChapterlD is -1 it means an error occured while saving the 

chapter info 

if ChapterlD = "-1" then 

strError = "<b>Error'</b> The chapter was not created 

strHeader = "Try again please" 

else it means the chapter was succesfully created and subtopics 

should be stored 

else 

SaveSubtopics 

strHeader = "The chapter was successfully created
1 

strError = "" 

end if 

end if 

Response Write( strError & strHeader ) 

%> 

<form name= addnewchapterform" action="addchaptersubtopics asp 

method="post"> 

<b><br>Code < b><br> 

<input name="code" > 

<b><br>Description</b><br> 

<input name="description" size="25" >&nbsp, 

<IMG alt="" border=0 height=5 hspace=0 src='0 gif' 

style='HEIGHT 12px, WIDTH lOpx' useMap='" width=5 

> 
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<bxbr>Summary</bxbrxTEXTAREA cols = 80 name=Summary rows = 8x/TEXTAREA> 

<b><br>Number of subtopics</bxbr> 

<input name="nofsubtopics" size="5" >&nbsp, 

<br><xnput type="submit" value="Add now">&nbsp; 

</form> 

<IMG alt="" border=0 height=5 hspace=0 src="0.gif" 

style="HEIGHT: 12px; WIDTH: lOpx" useMap="" width=5 

>&nbsp,Indicates a required field 

<% 

' Saves the subtopics described for the chapter 

Sub SaveSubtopics 

' The number of subtopics 

dim Counter : Counter = Request .Querystrmg ( "sb" ) 

dim Code, Description, Summary 

Set conMain = Server CreateObject ( "ADODB.Connection" ) 

conMain.Open "DSN=syim" 

Set rs = Server CreateObject( "ADODB.Recordset" ) 

rs.Open "Subtopics", conMain, 3, 3 

' for each subtopic get parameters... 

for ι = 1 to Counter 

Description = Request.Formi"Description"&i) 

Code = Request.Form("Code"&i) 

Summary = Request.Formt"Summary"&i) 

on Error Resume Next 

create a new entry msubtopics table 

rs.AddNew 

if Error Number = 0 then 

rs("Code") = Code 

' if Description for a subtopic is empty, error occured 

if Trim(Description <> "") then 

rs("Description") = Description 

else 

ErrorOccured ChapterID, Counter 

end if 

rs("Summary") = Summary 

rs("ChapterlD" ) = ChapterlD 

' If something goes wrong with insertion, call ErrorOccured 

else 

ErrorOccured ChapterlD, Counter 

end if 

Next 

On Error Resume Next 

' Update table with the new entries 

rs.UpdateBatch 

' If something goes wrong with updating call ErrorOccured 

if Err.Number <> 0 then 

ErrorOccured ChapterlD, Counter 

' otherwise add a subtopic concerning the whole chapter 

else 

rs AddNew 

rs("Code") = ChapterlD 

rs('Description") = "All the chapter" 

rs('Summary") = "Concerning the whole chapter" 

rs("ChapterlD") = ChapterlD 

rs Update 

end if 

rs Close 

Set rs = Nothing 

Set conMain = Nothing 



end sub 

' If an error occurs returns to addchaptersubtopics to enter subtopics again 
Sub ErrorOccured (ChapterlD, Counter) 
Response.Redirect( "addchaptersubtopics asp,ID="&ChapterID&"&sb="^Counter 

) 
end sub 
%> 
</bodyx/HTML> 
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addnewdiscussion.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενεργεία : Εμφανίζει μια φόρμα για τη δημιουργία μιας νέας συζήτησης ανάμεσα 

στον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή. Αυτή διαδικασία μπορεί να 

αρχικοποιηθεί μόνο από τον εκπαιδευόμενο. 

Μετάβαση : UpdateMisc.asp. 

<!-- #include file="LoginVerify.asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Create new discussion</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Email" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id: id = Request.QueryString("cid") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee")%>"; 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE JavaScript" SRC="menul.js"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGF,= " JavaScript" SRC="menu2.js"></SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=joivascript> 

function displayTraineurielp() 

{ 

document.write!n("<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'><font color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document.writelnt"<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 

target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</font></A>"); 

} 

if(IsTrainee) 

displayTraineeHelp(); 

else 
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displaylnstructorHelp(), 
</SCRIPT> 

<'-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<form narae="NewDiscForm" action="updatemisc asp' method= post'> 

<p>Please, give a title for the new discussion <br> 
<input type='text" name="title" size=50 maxlenght=50> 

<p>Optionally, you can give a description of this discussion <br> 
<textarea rows=20 cols=80 name="descr" ></textarea> 

<p> 
<mput type="submit" value= "Create Discussion' 
onclick="if(document forms[0] title value== ') { alert( Title is 
obligatory'), return false,}">&nbsp,&nbsp, 
<mput type="reset" value="Clear Fields"> 

<input type="hidden' name="aid' value="<%= Request QueryString('aid') %>"> 
<input type="hidden" name= cid" value='<%= Request QueryString("cid ) %>"> 
<mput type="hidden' name='tid" value="<%= Request QueryString("tid') %>"> 
<mput type="hidden" name="tname" value="<%= Request QueryString('tname") 
%>"> 
</form> 

</TD> 

<TD BGCOLOR='#FFFFFF' VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp, 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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addnewhti.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια Εμφανίζει μια φόρμα για τη δημιουργία μιας νέας συζήτησης ανάμεσα 

σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο για το πως μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση 

(How To Improve) του εκπαιδευομένου Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

αρχικοποιηθεί μονό απο τον εκπαιδευτή. 

Μετάβαση : updatehti asp. 

<·-- tinclude file="LogmVerify asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Create new discussion</TITLE> 

<META NAME= "Author" VALUE="Ioanms Pantzis'> 

<META NAME="Email" VALUE="ypantzis@hotmail com"> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js "x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 
BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id id = Request QueryString("cid") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="13 0" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTramee = "<% = Session( "IsTrainee" ) %>" , 

if(IsTramee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false, 

else 

IsTrainee = true, 

var id = <%= id %>, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul js"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2 js'x/SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document writeln("<A 

HREF= /helpfiles/student_help htm target= new xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A> ' ) , 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document w r i t e l n ( ' < A HREF=' /he lp f l i e s/Tutor_he lp htm' 
ta rge t= new x f o n t color=white s i ze=-l>Cl ick here for help</fontx/A>" ) , 

} 

if (IsTrainee) 
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displayTrameeHelp ( ) , 
else 

displaylnstructorHelp() 
</SCRIPT> 

End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<form name="NewDiscForm" action="updatehti.asp" method="post"> 

<p>Please, give a title for the new discussion·<br> 
<mput type="text" name= "title" size=50 maxlenght=50> 

<p>Optionally, you can give a description of this discussion <br; 
<textarea rows=4 cols=80 name="descr"></textarea> 

<p> 
<input type="submit" value="Create Discussion" 
onclick="if(document.forms[0].title value=='') { alerti'Title is 
obligatory'); return false;}">&nbsp,knbsp, 
<input type="reset" value="Clear Fields"> 

<mput type="hidden" name="aid" value="<%= Request.QueryString("aid") %>"> 
<input type="hidden" name="cid" value="<%= Request.QueryString("cid") %>"> 

name="tid" value="<%= Request.QueryString("tid") %>"> 
name="tname" value="<%= Request.QueryString("tname") 

<input type="hidden" 
<input type="hidden" 

</form> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</B0DY> 
</HTML> 
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addnewtrainee.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει μια ιρορμα για τη δημιουρ/ια ενός νέου εκπαιδευομένου με 

ολα τα προς συμπλήρωση πεδία. Καλείται μονό απο τον εκπαιδευτή. Καλεί τον 

εαυτό τηςι έτσι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ελέγξει αν υπάρχει 

προηγούμενος εκπαιδευόμενος προς αποθήκευση και ακολουθεί όλες τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την δημιουργία εκπαιδευομένου απο το 

admin site 

Μετάβαση : addnewtramee asp 

<'-- #mclude file="LoginVerify asp" --> 

<% Response Expires = 0 %> 

<html> 

<head> 

<title>Add new tramee</title> 

</head> 

<body> 

<% 

Dim name, surname 

name = Request.Query-String( " f irstname" ) 

surname = Request QueryStrmg ( "surname" ) 

email = Request QueryStrmg ( "email " ) 

If name="" AND surname="" Then 

%> 

<form name="addnewtrameeform" act ion= "addnewtramee asp" method="get"> 
<t»Name : < / b x b r > 
<input t y p e = " t e x t " name="firstname" size="20"> 

<brxbr>Surname</b><br> 
<mput type="tex t " name="surname" size="25"> 

<brxbr>E-mai l address</b><br> 
<input t y p e = " t e x t " name="email" s ize="25"> 

< b r x i n p u t type="submit" value="Add now"> 
</form> 

<% Else 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 

Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset') 

en open 'DSN=syim" 

Dim LoginID, Username, Pwd 

CreateLogm name, surname, LoginID, Username Ptfd 

rs.Open 'Trainee", en, 3, 3 

rs AddNew 

rsC'ID') = FindEmpty( 'Trainee', "ID" ) 

rs("name") = name 

rs('surname") = surname 

rs("LoginID") = LoginID 

rs("email") = email 
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rs Update 

rs Close 

Set rs = Nothing 

Set en = Nothing 

Dim Succeeded Succeeded = True Variable for controling whether e-

mail was correctly sent to the user 

call NotifyTramee (email, Username, Pwd, Succeeded) 

If Succeeded Then 

<script language="javascript"> 

self close() 

</script> 

<% 

End If 

End If 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

'Πριν δημιουργήσουμε τον καινούριο trainee, δημιουργούμε το login του και 

τον 

'προσθέτουμε στο LogmTable 

Sub CreateLogm(ByVal name, ByVal surname, ByRef LoginID ByRef login, ByRef 

pwd) 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection ) 

Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset') 

en open "DSN=syim" 

rs Open "LoginTable", en, 3, 3 

call GenerateLoginPwd(name, surname login pwd) 

Dim dupl dupl = True 

Dim n_logm n_login = login 'Temporary variable to hold the new test 

login name 

Dim lcount lcount = 0 'Variable which increments while duplicate 

logins are found 

'It will be concatenated at 

the end of the string to preserve that the login is unique 

Do 

dupl = CheckForDuplicates(n_login) 

If dupl Then 

lcount = lcount + 1 

n_login = login & CStr(lcount) 

End If 

Loop Until dupl = False 

login = n_login 

LoginID = FindEmptyl"LoginTable", 'id ) 

rs Addnew 

rs("id") = LoginID 

rs( login") = login 

rs( 'password') = pwd 

rs Update 

rs Close 

en close 

Set rs = Nothing 

Set en = Nothing 

End Sub 

Function CheckForDuplicates(login) 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection') 

Set rs = Server CreateObject('ADODB Recordset ) 
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en.open "DSN=syim" 

Dim sql· sql = "SELECT LogmTable. ID FROM LogmTable WHERE 

LoginTable Logm= ' " & login & 

Set rs = en execute(sql) 

If Not rs.EOF Then 

CheckForDuplicates 

Else 

CheckForDuplicates 

End If 

End Function 

Sub GenerateLogmPwd(ByVal name, ByVal surname, ByRef login, ByRef pwd) 

name = Left(name, 3) 

surname = Left(surname, 3) 

login = LCase(name & surname) 

pwd = GenPassword(login) 

End Sub 

Function GetlPAddress 

Dim sTempVal, IPAddress2 

sTempVal = Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") 

sTempVal = Split(sTempVal, ".", -1, 1) 

for 1=0 to 3 

IPAddress2 = IPAddress2 & sTempVal(ι) 

Next 

GetlPAddress = IPAddress2 

End Function 

'Procedure that will e-mail the user 

Sub NotifyTrainee(ByVal trainee, ByVal username, ByVal pwd ByRef Succeeded) 

Dim oMailer, eRecipient, eURecipient, eSender, sSub^ect, sMessage, 

sUMesg, sMailServer, bResult 

Set oMailer = Server CreateObject("ASPMAIL.ASPMailCtrl 1") 

eRecipient = trainee 

eSender = "SYIM@kronos it uom.gr" 

Dim serverAppURL- serverAppURL = "http //zeus.it uom gr/syim2/" 

sSub^ect = "Welcome to SYIM" 

sMessage = "" 

sMessage = sMessage & "Welcome to SYIM
1
" & vbCrLf & vbCrLf 

sMessage = sMessage U "Here is your registration info " & vbCrLf 

sMessage = sMessage & "Username:" Sc username & vbCrLf 

sMessage = sMessage & "Password : " & pwd & vbCrLf & vbCrLf 

sMessage = sMessage & "You can instantly start using the application 

by browsing to the following URL . " & vbCrLf 

sMessage = sMessage & serverAppURL & vbCrLf 

sMailServer = "macedonia uom.gr" 

bResult = oMailer SendMail(sMailServer, eRecipient, eSender, sSub^ect, 

sMessage) 

If bResult = "" Then 

call GiveThanks 

Else 

call ErrorDetected 

Succeeded = False 

End If 

Set oMailer = Nothing 

End Sub 

= True 

= False 

Sub GiveThanks 

http://uom.gr
http://uom.gr


End Sub 

Sub ErrorDetected 

Response Write "<FONT C0L0R=RED><H3>Ynnp\t κάποιο πρόβλημα κατά την 

προσπάθεια αποστολής μηνύματος επιβεβαίωσης στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού 

σας ταχυδρόμεiou</H3></F0NT>" & Chr(13) 

End Sub 

Function FmdEmpty(ByVal TableName, ByVal ColumnName) 

Dim ι 

Dim en rs, ClassID 

Set en = Server CreateOb^ect("ADODB Connection') 

Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset ) 

en open DSN=syim" 

Dim sql sql = "SELECT " & ColumnName & FROM ' & TableName 

rs open sql, en, 1, 2 

Dim slot slot = -1 

Dim count count = CInt(rs RecordCount) 

For ι = 1 to count 

rs Find ColumnName & " = & ι 

If rs EOF Then 

slot = ι 

Exit For 

End If 

Next 

If slot = -1 Then slot = rs RecordCount + 1 

FmdEmpty = slot 

End Function 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE^ avasenpt RUNAT=Server> 

function GenPassword(login) 

{ 

var ιρ = GetlPAddress() 

var SessionID = Session SessionID 

var milliTime = new Date() 

milliTime = milliTime getMilliseconds() 

var t_passwd, 

t_passwd = (ιρ / SessionID) * (milliTime / Math E) 

t_passwd *= Math random() * 10 

t_passwd = t_passwd toStnngO 

t_passwd = t_passwd substr ( t_passwd length - 8 t_passwd lengt-
v 

return t_passwd 

} 

</SCRIPT> 
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addtrai nee .asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενεργεία : Script που καλείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας 

καινουγιας τάξης και εμφανίζει μια λίστα πολλαπλής επιλογής με όλους τους 

εκπαιδευόμενους που υπάρχουν στη βάση για να επιλέγουν τα μέλη της νέας 

τάξης . Παράλληλα υπάρχει επιλογή για την προσθήκη νέου εκπαιδευομένου μέσω 

της addnewtramee.asp σε ενα πρόσθετο παράθυρο. 

Μετάβαση : generatesession asp 

<<-- # ine lüde f ile="LogmVerify.asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE>Trainees selection</TITLE> 
<META NAME="Author" VALUE=""> 
<META NAME="Ernaι1" VALUE=""> 
</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"></SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

attr = 

'height=450,scrollbars=yes,width=550,status=yes,toolbar=no,menubar=no,locati 

on=no,resizable=yes,top=10' ; 

window.open(location, '_blank', attr, 0); 

} 

</script> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id: id = Request.QueryString("cid") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session ( " IsTramee" ) %>" , 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul js "></SCRIPT> 

<<-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document writeln("<A 

HREF=' /helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</f ontx/A>" ) , 

} 



function displaylnstructorHelp() 

{ 

document.writeln("<A HREF=' helpfiles/Tutor_help.htm' 

target='new'><font color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>"), 

} 

if(IsTrainee) 

displayTrameeHelp ( ) ; 

else 

displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 

<'-- End of help script --> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> 

<SCRIPT LANGUAGE="javascript" TYPE="text/javascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

av = navigator.appVersion; 

attr = 

'height=230,scrollbars=yes,width=250,status=yes,toolbar=no,menubar=no,locati 

on=no,resizable=yes,top=10', 

window.open(location, '_blank', attr, 0), 

} 

fune t i on subm() 

{ 

var slcopt = traineesform.Trainees.options, 

var ClassTrameesPerlD = " " ; 

for(var ι = 0 ; ι < slcopt.length; i++) 

{ 

if (slcoptd) .selected) 

ClassTrameesPerlD += slcoptd) value + ' - " ; 

} 

ClassTrameesPerlD = ClassTrameesPerlD. substr ( 0 

ClassTrameesPerlD length - 1); 

} 

</script> 

Ctrl-click to select multiple students 

<% 

Dim nofcriteria: nofcriteria = Request.Formi"nofcriteria") 

Dim nofassignments nofassignments = Request Formi noftasks ) 

Dim nofchapters: nofchapters = Request.Formi"nofchapters ) 

%> 

<form method="POST" action="generatesession.asp" name="traineesform"> 

<input type="hidden" name="ClassTitle" 

value="<%=Request.Form("ClassTitle")%>"> 

<mput type="hidden" name="nofcriteria" value="<%=nofcriteria%> ' > 

<mput type= "hidden" name="nofassignments " value="<%=nof assignments^" > 

<mput type="hidden" name="nofchapters" value="<%=nofchapters%>"> 

<% 

For ι = 1 to nofcriteria 

call GenCriteria(ι) 

next 

For ι = 1 to nofassignments 

Response.Write "<input type='hidden' name='Assignment" & ι & "' 

value=' " & Request Formi"Assignment" & ι) & ' >" & vbCrLf 



next 

For ι = 1 to nofchapters 
Response Write "<input type='hidden' name='Chapter"&i&"' value='"& 

Request Formt"Chapter "&i) &"'>" & vbCrLf 
Next 
%> 

<select size="10' name="Trainees" multiple> 

<% 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 
Set rs = Server.CreateObjecti"ADODB.Recordset") 

en.open "DSN=syim" 
Set rs = en execute("SELECT id, name, surname FROM Trainee ORDER BY 
surname") 

While Not rs.EOF 

Response Write "<option value='" & rs("id") & "'>' & rs("surname") & 
" & rs("name ) & vbCrLf 

rs MoveNext 
Wend 

Set en = Nothing 
Set rs = Nothing 
%> 

</select> 

<p><input type="submit" value="Submit" name="btnSubmit"></p> 
</form> 

<p><a href= 'javascript browseTo('addnewtramee asp'),">Add new trainee</a> 
<p>After you have completed adding new trainees, click the 'Refresh button 
on your browser toolbar 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp, 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

</html> 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
' Εδω ελέγχουμε αν ο χρήστης έχει δώσει ενα νεα κριτήριο η έχει 

χρησιμοποιήσει κάποιο υπάρχον 

' Νεο κριτήριο 

' στελνουυε
 τ
ο όνομα του κριτηρίου σ

τ
ο output 

' Ηδη uπαρχoJ if.p τηριο-
' στέλλουμε το j.d στο outpu 

' 0 ε
λ
ε/χος κα ο διαχωρισμός θα Λνει στο generatesession asp 

' Εκεί, αο η τ υη είναι ένας μονό αριθμός, τότε δε θα προστεθεί ενα νεο 
κριτηρ ο στο Criterion 

' άλλα θα προστεθεί άπλα το index στο Cr^terionPerClass 

Sub GenCriteria(ByVal index) 



If Request.Form("Criterion" & ι) <> "" Then 

Response Write "<mput type= ' hidden ' name= ' Criterion" & ι & "' 

value='" & Request.Form("Criterion" & 1) & "'>" & vbCrLf 

Else 

Response.Write "<mput type='hidden name='Criterion" & ι & "' 

value='" & Request Formt"MCriterion' & 1) & »•>» & vbCrLf 

End If 

End Sub 

</SCRIPT> 
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chaptersperassignment.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Είναι το τελευταίο στάδιο κατά την δημιουργία μιας νέας τάξης που 

καλείται για να αντιστοιχίσει της διάφορες εργασίες που έχουν οριστεί για 

την τάξη σε κεφάλαια από την ύλη. Εμφανίζονται λίστες με τα κεφάλαια που 

έχουν οριστεί για την τάξη, μια λίστα για κάθε εργασία (assignment) και 

είναι λίστες πολλαπλής επιλογής καθώς μια εργασία μπορεί να αναφέρεται σε 

περισσότερα από ένα κεφάλαια. 

Μετάβαση : sessioncomplete.asp 

<%@ Transaction=required%> 

<% Response.Buffer = True %> 

<% Response.Expires = 0 %> 

<!-- #include file="LoginVerify.asp" --> 

<!-- iinclude file="Recordset.ine"--> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Chapters per Assignment</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Email" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"></SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

attr='height=450,scrollbars=yes,width=550 , status=yes , toolbar=no,menuba 

r=no,location=no,resizable=yes,top=10' ; 

window.open(location, '_blank', attr, 0); 

} 

</script> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDERS CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim Classid: Classid = Request.QueryString("id") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VAL13N=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee")%>"; 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false ; 

else 

IsTrainee = true; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.js"></SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 
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document writeln("<A 
HREF=' ./helpfiles/student_help htm' target='new'><font color=white size=-
l>Click here for help</f ontx/A> " ) ; 

} 

function displaylnstructorHelp() 
{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfîles/Tutor_help.htm' 
target='new'><font color=white size=-l>Click here for help</font></A>"), 

} 

if (IsTramee) 
displayTraineeHelp(); 

else 
displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 
<>-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="1%" VALIGN=top ALIGN=left> 
</TD> 

<TD BGCOLOR="#ffffff" VALIGN=top ALIGN=middle WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 

<form name="chapter2assignmentform" action="sessioncomplete asp" 
method="post"> 

<% 
Response .Write ( "<mput type= ' hidden ' name= ' ClassID ' 

value="&ClassID&">") 
' Build all necessary components 
GenerateAssignments(ClassID) 

%> 
<br><input type="submit" value="Complete" id=submitl name=submitl> 

<% 
' Builds as many lists of chapters as the number of assignments for 

the class 
Sub GenerateAssignments(ByVal ClassID) 

dim strSQLa : strSQLa = "SELECT Α.* FROM ASSIGNMENTS A INNER JOIN 
ASSIGNMENTSPERCLASS AC "_ 

&"ON A ID = AC.ASSIGNMENTID "_ 

&"WHERE AC CLASSID="&ClassID 

dim strSQLc : strSQLc = "SELECT C * FROM CHAPTERS C INNER JOIN 

CHAPTERSPERCLASS CC "_ 

&"0N C.CHAPTERID = CC.CHAPTERID "_ 

&"WHERE CC.CLASSID="&ClassID 

' Get all assignments for this class 

Set rsAssignments = GetRS( strSQLa ) 

' Get all the chapters for this class 

Set rsChapters = GetRS( strSQLc ) 

Response.Write("<TABLE border=0 cellPadding=l cellSpacing=l 

width='70%'>") 

' Pass the number of assignments to the next script 



Response Write{"<mput type='hidden name='nofassignments' 

value="&rsAssignments RecordCount&">") 

i = l 

' For all assignments do 

while not rsAssignments EOF 

Response Write("<TR>") 

Response Write("<TD 

valign=top>"&rsAssignments Fields("Name')) 

Pass the assignment ID to the next script 

Response Write("<mput type= hidden' name='AssignID"&i& ' 

value="&rsAssignments Fields("ID")&"></TD>") 

Create a multiselect list with all the chapters available 

for this class 

Response Write ("<TD valign=topxselect size='5 

name='Chapters"&1&"' multiple>") 

GenerateChapters( rsChapters ) 

Response Write("</select><TD>") 

ι = l + l 

rsAssignments MoveNext 

Response Write("</TR>") 

wend 

Response Write("</TABLE>") 

Set rsAssignments= nothing 

Set rsChapters= nothing 

end Sub 

' Builds the option values in a multiselect list All the available 

chapters 

Sub GenerateChapters( ByRef rs ) 

rs MoveFirst 

: = ι 
while not rs EOF 

Response Write( '<option value=" & rs('Chapterid") & ">" & 

rs("Description ' ) & '</option>") 

rs MoveNext 

D = 3 + 1 
wend 

end Sub 

%> 

</FORM> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 



DefineRange.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενεργεία : Φόρμα στην οποία ορίζεται ενα εύρος βαθμολογίας με βάση το οποίο 

θα επιλέγουν οι εκπαιδευόμενοι για να εμφανιστούν οι απορίες τους κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης της τάξης. Ζητηται απο το χρήστη ελάχιστη και μέγιστη 

βαθμολογία. Καλείται μονό απο τον εκπαιδευτή. 

Μετάβαση : SessionByGrade.asp 

<% Response.Buffer = True %> 

< ' - - # m c l u d e f i le="LoginVenfy asp" --> 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Session initialization</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Emaι1" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet'> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header 3s "x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%' BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim id: id = Request QueryStnng ( 'id" ) %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee')%>", 

if(IsTramee=='False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false, 

else 

IsTrainee = true, 

var id = <%= id %>, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE= JavaScript SRC="menul J s"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript SRC="menu2 js ' x/SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE^ avascnpt> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document.writeIn("<A 

HREF='../helpfiles/student_help htm' target='new'><font color=white size=-

l>Click here for help</font></A>"), 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document wr i te ln("<A HREF=' / h e l p f i l e s / T u t o r _ h e l p htm 
target='new x f o n t color=white s i z e - - l > C l i c k here for he lp</fontx/A>" ) , 

} 
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if(IsTrainee) 
displayTraineeHelp(); 

else 
displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 
<!-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 

<form name=GradeForm action='SessionByGrade.asp?id=<%=id%>' method=post> 
<p> 

View all misconceptions posted by students<br>that were graded 
between: 

<input name='FromGrade'> and : <input name='ToGrade'> 
</p> 
<input name=btnSubmit value='View now' type=submit> 
</form> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#ffffff" VALIGN=top ALIGN=middle WIDTH=100> 
knbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 



delsessions.asp 

Tunoç . BackGround 

Ενέργεια Διαγράφει τις τάξεις (sessions) που επέλεξε ο εκπαιδευτής οτ ι 

πρέπει να διαγράφουν και επιστρέφει στο editsessions asp 

Μετάβαση : editsessions asp 

<%@ Transaction=required%> 

<>-- # m c l u d e f i l e="LogmVenfy asp" --> 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Delete SYIM Sessions</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Emai1" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header 3s"></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR='#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScnpt"> 

var IsTramee = "<% = Session ( " IsTrainee ' ) %>" , 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false, 

else 

IsTrainee = true, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript" SRC="menul js ></SCRIPT> 

<<-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGES avascnpt> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document wri te ln("<A 
HREF=' / h e l p f i l e s / s t u d e n t _ h e l p htm' ta rge t= 'new x f o n t color=white s i z e = -
l>Click here for help</fontx/A> ' ) , 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document wri te ln("<A HREF=' / h e l p f i l e s / T u t o r _ h e l p htm 
t a r g e t = n e w ' x f o n t color=white s i ze=-l>Cl ick here for help</font></A>'), 

} 

if(IsTrainee) 

displayTrameeHelp ( ) , 

else 

displaylnstructorHelp(), 

</SCRIPT> 
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<!-- End of help script 

</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<% 
Dim list 
list = Request.QueryString("1") 

Dim aList: aList = Split(list,", " ) 

Dim en, rs 
Set en = Server. CreateOb j ect ( "ADODB. Connection " ) 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.open "DSN=syim", guest, guest 

For i = 0 to UBound(aList) 
DeleteSession(aList(i)) 

Next 

Response.Redirect "editsessions.asp" 

%> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 

</HTML> 

</BODY> 
</HTML> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
Sub DeleteSession(cid) 

Response.Write cid 
call ClearClassData(cid) 
call ClearCriterionPerClass(cid) 
call ClearAssignmentsPerClass(cid) 
call ClearChapters(cid) 
call ClearConfPartData(cid) 
call ClearHtiData(cid) 
call ClearHti(cid) 
call ClearConfData(cid) 
call ClearMisconceptions(cid) 
call ClearTrainees(cid) 
call ClearClasses(cid) 

End Sub 

Sub ClearClassData(cid) 
Dim sql: sql = "DELETE ClassData WHERE cid=" Sc cid 
en.Execute(sql) 

End Sub 

Sub ClearCriterionPerClass(cid) 
Dim sql: sql = "DELETE CriterionPerClass WHERE classid=" & cid 
en.Execute(sql) 

End Sub 

Sub ClearAssignmentsPerClass(cid) 
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Dim sql: sql = "DELETE AssignmentsPerClass WHERE classid=" & cid 

en.Execute(sql) 

End Sub 

Sub ClearChapters(cid) 

Dim sql: sql = "DELETE ChaptersPerClass WHERE classID=" & cid 

en.Execute(sql) 

End Sub 

Sub ClearMisconceptions(cid) 

Dim sql: sql = "DELETE Misconceptions WHERE cid=" & cid 

en.Execute(sql) 

End Sub 

Sub ClearHti(cid) 

Dim sql: sql = "DELETE Hti WHERE cid=" & cid 

en.Execute(sql) 

End Sub 

Sub ClearHtiData(cid) 

Dim local_rs: Set local_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

Dim sql: sql = "SELECT HtiData.ConfID FROM Hti INNER JOIN HtiData ON 

Hti.meid = HtiData.Meid WHERE Hti.cid = " & cid & " ORDER BY HtiData.ConfID" 

Set rs = en.Execute(sql) 

Dim t_str: t_str = "" 

While Not rs.EOF 

If t_str = "" Then 

t_str = CStr(rs("ConfID")) 

Else 

t_str = t_str & "," & CStr(rs("ConfID")) 

End If 

rs.MoveNext 

Wend 

'local_rs.Close 

Set rs = Nothing 

If t_str<>"" Then 

sql = "DELETE HtiData WHERE ConfID In (" & t_str & " ) " 

en.Execute(sql) 

End If 

End Sub 

Sub ClearConfData(cid) 

Dim local_rs: S<=t local_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

Dim sql: sql = "SELECT ConfData.ConfID FROM ConfData INNER JOIN 

Misconceptions ON ConfData.Meid = Misconceptions.meid WHERE 

Misconceptions.cid = " & cid 

Set rs = en. Execute ι sc. 1 ) 
Dim t_str: t_str = "" 

While Not rs.EOF 

If t_str = "" Th^n 

t_str = CStr(rs("ConfID")) 

Else 

t_str = t_str & "," & CStr(rs("ConfID")) 

End If 

rs.MoveNext 

Wend 

'local_rs.Close 

Set rs = Nothing 

If t_str<>"" Then 

sql = "DELETE ConfData WHERE ConfID In (" & t_str & " ) " 

en.Execute(sql) 

End If 

End Sub 
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Sub ClearConfPartData(cid) 
Dim sql: sql = "DELETE ConfPartData WHERE classid=" & cid 
en.Execute(sql) 

End Sub 

Sub ClearTrainees(cid) 
Dim sql : sql = "DELETE TraineePerClass WHERE classid="&cid 
cn.Execute(sql) 

End sub 

Sub ClearClasses(cid) 
Dim sql: sql = "DELETE Classes WHERE id=" & cid 
cn.Execute(sql) 

End Sub 
</SCRIPT> 
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document wrxteln("<A HREF= /he lp f i l e s/Tutor_he lp htm 
targe t= n e w ' x f o n t color=white s ize=-l>Cl ick here for help</fontx/A> ) 

} 

if (IsTrainee) 

displayTrameeHelp ( ) , 

else 

displaylnstructorHelp(), 

</script> 

<'-- End of help script --> 

</td> 

<td WIDTH="100%" VALIGN='TOP ALIGN='CENTER'> 

<% 

Dim aid aid = Request QueryString("aid") 

Dim cid cid = Request QueryString("cid") 

Dim tid tid = Request QueryString("tid") 

Dim meid meid = Request QueryString('meid") 

Dim tname tname = Request QueryString("tname') 

Response Write "<h2>Session Title <i>" & Session("SessionTitle ) & 

•</ix/h2> ' & vbCrLf 

if tname <> "" then 

Response Write "<h2>Tramee Name <i>" & tname & "</ix/h2> & vbCrLf 

strAuthor = "<TH WIDTH=35% >Author</TH>" 

else 

strWidth = 0 

end if 

Call DisplayDiscussion(mcid) 

%> 

<% 

Set rs = nothing 

%> 

<script LANGUAGE="vbscript' RUNAT='Server'> 

Sub DisplayDiscussion(ByVal meid) 

Dim sql 

sql = "SELECT Misconceptions meid, Misconceptions title, 

Misconceptions descr, Trainee Name, Trainee Surname, Misconceptions date ' 

"FROM Misconceptions INNER JOIN Trainee ON Misconceptions tid = 

Trainee ID " &_ 

"WHERE Misconceptions mcid=' & meid 

Set rs = GetRS(sql) 

'Γνωρίζουμε οτι το πρώτο post γίνεται ano τον frainee 

Έτσι, αποθηκεύουμε τα στοιχεία του στο Trainee»athor tauthor) 

Dim tauthor tauthor = rs("name') & " " & rs( surname ) 

Dim ìpid 
Dim ìauthor ìauthor = Getlnstructorlnfο(cid ìpid) 
if not Session('Istrainee") then 

strHeader = '<TH>View</TH>" 
strlmage = <TD valign=center align=centerxfont size=-l> &_ 

<a 
href= EditMisconception asp7id='&id& &mid= &rs( meid ) &_ 
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' ' ximg border= ' 0 ' 

src=' ./images/newcomment gif width='20' height='20'></a></£ontx/TD>" 

else 

strHeader = "" 

strImage = "" 

end if 

'Display table header 

Response Write "<TABLE WIDTH=80% BORDER=l CELLSPACING=0 

CELLPADDING=5>" & vbCrLf 

Response Write "<TR>"&strAuthor&"<TH>Topic " & rs("title") & 

"</TH>"&s trHeader&"</TR>" 

'Display the initiating post, taken from the Misconceptions table 

'Response Write "<TR><TD valign=topxfont size=-l>" & rs("Name") & " 

& rs ("Surname" ) & "</fontxbrxfont size=-2ximg 

src=' ./images/posticon gif hspace=10>posted on " & rsCdate") & 

"</fontx/TD>" & vbCrLf 

if tname <> "" then 

Response.Write "<TRxTD valign=topxfont size=-l>" & tauthor & 

"</fontxbrxfont size=-2><img src= ' . ./images/posticon gif hspace=10>posted 

on " & rsC'date") & "</font></TD>" & vbCrLf 

end if 

Response Write "<TD><font size=-l>" & rsC'descr") & "</f ontx/TD>" & 

vbCrLf 

Response Write strImage&"</TR>" & vbCrLf 

'Display following answers 

rs Close 

sql = "SELECT ConfData Post, ConfData Date, ConfData PosterlD, 

ConfData.ConfID " &_ 

"FROM LoginTable INNER JOIN ConfData ON LoginTable ID = 
ConfData PosterlD " &_ 

"WHERE ConfData.Mcid=" & meid & " ORDER BY Date" 

Set rs = GetRS(sql) 

Dim author 

While Not rs EOF 

Ή λογική είναι οτι αν to postid ΔΕΝ είναι tou instructor 

'τότε author είναι ο trainee 

If CInt(rs('PosterlD")) = ipid Then 

author = ìauthor 
Else 

author = tauthor 
End If 

' If the discussion is viewed by an instructor, add a link to 
EditMisconception 

' so as the instructor can view, alter and store the mise 
if not Sessioni"Istrainee") then 

strlmage = '<TD valign=center align=centerxfont size=-
1>"&_ 

"<a 
href='EditMisconception asp,id="Seid&'&cid="&rs("confid')&_ 

' ' ximg 
border='0' src=' /images/newcomment gif width='20' 
height= ' 20 ' ></a></fontx/TD> ' 

else 
strlmage = '' 

end if 
if tname <> ' then 

Response Write ' <TRxTD valign=topxfont size=-l>" & 
author & "</fontxbrxfont size=-2ximg src=' /images/posticon gif 
hspace=10>posted on " & rsC'date') & " </fontx/TD>" & vbCrLf 

end if 



Response.Write "<TD><font size=-l>" & rs("post") & 

"</fontx/TD>" & vbCrLf 

Response.Write strlmage & "</TR>" & vbCrLf 

rs.MoveNext 

Wend 

Response.Write "</TABLE>" 

End Sub 

'Input: Classid - από εδω θα πάρουμε τα στοιχεία του instructor 

'Output: το ìpid, δηλ. το Instructor Post ID. 
Function Getlnstructorlnfo(ByVal cid, ByRef ìpid) 

Dim rs, sql 
sql = "SELECT Instructor.LoginID, Instructor.Name, Instructor.Surname 

FROM Instructor INNER JOIN Classes ON Instructor.LoginID = 
Classes.InstructorlD " &_ 

"WHERE Classes.ID=" & cid 
Set rs = GetRs(sql) 
Getlnstructorlnfo = rs("name") & " " & rs("Surname") 
ìpid = rs("LoginID") 

Set rs=nothing 
End Function 
</script> 
<br> 
<%if tname <> "" then%> 
<table WIDTH="80%" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0"> 
<% 

if Sessioni "IsTrainee" ) then 
strContmue = "Continue discussion" 

else 
StrContmue = "Reply to current post" 

end if 
%> 
<trxtdxa HREF= "postmisc . asp?<% = 
Request . QueryStnng%>&amp; action=reply"ximg border =" 0 " 
src="../images/networkinstall.jpg" hspace="5" WIDTH="32" HEIGHT="32"xfont 
size="-l " ><%=strContinue%x/fontx/ax/td></tr> 

<% 
If Session("IsTrainee") Then 

Response.Write "<TR><TD>" 
Response.Write("<A HREF='postmisc.asp?aid=" & aid & "&cid=" & cid & 

"&tid=" & tid & "&tname=" & Server.URLEncode(tname) & "&Action=New'ximg 
src=' . /images/installi irstuse opg ' border = 0 hspace=5xf ont size=-l>Create a 
new misconception</fontx/A>" ) 

Response.Write "</TDx/TR>" 
End If 
%> 
<trxtd><a 
HREF="miscl.asp?aid=<%=aid%>&amp;cid=<%=cid%>&amp;tid=<%=tid%>&amp,tname=<%= 
Server.URLEncode(tname)%>"><img border="0" 
src=". /images/installpartial.jpg" hspace="5" WIDTH="32" HEIGHT="32"xfont 
size=" -1 ">Discussion ' s home</f ontx/a></tdx/tr> 
</table> 
<%end if%> 
<br>Press back button to return to previous page 

</td> 

<td BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" WIDTH="100"> 
&nbsp; 

</td> 
</tr> 

</table> 
</body> 
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</html> 
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EditMisconception.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφάνιση τις λεπτομεριες μιας ερώτησης ενός εκπαιδευομένου και 

δίνει τη δυνατότητα μεταβολής της ερώτησης και αποθήκευσης της στη 

KnowledgeBase. 

Μετάβαση : UpdateKB.asp. 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- tmclude f ile = logmverify. asp --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Matchmg results</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME='Emai1" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js ></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim id: id = Request .QueryStrmg (" id" ) %> 

<TR bgColor=white> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTramee = "<%=Session( " IsTramee' ) %> " , 

if(IsTramee=="False") //Because the input is from server-side VBScript 

code 

IsTramee = false; 

else 

IsTramee = true, 

var id = <%=id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul js'x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2 j s " x/SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=]avascript> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document.writeln("<A HREF= /helpfiles/student_help htm 

target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A> ' ) , 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document.writeln("<A HREF= /helpfiles/Tutor_help htm 

target= ' new' xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) , 

} 

if ( IsTramee) 

displayTrameeHelp ( ) , 

else 

displaylnstructorHelp(), 

</SCRIPT> 

<'-- End of help script --> 
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</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 
<% 

Dim cid cid = Request QueryString("cid") 
Dim mid mid = Request.QueryString("mid") 
Dim AssignmentID 
Dim rs, en 
Dim IsReply, IsMisconception, IsInKB 

Set en = Server CreateObject("ADODB.Connection") 
Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset") 

en Open "DSN=syim" 

' This script is used to view, edit and store in KB a new 
misconception by 

' the student, a reply by the instructor or a new question in an 
already 

' existing thread by the student So each time the functionality of 
the 

' script must be defined 

' If a misconception ID is passed as parameter, this means that the 
script 

' is called handle a misconception So set IsMisconception to True 
if mid <> "" then 

IsMisconception = true 
' Otherwise it is a conference that is being edited, so set 

IsMisconception 
' to false 
else 

IsMisconception = false 
end if 

' Get the data for the specific misconception or 
if IsMisconception then 
SQL = "SELECT * FROM MISCONCEPTIONS WHERE Meid ="&mid 
The specific conference 

else 
SQL = "SELECT C *, M SUBTOPICID, M AID FROM CONFDATA C INNER 

JOIN MISCONCEPTIONS M "_ 
&"0N C MCID=M MCID WHERE C CONFID ="&cid 

end if 

rs Open SQL, en, 1, 2 

' Get the SubtopicID in sid 
sid = rs("SubtopicID") 
' Get the assignmentID 

AssignmentID = rs("AID") 

Response Write("<FORM name=Mamform action='UpdateKB asp' method='POST'>") 

' Pass all the necessary parameter values to the next script 
Response Write("<mput type=hidden name=mid value="&mid&">") 
Response Write('<mput type=hidden name=cid value="&Cint(cid)&">") 
Response Write("<mput type=hidden name=Keywords value="&keys&">") 

' Decide if the specific Misconception or conference is already stored 
in 

' the KnowledgeBase 
if rsf'InKB") = True then 

IsInKB = True 
else 

IsInKB = False 



end if 

' The keywords field should be empty only when this is a reply posted 
by 

' the instructor So some fields should by read only and IsReply set 
to true 

if rs("Keywords") <> '" then 
strReadonly="' 
IsReply = False 

else 
strReadonly="readonly=true' 
IsReply = True 

end if 

' if this is a Misconception subject should be visible but not 
editable and 

' the body of the posting is in the field Descr 
if IsMisconception then 

Response Write("<font size=2xstrong>Subject 
</strongx/fontxbr>" ) 

Response Write("<INPUT type=Text name=Subject readonly=true 
style='WIDTH 536px' value='"&rs("Title")&"'><br>") 

strBody = rs("Descr") 
' otherwise no subject is visible and the body of the posting is in 
' the field "Post" 
else 

strBody = rs('Post') 
end if 

' Create a Textarea element called body where parameters strReadonly 
and 

' strBody define if the field is editable and the content of it 
respectively 

Response Write("<font size=2><strong>Body < / s trongx / £ontxbr> ' ) 
Response Write("<textarea rows=8 cols=80 readonly=true name='body 

" &strReadonlySt " > " &strBodyk " < / textareaxbr> " ) 

' If this is a Reply the subtopic cannot be altered so pass it as a 
hidden 

' parameter to the next script 
if IsReply then 

Response Write ( "<mput type=hidden name = sid value= &sidSc'>') 
' otherwise display the keywords as an editable field and also build a 

list 
' with all the available subtopics for this assignement 
else 

Response Write ("<f ont size = 2xstrong>Keywords 
</ s trongx/ f ontxbr> " ) 

Response Write("<INPUT id=Keywords name=Keywords style= WIDTH 
536px' value='"&rs("Keywords")&"'xbr>") 

BuildSubtopicsList en, sid, AssignmentID 
end if 

' If this posting has not been stored m the knowledgebase display a 
submit 

' button to store it in the KB 
if not IsInKB then 

Response Write('<INPUT type=submit value= Store to KB 
id=submitl name=submitl>") 

' Otherwise inform the user that it is already in KB 
else 
Response Write( 'This element is already stored m the Knowledge 

Base ) 
end if 

Response rfrite('</FORM> ) 
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rs.Close 
en.Close 
Set rs=nothing 
Set cn=nothing 

%> 
</TDx/TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

<% 
' Builds a dropdown list containing all chapters and subtopics defined for 
' the assignment defined by AssignID, using the database defined by 

Connection 
' and setting as selected the subtopic defined by SubtopicID. 

Sub BuildSubtopicsList( Connection, SubtopicID, AssignID ) 
dim rsSubtopics 
dim sqlSubtopics 

sqlSubtopics = "SELECT C.DESCRIPTION as CDESCRIPTION, 
C.CHAPTERID, S.CODE, S.SUBTOPICID, S.DESCRIPTION AS SDESCRIPTION "_ 

Sc "FROM CHAPTERS 
C INNER JOIN SUBTOPICS S ON C.CHAPTERID = S.CHAPTERID "_ 

&"WHERE 
C.CHAPTERID IN "_ 

&"(SELECT 
CHAPTERID FROM CHAPTERSPERASSIGNMENT WHERE ASSIGNMENTID="&AssignID&") "_ 

&"ORDER BY 
C.CHAPTERID, S.CODE DESC" 

' Get all chapters and subtopics defined for the specific 
assignment in the table 

' ChaptersPerAssignment 

Set rsSubtopics = Server.CreateObject( "ADODB.Recordset" ) 
rsSubtopics.Open sqlSubtopics, Connection, 1, 2 

Response.Write)"<FONT 
size=2xSTRONG>Topic&nbsp; : </STRONGx/FONTxbr> " ) 

Response.Write("<SELECT id=sid name=sid style='HEIGHT : 22px; WIDTH: 
160px'>") 

' For all subtopics retreived add an option in the list, 
leaving blanks between the 

' different chapters and mark selected the subtopic defined by 
SubtopicID param. 

while not rsSubtopics.EOF 
if 

CStr(rsSubtopics.Fields("CHAPTERID"))=rsSubtopics.Fields("CODE") then 
strOption = 

UCase(rsSubtopics.Fields("CDESCRIPTION")) 
if not rsSubtopics.BOF then 

Response.Write("<OPTION value=-
lx/OPTION>" ) 

end if 
else 

strOption = 
" * "StLCase (rsSubtopics . Fields ( " SDESCRIPTION" ) ) 

end if 
if rsSubtopics("SubtopicID") = SubtopicID then 
strSelected = "selected" 

else 
strSelected = "" 

end if 
valOption = rsSubtopics.Fields("SUBTOPICID") 
Response.Write("<OPTION "& strSelected & " 

value="kvalOption&">"&strOption&"</OPTION>") 
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rsSubtopics.MoveNext 
wend 

Response. Wri te ( "</ SELECTxbr><br> " ) 
rsSubtopics.Close 
Set rsSubtopics = nothing 

End Sub 
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</SCRIPT> 

</form> 
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formpost.asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια : Στέλνει mail σε οποίον στείλει email στον εκπαιδευτή με 

ευχαριστίες για το ενδιαφέρον του. 

<% 

Dim sMsg- sMsg = "" 

For Each item in Request.Form 

sMsg = sMsg & item & " : " & Request.Form(item) & vbCrLf 

Next 

call SendEmail(sMsg, Request.Form("Recipient"), Request Form!"Subject")) 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscnpt RUNAT=Server> 

'Procedure that will e-mail the user 

Sub SendEmail(ByVal sMsg, ByVal sRecipient, ByVal sSubject) 

Dim oMailer, eSender, sMailServer, bResult 

Set oMailer = Server.CreateObject("ASPMAIL ASPMailCtrl 1") 

eSender = "SYIM@zeus.it.uom.gr" 

Dim serverAppURL. serverAppURL = "http //193.92 81 90/syim/" 

sMailServer = "193.92.81.90" 

bResult = oMailer SendMail(sMailServer, sRecipient, eSender, sSubject, 

sMsg) 

If bResult = "" Then 

call GiveThanks 

Else 

call ErrorDetected 

Succeeded = False 

End If 

Set oMailer = Nothing 

End Sub 

Sub GiveThanks 

Response.Write "<F0NT C0L0R=black><H4>Thank you for your 

feedback</H4x/F0NT>" & Chr(13) 

End Sub 

Sub ErrorDetected 

Response.Write "<F0NT C0L0R=RED><H3>Yπηpχε κάποιο πρόβλημα κατά την 

προσπάθεια αποστολής μηνύματος επιβεβαίωσης στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού 

σας ταχυδρόμεiou</H3></F0NT>" & Chr(13) 

End Sub 

</SCRIPT> 
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generatesession. asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια · Είναι το τελευταίο στάδιο δημιουργίας μιας νέας τάξης. Εδω 

συγκεντρώνεται ολη η πληροφορία που έχει συλλέγει κατά την διαδικασία της 

δημιουργίας της τάξης και δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες έγγραφες στη 

βάση. 

Μετάβαση : chaptersperassignment asp 

<%@ Transaction=required%> 

<% Response.Buffer = True %> 

<% Response Expires = 0 %> 

<'-- #mclude f ile="LoginVenfy asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Session initialization/TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 
<META NAME="Emai1" VALUE=""> 
</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header 3 s " x/SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

attr='height=450,scrollbars=yes,width=550
/
status=yes,toolbar=no,menuba 

r=no,location=no,resizable=yes,top=10', 

window open(location, _blank', attr, 0), 

} 
</script> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim id· id = Request QueryString("cid") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session ( "IsTramee" ) %>", 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false, 

else 

IsTrainee = true, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul js"x/SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE^ avascnpt> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document writeln("<A 

HREF=' ./helpfiles/student_help htm target= new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) , 
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} 

function displaylnstructorHelp() 
{ 

document.writeln("<A HREF=' ./helpfiles/Tutor_help.htm' 
target='new'><font color=white size=-l>Click here for help</font></A>"); 

} 

if(IsTrainee) 
displayTrameeHelp ( ) ; 

else 
displaylnstructorHelp(), 

</SCRIPT> 
<'-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 

<% 
'For Each item in Request.Form 
' Response.Write item & " " & Request.Form(item) & "<BR>" 
' next 

Dim trainees: trainees = Request.Form("Trainees") 

Dim ar, count 
count = Request.Form("trainees ") .Count 
ReDim ar(cint(count)) 

For i = 1 to count 
ar(i) = Request Form("trainees")(1) 

next 

Dim en, rs, ClassID 
Set en = Server.CreateObject("ADODB Connection") 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.open "DSN=syim" 

call AddClass(ClassID) 
call AddClassCriteria(ClassID) 
call AddClassAssignments(ClassID) 
call AddClassChapters(ClassID) 
call AddTraineeToClass(ClassID) 

Set rs = nothing 
Set en = nothing 
%> 

<P>The session has been setup. 
<P>All trainees have been included. 
<pxa href="chaptersperassignment.asp9ID=<%=ClassID%>">Click here to define 
chapters for each assignment</a> 

<SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT" RUNAT="SERVER"> 
Sub AddClass(ByRef ClassID) 

rs.Open "Classes", en, 3, 3 
rs.AddNew 
'ClassID = CInt(rs RecordCount + 1) 
ClassID = FmdEmptyf "Classes" , "ID") 
rs("ID") = ClassID 
rs("title") = Request Formi"ClassTitle" ) 
rs("InstructorlD") = CInt(Session("UserlD")) 



rs Update 

rs Close 

End Sub 

Sub AddTraineeToClass(ByVal ClassID) 

rs Open "TrameePerClass ' , en, 3, 3 

for i=l to count 

rs AddNew 

rs("ClassID") = ClassID 

rs("TraineelD") = ar(i) 

rs Update 

next 

rs Close 

End Sub 

Sub AddClassChapters(ByVal ClassID) 

Dim nofchapters nofchapters = CInt(Request Form("nofchapters"), 
rs Open "ChaptersPerClass", en, 3,3 

for i= 1 to nofchapters 

rs AddNew 

rs("ClassID") = ClassID 

rs("ChapterlD") = Request Formt"Chapter" & ι) 

Next 

rs UpdateBatch 

rs close 

end sub 

Sub AddClassCriteria(ByVal ClassID) 

Dim nofcriteria nofcriteria = CInt(Request Formt"nofcriteria")) 

Dim criteria: ReDim criteria(nofcriteria) 

Άν το Criterion(i) είναι αριθμός τότε δεν προσθέτουμε τίποτα στ 

πίνακα Criterion 

'γιατί ο χρήστης έχει επιλέξει ενα ηδη υπάρχον κριτήριο 

'Add criteria in the Criterion array 

rs Open "Criterion", en, 3, 3 

for ι = 1 to nofcriteria 

If Not IsNumenc (Request Formt "Criterion" & i)) Then 

'Response Write ' is not numeric ( ' & 

Request Formt'Criterion" & l) & ' ) " 

rs AddNew 

'rs("ID") = rs RecordCount + 1 

rsC'ID") = FmdEmptyt "Criterion", "ID') 

criteria(i)= rs("ID") 'Store ID for use in 

rsC'name") = Request Formt "Criterion" & ι) 

rs Update 

criteria(i) = Request Formi"Criterion' & ι) 

CriterìonPerClass 

Else 

End If 
next 
rs Close 

Update CriterionPerClass array 
rs Open "CriterionPerClass' en 3 3 
for i=l to nofcriteria 

rs AddNew 
rs( CriterionID") = criteria(i) 
rs( 'ClassID' ) = ClassID 
rs Update 

next 
rs Close 

End Sub 



</TD> 

<TD BGCOLOR="#ffffff" VALIGN=top ALIGN=middle WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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graph.asp 

Τύπος · ForeGround 

Ενέργεια Εμφανίζει γραφική παράσταση των βαθμολογίων των μαθητών μιας 

τάξης (session) 

Μετάβαση : -

<%@ Language=VBScript%> 

<'-- #mclude file="LoginVerify asp" --> 

<SCRIPT id=DebugDirectives runat=server language=javascript> 

// Set these to true to enable debugging or tracing 

@set @debug=false 

@set @trace=false 

</SCRIPT> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Graph</TITLE> 

</HEAD> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptl 2" SRC="graph DS " x / S C R I P T > 

<BODY> 

<% 
Dim qs qs = Request QueryStrmg ( "val" ) 

Dim asg asg = Request QueryStrmg ( "asg" ) 

Dim cr cr = Request .QueryStrmg ( "cr" ) 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptl 2"> 

function DisplayGraph(title, xLabel, yLabel, data) 

{ 

var g = new Graph(400,300); 

var ar = data split(','), 

var sum = 0, 

for(var ι=0, ι < ar length, i++) 

sum += eval(ar[i])/ 

g addStrRow(ar) , 

g scale = Math round(sum*0 1), 

g title = title, 

g xLabel = xLabel, 

g yLabel = yLabel; 

g build(), 

document writeln ( "<pxcenter>" ) , 

document writeln("<form id=forml name=formlxinput type= button' 

value='Close window' onclick='window closeO" id= button 1 

name= 'button' lx/form>" ) , 

} 

var asg = "<%= asg %>", 

var newasg = "", 

asg = asg split( ', ' ), 

ford = 0, i<asg length, i + +) 

newasg += ' ' + asg[i], 

DisplayGraph("<%=cr%> , newasg , 'Grades', <%= qs %>"), 

</SCRIPT> 
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htiinfo.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενεργέ ιοί Εμφανίζει αναλυτικά κάποια συζήτηση How To Improve και δίνει τη 

δυνατότητα συνέχισης της συζήτησης είτε απο τον εκπαιδευόμενο είτε απο τον 

εκπαιδευτή. 

Μετάβαση : htipost asp η addnewhti asp 

<%@ Language=VBScript %> 

<% Response Expires = 0 %> 

<'-- tinclude file="recordset ine' --> 

<'-- tinclude file="LoginVenfy asp" --> 

<% 

Dim rs Set rs = CreateObject("ADODB Recordset") 

%> 

<html> 

<head> 

<title>Discussion Transcript</title> 

<meta NAME="Author" VALUE='"> 

<meta NAME="Emai1" VALUE=""> 

</head> 

<lmk HREF="syim.css" REL='Stylesheet" > 

<body BGCOLOR="white" TOPMARGIN="10' LEFTMARGIN="10"> 

<script LANGUAGE="JavaScript" SRC='header ]s'x/script> 

<table WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER="0" CELLSPACING="0 CELLPADDING= Ί 

BGCOLOR="WHITE"> 

<% Dim id id = Request QueryString("cid") %> 

<tr> 

<td WIDTH="13 0" BGCOLOR="#00319C" VALIGN="TOP"> 

<script LANGUAGE= JavaScript"> 

var IsTramee = "<% = Session ( " IsTramee ) %> , 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTramee = false, 

else 

IsTramee = true, 

var id = <%= id %>, 

</script> 

<script LANGUAGE='JavaScript ' SRC='menul ]s ' ></scnpt> 

<script LANGUAGE='JavaScript' SRC="menu2 ]s'x/script> 

<<-- Script for help --> 

<script LANGUAGE="javascript"> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document writeln('<A 

HREF= /helpfiles/student_help htm' target= new xfont color=white size=-

l>Click here for help</f ontx/A> " ) , 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 



document wr i te ln("<A HREF=' /he lpf i les/Tutor_help htm' 
t a r g e t = ' n e w ' x f o n t color=white s i z e = - l > C l i c k here for help</f ontx/A>" ) ; 

} 

i f ( IsTramee) 
displayTraineeHelp(), 

else 

displaylnstructorHelp(), 

</script> 

<'-- End of help script --> 

</td> 

<td WIDTH="100%" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER'> 

<% 

Dim aid aid = Request QueryStnng( "aid" ) 

Dim cid cid = Request QueryStnng ( "cid" ) 

Dim tid tid = Request QueryStnng ( "tid" ) 

Dim meid meid = Request QueryStnng ( "meid" ) 

Dim tname tname = Request QueryStnng ( "tname" ) 

Response Write '<h2>Session Title <i>" & Session("SessionTitle") & 

"</i></h2>" & vbCrLf 

Response Write '<h2>Trainee Name <i>" & tname & "</ix/h2>' & vbCrLf 

Call DisplayDiscussion(mcid) 

%> 

<% 

Set rs = nothing 

%> 

< s c n p t LANGUAGE="vbscnpt" RUNAT=" S e r v e r " > 
Sub D i s p l a y D i s c u s s i o n ( B y V a l meid) 

Dim s q l 
sql = "SELECT Hti meid, Hti title, Hti descr, Instructor Name, 

Instructor Surname, Hti date " &_ 

" FROM Hti INNER JOIN Instructor ON Hti postend = 

Instructor LoginlD ' &_ 

"WHERE Hti mcid=" & meid 

'Response Write sql 

Set rs = GetRS(sql) 

'If Not rs EOF Then 

'Γνωρίζουμε οχι το πρώτο post γίνεται ano τον instructor 

Έτσι, αποθηκεύουμε τα στοιχεία του στο InstructorAuthor (ìauthor) 
Dim ìauthor ìauthor = rs("name") & " " & rs("surname") 
Dim tpid 
Dim tauthor tauthor = GetTrameelnfo (tid, tpid) 

'Display table header 
Response Write "<TABLE WIDTH=80% B0RDER=1> ' & vbCrLf 
Response Write '<TRxTH WIDTH=35%>Author</TH><TH>Topic " & 

rs( "title") & "</THx/TR>" 

'Display the initiating post, taken from the Hti table 
'Response Write '<TR><TD valign=topxfont size=-l>" & rs('Name') & " 

& rs ('Surname ' ) & "</font><brxfont size=-2><img 
src=' /images/posticon gif' hspace=10>posted on ' & rs('date") & 
"</font></TD>" & vbCrLf 

Response Write "<TR><TD valign=topxfont size=-l>' & ìauthor & 
"</fontxbr><font size=-2><img src= /images/posticon gif' hspace=10>posted 
on " & rsC'date') & '</fontx/TD> ' & vbCrLf 



Response Write "<TDxfont size = -l>' & rs('descr") & 

"</fontx/TDx/TR>" & vbCrLf 

'Display following answers 

rs.Close 

sql = "SELECT HtiData Post, HtiData Date, HtiData PosterlD " & 

"FROM LogmTable INNER JOIN HtiData ON LogmTable. ID = 

HtiData PosterlD " &_ 

"WHERE HtiData Mcid=" & meid & " ORDER BY Date" 

Set rs = GetRS(sql) 

Dim author 

While Not rs EOF 

Ή λογική είναι οτι αν το postid ΔΕΝ είναι του instructor 

'τότε author είναι ο trainee 

If CInttrs("PosterlD")) = tpid Then 

author = tauthor 

Else 

author = ìauthor 
End If 
Response Write "<TRxTD valign=topxfont size=-l>" & author & 

"</font><brxfont size=-2ximg src= ' /images/posticon gif hspace=10>posted 
on " & rs("date") & "</fontx/TD>" & vbCrLf 

Response. Write "<TDxfont size=-l>" & rs ( post") & 
"</fontx/TDx/TR>" & vbCrLf 

rs MoveNext 
Wend 
Response Write "</TABLE>" 

'End If 
End Sub 

'Input: Classid - απο εδω θα πάρουμε τα στοιχεία του instructor 
'Output: το ìpid, δηλ. το Instructor Post ID. 
Function GetTraineelnfo(ByVal tid, ByRef tpid) 

Dim rs, sql 

sql = "SELECT LogmTable.ID, Trainee Name, Trainee Surname " &_ 

"FROM Trainee INNER JOIN LogmTable ON Trainee LoginID = 

LogmTable ID " &_ 

"WHERE Trainee ID=" & tid 

Set rs = GetRs(sql) 

If Not rs.EOF Then 

GetTraineelnfo = rs("name") & " " & rs("Surname") 

tpid = rsC'ID" ) 
End If 

End Function 

</script> 

<br> 

<table WIDTH="80%" BORDER="0" CELLSPACING= ' 0" CELLPADDING='0"> 

< t r > < t d x a HREF="htipost asp?<%= Request QueryStrmg & "&action=reply" 
%>"ximg border="0" src= ' / ìmages /ne tworkms ta l l upg ' hspace=" 5 " ><f ont 
size= "-1 ">Reply to Current P o s t < / f o n t x / a > < / t d x / t r > 

<% 
If Not Sessioni "IsTramee" ) Then 

Response.Write "<TR><TD>" 
Response Write "<A HREF='addnewhti asp7aid= ' & aid & "&cid=" & cid & 

"&tid=" & tid & "&tname=" & Server URLEncode ( tname) & "'ximg 
src=' /images/mstallf irstuse . jpg ' border=0 hspace=5xf ont size=-l>Create 
new thread</fontx/A>" 

Response Write "</TDx/TR> 
End If 



%> 
< t r > < t d x a 
HREF="ht i l .asp?aid=<%=aid%>&amp;cid=<%=cid%>&amp; tid=<%=tid%>&amp; tname=<%=S 
e r v e r .URLEncode (tname) %>"ximg b o r d e r = " 0 " s r c = " . . / i m a g e s / i n s t a l l p a r t i a l . j p g " 
h s p a c e = " 5 " x f o n t s i z e = " - l " > D i s c u s s i o n ' s home</f o n t > < / a x / t d x / t r > 
< / t a b l e > 

< / t d > 

< t d BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN="TOP" ALIGN="CENTER" WIDTH="100"> 
&nbsp; 

< / t d > 
< / t r > 

< / t a b l e > 
</body> 
< /h tml> 
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htipost.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια Με το script αυτό εισάγεται ενα νεο hti σχολιο/απαντηση είτε απο 

τον εκπαιδευόμενο είτε απο τον εκπαιδευτή 

Μετάβαση : htιinfo asp 

<'-- #mclude file="LoginVenfy asp" --> 

<% Response Buffer = TRUE %> 

<% Response Expires = 0 %> 

<% 

Dim aid aid = Request QueryStrmg ( "aid ' ) 

Dim cid cid = Request QueryStrmg ( "cid ' ) 

Dim tid tid = Request QueryStrmg (" tid" ) 

Dim meid meid = Request QueryStrmg ( "meid ) 

Dim tname tname = Request Querystring( tname') 

Dim action action = Request QueryStrmg ( "action ) 

If action = "reply" Then 

%> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Create new discussion</TITLE> 

<META NAME='Author" VALUE=""> 

<META NAME="Email" VALUE='"> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet'> 

<BODY BGCOLOR=whlte TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC='header : s ></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id id = Request QueryStnrg( cid") %> 

<TR> 

<TD WIDTH='130" BGCOLOR= #0031
l
C VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE=" Jave Sci ipt"> 
var IsTramee = "<%=Sei sion ν " IsTramee" ) %> ', 

if (IsTramee=="False" ) because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTramee = false, 

else 

IsTramee = true, 

var id = <%= id %>, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul 3S'x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2 js "x/SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=3avascript> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document writeln('<A 

HREF=' /helpfiles/student_help htm' target= new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) 
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} 

function displaylnstructorHelpO 
{ 

document.writelni"<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 
target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

if(IsTrainee) 
displayTraineeHelpO ; 

else 
displayInstructorHelp(); 

</SCRIPT> 

<!-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<form nante="NewDiscPost" act ion="<%= Reques t .Se rve rva r i ab les{"PATH_INFO")%>" 
me thod="ge t "> 
<textarea rows=8 cols=80 name="posttext"></textarea> 
<p> 
<input type="submit" value="Submit" 
onsubmit= "alert (this .action) ">&nbsp;fcnbsp; 
<input type="reset" value="Clear"> 

<input type="hidden" name="aid" value="<%= aid%>"> 
<input type="hidden" name="cid" value="<%= cid%>"> 
<input type="hidden" name="tid" value="<%= tid%>"> 
<input type="hidden" name="mcid" value="<%= mcid%>"> 
<input type="hidden" name="tname" value="<%= tname%>"> 
<input type="hidden" name="action" value="update"> 

</form> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

<% Else 

Dim en, rs 
Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.Open "DSN=syim" 

Dim posttext 
posttext = Request.QueryString("posttext") 
If Len(posttext)<=255 Then 

AddReply CStr(Request.QueryString("posttext")) 
Set en = Nothing 
Set rs = Nothing 
Response.Redirect "htiinfo.asp?aid=" & aid & "&cid=" & cid & 

"&tid=" & tid & "&mcid=" & meid & "&tname=" & Server.URLEncode(tname) 
Else 
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Response Write "The text should be less than 255 characters
1 

End If 

End If 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscnpt RUNAT=Server> 

Function FmdEmpty(ByVal TableName, ByVal ColumnName) 

Dim ι 

'Response Write "<p>TableName" & TableName 

Dim en, rs, ClassID 

Set en = Server CreateObject( 'ADODB Connection ) 

Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset') 

en open "DSN=syim" 

Dim sql sql = "SELECT " & ColumnName & " FROM ' & TableName 

rs open sql, en, 1, 2 

'rs Open TableName, en, 3, 3 

Dim slot slot = -1 

'Response Write "<p> recordcount = " & rs RecordCount 

Dim count count = CInt(rs RecordCount) 

For ι = 1 to count 

'Response Write "<p>i = " & ι 

rs Find ColumnName & " = " & ι 

If rs EOF Then 

'Response Write "<p>found & ι 

slot = ι 

Exit For 

End If 

Next 

'Response Write "<p>slot = " & slot 

If slot = -1 Then slot = rs RecordCount + 1 

'Response Write "<p> count = ' & rs RecordCount 

'Response Write "<p>slot = " & slot 

FmdEmpty = slot 

End Function 

Sub AddReply(ByVal posttext) 

rs Open "HtiData", en, 3, 3 

Dim i d i d = FmdEmpty ( " H t i D a t a " , 'ConfID") 

r s AddNew 
r s ( " C o n f I D " ) = i d 
'Response Write rs("ConfID") & "<BR>" 

rs("meid") = meid 

'Response Write rs("mcid") & "<BR>" 

rs("posterid") = CInt(Session("UserlD')) 

'Response Write rs("PosterlD") & "<BR> 

rs ( 'post ' ) = posttext 

'Response Write rs("post") & "<BR>' 

rs Update 

rs Close 

End Sub 

</SCRIPT> 
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KBRating.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια . Εμφανίζει μια 

hits τις κάθε απάντησης, 

απάντηση αυτή. 

Μετάβαση : -

<% Response Buffer = True %> 

<ι-- #include file="LoginVerify.asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Session mitialization</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Emai1" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=whlte TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header. js"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim id id = Request.QueryString("id") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var I s T r a m e e = "<%=Session ( " I s T r a m e e " ) %>" ,-
i f ( I s T r a i n e e = = " F a l s e " ) //Because the input i s from s e r v e r - s i d e 

VBScript code 
I s T r a m e e = f a l s e ; 

e l s e 
I s T r a m e e = t r u e ; 

var id = <%= id %>; 
</SCRIPT> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul 3s"x/SCRIPT> 
<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScr ipt " SRC="menu2 . j s"x/SCRIPT> 

< ' - - S c r i p t for help --> 
<SCRIPT LANGUAGE=3avascript> 
function d i sp layTrameeHelp ( ) 
{ 

document.writeln("<A 

HREF=' ./helpfiles/student_help.htm' target= new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</font></A>"), 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document.writeln("<A HREF=' /helpfiles/Tutor_help.htm' 

target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</f ontx/A>" ) , 

λίστα των απαντήσεων του KnowledgeBase με βάση τ 

πόσες φορές δηλαδή βοήθησε κάποιον εκπαιδευόμενο 

} 



if(IsTramee) 

displayTraineeHelp(); 

else 

displaylnstructorHelp ( ); 

</SCRIPT> 

<'-- End of help script --> 

</TD> 

<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 

<% 

' Get passed parameters 

Dim ChapterlD : ChapterlD = Request QueryStrmg("ChapterlD") 

Dim CName : CName = 

Request.QueryString("CName") 

Dim en, rs, SQL 

Set en = Server.CreateOb^ect("ADODB.Connection") 

Set rsKB = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 

' Retreive the most helpfull postings for the specified chapter 

for all sessions 

SQL="SELECT KB.MISCID, KB.CONFID, KB.HELPFULL FROM 

KNOWLEDGEBASE KB "_ 

&"WHERE KB.HELPFULL > 0 AND KB.SUBTOPICID IN "_ 

Se"(SELECT SUBTOPICID FROM SUBTOPICS WHERE 

CHAPTERID="&ChapterID&") "_ 

&"ORDER BY KB.HELPFULL DESC" 

cn.Open "DSN=SYIM" 

rsKB.Open SQL, en, 1, 2 

' If no helpfull postings found inform the user 

if rsKB.EOF then 

Response .Write ( "<centerxh2>No helpfull 

misconceptions<br>found for this chapter</h2></center>") 

' List all helpfull postings ordered by the number of hits 

else 

Response.Write("<center><h3>KnowledgeBase rating for 

chapter :(all sessions)</h3><h2>"&CName&"</h2></center>") 

Response.Write("<TABLE border=l width= 90% 

align=center>") 

Response.Write("<TR bgcolor=lightblue>") 

Response.Write("<TD 

width= ' 5% ' ><strong>Rank</strongx/TD> " ) 

Response.Write("<TD 

width= ' 7 0% ' ><strong>Postmg</strongx/TD>" ) 

Response.Write("<TD 

width='2 0%'><strong>Keywords</strongx/TD>") 

Response.Write("<TD 

width= ' 5% ' ><strong>Hits</strongx/TDx/TR> " ) 

Counter = 1 

Dim rsDetails 

Dim KeywordList 

Set rsDetails = Server.CreateObject('ADODB RecordSet") 

' for all helpfull postings get all extra information 

while (not rsKB.EOF) and (Counter <= 10) 

' if the posting is a misconception retreive its 

information from Misconceptions 

if rsKB("MISCID") > 0 then 

SQL = "SELECT Μ.*, Κ * FROM MISCONCEPTIONS 

M INNER JOIN KNOWLEDGEBASE Κ "_ 

&"ON M.MCID=K MISCID WHERE 

M MCID="& rsKB("MISCID") 

strField = "Descr" 

' if the posting is a conference retreive its 

information from ConfData 

else 
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SQL = "SELECT M.TITLE, C.*, K.* FROM 

CONFDATA C INNER JOIN MISCONCEPTIONS M "_ 

&"ON M.MCID = C.MCID, 

KNOWLEDGEBASE Κ WHERE C.CONFID="&rsKB("ConfID")&" AND 

Κ.CONFID="krsKB("ConfID") 

strField = "Post" 

end if 

rsDetails.Open SQL, en, 1, 2 

strBody = rsDetails.Fields(strField) 

' Change the color of the table rows for each 

entry 

if Counter mod 2 = 1 then 

strColor = "lightgoldenrodyellow" 

else 

strColor = "lightblue" 

end if 

Response.Write("<TR bgcolor="&strColor&">") 

Response.Write("<TD 

align=center>"&Counter&"</TD>") 

Response.Write("<TD valign=center><font 

size=2xstrong>"ScrsDetails ( "Title" ) &"</strongx/f ontxbr>"&strBody&"</TD>" ) 

Keywords = rsDetails.Fields("Keywords") 

' Convert the Keywords field into a list of fields 

KeywordList = Split(Keywords,",",-1,vbTextCompare) 

Response.Write("<TD valign=center>") 

for i=l to UBound(KeywordList) 

Response. Write (keywordList (i) &"<br>" ) 

Next 

Response.Write("</TD>") 

Response.Write("<TD 

align=center>"&rsDetails("HelpFull " ) &"</TDx/TR>") 

rsDetails.Close 

counter = counter + 1 

rsKB.MoveNext 

wend 

Set rsDetails=nothing 

Response.Write("</TABLE>") 

end if 

rsKB.Close 

' Select all helpfull postings for the specific chapter and 

SQL="SELECT H.MISCID, H.CONFID, H.HITS FROM HITSPERSESSION H "_ 

&"WHERE H.HITS > 0 AND H.CLASSID ="&id&" AND SUBTOPICID 

&"(SELECT SUBTOPICID FROM SUBTOPICS WHERE 

"&ChapterID&") "_ 

&"ORDER BY H.HITS DESC" 

rsKB.Open SQL, en, 1, 2 

' Do exactly as previous section 

if rsKB.EOF then 

Response.Write ( "<centerxh2>No helpfull 

misconceptions<br>found for this chapter</h2x/center>") 

else 

Response.Write("<centerxh3>KnowledgeBase rating for 

chapter :(this session only) </h3xh2>"ScCName&"</h2x/center>" ) 

Response.Write("<TABLE border=l width= 90% 

align=center>") 

Response.Write("<TR bgcolor=lightblue>") 

Response.Write("<TD 

width='5%'><strong>Rank</strong></TD>") 

Response.Write("<TD 

width= '70% ' ><strong>Posting</strongx/TD>" ) 

session 

IN "_ 

CHAPTFRID= 
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Response.Write("<TD 

width= ' 2 0% ' ><strong>Keywords</strongx/TD>" ) 

Response.Write("<TD 

width= ' 5% ' ><strong>Hits</strongx/TDx/TR>" ) 

Counter = 1 

Set rsDetails = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 

while (not rsKB.EOF) and (Counter <= 10) 

if rsKBC'MISCID") > 0 then 

SQL = "SELECT M.*, K.* FROM MISCONCEPTIONS 

M INNER JOIN KNOWLEDGEBASE Κ "_ 

&"ON M.MCID=K.MISCID WHERE 

M.MCID="& rsKBC'MISCID") 

strField = "Descr" 

else 

SQL = "SELECT M.TITLE, C.*, K.* FROM 

CONFDATA C INNER JOIN MISCONCEPTIONS M "_ 

&"ON M.MCID = C.MCID, 

KNOWLEDGEBASE Κ WHERE C.CONFID="&rsKB("ConfID")&" AND 

K.CONFID="&rsKB("ConfID") 

strField = "Post" 

end if 

rsDetails.Open SQL, en, 1, 2 

strBody = rsDetails.Fields(strField) 

if Counter mod 2 = 1 then 

strColor = "lightgoldenrodyellow" 

else 

strColor = "lightblue" 

end if 

Response.Write("<TR bgcolor="&strColor&">") 

Response.Write("<TD 

align=center> " StCounterk " </TD> " ) 

Response.Write("<TD valign=center><font 

size=2><strong>"&rsDetails ( "Title" ) &"</strongx/fontxbr>"&strBody&"</TD>" ) 

Keywords = rsDetails.Fields("Keywords") 

KeywordList = Split(Keywords,",",-1,vbTextCompare) 

Response.Write("<TD valign=center>") 

for i=l to UBound(KeywordList) 

Response.Write(keywordList(i)&"<br>") 

Next 

Response.Write("</TD>") 

Response.Write("<TD 

align=center>"&rsKB( "Hits" ) &"</TDx/TR>" ) 

rsDetails.Close 

counter = counter + 1 

rsKB.MoveNext 

wend 

Set rsDetails=nothing 

Response.Write("</TABLE>") 

end if 

rsKB.Close 

en.Close 

Set rsKB=nothing 

Set cn=nothing 

%> 

<br> 

knbsp ; &nbsp ; &nbsp ,· &nbsp ; 

<a href='sessioninfo.asp?id=<%=id%>'>Back to session's home page</a> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#ffffff" VALIGN=top ALIGN=middle WIDTH=100> 

&nbsp; 

</TD> 

</TR> 
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</TABLE> 
</BODY> 

</HTML> 
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KeywordList.asp 

Τύπος · ForeGround 

Ενέργεια Εμφανίζει μια δενδρική αναπαράσταση των ερωταπαντησεων ίου 

KnowledgeBase ταξινομημένων ανα κεφάλαιο και υποκεφάλαιο 

Μετάβαση : viewMisc asp 

<% 'Response Buffer = True %> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Session imtialization</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Email' VALUE='"> 

</HEAD> 

<body bgcolor=white topmargin=10 o n c l i c k = " d y n O u t l m e ( ) " 
language="Javascriptl 2'> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript" SRC="header us ' x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim id id = Request QueryString("cid") %> 

<TR> 

<TD WIDTH= Ί3 0" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<% = Session ( " IsTramee" ) %>" , 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false, 

else 

IsTrainee = true, 

var id = <%= id %>, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript' SRC="menul 3s'x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript SRC="menu2 js " x/SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGESavascnpt> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document writeln("<A 

HREF=' /helpfiles/student_help.htm' target= new xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function d i s p l a y l n s t r u c t o r H e l p ( ) 
{ 

document wr i te ln("<A HREF= / h e l p f i l e s / T u t o r _ h e l p htm 
targe t= n e w ' x f o n t color=white s i z e = - l > C l i c k here for he lp</fontx/A>" ) , 

} 

if(IsTrainee) 

displayTrameeHeip ( ) , 

else 

displaylnstructorHelp() 
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</SCRIPT> 
<!-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 

<script language="JavaScript" fptype="dynamicoutline"> 

function dynOutlineO {} 

</script> 
<script language="JavaScriptl.2" fptype="dynamicoutline" 

src="outline.js"> 
</script> 
<script language="JavaScriptl.2" fptype="dynamicoutline" 

for="document" event="onreadystatechange()"> 
<! — 
initout1ine(} 
//--> 
</script> 
<% 

' Takes as input a list of strings and adds the in a 
dictionary structure 

' eliminating dublicate entries. 
Sub ArrangeList( byval Strings, byref List ) 

Dim Count : Count = UBound(Strings) 
Dim NextKeyword 
for i=0 to Count 

NextKeyword = lease(Trim(Strings(i))) 
if (NextKeyword <> "") and (not 

IsNull(NextKeyword)) and (not List.Exists( NextKeyword )) then 
List.Add NextKeyword, NextKeyword 

end if 
Next 

end sub 

' Retrieve parameters passed by the request or by the 
session 

Dim aid : aid = Request.QueryString("aid") 
Dim assignids : assignids = Session("assignids") 
Dim assignments : assignments = Sessioni"assignments") 
Dim en, rs, SQL 
Response.Write("<TABLE border=l width='70%' 

align=center><TR><TD bgColor=lightblue>") 
Response.Write "<pxh5xb>Chapter\Keyword\Misconception 

KB view for assignment : </bx/h5>" 
Response.Write "<h4>"&assignments (aid) &"</h4x/p>" & 

vbCrLf 
Response. Write ( "</TDx/TR>" ) 
aid = assignids(aid-1) 
Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Set rsChapters = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set rsKeywords = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set rsMiscons = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.Open "DSN=syim" 

'Retreive all chapters related to this assignment 
SQL = "SELECT CH.DESCRIPTION, CH.CHAPTERID FROM CHAPTERS 

CH INNER JOIN CHAPTERSPERASSIGNMENT CA "_ 
&"0N CH.CHAPTERID = CA.CHAPTERID WHERE 

CA.ASSIGNMENTID="&aid 
rsChapters.Open SQL,en, 1, 2 
counter = 1 

' for all chapters related do 
while not rsChapters.EOF 

' alternate color 
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if counter mod 2 = 1 then 

strColor = "lightgoldenrodyellow" 

else 

strColor = "lightblue" 

end if 

Counter = Counter + 1 

Response.Write("<TR><TD bgcolor="&strcolor&">") 

' Create a collapsible list with all available 

keywords m knowledgebase 

' for the specific chapter 

Response.Write ("<ul style='CURSOR: hand' 

mitcollapsed dynamicoutline>") 

Response Write("<li>"&rsChapters("Description")) 

' Retreive all available keywords in knowledgebase 

for the specific chapter 

SQL = "SELECT K.KEYWORDS FROM KNOWLEDGEBASE Κ 

INNER JOIN SUBTOPICS S "_ 

&"0N K.SUBTOPICID = S.SUBTOPICID "_ 

&"WHERE 

S.CHAPTERID="&rsChapters("ChapterID") 

rsKeywords.Open SQL, en, 1, 2 

' If there is at least one keyword for the 

scecific chapter, create a 

' collapsible list will all matching postings 

inthe KB. 

if not rsKeywords.EOF then 

Dim strKeywords, dictKeys 

' Create a dictionary object 

Set dictKeys = 

Server.CreateObj ect("Scripting.Dictionary") 

strKeywords = rsKeywords Fields("Keywords") 

rsKeywords.MoveNext 

' Concatenate all Keywords fields into one 

big comma delimited string 

while not rsKeywords.EOF 

strKeywords = 

strKeywordsSt","&rsKeywords.Fields("Keywords") 

rsKeywords.MoveNext 

wend 

' Convert the comma delimited string into a 

string list 

KeywordList = Split(strKeywords,",",-

1,vbTextCompare) 

' Arrnage the comma delimited string into 
the dictionary 

ArrangeList KeywordList, dictKeys 

Response.Write("<ul> " ) 

' for each item in the dictionary (keyword) 

find all postings in the KB 
1
 refermg to this keyword 

for each Keyword in dictKeys.Items 

Response Write("<li>"&Keyword) 

SQL = "SELECT M TITLE, M MCID FROM 

MISCONCEPTIONS M INNER JOIN KNOWLEDGEBASE Κ "_ 

&"0N M.MCID = K.MISCID 

WHERE K.KEYWORDS LIKE '%"&Keyword&"%' AND "_ 

&"K SUBTOPICID IN 

(SELECT SUBTOPICID FROM SUBTOPICS WHERE 

CHAPTERID="&rsChapters("ChapterlD")&")" 

rsMiscons Open SQL, en, 1, 2 
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Response Write("<ul>") 

if not rsMiscons EOF then 

' for all matching misconceptions 

add an item in the collapsible list and a link 

' to display the specific 

misconception 

while not rsMiscons.EOF 

Response Write ("<lixa 

href='ViewMisc asp?id= "&id&"Scmid="&rsMiscons('MCID")&"'>"&rsMiscons("Title" ) 

&"</a>") 

rsMiscons MoveNext 

wend 

end if 

rsMiscons Close 

SQL = "SELECT SUBSTRING(C.POST, 1, 

40) AS TITLE, C CONFID FROM CONFDATA C INNER JOIN KNOWLEDGEBASE Κ "_ 

&"ON C.CONFID = 

Κ CONFID WHERE Κ KEYWORDS LIKE '%"&Keyword&"%' AND "_ 

&"K.SUBTOPICID IN 

(SELECT SUBTOPICID FROM SUBTOPICS WHERE 

CHAPTERID="&rsChapters("ChapterID")&")" 

rsMiscons.Open SQL, en, 1, 2 

if not rsMiscons EOF then 

' for all matching conferences add 

an item in the collapsible list and a link 

' to display the specific 

conference. Instead of displaying the subject display 

' the first 40 characters of the 

body 

while not rsMiscons EOF 

Response Write ("<lixa 

href=
,
ViewMisc.asp

,
id="&id&"ScCid="&rsMiscons("CONFID")&"'>"&rsMiscons("Title 

" ) & " </a>") 

rsMiscons MoveNext 

wend 

end if 

Response Write("</li></ul>") 

rsMiscons Close 

next 

Response Write ('</lix/ul>" ) 

Set dictKeys = nothing 

end if 

RsKeywords Close 

Response Write ( "</lix/ul>" ) 

Response.Write ( "</TDx/TR>" ) 

rsChapters MoveNext 

wend 

Response Write("</TABLE>") 

rsChapters Close 

en.Close 

Set rsChapters = nothing 

Set rsKeywords = nothing 

Set en = nothing 

%> 

<br> 

<a href='sessionmfο asp
,
id=<%=id%>'>Back to session's home page</a> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</body> 

</HTML> 
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login.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενεργεία Είναι η πρώτη σελίδα του εκπαιδευτικού site, αφού εχει κάνει 

logon ο χρήστης. Αν έχει κάνει παραπάνω απο 3 προσπάθειες κάνει 

ανακατεύθυνση στο script sa asp που ενημερώνει το χρήστη για το σφάλμα. 

Μετάβαση : Η μετάβαση εξαρτάται απο τις επιλογές του χρήστη. 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- #include file="recordset.ine" --> 

<% 'Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει 3 φορές να κάνει login 

If Not Session("LoggedOn") Then 

If Not IsNull{Session("Tnes" ) ) Then 

Session("Tries") = Session("Tries") + 1 

Else 

Sessioni"Tries" ) = 1 

End If 

End If 

%> 

<html> 

<head> 

<title>Welcome to SYIM ver 2</title> 

</head> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<body BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js"></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% 

Dim login 

Dim pwd 

If Sessioni"Tries")>=3 Then 

'Write redirection headers to the page 

'Response Write "<META NAME='REFRESH' CONTENT= 5, ' & Chr(34) & 

" /sa asp" & chr(34) & "'>" 

'Dim URL URL = Request ServerVariables("HTTP_REFERER") & "sa asp" 

Dim URL URL = "http //" & Request ServerVariables("SERVER_NAME") & 

"/syim/sa asp' 

Response AddHeader "Refresh", "5, URL=" & URL 

Response Write '<centerxfont color=red size=7>Error 

authenticating'</font><br>" 

Response Write '<font size=3>Action logged<br>Please contact the 

system admmistrator</font></center;»" 

Else 

Sessioni"Welcome") = 0 

If Not Session('LoggedOn') Then 

login = Request Formi"usrnm") 

If logino" ' Then 

Sessioni"login') = login 

End If 

pwd = Request Formi"pwd ) 
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If AuthentxcateUser(login, pwd) Then 
Session("Welcome") = 1 'Flag after initial successful 

authentication 
Dim userid: userid = CheckUserGroup(login) 
Session("userid") = userid 
Session (" IsTramee" ) = IsTramee (Session ( "userid" ) ) 
If Sessioni " IsTramee" ) Then 

Session("tid") = GetTraineelD(userid) 
End If 
Call ShowAvailableOptions 
Sessioni"LoggedOn") = True 

Else 
Response.AddHeader "refresh", "5; URL=http·//" & 

Request.ServerVariables("SERVER_NAME") & "/syim/" 
Response.Write "Problem authenticating. Go back and 

retry" 
End If 

Else 
Call ShowAvailableOptions 

End If 
End If 

<% If Sessioni"LoggedOn") Then %> 
<TR> 

<TD WIDTH="13 0" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var IsTrainee = "<% = Session (" IsTramee" )%>" ; 
if(IsTrainee=="False") 

IsTrainee = false; 
else 

IsTrainee = true; 
</SCRIPT> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.js"></SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 
<SCRIPT LANGUAGE=]avascript> 
function displayTrameeHelp ( ) 
{ 

document.writeln("<A 
HREF=' ./helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-
l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function displaylnstructorHelp ( ) 
{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfiles/Tutor_help htm' 
target= ' new' xfont color=white size=-l>Click here for help</f ontx/A>" ) ; 

} 

if ( IsTrainee) 
displayTrameeHelp ( ) , 

else 
displaylnstructorHelp)); 

</SCRIPT> 

<>-- End of help script --> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 
<img src= ' . ./images/mstallstatemenu . jpg ' width=300 align=right> 



<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var welcome = <%=Session("Welcome")%>; 

<% 
Dim Name, Surname 
call GetName(Name, Surname) 

%> 
if(welcome) 

if(IsTrainee) 
document .writeln( "<pxh3>Welcome student <%=Name & " " & 

Surname%> </h3>"); 
else 

document .writeln ( "<pxh3>Welcome instructor <%=Name & " 
" & Surname%> </h3>"); 

document.writeln("<p>Please use the toolbar on the left to browse the 
site ") ; 

</SCRIPT> 
<p> 
<font color =blue size=4>S</font>ee <font color =blue size=4>Y</font>ourself 
<font color =blue size=4>IM</font>prove 
<bxfont color =blue> (SYIM)</font> ver. 2 </b> is a domain independent 
Educational environment for Asynchronous Distance Education sessions. <p> 
The core idea of SYIM model is:<br> 
<ul> 
<li>to help the tutors to monitor the individual learning needs and the 
misconceptions of the distance students and to keep a track of the feedback 
provided to each student 

<li>to provide to the students the benefit of the intense supervision 
related to their individual learning needs and the effective support and 
guidance on how to overcome a misconception or remedy a performance gap in 
order to improve both their performance and their context comprehension<br> 
</ul> 

SYIM also provides an inspectable student model both on student's and 
tutor's side which include :<br> 
<ul> 
<li>quantitative information on student's progress (quantitative Student 
Model) based on student assigned marks, 

<li>qualitative information (qualitative Student Model) based on tutor's 
feedback on student's progress and students' comments regarding potential 
misconception or performance problems. 

</ul> 
<p> 
<center> 
You are very welcomed to use <b>SYIM ver.2 </b> either as a tutor or as a 
student ! 

<p> 
<hr> 
Copyright <a href="mailto: tsinakos@uom.gr">Tsinakos Avgoustos</a> 
</center> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 

<% End If %> 
</HTML> 
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<SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server"> 

'Will not allow login in case: 

'1. password is not correct 

'2. the account is disabled 

Function AuthenticateUser(login, pwd) 

Dim sql: sql = "SELECT LogmTable. Login, LogmTable. Password, 

LoginTable.Disabled FROM LogmTable WHERE LogmTable .Logm= ' " & login & 

Dim rs: Set rs = Server.CreateObject("ADODB Recordset") 

Set rs = GetRS(sql) 

If Not rs.EOF Then 

If rs("password")opwd OR CBool(rs("Disabled")) Then 

AuthenticateUser = False 

Else 

AuthenticateUser = True 

End If 

End If 

End Function 

Function CheckUserGroup(LoginName) 

Dim en, rs 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection" ) 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en open "DSN=syim" 

'Παίρνουμε το UserlD του χρήστη, βάσει του οποίου γνωρίζουμε ποία 

classes έχει, κτλ. 

Set rs = en.Execute("SELECT ID FROM LoginTable WHERE Login='" & 

LoginName & ) 

If Not rs.EOF Then 

UserlD = rsC'ID" ) 

End If 

rs.Close 

en.Close 

Set rs = nothing 

Set en = Nothing 

CheckUserGroup = UserlD 

End Function 

Έλεγχω αν αυτός που εχεί κάνει login είναι μαθητής η οχ ι 

'Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται σε μια global μεταβλητή IsTramee 

Function IsTramee (ByVal userid) 

Dim en, rs 

Set en = Server.CreateObject("ADODB Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en open "DSN=syim" 

Set rs = en. Execute ( "SELECT ID FROM Instructor WHERE LogmID=" & 

CInt(userid)) 

'Response Write "SELECT ID FROM Instructor WHERE LogmID=" & 

CInt(userid) 

If Not rs.EOF Then 

IsTramee = False 

Else 

IsTramee = True 

End If 

rs Close 

Set rs = nothing 

Set en = Nothing 

End Function 

Function GetTraineelD(userid) 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 
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loginverify.asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια : Ελέγχει αν έχει γίνει σωστό login κατά την κλίση κάθε σελίδας. 

Μετάβαση : Αν έχει γίνει login επιστρέφει στη σελίδα που κάλεσε το script, 

αλλιώς ανακατευθύνει στο script logout.asp. 

<% 

Response.Expires = 0 

Response.Buffer = true 

If Not Session("LoggedOn") then 

Response.Redirect("logout.asp") 

Response.End 

End If 

%> 
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logout.asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια · Κατά την εγκαταληψη του site ano το χρήστη η τον administrator 

κλείνει το υπάρχον session και καθαρίζει όλες τις σχετικές παραμέτρους. 

Μετάβαση : default.asp. 

<%@ LANGUAGE=VBScript %> 
<% 

Response.Expires = 0 
Session.Abandon() 
%> 

<HTML> 
<HEAD> 
</HEAD> 
<BODY onload="body_onload()"> 

</BODY> 

<script> 

function body_onload() 

{ 
top.document.location.href = 

"http://<%=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")%>/syim2/default.htm"; 

//"http://<%=Request.Servervariables("SERVER_NAME")%>/syim/admm/default htm 

//"http://<%=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")%><%=Request Server 

Variables("SCRIPT_NAME")%>/default.htm"); 

} 
</script> 
</HTML> 
<% 

%> 
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mise 1 .asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει μια λίστα με τις τρέχουσες συζητήσεις ανάμεσα σε 

εκπαιδευόμενο και εκπαιδευτή από όπου κάποιος μπορεί να δει πιο αναλυτικά τη 

συζήτηση ή (μόνο εκπαιδευόμενος) να ξεκινήσει νέα συζήτηση. 

Μετάβαση : postmisc.asp ή discinfo.asp 

<%@ Language=VBScript %> 

<% Response.Expires = 0 %> 

<!-- #include file="recordset.ine" --> 

<!-- #include file="LoginVerify.asp" --> 

<% 

'Dim en : Set en = CreateObject("ADODB.Connection") 

Dim rs : Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset") 

'en.open "DSN=syim" 

%> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Misconceptions</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Email" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id: id = Request.QueryString("cid") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="13 0" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee")%>"; 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.js"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2.js"></SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 

document.writeln("<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function displaylnstructorHelp() 



{ 

document wri te ln("<A HREF= /he lp f i l e s/Tutor_he lp htm' 
t a r g e t = ' n e w ' x f o n t color=white s ize=-l>Cl ick here for help</f ontx/A>" ) , 

} 

if(IsTrainee) 

displayTrameeHelp ( ) , 

else 

displaylnstructorHelp(), 

</SCRIPT> 

<'-- End of help script --> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP ALIGN=CENTER> 

<% 

Dim assignids assignids = Session("assignids') 

Dim aid aid = Request QueryString("aid") 

Dim cid cid = Request QueryString("cid") 

Dim tid tid = Request QueryString("tid") 

Dim tname tname = Request QueryString("tname") 

Response Write "<h2>Session Title <i>" & Session( 'SessionTitle ' ) & 

"</ix/h2>" & vbCrLf 

Response Write "<h2>Tramee Name <i>" & tname & '</ix/h2> & vbCrLf 

Dim mes 'Πίνακας οπού θα αποθηκευτούν τα meids (τα ids των misconceptions 

'για τα οποία έχει δημιουργηθεί ενα conference 

Call CheckForConfs(aid, cid, tid, mes) 

Dim meount meount = UBound(mcs) 

If meount = 0 Then 

Response Write "<p>There are no active discussions " 

If Sessioni "IsTrainee") Then 

Response Write "<br>Click <a href= postmisc asp^aids' & aid & 

"&cid=" & cid & "&tid=' & tid & "&tname=" & Server URLEncode(tname) & 

"&action=New'>here</a> to add a new discussion' 

End If 

Else 

Call DisplayDiscussions(mes) 

End If 

%> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 

&nbsp, 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

<% 

Set rs = nothing 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 



Sub DisplayDiscussions(ByVal mes) 

Dim mestr 
For i = 0 to UBound(mcs) - 1 

If racstro" " Then 
mestr = mestr Sc ", " & CStr(mes(i)) 

Else 
mestr = CStr(mes(i)) 

End If 
Next 

Dim sql 
sql = "SELECT Misconceptions.meid, Misconceptions.title, 

Misconceptions.descr, Trainee.Name, Trainee.Surname, Misconceptions.date " 
&_ 

"FROM Misconceptions INNER JOIN Trainee ON Misconceptions.tid = 
Trainee.ID " &_ 

"WHERE Misconceptions.meid IN (" & mestr & " ) " 

Set rs = GetRS(sql) 
'First row of table 
Response.Write "<TABLE WIDTH=80%>" & vbCrLf 
Response.Write "<TR BGCOLOR='silver'><TH WIDTH=20>&nbsp;</TH>" & 

vbCrLf 
Response.Write "<TH>Misconception Discussion</TH><TH>Discussion 

Starter</TH><TH>Discussion Start Date</THx/TR>" & vbCrLf 

While Not rs.EOF 
Response.Write "<TRxTD><IMG SRC='../images/openth.gif'></TD>" 

& vbCrLf 
Response. Write "<TDxSPAN TITLE='" & rsC'descr") & " ' ><A 

HREF='discinfo.asp?" & Request .Query-String & "&mcid=" & rs("mcid") Se »•>» & 
rs ( "title") & "</Ax/SPANx/TDxTD>" & rs ( " Surname " ) & " " & rsC'name") & 
"</TD><TD>" & rs("Date") Sc "</TD>" & vbCrLf 

Response.Write "</TR>" 
rs.MoveNext 

Wend 

rs .Close 

Response.Write "</TABLE>" Sc vbCrLf 

Response.Write "<BR>" & vbCrLf 
Response.Write "<TABLE WIDTH=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 

CELLPADDING=0>" Sc vbCrLf 
'Response.Write "<TRxTDxA HREF='miscpost .asp?" Sc Request .QueryString 

Si "&action=reply'ximg border=0 src= ' . ./images/networkinstall. jpg ' 
hspace=5xfont size=-l>Reply to Current Post</fontx/A></TD></TR>" 

If Session("IsTrainee") Then 
Response.Write "<TRxTD>" 
Response.Write "<A HREF='postmisc .asp?aid=" Sc aid Sc "&cid=" Sc 

cid Sc "Sctid=" Sc tid Sc "Sctname=" Sc Server .URLEncode (tname) Sc 
"Scaction=New'ximg src= ' . . /images/instaiIf irstuse. jpg ' border=0 
hspace=5xfont size=-l>Create a new misconception</font></A>" 

Response.Write "</TDx/TR>" Sc vbCrLf 
Response.Write "<TRxTDxA HREF= ' traineematrix. asp?cid=" Sc cid 

Sc "5ctid=" Sc tid Sc "Sctname=" Sc Server .URLEncode (tname) Sc "'ximg border=0 
src='../images/installpartial.jpg' hspace=5><font size=-l>Session's 
home</fontx/Ax/TDx/TR>" & vbCrLf 

Response.Write "</TABLE>" Sc vbCrLf 
Else 

Response.Write "<TR><TD>" 
Response. Write "<A HREF= ' traineematrix. asp?cid=" Sc cid Sc 

"Sctid=" Sc tid S: "Sctname=" Sc Server .URLEncode (tname) & "'ximg 
src='../images/installpartial.jpg' border=0 hspace=5xfont size=-l>Trainee 
home page</fontx/A>" 
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Response.Write "</TDx/TR>" & vbCrLf 
Response. Write "<TRxTDxA HREF= ' sessioninfo . asp?id= " & cid 

&"'ximg border=0 src='../images/installpartial.jpg' hspace=5xf ont size=-
l>Session's home</font></A></TDx/TR>" & vbCrLf 

Response.Write "</TABLE>" & vbCrLf 
End If 

End Sub 

Sub CheckForConfs(ByVal aid, ByVal cid, ByVal tid, ByRef mes) 
Dim sql 
sql = "SELECT meid FROM Misconceptions WHERE aid = " & aid & " AND cid 

= " & cid Sc " AND tid = " & tid 

Set rs = GetRS(sql) 

Dim rcount: rcount = rs.RecordCount 
ReDim mes(rcount) 
If rcountoO Then 

For i = 0 to rcount - 1 
mcs(i) = rs("meid") 
rs.MoveNext 

Next 
End If 

End Sub 

</SCRIPT> 
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Miscgraph.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει μια γραφική αναπαράσταση των αποριών - συζητήσεων ανά 

κεφάλαιο μιας τάξης ( session ). 

Μετάβαση : -

<%@ Language=VBScript%> 

<!-- #include file="recordset.ine" --> 

<!-- tinclude file="LoginVerify.asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLEx/TITLE> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY language="Javascriptl.2" BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<!--onclick="dynOutline()" --> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id: id = Request.QueryString("ID") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee")%>"; 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.js"x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2.js"></SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 

document.writelnf"<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</font></A>"); 

} 

function displayInstructorHelp() 

{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 

target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</font></A>"); 

} 

if(IsTrainee) 

displayTraineeHelp() ; 

else 

displaylnstructorHelpt); 
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</SCRIPT> 

<'-- End of help script --> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptl.2" SRC="graph 3s"x/SCRIPT> 

<CENTER><H2>Statistical Analysis - Misconceptions/Chapter 

Graph</H2 ></CENTER> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptl.2"> 

function DisplayGraph(title, xLabel, yLabel, data) 

{ 
var g = new Graph(400,300), 

var ar = data.split('-'), 

var sum = 0 ; 

for(var ι = 0; ι < ar.length, i++) 

sum += eval(ar[i]), 

g.addstrRow(ar); 

g scale = Math.round(sum*0 1), 

g.title = title; 

g.xLabel = xLabel, 

g.yLabel = yLabel; 

g.build(); 

document.writeln("<HR WIDTH='70%' SIZE='1' ALIGN='LEFT >"), 

} 

</SCRIPT> 

<% 

' Retreive parameters passed 

Dim cid: cid = Request.QueryStrmg("id") 

Dim noofChapters: noofChapters = GetNoofChapters(cid) 

Dim ar 

' Retreive all chapters for the specific class 

Dim sql 

sql = "SELECT C.CHAPTERID,C.DESCRIPTION FROM CHAPTERS C INNER JOIN 

CHAPTERSPERCLASS CC "_ 

&"ON C.CHAPTERID = CC CHAPTERID WHERE CC CLASSID="&cid 

Dim en, rs, rsChapters 

Set en = Server.CreateObject("ADODB Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB Recordset") 

Set rsMiscs = Server CreateObject("ADODB Recordset") 

en Open "DSN=SYIM" 

rs Open SQL, en, 1, 2 

' Open a client script section 

Response Write "<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript> ' 

Dim title, xLabel 

title = "Misconceptions by chapter statistics for this session" 

xLabel = "" 

delim = "" 

ar = " " 

' For each chapter retreive the number of misconceptions made and build all 

' the parameter strings that should be passed to the routine to draw the 

graph 

for ι = 0 to noofChapters-1 

xLabel = xLabel & delim & rs("description') 
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SQL = "SELECT COUNT(MCID) AS MISCCOUNT FROM MISCONCEPTIONS WHERE "_ 
Sc'SUBTOPICID IN (SELECT SUBTOPICID FROM SUBTOPICS WHERE 

CHAPTERID="&RS("CHAPTERID")&") "_ 
&-AND CID="&CID 

rsMiscs.Open SQL, en, 1, 2 
ar = ar&delim&rsMiscs("MISCCOUNT") 
if delira = " " then 

delira = "-" 
end if 
rsMiscs.Close 
rs.MoveNext 

Next 

' Insert a line in the client script calling the client routine Display 
Graph 
Response.Write 
"DisplayGraphC""&title&""", &xLabel&""",""Miscoceptions"", &ar& )" 
' Close the client script section 
Response.Write "</SCRIPT>" 
rs.Close 
en.Close 
Set rs=nothing 
Set rsMiscs=nothing 
Set cn=nothing 

%> 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
' A script that retreives the number of chapters related to the class 
Function GetNoOfChapters(ByVal classid) 

Dim rs, sql 
sql = "SELECT COUNT(C.CHAPTERID) AS CHCOUNT FROM CHAPTERS C INNER JOIN 

CHAPTERSPERCLASS CC "_ 
&"ON C.CHAPTERID=CC.CHAPTERID WHERE 

CC.CLASSID="&classid 

Set rs = GetRS(sql) 
If Not rs.EOF Then 

GetNoOfChapters 
Else 

GetNoOfChapters 
End If 

rs.Close 
Set rs = Nothing 

End Function 

</SCRIPT> 
</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 
</HTML> 

= CInt(rs("CHCount") ) 

= -1 
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MiscHelped.asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια Ενημερώνει τη βάση και το KnowledgeBase οτ ι η συγκεκριμένη 

ερώτηση κάποιου εκπαιδευομένου, απαντήθηκε απο συγκεκριμένη έγγραφη 

απάντηση στο KnowledgeBase. 

Μετάβαση . Miscl asp 

<% Response Buffer = True %> 

<'-- tinclude f ile=" logmverify asp"--> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Misconception solved by Knowledge Base</TITLE> 

<META NAME='Author" VALUE=""> 

<META NAME='Emai1" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet ' > 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js"></SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/javascript > 

function browseTo(location) 

{ 

attr='height=450,scrollbars=yes,width=550,status=yes,toolbar=no,raenuba 

r=no,location=no,resizable=yes,top=10', 

window open(location, '_blank', attr, 0), 

} 

</script> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim id id = Request.QueryString('cid") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTramee = "<% = Session ( " IsTramee ) %> , 

if ( IsTramee=='False" ) //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTramee = false, 

else 

IsTramee = true, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC ='menu 1 js "></SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE^ avascnpt> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document.writeln("<A 

HREF=' /helpfiles/student_help htm' target= new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) , 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 
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document.writeln("<A HREF=' . ./helpf i les/Tutor_help.htm' 
t a r g e t = ' n e w ' x f o n t color=white s ize=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

if(IsTrainee) 

displayTraineeHelp(); 

else 

displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 

<!-- End of help script — > 

</TD> 

<TD WIDTH="1%" VALIGN=top ALIGN=left> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#ffffff " VALIGN=top ALIGN=middle WIDTH=100%> 

<% 

Dim en, and 

Dim Classld: Classid = Request.QueryString("cid") 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 

Set rsSubtopic = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.Open "DSN=syim" 

cmd.ActiveConnection = en 

Dim ToMisc, FromMisc, ToID, FromID, cid, aid, SubID 

' The script with to parameters that can have the values 

' (MiscID,ConfID) and (Misc,Conf). Following the set of 

parameters 

' passed is decided. 

' ToID is the value of the posting answered by the KB 

ToID = Request.QueryString("MiscID") 

if ToID <> "" then 

ToMisc = True 

else 

ToID = Request.QueryString("ConfID") 

ToMisc = False 

end if 

' FromID is the value of the helpfull posting ( MiscID or 

ConfID ) 

FromID = Request.QueryString("Mise") 

if FromID <> "" then 

FromMisc = True 

SQL = "SELECT K.SubtopicID FROM Knowledgebase Κ WHERE 

MiscID="iFromlD 

else 

FromID = Request.QueryString("Conf") 

FromMisc = False 

SQL = "SELECT K.SubtopicID FROM Knowledgebase Κ WHERE 

ConfID="&FromID 

end if 

' Retrieve the related subtopic 

rsSubtopic.Open SQL, en, 1, 2 

SubID = rsSubtopic("SubtopicID") 

rsSubtopic.Close 

Set rsSubtopic=nothing 

' if the posting answered is a misconception 

if ToMisc then 

MiscAnswered( ToID ) 

' if the posting answered is a conference 

else 

334 



ConfAnswered( ToID ) 
end if 

' if the helpfull posting is a misconception 
if FromMisc then 

MiscHelped( FromID ) 
' if the helpfull posting is a conference 
else 

ConfHelped( FromID ) 
end if 

Set cmd=nothing 

Dim AssignmentID, TraineelD, TraineeName 
GetParameters AssignmentID, TraineelD, TraineeName, en 

en.Close 
Set cn=nothing 

%> 
<a 

href='Miscl.asp?aid=<%=AssignmentID%>&cid=<%=ClassID%>&tid=<%=TraineeID%> 
&tName=<%=TraineeName%>'>Your misconception is marked as answered by 

the KB</a> 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
<% 

Sub MiscAnswered( byval MID ) 
cmd.CommandText="UPDATE MISCONCEPTIONS SET F0UNDINKB=1 WHERE 

MCID="&MID 
cmd.Execute 

end sub 

Sub ConfAnswered( byval CID ) 
cmd.CommandText="UPDATE CONFDATA SET F0UNDINKB=1 WHERE 

CONFID="&CID 
cmd.Execute 

end sub 

Sub MiscHelped( byval MID ) 
uj m rs 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
cm^.CommandText="UPDATE KNOWLEDGEBASE SET HELPFULL=HELPFULL + 

WHERE MISCID="&MIb 
end. L.;ecute 
SQL="SELECT * FROM HITSPERSESSION H "_ 

& "WHERE H.CLASSID="&CLASSIDSc" AND H.MISCID="&MID 
rs.Oyen SQL,en,1,2 
if rs.EOF then 

cmd.CommandText = "INSERT HITSPERSESSION (Classid, 
SubtopicID, MiscID, ConfID) VALUES ("&CLASSID&","&SubID&","&MID&",NULL)" 

cmd.Execute 
else 
cmd.CommandText = "UPDATE HITSPERSESSION SET 

HITS="&rs("Hits")&"+l WHERE ID="&rs("ID") 
cmd.Execute 

end if 
rs.Close 
Set rs=nothing 

end sub 

Sub ConfHelped( byval CID ) 
Dim rs 



Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

cmd.CommandText="UPDATE KNOWLEDGEBASE SET HELPFULL=HELPFULL + 1 

WHERE CONFID="&CID 

cmd.Execute 

SQL="SELECT * FROM HITSPERSESSION H "_ 

&"WHERE H.CLASSID="&CLASSID&" AND H.CONFID="&CID 

rs.Open SQL,en,1,2 

if rs.EOF then 

cmd.CommandText = "INSERT HITSPERSESSION (Classid, 

SubtopicID, MiscID, ConfID) VALUES ("&CLASSID&","&SubID&",NULL,"&CID&")" 

cmd.Execute 

else 

cmd.CommandText = "UPDATE HITSPERSESSION SET 

HITS="&rs("Hits")&"+l WHERE ID="&rs("ID") 

cmd.Execute 

end if 

rs.Close 

Set rs=nothing 

end sub 

Sub GetParameters( Byref Aid, ByRef Tid, ByRef TName, ByRef en ) 

Dim strSQL, rs 

Set rs = Server.CreateObject( "ADODB.Recordset") 

if ToMisc then 

StrSQL = "SELECT M.AID, T.ID, T.SURNAME, T.NAME "_ 

&"FROM MISCONCEPTIONS M, TRAINEE Τ 

M.TID" 

&"WHERE M.MCID="&ToID&" AND T.ID = 

rs.Open strSQL, en, 1, 2 

Aid = rs("Aid") 

Tid = rs("ID") 

TName = rs("SURNAME")&" "&rs("NAME") 

else 

StrSQL = "SELECT M.AID, T.ID, T.SURNAME, T.NAME "_ 

&"FROM MISCONCEPTIONS M, TRAINEE 

T, CONFDATA C "_ 

M.MCID = C.MCID 

&"WHERE C.CONFID="&ToID&" AND 

&"AND T.ID = M.TID" 

rs.Open strSQL, en, 1, 2 

Aid = rs("Aid") 

Tid = rsC'ID") 

TName = rs("SURNAME")&" "&rs("NAME") 

end if 

rs.Close 

Set rs = nothing 

End Sub 

%> 

</HTML> 



newsessionsetup.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Είναι η σελίδα ano την οποία ξεκινά η δημιουργία μιας καινούργιας 

τάξης (session) Εμφανίζει ενα σύνολο ano πεδία όπως το όνομα της τάξης και 

ο αριθμός των κεφαλαίων, κριτιριων κτλ. 

Μετάβαση : addchapters asp 

<% Response Buffer = True %> 

< ι-- tmclude f ile="LoginVenfy. asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Session initialization</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Email" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header 3S"x/SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

attr = 

'height=450,scrollbars=yes,width=550, status=yes,toolbar=no,menubar=no, locati 

on=no,resizable=yes,top=10' , 

window open(location, '_blank', attr, 0), 

} 

</script> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id: id = Request QueryStnng ( "cid" ) %> 

<TR> 

<TD WIDTH="13 0" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript'> 

var IsTramee = "<%=Session ( " IsTramee" ) %>", 

if(IsTramee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTramee = false, 

else 

IsTramee = true, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript' SRC="menul js ' x/SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE^ avascnpt> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document writeln("<A 

HREF=' /helpfiles/student_help htm target= new xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) , 
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} 

function displaylnstructorHelpf) 
{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 
target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

if(IsTrainee) 
displayTraineeHelp(); 

else 
displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 

<!-- End of help script --> 
</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> 

<form name="newsessionform" action="addchapters.asp" method="post"> 

<b>Session title:</bxbr> 
<input type="text" name="sstitle" length="50" size="88"> 
<p> 
<b>Number of criteria: </bxbr> 
<input type="text" name="nofcriteria" value="0" size="2"xbr> 
<b>Number of chapters : </bxbr> 
<input type="text" name="nofChapters" value="0" size="2"xbr> 
<b>Number of assignments :</bxbr> 
<input type="text" name="noftasks" value="0" size="2"xbr> 
<p> 
•cinput type="submit" value="Next >>"> 
</form> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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postmisc.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει μια φόρμα για την δημιουργία μιας νέας ερώτησης η μιας 

συνέχειας σε προηγουμένη ερώτηση Αν πρόκειται για νεα ερώτηση εμφανίζει και 

μια λίστα με τα κεφάλαια που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία (assignment) 

πάνω στην οποία γίνεται η συζήτηση, για να επιλέγει κάποιο κεφάλαιο η 

υποκεφάλαιο. 

Μετάβαση : updatemisc asp 

<% Response.Buffer = True %> 

<'-- tinclude file="Loginverify asp' --> 

<'-- #mclude file="Recordset m c " --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Session initialization</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Email" VALUE=" •> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=whlte TOPMARGIN=10 > 

<% Dim id id = Request QueryStrmg ( 'CID" ) %> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header ]s"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="xdbhtml us"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

//A client side script to check that all necessary fields are complete 

function CheckFields() 

{ 

var FieldName = "subject , 

var Field = getFElt(FieldName), 

var OK = 0, 

if (Field value == "") 

{ 

alerti "Please Define a Subject
1
' ), 

OK = 1, 

} 

FieldName = 'Body", 

Field = getFElt( FieldName ), 

if (Field value == "") 

{ 

alert( " Please Define a Body
1
 " ), 

OK = 1, 

} 

FieldName = "KeywordField", 

Field = getFElt! FieldName ), 

if (Field value == "') 

{ 

alerti "Please Define Keywords
1
" ), 

OK = 1; 

} 
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FieldName = "Subtopic"; 
Field = getFElU FieldName ); 

if (Field.value == "-1") 
{ 

alert( "Please Define a Subtopic!" ); 
OK = 1; 

} 

// if all fields are filled properly post form data 
if (OK==0) 
{ 
FieldName = "PostMisconception"; 
Field = getFElti FieldName ); 
Field.submit(); 

} 
} 
</SCRIPT> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 
BGCOLOR=white> 

<TR> 
<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
var IsTrainee = "<%=Session (" IsTrainee" )%>",-
if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 
IsTrainee = false; 

else 
IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 
</SCRIPT> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.js"x/SCRIPT> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2.js"></SCRIPT> 
<!-- Script for help --> 
<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 
function displayTraineeHelp() 
{ 

document.writelnt"<A 
HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-
l>Click here for help</font></A>"); 

} 

function displaylnstructorHelp() 
{ 

document.writelnf"<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 
target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

if(IsTrainee) 
displayTraineeHelp(); 

else 
displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 
<!-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="xbdhtml. js"x/SCRIPT> 
<script language="javascript"> 
//a client side script used to add a keyword selected from the 

keywords list 
// to the selected keywords 



function AddKeywordO 

{ 

var obj = getFElt("KeywordsList'), 

var ob] 2 = getFElt("KeywordField ' ) , 

if (ob] value '= '-1') 

{ 

if (obj2 value '= ' ) 

ob]2.value = ob] 2 value + ,' + ob] value, 

else 

ob]2 value = ob] value, 

} 

} 

</scnpt> 

<% 

' Returns the keywords related to a specific posting 

Function GetMisconceptionKeywords( ByVal ID ) 

Dim SQL SQL = 'SELECT Keywords FROM Misconceptions 

WHERE mcid="&ID 

Set rs = GetRS( SQL ) 

GetMisconceptionKeywords = rs Fields("Keywords") 

Set rs = nothing 

end Function 

Stores all strings from a string list into a dictionary 

object 

' eliminating dublicates 

Sub ArrangeList( byval Strings, byref List ) 

Dim Count Count = UBound(Strings) 

Dim NextKeyword 

for i=0 to Count 

NextKeyword = lease(Trim(Strings(ι))) 

if (NextKeyword <> "") and (not 

IsNull(NextKeyword)) and (not List Exists( NextKeyword )) then 

List Add NextKeyword, NextKeyword 

end if 

Next 

end sub 

%> 

<form name=PostMisconception id=PostMisconception 

action="UpdateMisc.asp
7
cid=<%=id%>' method="post"> 

<% 

' Retreive all parameters passed 

Dim IsTramee IsTramee = Session (" IsTramee 

Dim AssignmentID AssignmentID= Request QueryString('alD") 
Dim MiscID MiscID 

Request QueryString("meid") 

Dim Action action = 

Request QueryString("action") 

Dim assignids assignids = Session("assignids 

' Forward all parameters passed to the next script 

Response.Write ( "<mput type=hidden name = cID 

value=" ScRequest QueryString("cID")&">") 

Response.Write ( "<mput type=hidden name = tID 

value= 'ScRequest QueryString ( " tID" )&">") 

Response Write ( "<mput type=hidden name=aid 

value="&AssignmentID&">") 

Response Write ( "<mput type=hidden name=mid 

value= "ScRequest QueryString ( "meid" )&">') 

Response Write("<input type=hidden name=tNm 

value='ScRequest QueryString (" tName" )&" > ) 

if the user is a trainee 



if IsTrainee then 
Dim sqlSubtopics 
sqlSubtopics = "SELECT C.DESCRIPTION as CDESCRIPTION, 

C.CHAPTERID, S.CODE, S.SUBTOPICID, S.DESCRIPTION AS SDESCRIPTION "_ 
&"FROM 

CHAPTERS C INNER JOIN SUBTOPICS S ON C.CHAPTERID = S.CHAPTERID M_ 
&"WHERE 

C.CHAPTERID IN "_ 
&"(SELECT 

CHAPTERID FROM CHAPTERSPERASSIGNMENT WHERE 
ASSIGNMENTID="&AssignIDS(AssignmentID-l)&") "_ 

&"ORDER BY 
C.CHAPTERID, S.CODE DESC" 

' Retrieve all subtopics related to the specific 
assignment 

Set rsSubtopics = GetRS(sqlSubtopics) 

%> 
<P>Post&nbsp;a misconception. Required fields are marked by 
<IMG alt="" border=0 height=5 hspace=0 src="0.gif" style="HEIGHT: 

12px; WIDTH: lOpx" useMap="" width=5></p> 
<% 

' If the action parameter is reply then this posting is 
either an 

' instructor reply or a conference, therefore the 
subject field should 

' not be visible, 
if LCase(action) <> "reply" then 

%> 
<P><FONT size=2><STRONG>Subject:<br><INPUT 

id=subject name=subject style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 534px">&nbsp; 
<IMG alt="" border=0 height=5 hspace=0 src="0.gif" 

style="HEIGHT: 12px; WIDTH: lOpx" useMap="" width=5x/STRONGx/FONTx/P> 
<% 

end if 
%> 
<PxFONT size=2xSTRONG>Description :</STRONGx/FONTxbr> 

<% 
' if the user is an instructor 
else 

%> 
<P>Post your Reply</P> 
<PxFONT size=2><STRONG>Reply Text : </STRONGx/FONTxbr> 

<% 
end if 

%> 

<textarea rows=8 cols=80 name="Body"x/textarea> 

</P> 
<% 

' if the user is a trainee 
if IsTrainee then 

%> 
<P> 
<TABLE border=0 cellPadding=l cellSpacing=l width="75%"> 

<TR> 
<% 

' if it is a misconception display a list a 
subtopics to define one 

if MiscID = "" then 
%> 

<TD> 
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<FONT 
size = 2xSTRONG>Topic&nbsp; : </STRONGx/FONTxBR> 

<SELECT id=Subtopic name=Subtopic 
style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 160px"> 

<OPTION selected value=-
l>Select a topic</0PTION> 

<% 

while not rsSubtopics.EOF 
if 

CStr(rsSubtopics.Fields("CHAPTERID"))=rsSubtopics.Fields("CODE") then 
strOption = 

UCase(rsSubtopics.Fields("CDESCRIPTION")) 

Response. Write ( "<OPTION value=-lx/OPTION>" ) 
else 

strOption = 
"*"&LCase(rsSubtopics.Fields("SDESCRIPTION")) 

end if 
valOption = 

rsSubtopics.Fields("SUBTOPICID") 
Response.Write("<OPTION 

value= " JcvalOptionSt " > " &strOption& " </0PTION> " ) 
rsSubtopics.MoveNext 

wend 

rsSubtopics.Close 
Set rsSubtopics = nothing 

%> 
</SELECT>&nbsp; 

<IMG alt="" border=0 height=5 
hspace=0 src="0.gif" style="HEIGHT: 12px; WIDTH: lOpx" useMap="" width=5> 

</TD> 
<% 
end if 
%> 
<TD> 
<% 

' if it is a conference retreive the 
keywords posted by the original 

' misconception 
if MiscID <> "" then 

strKeywords = 
GetMisconceptionKeywords( MiscID ) 

else 
strKeywords = " " 

end if 
%> 

<P> 
<FONT size=2><STRONG>Keywords 

:</STRONG>(insert Keywords separated by commas)</FONTxBR> 
<INPUT name-'KeywordField' 

type='text' value='<%=strKeywords%>' style="HEIGHT: 2 2px; WIDTH: 33 9px"> 
<IMG alt="" border=0 height=5 

hspace = 0 src="0.gif" style="HEIGHT : 12px; WIDTH: lOpx" useMap="" 
width=5>&nbsp; 

</P> 

</TD> 
</TR> 

<TR> 
<% if MiscID="" then 

Response.Write ( "<TDx/TD>" ) 
end if 

%> 



<TD> 

<P><FONT size=2xSTR0NG>Available Keywords : 
< / STRONGx /FONTxbr> 

<SELECT name='KeywordsList' style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 339px"> 
<OPTION selected value=-

l>Available Keywords</OPTION> 
<% 

Dim SQL : SQL = "SELECT 
KEYWORDS FROM KNOWLEDGEBASE "_ 

&*WHERE SUBTOPICID IN (SELECT SUBTOPICID FROM 

SUBTOPICS WHERE CHAPTERID IN "_ 

&"( SELECT CHAPTERID FROM CHAPTERSPERASSIGNMENT 

Sc" WHERE ASSIGNMENTID="&assignids(AssignmentlD-

1 ) & " ) ) " 
' Retrieve all keywords found in KB related to the subtopics covered 
' by the selected assignment 

Set rsKeywords = GetRS( SQL ) 
if not rsKeywords.EOF 

then 
Dim strKeywords, 

dictKeys 

' Create a 
dictionary object 

Set dictKeys = 
Server.CreateObject("Scripting.Dictionary") 

strKeywords = 
rsKeywords.Fields("Keywords") 

rsKeywords.MoveNext 

' Concatenate 
all keyword fields into a comma delimited string 

while not 
rsKeywords.EOF 

strKeywords = strKeywords&","&rsKeywords.Fields("Keywords" ) 

rsKeywords.MoveNext 

wend 

' Convert the 
comma delimited string to a string list 

KeywordList = 
Split(strKeywords,",",-1,vbTextCompare) 

' Arrange the 
keywords list into the dictionary 

ArrangeList 
KeywordL ist, di e tKeys 

' Build a select 
list of available keywords 

for each Keyword 
in dictKeys.Items 

Response.Write("<option value='"&Keyword&"'>"&Keyword&"</option>") 

next 
Set dictKeys = 

nothing 
end if 
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Set rsKeywords = 
nothing 

%> 
</SELECTxbr> 

<INPUT TYPE=BUTTON 
NAME=btnAddKeyword ONCLICK=AddKeyword() VALUE='AddKeyword ' width=339px> 

</p> 
</TD> 

</TR> 
</TABLE></P> 

<% 
End if 

' if the posting is a misconception the fields should be 
checked before 

' posting For this reason the form button should not be of 
"submit" type 

' but a simple button so as Onclick event can be handled 
if MiscID = "" then 
HandlerStr = "ONCLICK=CheckFields() 
ButtonType = "Button" 

' Otherwise the button should be a submit button 
else 

ButtonType = "Submit" 
end if 

%> 
<TABLE border=0 cellPaddmg=l cellSpacmg=l width="75%"> 

<TR> 
<TD width='10%'> 

<input type=<%=ButtonType%> value= Post" <%=HandlerStr%>> 
</TD> 

<% 
if not IsTrainee then 
Response Write ( "<TDxmput type=checkbox id= StorelnKB' checked 

name='StoreInKB'>Store Reply in KB</mputx/TD>" ) 
end if 

%> 
<TR> 

</TABLE> 
</TR> 

</form> 
</TD> 

<TD BGCOLOR="#ffffff" VALIGN=top ALIGN=middle WIDTH=100> 
knbsp, 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 



searchmisc.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Βρίσκει όλες τις ερώτησεις/απαντήσεLÇ που υπάρχουν στο 

knowledgebase σχετικές με τις λέξεις κλειδιά που εμφανίζονται σε μια νέα 

απορία που γίνεται. Η αναζήτηση γίνεται είτε μόνο για το συγκεκριμένο 

υποκεφάλαιο, είτε σε όλη τη knowledgebase. 

Μετάβαση : viewmisc.asp ή sessionbychapter.asp ή καλεί τον εαυτό της για 

πέρασμα από αναζήτηση ανά κεφάλαιο σε αναζήτηση σε όλη τη knowledgebase. 

<% Response.Buffer = True %> 

<!-- tinclude file=loginverify.asp — > 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Matching results</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE="Ioannis Pantzis"> 

<META NAME="Email" VALUE="ypantzisShotmail.com"> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim id: id = Request.QueryString("CID") %> 

<TR bgColor=white> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee")%>"; 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.js"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2.js"></SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 

document.writeln("<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 

target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 
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} 

i f ( IsTramee) 
displayTrameeHelp {) , 

else 
displaylnstructorHelp() , 

</SCRIPT> 
<!-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 

<% 
Dim en, rs 
' Retreive parameters passed 
Dim mid mid = Request QueryStrmg ( "mid ' ) 
Dim confid confid = Request QueryStrmg ( "conf id' ) 
Dim aid aid = Request QueryStrmg ('aid" ) 
Dim cid cid = Request QueryStrmg ( 'cid ' ) 
Dim keys keys = Request QueryStrmg ( "keys" ) 
Dim mode · mode = Request QueryStrmg ( 'mode') 
Dim subid subid = Request QueryStrmg ( "subID" ) 
Set en = Server CreateObject("ADODB Connection') 
Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset ) 

' If it's a conference 
if mid="" then 

idstr = "confid="&confid 
strio = "ToConf="&confid 

' If it's a misconception 
else 

idstr = "mid="&mid 
strTo = "ToMisc="&mid 

end if 

' Parameter mode defines if the KB is searched for all the chapters or 
only 

' for the specific subtopic 
if mode="SB" then 

' The text that appears at the upper right corner 
strSearch="Search the whole Knowledge Base' 
' The link that is referenced 
strSearchRef = 

"searchmisc asp'"Scidstr&"&aid="&aid&"Sccid="&cid&"&subid= 'ksubidf* &mode=KB&ke 
ys="&keys 

' The opèrent that will be used to build the search query 
strOP = "=' 

else 
strSearch="Searc ι the specific subtopic 
StrSearchRef -

"searchmisc asp
7
"&idstr&"&ai1= ïaid&"5tcid="&cid&"&subid= &subid&'&mode=SB&ke 

ys="&keys 
strOP = "<>" 

end if 
en Open "DSN=syim" 

%> 
<P> 

<TABLE borde r=0 c e l l P a d d m g = l c e l l S p a c m g = l wid th= '100% ' > 
<TR> 

<TD> 
<A 

href="sessionbychapter asp,id=<%=cid%>Scamp,aid=<%=aid%>&amp,<%=idstr%>" 
>View all misconceptions for this assignment</A> 

</TD> 
<TD> 

<A href= 
<%=strSearchRef &" >"&strSearch%x/A> 



</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</P> 

<centerxh3>If no relevant aswer is found, your question will be 

anwered by the instructor</h3></center> 

<P> 

<TABLE border=0 cellPadding=l width="100%" align=center > 

<TR bgColor=lightgoldenrodyellow> 

<TD width="100%" align=middle><Strong>Keyword 

Matches Found</Strongx/TD> 

</TR> 

<% 

' Counter used to alternate color between 

lines 

Counter = 1 
1
 Retreive in rs the misconceptions 

matching the keywords in keys 

GetMatchingMiscs keys, rs 

' For all records retreived 

while not rs.EOF 

' Alternate colors between lines 

if Counter mod 2 = 1 then 

strColor = "lightblue" 

else 

strColor = 

"lightgoldenrodyellow" 

end if 

' Create an entry for each match 

referencing ViewMisc.asp 

Response.Write("<TR 

bgColor="&strColor&">") 

Response. Write ( "<TDxa 

href='ViewMisc.asp? id="&cid&"&"&strTo&"&mid="&rs("meid")&"'χfont 

size=2xSTRONG>"&rs ( "Title" ) &"</STRONGx/axbr>" ) 

Response. Write (rs ( "Descr" ) &"</f ontx/TDx/TR>" ) 

Counter = Counter + 1 

rs.MoveNext 

wend 

rs .Close 

' Retreive in rs the conferences matching 

the keywords in keys 

GetMatchingConfs keys, rs 

' For all records retreived 

while not rs.EOF 

' Alternate colors between lines 

if Counter mod 2 = 1 then 

strColor = "lightblue" 

else 

strColor = 

" lightgoldenrodyellow" 

end if 

' Create an entry for each match 

referencing ViewMisc.asp 

Response.Write("<TR 

bgColor="&strColor&">" ) 

Response.Write("<TD><a 

href='ViewMisc . asp?id="&cid&"&"ScStrToSc"&cid="&rs ( "conf id" ) &" ' χ font 

size=2xSTR0NG>"&rs( "Title" )&" . . . </STRONGx/a><br>" ) 

Response.Wri te (rs ( "Post" ) &"</fontx/TDx/TR>" ) 

Counter = Counter + 1 

rs.MoveNext 

wend 



rs Close 

if Counter mod 2 = 1 then 
strColor = "lightblue' 

else 
strColor = "lightgoldenrodyellow 

end if 
%> 

<TR bgColor=<%=strColor%» 
<TD width="100%' align=middle><Strong>Free-Text 

Matches Found</Strongx/TD> 
</TR> 
<% 

'This part does exactry the same as the 
above part the only 

'difference being that it performs a free-
text search 

Counter = Counter + 1 
GetTextMatchmgMiscs keys, rs 
while not rs EOF 

if Counter mod 2 = 1 then 
strColor = "lightblue" 

else 
strColor = 

"lightgoldenrodyellow" 
end if 
Response Write("<TR 

bgColor="&strColor&">") 
Response Write("<TD><a 

href = ' ViewMisc asp7id="&cid&"Sc"&strTo&"&mid="Scrs ("meid")&" ' ><f ont 
size=2><STR0NG>"&rs("Title")&"</STRONG></a><br>") 

Response Write (rs ( "Descr " ) &"</fontx/TDx/TR>" ) 
Counter = Counter + 1 
rs MoveNext 

wend 
rs Close 

GetTextMatchmgConfs keys, rs 
while not rs EOF 

if Counter mod 2 = 1 then 
strColor = 'lightblue 

else 
strColor = 

"lightgoldenrodyellow" 
end if 
Response Write('<TR 

bgColor='&strColor& " >" ) 
Response Write ( <TDxa 

href= 'ViewMisc asp'?id="&cidSc"&"&strTo&' &cid="&rs ( "conf id" ) & ' ><f ont 
size=2xSTR0NG>"&rs( "Title" )&" </STRONG></axbr> " ) 

Response Write(rs ( "Post" ) &"</fontx/TDx/TR> ' ) 
Counter = Counter + 1 
rs MoveNext 

wend 

rs Close 

en Close 
Set rs=nothmg 
Set cn=nothmg 

%> 
</TABLE> 

< / P > 



<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT="Server"> 

' Gets the rs recordset and returns all the misconceptions containing in the 

' Keywords field at least one of the keywords defined in the Keys string 

Sub GetMatchingMiscs( ByVal Keys, ByRef rs ) 

Dim Keyword 

' Convert the Keys comma-delimited string into a stringlist 

Dim KeywordsList : KeywordsList = Split(Keys,",",-1,vbTextCompare) 

' Build the proper SQL query 

Dim SQL : SQL = "SELECT M.* FROM KNOWLEDGEBASE Κ INNER JOIN 

MISCONCEPTIONS M "_ 

&"0N K.MISCID=M.MCID 

WHERE K.SUBTOPICID-ScStrOP&subidSc" AND ( "_ 

&"K.Keywords like 

'%"&KeywordsList(0)&"%' " 

' Add all the keywords from the KeywordsList 

for each Keyword in KeywordsList 

SQL = SQL & "OR K.Keywords like '%"&Keyword&"%' " 

Next 

SQL = SQL&")" 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

end sub 

' Gets the rs recordset and returns all the misconceptions containing in the 

' body field at least one of the keywords defined in the Keys string 

performing 

• a free-text search. 

Sub GetTextMatchingMiscs( ByVal Keys, ByRef rs ) 

Dim Keyword 

' Convert the Keys comma-delimited string into a stringlist 

Dim KeywordsList : KeywordsList = Split(Keys,",",-1,vbTextCompare) 

Dim SQL, strMatch 

Delim = " " 

' Build the string that will be used to make the free-text search 

for each Keyword in KeywordsList 

strMatch = strMatch&Delim&KeywordSt" weight(0.5)" 

Delim = "," 

Next 

SQL = "SELECT M.*, TM.RANK "_ 

&"FROM (MISCONCEPTIONS M INNER JOIN CONTAINSTABLE( 

MISCONCEPTIONS, *, 'ISABOUT ("&strMatch&")') AS TM "_ 

&"ON M.MCID = TM.[KEY]) INNER JOIN KNOWLEDGEBASE Κ ON 

M.MCID = K.MISCID "_ 

&"WHERE M.SUBTOPICID"&strOPScSubid&" "_ 

Sc'ORDER BY TM.RANK" 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

end sub 

Sub GetMatchingConfs( ByVal Keys, ByRef rs ) 

Dim Keyword 

Dim KeywordsList : KeywordsList = Split(Keys,",",-1,vbTextCompare) 

Dim SQL : SQL = "SELECT M.TITLE, C * FROM KNOWLEDGEBASE Κ INNER JOIN 

CONFDATA C "_ 

&" ON 

K.CONFID=C.CONFID, MISCONCEPTIONS M WHERE K.SUBTOPICID"&strOP&subid&" AND "_ 

&"M.MCID = C.MCID AND 

("_ 

&"K.Keywords like 

'%"ScKeywordsList(0)&"%' " 

for each Keyword in KeywordsList 

SQL = SQL & "OR K.Keywords like ' %"&KeywordS."% ' " 

Next 

SQL = SQL&") " 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

end sub 

Sub GetTextMatchingConfs( ByVal Keys, ByRef rs ) 



Dim Keyword 

Dim KeywordsList : KeywordsList = Split(Keys ,",",-1, vbTextCompare) 

Dim SQL, strMatch 

Delim = " " 

for each Keyword in KeywordsList 

strMatch = strMatch&Delim&KeywordSt" weight(0.5)" 

Delim = "," 

Next 

SQL = "SELECT M. TITLE, TM.RANK, C * "_ 

&"FROM MISCONCEPTIONS M,(CONFDATA C INNER JOIN 

CONTAINSTABLE( CONFDATA, POST, 'ISABOUT ("&strMatch&")') AS TM "_ 

&"ON C.CONFID = TM.[KEY]) INNER JOIN KNOWLEDGEBASE Κ ON 

C.CONFID = K.CONFID "_ 

&"WHERE M.SUBTOPICID"&strOP&subid&" AND M.MCID=C.MCID 

&"ORDER BY TM.RANK" 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

end Sub 

</SCRIPT> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 
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sessionbvchapter.asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει τις ερωτήσεις και απαντήσεις για μια τάξη (session) σε 

μια collapsible λίστα ταξ ινομημένενες ανά κεφάλαιο και υποκεφάλαιο. Αν η 

κλήση της γίνεται από εκπαιδευόμενο εμφανίζει μόνο τις ερωταπαντήσεις που 

είναι αποθηκευμένες στο Knowledgebase ενώ αν την καλεί εκπαιδευτής 

εμφανίζονται όλες οι ερωταπαντήσε ις με ενδείξεις για το αν η ερώτηση είναι 

αποθηκευμένη στο KnowledgeBase ή αν έχει απαντηθεί από το Knowledge Base. 

Μετάβαση : EditMisconception.asp ή MiscHelped.asp 

<% Response.Expires = 0 %> 

<% Server.ScriptTimeout = 300 %> 

<!-- iinclude file="recordset.ine" --> 

<!-- iinclude file="adovbs.ine" --> 

<!-- iinclude file="LoginVerify.asp" --> 

<LINK HREF=
H
syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 
BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id: id = Request.QueryString("ID") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session( "IsTrainee" ) %>" ,-

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript" SRC="menul. js"x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2.js"x/SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 

document.writeln("<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</f ontx/A>" ) ,-

} 

function d i s p l a y I n s t r u c t o r H e l p ( ) 
{ 

document.writeln("<A HREF=' . ./he lpf i les/Tutor_help .htm' 
t a r g e t = ' n e w ' x f o n t color=white s ize=-l>Click here for help</f ontx/A>" ) ; 

} 

if(IsTrainee) 
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displayTraineeHelp(); 
else 

displaylnstructorHelp(); 
</SCRIPT> 

<!-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<% 
Dim en : Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Dim rs : Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
' Get the assignments array from the Session 
Dim assignids : assignids = Session("assignids") 
' A boolean parameter defining if a header will be displayed or not. 
Dim HeaderDisplayed : HeaderDisplayed = false 

en.Open "DSN=SYIM" 
Dim cid, aid, idstr 
' Retreive the parameters passed 
cid = Request.QueryString("ID") 
aid = Request.QueryString("alD") 

' If there is the parameter mid in the parameter string passed or not the 
idstr parameter is set 
if Request.QueryString("mid") <> "" then 

idstr="miscid="ScRequest.QueryString("mid") 
else 

idstr="confid="&Request.QueryString("confid") 
end if 

Dim strSQL 
' An empty Aid parameter means the script is called to display all 
misconceptions for the current class ordered by 
1 chapter 
if aid = "" then 

StrSQL = "SELECT C.DESCRIPTION AS CHAPTERDESCRIPTION, C.CHAPTERID,"_ 
&"S.DESCRIPTION AS SUBTOPICDESCRIPTION, 

S.SUBTOPICID,"_ 
Sc"M.MCID, M.TITLE, M.DESCR, M.DATE, 

M.FOUNDINKB, M.INKB,"_ 
&"CL.TITLE AS CLASSTITLE "_ 
Sc" FROM CHAPTERS C INNER JOIN(SUBTOPICS S 

INNER JOIN MISCONCEPTIONS M ON M.SUBTOPICID = S.SUBTOPICID) ON C.CHAPTERID = 
S.CHAPTERID, CLASSES CL "_ 

Sc "WHERE M.CID ="&CID&" AND CL.ID = "ScCIDSc" 
ORDER BY C.CHAPTERID, S.SUBTOPICID" 
' Otherwise the script is called to display all misconceptions for the 
selected assignment 
else 

StrSQL = "SELECT C.DESCRIPTION AS CHAPTERDESCRIPTION, C.CHAPTERID, "_ 
&"S.DESCRIPTION AS SUBTOPICDESCRIPTION, 

S.SUBTOPICID, "_ 
&"M.MCID, M.TITLE, M.DESCR, M.INKB, M.DATE, 

CL.TITLE AS CLASSTITLE, "_ 
&"A.NAME as ASSIGNMENTNAME "_ 
Sc" FROM CHAPTERS C INNER JOIN (SUBTOPICS S 

INNER JOIN MISCONCEPTIONS M ON M.SUBTOPICID = S.SUBTOPICID) "_ 
&"ON C.CHAPTERID = S.CHAPTERID, CLASSES CL, 

ASSIGNMENTS A "_ 
Sc" WHERE M.CID = "SccidSc" "_ 
Sc'AND M.AID = "ScaidSc" "_ 
èV'AND A.ID = "&Assignids(CInt (aid-1) )Sc" "_ 
Sc "AND CL.ID = "SccidSc" "_ 
Sc'ORDER BY C.CHAPTERID, S .SUBTOPICID" 



end if 
rs.Open strSQL,cn, 1, 2 

' if there is at least one entry found 
If Not rs.EOF Then 

Dim iPrevChapter: iPrevChapter = -1 
Dim iCurrChapter 
Dim iPrevSubtopic: iPrevSubtopic = -1 
Dim iCurrSubtopic 

%> 

<HTML> 
<HEAD> 
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 
<TITLE>Transcript of session '<%= rs("CLASSTITLE") %>' -

Misconceptions«:/TITLE> 
</HEAD> 

<center> 
<font size=4>Misconceptions List </font> 
</center> 

<hr> 
<font size=2> 
<b>Image Glossary regarding the Knowledge Base (KB) </b><br> 
<img src=' . . /images/iconbook.gif' hspace=10 alt='Answer was found in the 
Knowledge Base'> Answer was found in the KB, 
<img border='0' src='../images/catalog.gif' alt='Already posted in Knowledge 
Base ' width='20" height='20'> Already posted in KB, 
<img border='0' src='../images/newcomment.gif' Alt= 'Click here to edit and 
store in KnowledgeBase' width='20' height='20'> Click here to edit and store 
in KB. 
</font> 

<hr> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="xbdhtml.js"></SCRIPT> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

ns4 = (document.layers)? true:false 
ie4 = (document.all)? true:false 

// Microsoft Stupidity Check. 
if (ie4) 
{ 

if (navigator.userAgent.indexOf('MSIE 5')>0) 
{ 

ie5 = true; 
} 
else 
{ 

ie5 = false; 
} 

} 
else 
{ 

} 
ie5 = false; 

function toggle(id) 
{ 

var strObj = "child" + id 
var itm = getElt(strObj); 

if(itm.style.display=="") 
itm.style.display = "none" 
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else 
itm style display = ' ' 

} 
</SCRIPT> 

<% 
' Call the function to display the Session Title 

call DisplaySessionTitle 
1 Call the function to display the Misconceptions found 
call DisplayChapterMiscons 

' If there are no results 
Else 

Response Write("<center><h2>There are no discussions</h2></center>") 
End If 

rs Close 
en Close 
Set rs = Nothing 
Set en = Nothing 
%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
A simple "print-out" script to throw-in the html-code needed to display 

the class title 
Sub DisplaySessionTitle 

Response Write "<center><H2>' & rs("ClassTitle ' ) & "</H2x/center>" & 
vbCrLf 
End Sub 

' The script that runs through the recordset and when the chapter or 
subtopic changes creates a new collapsible 
' table to insert all the misconceptions for this chapter and subtopic 
Sub DisplayChapterMiscons 

Dim meid 
while not rs EOF 

'Store the current Chapter and Subtopic IDs 
lCurrChapter = rs("ChapterlD") 
iCurrSubtopic = rs("SubtopicID") 
meid = rs("meid") 
' If the chapter changes add a header to divide the table 
if lCurrChapter <> iPrevChapter then 

lPrevChapter = lCurrChapter 
Response Write '<DIV STYLE='position relative, top 30, 

left 30'>" & vbCrLf 
Response Write "<H4>" & rs("ChapterDescription") & 

"</H4>" & vbCrLf 
Response Write "</DIV>" & vbCrLf 

end if 

' If the subtopic changes add a header to divide the table 
if iCurrSubtopic <> lPrevSubtopic then 

lPrevSubtopic = iCurrSubtopic 
Response Write '<DIV STYLE='position relative, top 30, 

left 50 >" & vbCrLf 
Response Write "<H5>" & rs("SubtopicDescription ) & 

"</H5>" & vbCrLf 
Response Write "</DIV>" & vbCrLf 

end if 
' Call DisplayMiscon to build the table entry for the 

discussion originated by misconception defined by meid 
call DisplayMiscon(meid) 
rs MoveNext 

wend 
End Sub 

Sub DisplayMiscon(ByVal meid) 
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if not Sessioni"IsTrainee") or rs("InKB") then 

DisplayHeader rs("Title"), meid 

end if 

Call DisplayDiscussion(mcid) 

if HeaderDisplayed then 

Response Write "</DIV>" 

Response Write "</DIV>" 

end if 

HeaderDisplayed = false 

End Sub 

Sub DisplayHeader( byval Title, byval meid ) 

if not HeaderDisplayed then 

Response Write "<DIV ID=par" & meid & " ALIGN=CENTER 

STYLE='position relative; top· 10; left 50, cursor hand, background-

color: silver; width· 90%' onclick='toggle(" & meid & " ) ' " & vbCrLf 

Response Write "<B><FONT COLOR='RED' SIZE=3>" & Title & 

"</FONTx/B>" & vbCrLf 

Response.Write "<DIV ID=child" & meid & " STYLE='display none; 

position, relative, left. 10; cursor: default, background-color. #CCCCCC; 

width 95%'>" 

HeaderDisplayed = true 

end if 

end Sub 

Sub DisplayDiscussion(ByVal meid) 

'On Error Resume Next 

Dim local_rs Set local_rs = Server CreateObject("ADODB Recordset") 

Set local_rs = GetMisconceptions(meid) 

'Γνωρίζουμε οτι το πρώτο post γίνεται ano τον trainee 

'Έτσι, αποθηκεύουμε τα στοιχεία του στο TraineeAuthor (tauthor) 

Dim tauthor· tauthor = CStr(local_rs("name")) & " " & 

CStr(local_rs("surname")) 

'Dim descr descr = CStr(local_rs("descr")) 

Dim ipid 

Dim ìauthor ìauthor = Getlnstructorlnfo(cid, ipid) 
Dim Discussionlnitiator Discussionlnitiator = local_rs("tid") 

'Display table header 
if HeaderDisplayed then 

Response Write "<TABLE WIDTH=80% BORDER=l>" & vbCrLf 
end if 
if Session("IsTrainee") then 

strHeaderl="" 
strHeader2="<TH width=2%>Misconception<br>resolved</TH>" 

else 
strHeaderl="<TH width=2%>View</TH>" 
strHeader2="" 
ιf local_rs("Foundinkb") then 

strFound = "<img src=' /images/iconbook gif hspace=10 

alt='Answer was found in the Knowledge Base'>" 

else 

strFound = "' 

end if 

if local_rs("InKB") then 

strLink = '<img border='0 src=' /images/catalog gif 

alt='Already posted in KB' width='20' height= 20 >" 

else 

strLmk = "<a 

href= 'EditMisconception asp'
,
id="&cid&"&mid="&local_rs ( "meid" ) &" ' ximg 

border='0' src=' /images/newcomment gif alt='Click here to edit and post 

m kB'width='20' height='20'></a>" 

end if 



end if 

if not Session (" IsTramee" ) or rs("InKB") then 

Response.Write "<TR><TH 

WIDTH=35%>Author</TH>"&strHeaderl&"<TH>Topic: 

"&local_rs("title") Sc"</TH>"&strHeader2&"</TR>" 

Response.Write "<TRxTD valign=topxfont size=-l>" & tauthor & 

"</font><br><font size=-2ximg src='../images/posticon.gif' hspace=10>posted 

on " & rsC'date") & strFound&"</fontx/TD>" 

if not Session("IsTrainee") then 

Response.Write "<TD valign=center 

align=center>"&strLink&"</TD>" 

end if 

Response.Write "<TDxfont size=-l>" & local_rs.Fields("descr") 

& "</fontx/TD>" 

if not session("IsTrainee") then 

Response.Write("</TR>") 

else 

Response .Write "<TD valign=center align=centerxf ont 

size = -lxa 

href= 'MiscHelped.asp?cid="&cid&"&aid= "&aid&"&"&:idstr&:"&misc="&local_rs ( "meid 

")&" ' >This posting<br>answers my<br>question</ax/f ontx/TDx/TR>" 

end if 

end if 

'Display following answers 

'local_rs.Close 

Set local_rs = GetConfData(meid) 

Dim author 

While Not local_rs.EOF 

Ή λογική είναι ότL αν το postid ΔΕΝ είναι του instructor 

'τότε author είναι ο trainee 

If CInt(local_rs("PosterID")) = ìpid Then 
author = iauthor 

Else 
author = tauthor 

End If 
if not Sessioni"IsTrainee") or local_rs("InKB") then 

if not HeaderDisplayed then 
DisplayHeader rs("Title"), meid 
Response.Write "<TABLE WIDTH=80% B0RDER=1>" & 

vbCrLf 
Response.Write "<TR><TH 

WIDTH=3 5%>Author</TH>"&strHeaderl&"<TH>Topic· 
"&rs("title")&"</TH>"&strHeader2&"</TR>" 

end if 
if not Sessioni"IsTrainee") then 

if local_rs("FoundinKB") then 
strFound = "<img 

src='../images/iconbook.gif' hspace=10 alt='Answer was found in the 
Knowledge Base'>" 

else 
strFound = "" 

end if 

if local_rs("InKB") then 
strLmk = "<img border= ' 0 ' 

src=' ./images/catalog.gif' alt='Already posted in KB' width='20' 
height='20'>" 

else 
s t r L m k = "<a 

href='EditMisconception.asp?id="&cid&"&cid="&local_rs("Confid")&"'ximg 
border= '0 ' src= ' . . / images/newcomment .gif ' a l t = ' C l i c k here to e d i t and pos t 
in kB'width='20' h e i g h t = ' 2 0 ' x / a > " 

end i f 

end i f 



Response.Write "<TRxTD valign=topxfont size=-l>" & 

author & "</fontxbr><font size=-2ximg src= ' . ./images/posticon.gif ' 

hspace=10>posted on " & local_rs("date") & strFound &"</f ontx/TD>" 

if not Session("IsTrainee") then 

Response.Write "<TD valign=center 

align=center>"&strLink&"</TD>" 

end if 

Response.Write "<TDxfont size=-l>" & local_rs ( "post" ) 

"</fontx/TD>" 

if not Sessioni"IsTrainee") then 

Response.Write)"</TR>") 

eise 

Response.Write("<TD valign=center 

align=centerxfont size=-l>") 

if rs("PosterlD") = Discussionlnitiator then 

Response.Write "<a 

href='MiscHelped.asp?"&idstr&"&conf="&local_rs("confid")&"'>This 

posting<br>answers my<br>question</a>" 

end if 

Response.Write "</fontx/TD></TR>" 

end if 

end if 

local_rs.MoveNext 

Wend 

Response.Write "</TABLE>" 

local_rs.close 

Set local_rs = Nothing 

End Sub 

'Input: Classid - από εδώ θα πάρουμε τα στοιχεία του instructor 

'Output: το ipid, δηλ. το Instructor Post ID. 

Function Getlnstructorlnfo(ByVal cid, ByRef ipid) 

Dim en, local_rs, cmd, param 

Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set local_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 

Set param = Server.CreateObject("ADODB.Parameter") 

cn.Open "DSN=syim", guest, guest 

cmd.ActiveConnection = en 

cmd.CommandText = "Getlnstructorlnfo" 

cmd.CommandType = adCmdStoredProc 

Set param = cmd.CreateParameter("Input", adlnteger, adParamlnput) 

cmd.Parameters.Append param 

param.Value = Clnt(cid) 

Set local_rs = cmd.Execute 

If Not local_rs.EOF Then 

Getlnstructorlnfo = CStr(local_rs("name")) & " " & 

CStr(local_rs("Surname")) 

ipid = CInt(local_rs("LoginID")) 

End If 

local_rs.Close 

Set local_rs = Nothing 

Set cn = Nothing 

Set cmd = Nothing 

Set param = Nothing 

End Function 

Function GetConfData(ByVal meid) 



Dim local_rs, SQL 
Set local_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
SQL = "SELECT ConfData.Post, ConfData.Date, ConfData.InKB, 

ConfData.PosterlD, ConfData.ConfID, ConfData.meid, ConfData.Foundinkb "_ 
&"FROM LoginTable INNER JOIN CONFDATA ON LoginTable.ID 

= ConfData.PosterlD "_ 
&"WHERE ConfData.Meid ="&mcid&" ORDER BY Date" 

local_rs.Open SQL, en, 1, 2 

Set GetConfData = local_rs 
End Function 

Function GetMisconceptions{ByVal meid) 

Dim local_rs, SQL 
Set local_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
SQL = "SELECT Misconceptions.meid, Misconceptions.tid, 

Misconceptions.title, Misconceptions.descr, Misconceptions.INKB, "_ 
&"Trainee.Name, Trainee.Surname, Misconceptions.date, 

Misconceptions.Foundinkb "_ 
&"FROM Misconceptions INNER JOIN Trainee ON 

Misconceptions.tid = Trainee.ID "_ 
&"WHERE Misconceptions.mcid="&mcid 

local_rs.Open SQL, en, 1, 2 

Set GetMisconceptions = local_rs 
End Function 

</SCRIPT> 
</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 



SessionBvGrade.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει μια λίστα με τις ερωτήσεις που κάνανε εκπαιδευόμενοι 

των οποίων η βαθμολογία βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών που έχει 

προηγουμένως επιλεγεί από τον εκπαιδευτή. 

Μετάβαση : ViewMisc.asp ή DefineRange.asp 

<% Response.Buffer = True %> 

< ! — iinclude file="LoginVerify.asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Session initialization</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Email" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim id: id = Request.QueryString("id") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee")%>"; 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.js"x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2.js"x/SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 

document.writeln("<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'><font color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function displayInstructorHelp() 

{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 

target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 



if(IsTrainee) 
displayTraineeHelp(), 

else 
displaylnstructorHelp(), 

</SCRIPT> 
<'-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 
<% 

Dim en 
Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 
en Open "DSN=SYIM" 
Dim Low, High, Trainee, Delim, ValidTramees 
' Retreive all the trainees participating in the specific class 
Dim Trainees Trainees = GetClassTrainees( id ) 
' Retrieve the Low and High grade values passed 
Low = Request Porm("FromGrade") 
High = Request Form("ToGrade") 
' The delimiter between the trainee ids 
Delim = "" 
' The parameter to store the comma-delimited string containing 

the ids of all the trainees grading between 
Low and High values 

ValidTramees = "" 
' For all trainees reteived 
for each Trainee in Trainees 

' check if the trainee' s grade ranges between Low and High 
if TraineeGradelnRange(Trainee, Low, high) then 

' if it does add the trainee to ValidTramees 
ValidTramees = ValidTrainees&delim&CStr(Trainee) 
' after the first trainee id the delimiter should 

become a comma 
Delim = "," 

end if 
Next 

' if at least one trainee is found whose grade ranges between 
Low and High 

if ValidTramees <> "" then 
Dim rs 
' Retreive all misconceptions for this class made by any 

of these "validated' trainees 
Set rs = Server CreateObject("ADODB RecordSet") 
SQL = "SELECT * FROM MISCONCEPTIONS M WHERE M CID="&ID&" 

AND M TID IN ("&ValidTrainees&")" 
rs Open SQL, en, 1, 2 
%> 
<TABLE b o r d e r = 0 c e l l P a d d m g = l width= 100% a l i g n = c e n t e r 

> 
<TR bgColor=lightgoldenrodyellow> 

<TD width="100%" 
align=middle><Strong>Misconceptions Made by students graded from <%=Low%> to 
<%=High%x/Strongx/TD> 

</TR> 
<% 
Counter=l 
' For all misconceptions found 
while not rs.EOF 

'alternate color between rows 
if Counter mod 2 = 1 then 

strColor = "lightblue" 
else 

strColor = "lightgoldenrodyellow' 
end if 

' Add a table row for each misconception 
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Response.Write("<TR bgColor="&strColor&">") 

Response.Write("<TD><a 

href='ViewMisc.asp?id="&id&"&mid="&rs("meid")&"'xfont 

size=2><STR0NG>"Scrs( "Title" ) &"</STRONGx/a><br>" ) 

Response.Write (rs ( "Descr" ) &"</fontx/TD>" ) 

Counter = Counter + 1 

rs.MoveNext 

wend 

Set rs = nothing 

en.Close 

' If no matching trainees are found inform the user 

else 

Response.Write("No matching results found for this 

range !") 

end if 

%> 

<br> 

<a href='DefineRange.asp?id=<%=id%>'>Define a new range</a> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#ffffff" VALIGN=top ALIGN=middle WIDTH=100> 

&nbsp; 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

<% 

' Returns an array containing all the Trainees participating in the class 

defined by id parameter 

Function GetClassTrainees( id ) 

Dim rs, SQL, ar 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

' Builds the SQL string to retreive all the trainees participating in 

the class 

SQL = "SELECT T.ID FROM TRAINEE Τ INNER JOIN TRAINEEPERCLASS TPC "_ 

&"ON TPC.TRAINEEID=T.ID "_ 

&"WHERE TPC.CLASSID="&id 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

' if at least one entry was found 

if not rs.EOF then 

' Resize the ar parameter to a string array with as many items 

as the number of records retreived 

Redim ar(rs.RecordCount-1) 

Count=0 

' Add all IDs retreived by the query in the ar string array 

while not rs.EOF 

ar(count) = rs("ID") 

rs.MoveNext 

Count = Count + 1 

wend 

' if no entries were found store -1 in the ar parameter 

else 

Redim ar(l) 

ar(l) = "-1" 

end if 

' Return the ar string array as result of the function 

GetClassTrainees = ar 

rs.Close 

Set rs=nothing 

end Function 



' Checks to see if the total grade of trainne with ID=TraineeID is between 
Low and High 
Function TraineeGradelnRange( Traineeld, Low, High ) 

' Retreive the total grade of the trainee 
Dim TraineeGrade : TraineeGrade = GetTraineeGrade( Traineeld ) 
' if Grade could not be calculated return false 
if TraineeGrade = NULL then 

TraineeGradelnRange = False 
else 

' check if TrainneGrade is within range and return the proper value 
if (TraineeGrade >= Clnt(Low)) and (TraineeGrade <= Clnt(High)) 

then 
TraineeGradelnRange = True 

else 
TraineeGradelnRange = False 

end if 
end if 

end Function 

' Given the ID of a trainee passed by TraineelD parameter returns the total 
grade 
Function GetTraineeGrade( Traineeld ) 

Dim rs 
Set rs = server.CreateObject( "ADODB.Recordset" ) 
Dim Grade, SQL 
' Retrieve the average grade for all assignments for the current class 
SQL = "SELECT C.AID, AVG(C.DATA) AS PARTGRADE FROM CLASSDATA C WHERE 

TID="_ 
&TraineeId&" AND CID="&ID&" GROUP BY AID" 

rs.Open SQL, en, 1, 2 
Grade = Cint(O) 

' Sum up all the average grades 
while not rs.EOF 

Grade = Grade + rs("PARTGRADE") 
rs.MoveNext 

wend 
rs .Close 

' Retreive the average grade for conference participation 
SQL = "SELECT AVG(C.GRADE) AS PARTGRADE FROM CONFPARTDATA C "_ 

&"WHERE C.TRAINEEID="&TraineeID&" AND C.CLASSID="&ID 
rs.Open SQL, en, 1, 2 

' Add conference participation grade to the assignment averages 
Grade = Grade + rs("PARTGRADE") 
rs.Close 

Set rs=nothing 

' Return the grade 
GetTraineeGrade = Grade 

end Function 
%> 
</HTML> 



sessioncomplete.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Είναι το τελικό βήμα κατά την δημιουργία ενός session, αμέσως 

μετά τον ορισμό κεφαλαίων ανά εργασία. Αποθηκεύει τις αναθέσεις εργασιών σε 

* 

κεφάλαια και ενημερώνει τον χρήστη για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

δημιουργίας της νέας τάξης. 

Μετάβαση : -

<%@ Transaction=required%> 

<% Response.Buffer = True %> 

<% Response.Expires = 0 %> 

<!-- finclude file="LoginVerify.asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Session Completed</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Email" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"></SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

attr='height=450,scrollbars=yes,width=550,status=yes,toolbar=no,menuba 

r=no,location=no,resizable=yes,top=10'; 

window, opendocation, '_blank', attr, 0); 

} 

</script> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=whlte> 

<TR> 

<TD WIDTH=:"130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

-SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session( " IsTrainee" )%>",-

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false ; 

else 

IsTrainee = true; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.js"></SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelpt) 

{ 

document.writeln("<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'><font color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 
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function displaylnstructorHelp() 
{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 
target='new'><font color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

if(IsTrainee) 
displayTraineeHelp(); 

else 
displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 
<!-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 

<% 
Dim nofAssignments : nofAssignments = Request.Formt"nofAssignments") 
Set conMain = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
conMain.Open "DSN=Syim" 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
rs.Open "ChaptersPerAssignment", conMain, 3, 3 
for i = 1 to nofAssignments 

SaveChaptersPerAssignment( i ) 
Next 

rs.Close 
Set rs = nothing 
Set conMain = nothing 
%> 

<P>Session setup completed. 
<P>A11 parameters defined. 
<P>Click 'List all Sessions' to View/Edit your sessions. 

<SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT" RUNAT="SERVER"> 
Sub SaveChaptersPerAssignment( ByVal index ) 

Dim AssignID : AssignID = Request.Form("AssignID"klndex) 
Dim count 
count = Request.Form("Chapters"&Index).Count 
For j = 1 to count 

rs.AddNew 
rs("AssignmentID") = AssignID 
rs("ChapterID") = Request.Formf"Chapters"klndex)(j) 
rs.Update 

next 
End Sub 
</SCRIPT> 

</P> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#ffffff" VALIGN=top ALIGN=middle WIDTH=100> 
knbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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sessionhtis.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει μια collapsible λίστα με τα hti discussions για ένα 

session ομαδοποιημένα ανά εκπαιδευόμενο. 

Μετάβαση : -

<% Response.Expires = 0 %> 

<% Server.ScriptTimeout = 300 %> 

<!-- tinclude file="recordset.ine" --> 

<!-- tinclude file="adovbs.ine" --> 

<!-- tinclude file="LoginVerify.asp" --> 

<% 

Dim cid 

cid = Request.QueryString("ID") 

Dim rs 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

Dim sql 

sql = "SELECT Classes.Title AS CTitle, Trainee.ID, Trainee.Name, 

Trainee.Surname, Hti.meid, Hti.title AS MTitle, Hti.date " & _ 

"FROM (Classes INNER JOIN (Trainee INNER JOIN TraineePerClass ON 

Trainee.ID = TraineePerClass.TraineelD) ON Classes.ID = 

TraineePerClass.ClassID) INNER JOIN Hti ON (Trainee.ID = Hti.tid) AND 

(Classes.ID = Hti.cid) " & _ 

"WHERE TraineePerClass.ClassID=" & cid & " ORDER BY Hti.date" 

'Response.Write sql 

Set rs = GetRS(sql) 

If Not rs.EOF Then 

Dim iPrevTrainee: iPrevTrainee = -1' CInt(rs("id")) 

Dim iCurrTrainee 

%> 

<HEAD><TITLE>Transcript of session '<%= rs("CTitle") %>' - How to Improve 

Sessions</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

<center> 

<font size=4>How to Improve Sessions List </font> 

</center> 

<hr> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="xbdhtml. js"x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

ns4 = (document.layers)? true:false 

ie4 = (document.all)? true : false 

// Microsoft Stupidity Check, 

if (ie4) { 

if (navigator.userAgent.indexOf('MSIE 5')>0) { 

ie5 = true; 

} else { 

ie5 = false; } 

} else { 

ie5 = false; 

} 
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//if ( (ns4) || (ie4) ) { 

// if (ns4) over = document.overDiv 

// if (ie4) over = overDiv.style 

function toggle(id) 

{ 

// if(ie4) 

// { 

var strObj = "child" + id 

//var itm = document.all.item(strObj); 

var itm = getElt(strObj); 

//setEltVisibilitydtm, "visible" ) 

if(itm.style.display=="") 

itm.style.display = "none" 

else 

itm.style.display = "" 

// } 

} 

</SCRIPT> 

<% 

call DisplaySessionTitle 

call DisplayTraineeMiscons 

Else 

%> 

<HEADxTITLE>Transcript - How to Improve Sessions</TITLEx/HEAD> 

<BODY> 

<center><h2>There are no discussions</h2></center> 

<% 

End If 

rs .Close 

Set rs = Nothing 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

Sub DisplaySessionTitle 

Response.Write "<DIV STYLE='position: absolute; top: 10; left: 10; 

width: 80%'>" & vbCrLf 

Response.Write "<H2>" & rsC'CTitle") & "</H2>" & vbCrLf 

Response.Write "</DIV>" & vbCrLf 

End Sub 

Sub DisplayTraineeMiscons 

Dim meid 

While Not rs.EOF 

iCurrTrainee = CInt(rs("id")) 

meid = CInt(rs("meid")) 

If iCurrTraineeOiPrevTrainee Then 'Καινούριος μαθητής - όχι ο Ίδιος 

όπως πριν 

iPrevTrainee = iCurrTrainee 

Response.Write "<DIV STYLE='position: relative; top: 30; left: 

30'>" & vbCrLf 

Response.Write "<H3>" & rs("Surname") & " " & rs("Name") & 

"</H3>" & vbCrLf 

Response.Write "</DIV>" & vbCrLf 

call DisplayMiscon(mcid) 

Else 

call DisplayMiscon(mcid) 

End If 

rs.MoveNext 

Wend 
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End Sub 

Sub DisplayMiscon(ByVal meid) 

Response.Write "<DIV ID=par" & meid & " ALIGN=CENTER STYLE='position: 

relative; top: 10; left: 50; cursor: hand; background-color: silver; width: 

90%' onclick='toggle(" & meid & " ) ' " & vbCrLf 

Response.Write "<B><FONT COLOR='RED' SIZE=3>" & rs("MTitle") & 

"</FONT></B>" & vbCrLf 

Response.Write "<DIV ID=child" & meid & " STYLE='display : none ; 

position: relative; left: 10; cursor: default; background-color: iCCCCCC; 

width: 95%'>" 

Call DisplayDiscussion(mcid) 

Response.Write "</DIV>" 

Response.Write "</DIV>" 

End Sub 

Sub DisplayDiscussion(ByVal meid) 

Dim en, rs, cmd, param 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 

Set param = Server.CreateObject("ADODB.Parameter") 

'Dim sql 

'sql = "SELECT Hti.mcid, Hti.title, Hti.descr, Instructor.Name, 

Instructor.Surname, Hti.date " &_ 

" FROM Hti INNER JOIN Instructor ON Hti.posterid = 

Instructor.ID " &_ 

"WHERE Hti.mcid=" & meid 

'Response.Write "<p>" & sql 
en.Open "DSN=syim", guest, guest 
'Set rs = en.Execute(sql) 
'Set rs = GetRS(sql) 

'Dim cmd As New ADODB.Command 

'en.Provider = "sqloledb" 

'en.Properties("Data Source").Value = "MyServerName" 

'en.Properties("Initial Catalog").Value = "pubs" 

'en.Properties("Integrated Security").Value = "SSPI" 

'en.Open 

cmd.ActiveConnection = en 

cmd.CommandText = "GenerateDiscussion" 

'cmd.Parameters = "@mcid = " & Clnt(mcid) 

cmd.CommandType = adCmdStoredProc 

Set param = cmd.CreateParameter("Input", adlnteger, adParamlnput) 

cmd.Parameters.Append param 

'cmd.Parameters.Append param3 

param.Value = Clnt(mcid) 

Set rs = cmd.Execute 

'Γνωρίζουμε ότι το πρώτο post γίνεται από τον instructor 

"Ετσι, αποθηκεύουμε τα στοιχεία του στο InstructorAuthor (iauthor) 

If Not rs.EOF Then 

Dim iauthor: iauthor = rs("name") & " " & rs("surname") 

Dim tpid 

Dim tauthor: tauthor = GetTraineelnfo(cid, tpid) 

'Display table header 

Response.Write "<TABLE WIDTH=80% BORDER=l>" & vbCrLf 

Response.Write "<TRxTH WIDTH=35%>Author</THxTH>Topic : " & 

rs( "title") & "</THx/TR>" 



'Display the initiating post, taken from the Hti table 
'Response.Write "<TR><TD valign=topxfont size=-l>" & rs("Name") & " " 

& rs ("Surname" ) & "</fontxbrxfont size=-2ximg 
src=' ./images/posticon gif hspace=10>posted on ' & rs("date") & 
"</fontx/TD>" & vbCrLf 

Response Write "<TR><TD valign=topxfont size=-l> ' & ìauthor & 
"</fontxbr><font size=-2ximg src='. /images/posticon gif hspace=10>posted 
on " & rsC'date") & "</fontx/TD>" & vbCrLf 

Response.Write "<TDxfont size=-l>" & rs("descr") & 
"</fontx/TDx/TR>" & vbCrLf 

'Display following answers 
rs.Close 
sql = "SELECT HtiData Post, HtiData Date, HtiData PosterlD " &_ 

"FROM LoginTable INNER JOIN HtiData ON LogmTable. ID = 
HtiData.PosterlD " &_ 

"WHERE HtiData Mcid=" & meid & " ORDER BY Date" 

Set rs = GetRS(sgl) 
Dim author 
While Not rs.EOF 

Ή λογική είναι OIL αν το postid ΔΕΝ είναι του instructor 

'τότε author είναι ο trainee 

If CInt(rs("PosterlD")) = tpid Then 

author = tauthor 

Else 

author = ìauthor 
End If 
Response.Write "<TRxTD valign=topxfont size=-l>" & author & 

"</fontxbrxfont size=-2><img src= ' /images/posticon gif' hspace=10>posted 
on " & rs("date") & "</fontx/TD>" & vbCrLf 

Response Write "<TDxfont size=-l>" & rs("post") & 
"</fontx/TD></TR>" & vbCrLf 

rs MoveNext 
Wend 

End If 
Response Write "</TABLE>" 

Set en = Nothing 
Set rs = Nothing 
Set cmd = Nothing 
Set param = Nothing 

End Sub 

'Input: Classid - απο εδω θα πάρουμε τα στοιχεία του instructor 
'Output: το ìpid, δηλ. το Instructor Post ID 
Function GetTrameelnf ο (ByVal tid, ByRef tpid) 

Dim en, rs, cmd, param 

Set en = Server.CreateObject("ADODB Connection") 

Set rs = Server.CreateObjecti"ADODB Recordset") 

Set cmd = Server.CreateObject("ADODB Command') 

Set param = Server CreateObject("ADODB Parameter") 

en Open "DSN=syim", guest, guest 

cmd.ActiveConnection = en 

cmd CommandText = "GetTrameelnfo" 

cmd.CommandType = adCmdStoredProc 

Set param = cmd.CreateParameter("Input" , adlnteger, adParamlnput) 

cmd.Parameters.Append param 

param Value = Clnt(tid) 

Set rs = cmd Execute 

If Not rs EOF Then 
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GetTraineelnfo = CStr(rs("name")) & " " & CStr(rs("Surname")) 
tpid = CInt(rs("ID")) 

End If 

Set en = Nothing 
Set rs = Nothing 
Set cmd = Nothing 
Set param = Nothing 

End Function 
</SCRIPT> 
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sessioninfo.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει τα πλήρη στοιχεία μιας τάξης. Κεφάλαια, εργασίες, 

κρητήρια, μέλη. 

Μετάβαση : Εξαρτάται από τις επιλογές του χρήστη. 

<%@ Language=VBScript %> 

<!-- #include file="LoginVerify.asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>SYIM Sessions</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Emai1" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY onclick="dynOutline()" language="Javascriptl.2" BGCOLOR=white 

TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id: id = Request.QueryString("ID") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee")%>"; 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="mtnul js"x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menni.., s"></SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 

document.writeln("<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'><font color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 

target= ' new'xfont color=white size=-l>Click here for help</f ontx/A>" ) ; 

} 

if (IsTrainee) 
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displayTraineeHelp(); 
else 

displaylnstructorHelp(); 
</SCRIPT> 

<!-- End of help script 

</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 
<script language="JavaScript" fptype="dynamicoutline"> 
<!--

function dynOutlineO {} 

</sc r ip t> 
<sc r ip t language="JavaScr ipt l .2" f-ptype="dynamicoutline" 

s r c = " o u t l i n e . j s " > 
< / sc r ip t> 
<script language="JavaScriptl.2" fptype="dynamicoutline" 

for="document" event="onreadystatechange() "> 
<! — 
initOutline() 
//--> 
</script> 

<% 
Dim en, rs, rs2 
Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set rs2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.Open "DSN=syim" 

call DisplaySessionlnfo(id) 
call DisplaySessionAssignments(id) 
call DisplaySessionCriteria(id) 
call DisplaySessionEvaluation 
call DisplaySessionChapters(id) 

If Not Session("IsTrainee") Then 
call DisplaySessionTrainees(id) 
Response.Write "<pxa href='sessionstats.asp?ID=" & id & "'>View all 

misconceptions·«:/a>" 
' Response.Write "<p><a href='sessionhtis.asp?lD=" & id & "'>View all 
'How to Improve' discussions</a>" 

Response. Write "<pxa href = ' statsgraph.asp?id=" & id & 
" ' >Criterion/Assignment Graphic analysis</a>" 

Response.Write "<pxa href='sessiontotal.asp?cid=" & id & "'>Session 
Total Graphic analysis</a>" 
Else 

call GeneratePersonalLink(id) 
End If 

Set en = nothing 
set rs = nothing 
set rs2 = nothing 
%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
Sub DisplaySessionlnfo(sessionid) 

Set rs = en.Execute("SELECT Title, ID FROM Classes WHERE ID = " & 
sessionid) 

Response. Write "<pxH2><B>" & rs ( " title") & "</bx/h2x/p>" & vbCrLf 
Sessioni"SessionTitle") = CStr(rs("title")) 



rs .Close 
End Sub 

Sub DisplaySessionChapters(SessionID) 
Response.Write "<p><h3><b>Chapters</bx/h3>" & vbCrLf 

strSQL = "SELECT C.ChapterlD, C.Code, C.Description "_ 
&"FROM ChaptersPerClass CC inner join 

Chapters C on CC.ChapterlD = C.ChapterlD "_ 
&"WHERE CC.ClassID="&SessionID 

Set rsChapters = en.Execute(strSQL) 
Response.Write ("<ul style='CURSOR: hand' initcollapsed dynamicoutline>" 

while not rsChapters.EOF 
cID = rsChapters.Fields("ChapterlD") 

cCode = rsChapters.Fields("Code") 
cDesc = rsChapters.Fields("Description") 
if Trim(cCode) = "" then 

delim = " " 
else 

delim = " : " 
end if 
if not Session("IsTrainee") then 

strLink = "<a 
href='KBRating.asp?id="&id&"&chapterID="&cID&"&cname="&cDesc&"'> <font 
size=-l><Strong>View KB rating for this chapter</fontx/strongx/a>" 

else 
strLink = "" 

end if 

Response.Write("<li>"&cCode&Delim&cDesc&strlink) 

strSQL = "SELECT Code, Description FROM Subtopics WHERE 
ChapterID="&cID 

Set rsSubtopics = en.Execute(strSQL) 
Response.Write("<ul>") 
while not rsSubtopics.EOF 

sCode = rsSubtopics.Fields("Code") 
sDesc = rsSubtopics.Fields("Description") 
if sCode <> CStr(cID) then 

if Trim(sCode) = "" then 
delim = "" 

else 
delim = " : " 

end if 
Response.Write("<li>"&sCode&Delim&sDesc&"</li>") 

end if 
rsSubtopics.MoveNext 

wend 
Response .Write ("</ulx/li>") 
rsChapters.MoveNext 

wend 
Response.Write("</ul>") 

Set rsChapters = nothing 
Set rsSubtopics = nothing 

end sub 

Sub DisplaySessionAssignments(sessionid) 
Set rs = en.Execute("SELECT AssignmentID FROM AssignmentsPerClass 

WHERE ClassID = " & sessionid) 
Dim tmp: tmp = " " 
While not rs.EOF 

tmp = tmp & rs("AssignmentID") & ", " 
rs.MoveNext 

wend 

tmp = Left(tmp, Len(tmp) - 2) 



'Σπάμε το string με βάση τα κόμματα και αποθηκεύουμε τις τιμές στον 

πίνακα assignids 

Dim assignids: assignids = Split(tmp, ",", -1, 1) 

Sessioni"assignids") = assignids 

'Response.Write "<p>SELECT Name FROM Assignments WHERE ID in (" & tmp 

rs2.0pen "SELECT Name FROM Assignments WHERE ID in (" & tmp & " ) " , en, 

Dim rcount 

rcount = rs2.RecordCount 

Dim assignments: ReDim assignments(rcount) 

For i = 1 to rcount 

assignments(i) = rs2("name") 

rs2.MoveNext 

next 

Sessioni"assignments") = assignments 

rs2.Close 

Response.Write "<pxh3><b>Assignments</bx/h3>" & vbCrLf 

Response.Write "<ul>" & vbCrLf 

For i = 1 to rcount 

if not Sessioni"IsTrainee") then 

strLink = "<SPAN TITLE='Click for Chapter-Keyword-

Misconception KB view'xa href='Keywordlist.asp?cid="&id&"&aid="&i£c"'>" 

strEndLink = "</SPANx/a>" 

else 

strLink = " " 

StrEndLink = " " 

end if 

Response.Write( "<li>"&strLink & assignments(i) &strEndLink& 

vbCrLf ) 

next 

Response.Write "</ul>" & vbCrLf 

rs .Close 

End Sub 

Sub DisplaySessionCriteria(sessionid) 

Set rs = cn.Execute("SELECT CriterionID FROM CriterionPerClass WHERE 

ClassID = " & sessionid) 

tmp = "" 

While not rs.EOF 

tmp = tmp & rs("CriterionID") & ", " 

rs.MoveNext 

wend 

tmp = Left(tmp, Len(tmp) - 2) 

'Σπάμε το string με βάση τα κόμματα και αποθηκεύουμε τις τιμές στον 

πίνακα crids 

Dim crids: crids = Split(tmp, ",", -1, 1) 

Session("crids") = crids 

rs2.0pen "SELECT Name FROM Criterion WHERE ID in (" & tmp & " ) " , en, 

rcount = rs2.RecordCount 

Dim criteria: ReDim criteria(rcount) 

For i = 1 to rcount 

criteria(i) = rs2("name") 

rs2.MoveNext 

next 



Session("criteria") = criteria 

rs2 Close 

Response Write "<pxh3><b>Criteria</b></h3>" Sc vbCrLf 

Response Write "<ul>" & vbCrLf 

For ι = 1 to rcount 

Response Write "<li>" Sc criteria(i) & vbCrLf 

next 

Response Write "</ul>" 

End Sub 

Sub DisplaySessionEvaluation 

Response.Write 

Response Write 

Response Write 

Response Write 

Response Write 

Response Write 

"<pxh3><b>Evaluation</b></h3>" & vbCrLf 

"<ul>" & vbCrLf 

"<li>Conference Participation" & vbCrLf 

'<li>Misconceptions" & vbCrLf 

"<li>How to improve" & vbCrLf 

"</ul>" & vbCrLf 

End Sub 

Sub DisplaySessionTramees (sessionid) 

Set rs = en Execute("SELECT ID, Name, Surname FROM Trainee INNER JOIN 

TrameePerClass ON Trainee ID = TrameePerClass TrameelD WHERE 

TrameePerClass ClassID = " & sessionid) 

Response Write "<pxh3><b>Trainees</bx/h3>" & vbCrLf 

Response Write "<ul>" & vbCrLf 

While Not rs EOF 

Response Write "<lixa href = ' trameematrix asp'tid=" & rs ( ' 

& "&cid=" & sessionid & "Sctname=" Sc Server URLEncode (rs ( "Surname" ) Sc " " 

rs("name")) Sc " >" Sc rs ("Surname" ) & " " Sc rs("Name") Sc "</a>" Sc vbCrLf 

rs MoveNext 

Wend 

Response Write 

ID" 
Sc 

"</ul>" Sc vbCrLf 

rs Close 

End Sub 

Sub GeneratePersonalLink(sessionid) 

Set rs = en Execute("SELECT Name, Surname FROM Trainee INNER JOIN 

TrameePerClass ON Trainee. ID = TrameePerClass TrameelD WHERE 

TrameePerClass ClassID = " Sc sessionid Sc " AND Trainee ID = " Sc 

Sessioni"tid")) 

Response Write '<a href='trameematrix asp
,
tid=' & Sessioni tid ) & 

"&cid=" & sessionid & "&tname=" & Server URLEncode(rs('Surname") & ' " & 

rsC'name")) Sc "'>View your improvement m this session</a>" Sc vbCrLf 

rs Close 

End Sub 

</SCRIPT> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 

Scnbsp, 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</HTML> 



</BODY> 
</HTML> 
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sessions.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει τη λίστα με τις τάξεις στις οποίες είναι υπεύθυνος ο 

εκπαιδευτής που έκανε logon η στις οποίες συμμετέχει ο εκπαιδευόμενος που 

έκανε login 

Μετάβαση : sessioninfo asp 

<%@ Language=VBScript %> 

<'-- #mclude file="LoginVerify asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>SYIM Sessions</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Emai1" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js"></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTramee = "<%=Session ( "IsTramee" ) %> ', 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTramee = false, 

else 

IsTramee = true; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul js ></SCRIPT> 

<'— Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=^avascript> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document writeln("<A 

HREF='../helpfiles/student_help htm' target='new'><£ont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) , 

} 

function d i s p l a y l n s t r u c t o r H e l p ( ) 
C 

document w r i t e l n ( ' < A HREF=' /he lpf i le s/Tutor_help htm 
target='new'><font color=white s i ze=- l>Cl ick here for h e l p < / f o n t x / A > " ) , 

} 

i f ( I sTramee) 
displayTrameeHelp ( ) , 

e l s e 
d i s p l a y l n s t r u c t o r H e l p ( ) , 
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</SCRIPT> 

<!-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<% 
Dim en, rs 
Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.open "DSN=syim" 

If Not Sessioni"IsTrainee") Then 

Response.Write "<B>Here is a list of your sessions:</B>" & vbCrLf 
Response.Write "<0L>" & vbCrLf 
Set rs = en.Execute("SELECT ID, Title FROM Classes WHERE InstructorlD 

= " & Sessioni"UserlD")) 

While Not rs.EOF 
Response.Write "<LIxa href = ' sessioninf o.asp?ID=" & rsC'ID") & 

"'>" & rs("title") & "</a>" & vbCrLf 
rs.MoveNext 

Wend 
Response.Write "</0L>" & vbCrLf 
rs.Close 
Set rs = nothing 

Else 
Dim sql 
'sql = "SELECT TraineePerClass.ClassID, Classes.Title " &_ 

"FROM Classes INNER JOIN (Trainee INNER JOIN 
TraineePerClass ON Trainee.ID = TraineePerClass.TraineelD) ON (Trainee.ID = 
Classes.ID) AND (Classes.ID = TraineePerClass.ClassID) " &_ 

"WHERE Trainee.LoginID = " & Sessioni"UserlD") 

sql = "SELECT Trainee.LoginID, TraineePerClass.TraineelD, 
Trainee.Name, Trainee.Surname, TraineePerClass.ClassID, Classes.Title " &_ 

"FROM Classes INNER JOIN (LoginTable INNER JOIN (Trainee INNER 
JOIN TraineePerClass ON Trainee.ID = TraineePerClass.TraineelD) ON 
LoginTable.ID = Trainee.LoginID) ON Classes.ID = TraineePerClass.ClassID " 
&_ 

"WHERE Trainee.LoginID=" & Sessioni"UserID") 

'Response.Write sql 
rs.Open sql, en, 3, 3 

Response.Write "<B>You participate in the following sessions:</B>" & 
vbCrLf 

Response.Write "<0L>" & vbCrLf 
While Not rs.EOF 

Response.Write "<LI><a href='sessioninfo.asp?ID=" & 
rsC'ClassID") & "'>" & rs("title") & "</a>" & vbCrLf 

rs.MoveNext 
Wend 
Response.Write "</0L>" & vbCrLf 
rs.Close 
Set rs = nothing 

End If 

%> 
</TD> 

<TD BGC0L0R="#FFFFFF" VALIGN=T0P ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 



</TD> 
</TR> 

</TABLE> 

</HTML> 

</BODY> 
</HTML> 
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sessionstats.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει μια collapsible λίστα με τα discussions για ένα session 

ομαδοποιημένα ανά εκπαιδευόμενο. 

Μετάβαση : -

<% Response.Expires = 0 %> 

<% Server.ScriptTimeout = 300 %> 

<!-- #include file="recordset.ine" --> 

<!-- tinclude file="adovbs.ine" --> 

<!-- tinclude file="LoginVerify.asp" --> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<B0DY BGC0L0R=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id: id = Request.QueryString("ID") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee")%>"; 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.js"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2.js"></SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 

document.writelnt"<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function displaylnstructorHelpf) 

{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 

target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

if(IsTrainee) 

displayTraineeHelp(); 

else 

displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 

<!-- End of help script --> 



</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<% 
Dim cid 
cid = Request QueryStnng ( " ID" ) 

Dim rs, en 
Set en = Server CreateObject("ADODB Connection") 
en Open "DSN=SYIM" 
Set rs = Server CreateObject("ADODB Recordset") 

Dim sql 
sql = "SELECT Classes.Title AS CTitle, Trainee ID, Trainee Name, 
Trainee Surname, Misconceptions meid, Misconceptions title AS MTitle, 
Misconceptions date " &_ 

"IROM (Classes INNER JOIN (Trainee INNER JOIN TrameePerClass ON 
Trainee ID = TrameePerClass TrameelD) ON Classes ID = 
TrameePerClass ClassID) INNER JOIN Misconceptions ON (Trainee ID = 
Misconceptions tid) AND (Classes ID = Misconceptions cid) " &_ 

"WHERE (((TrameePerClass ClassID)=" & cid & ")) ORDER BY Trainee ID, 
Misconceptions.date" 

Set rs = en Execute(sql) 
If Not rs EOF Then 

Dim lPrevTramee iPrevTrainee = -1 CInt (rs ( " id" ) ) 
Dim lCurrTramee 

%> 

<HEAD><TITLE>Transcript of session '<%= rs("CTitle") %> 
Misconceptions</TITLEx/HEAD> 

<center> 
<font size=4>Misconceptions List </font> 
</center> 
<hr> 
<font size=2> 
<b>Image Glossary regarding the Knowledge Base (KB) </bxbr> 
<img src=' /images/iconbook gif' hspace=10 alt='Answer was found in the 
Knowledge Base'> Answer was found in the KB, 
<img border='0' src=' /images/catalog gif alt='Already posted in Knowledge 
Base ' width='20' height='20'> Already posted in KB, 
<img border='0' src=' /images/newcomment gif' Alt= 'Click here to edit and 
store in KnowledgeBase' width='20' height='20'> Click here to edit and store 
in KB 
</font> 

<hr> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="xbdhtml 3s"></SCRIPT> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

ns4 = (document layers)7 true false 
ie4 = (document all)' true·false 

// Microsoft Stupidity Check 
if (ie4) { 

if (navigator userAgent indexOf( MSIE 5 )>0) { 
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ie5 = true, 

} else { 

ie5 = false, } 

} else { 

ie5 = false, 

} 

//if ( (ns4) |j (ie4) ) { 

// if (ns4) over = document overDiv 

// if (ie4) over = overDiv style 

function toggle(id) 

{ 

// if(ie4) 

// { 

var strObj = "child" + id 

//var ltm = document all item(strOb]), 

var ltm = getElt(strObj), 

//setEltVisibilitydtm, "visible") 

if(ltm style display=="") 

ltm style display = "none 

else 

ltm style display = "" 

// } 

} 

</SCRIPT> 

<% 

call DisplaySessionTitle 

call DisplayTrameeMiscons 

Else 

%> 

<HEAD><TITLE>Transcript - Misconceptions</TITLEx/HEAD> 

<BODY> 

<centerxh2>There are no discussions</h2></center> 

</BODY> 

<% 

End If 

rs Close 

en Close 

Set rs = Nothing 

Set en = Nothing 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

Sub DisplaySessionTitle 

Response Write "<center><H2> ' & rs ( "CTitle" ) & '</H2x/center> & 

vbCrLf 

End Sub 

Sub DisplayTrameeMiscons 

Dim meid 

While Not rs EOF 

lCurrTramee = CInt (rs ( ' id ' ) ) 

meid = CInt(rs('meid")) 

If lCurrTraineeoiPrevTramee Then 'Καινούριος μαθητής - οχι ο ίδιος 

όπως πριν 

îPrevTramee = ìCurrTrainee 
Response Write '<DIV STYLE='position relative, top 30, left 

30'>" & vbCrLf 
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Response Write "<H3>" & rs("Surname") St ' ' St rsC'Name") & 

•</H3>' & vbCrLf 

Response Write "</DIV>" & vbCrLf 

call DisplayMiscon(meid) 

Else 

call DisplayMiscon(meid) 

End If 

rs MoveNext 

Wend 

End Sub 

Sub DisplayMiscon(ByVal meid) 

Response Write "<DIV ID=par" & meid & " ALIGN=CENTER STYLE='position 

relative, top 10, left 50; cursor hand, background-color silver, width 

90%' onclick='toggle(" & meid & " ) ' " & vbCrLf 

Response Write "<B><FONT COLOR='RED' SIZE=3>" & rs('MTitle") & 

"</FONTx/B>' & vbCrLf 

Response Write "<DIV ID=child" & meid & STYLE= display none, 

position relative, left 10; cursor default, background-color #CCCCCC, 

width 95% >' 

Call DisplayDiscussion(meid) 

Response Write "</DIV>" 

Response Write "</DIV>" 

End Sub 

Sub DisplayDiscussion(ByVal meid) 
1
 On Error Resume Next 

Dim localSQL localSQL = "SELECT Misconceptions meid, 

Misconceptions title, Misconceptions descr, Misconceptions Inkb, "_ 

&"Trainee Name, Trainee Surname, Misconceptions date, 

Misconceptions foundinkb "_ 

&"FROM Misconceptions INNER JOIN Trainee ON Misconceptions tid 

= Trainee ID "_ 

Se "WHERE Misconceptions meid = St meid 

Dim local_rs 

Set local_rs = Server CreateObject('ADODB Recordset ) 

local_rs Open localSQL, en, 1, 2 

'Γνωρίζουμε οτι το πρώτο post γίνεται ano τον trainee 

Έτσι, αποθηκεύουμε τα στοιχεία του στο TrameeAuth r tauthor) 

Dim tauthor tauthor = CStr (local_rs ( 'name" ) ) St *i 

CStr(local_rs("surname")) 

'Dim descr descr = CStr(local_rs( 'descr')) 

Dim ìpid 
Dim ìauthor lauthor = Getlnstructorlnfο(cid, ìpid) 

if local_rs("Foundinkb") = True then 
strFound = "<img src=' /images/iconbook gif hspace=10 

alt= Answer was found in the Knowledge Base'>' 
else 

strFound = '" 
end if 

if local_rs(ΊΝΚΒ") = True then 
strLink = "<img border='0' src=' /images/catalog gif 

alt= Already posted in KB width= 20 height= 20 >' 

else 

strLmk = "<a 

href= EditMisconception asp
7
id="&cidS<:"Stmid="Stlocal_rs ( meid" ) St" ' ximg 

border= 0 src= /images/newcomment gif' Alt= Click here to edit and store 

in KnowledgeBase width='20' height='20 ></a> 

end if 



'Display table header 

Response Write "<TABLE WIDTH=80% BORDER=l>" & vbCrLf 

Response.Write "<TR><TH WIDTH=35%>Author</THxTH 

width=2%>View</TH><TH>Topic· " & local_rs("title") & "</TH></TR>" 

'Display the initiating post, taken from the Misconceptions table 

'Response Write "<TRxTD valign=topxfont size=-l>" & rsC'Name") & " " 

& rs ( "Surname" ) & "</fontxbrxfont size=-2ximg 

src='../images/posticon gif hspace=10>posted on " & rs("date") & 

"</fontx/TD>" & vbCrLf 

Response.Write "<TR><TD valign=top><font size=-l>" & tauthor & 

"</font><brxfont size=-2ximg src= ' . . /images/posticon.gif ' hspace=10>posted 

on " & rs("date") & strFoundfc "</fontx/TD>" & vbCrLf 

Response.Write "<TD valign=center align=center>"&strlink&"</TD>" 

Response.Write "<TDxfont size=-l>" & local_rs("Descr") & 

"</fontx/TDx/TR>" & vbCrLf 

local_rs.Close 

'Display following answers 

localSQL = "SELECT ConfData Post, ConfData.Date, ConfData PosterlD, 

ConfData InKB, "_ 

&"ConfData ConfID, ConfData meid, 

ConfData Foundmkb "_ 

&"FROM LoginTable INNER JOIN 

ConfData ON LoginTable.ID = ConfData PosterlD "_ 

&"WHERE ConfData Meid ='& meid &" 

ORDER BY Date" 

local_rs.Open localSQL, en ,1, 2 

Dim author 

While Not local_rs.EOF 

Ή λογική είναι ότι αν το postid ΔΕΝ είναι του instructor 

'τότε author είναι ο trainee 

If CInt(local_rs("PosterlD")) = ìpid Then 
author = ìauthor 

Else 
author = tauthor 

End If 

if local_rs ( "Foundmkb" ) then 
strFound = "<img src='../images/iconbook gif hspace=10 

alt='Answer was found in the Knowledge Base'>" 
else 

strFound = "" 
end if 

if local_rs("INKB") then 
strLink = "<img border='0' src=' ./images/catalog gif' 

alt='Already posted in KB' width='20' height='20'>" 
else 

strLink = "<a 
href= 'EditMisconception asp''id="&cid£c"S[Cid="Sclocal_rs ( "Conf id" ) &" ximg 
border='0' src=' /images/newcomment gif Alt= 'Click here to edit and store 
in KnowledgeBase' width='20' height='20'x/a>" 

end if 

Response Write "<TRxTD valign=topxfont size=-l>" & author & 
"</fontxbrxfont size=-2ximg src=' /images/posticon gif hspace=10>posted 
on " & local_rs ( "date" ) & StrFound &"</f ontx/TD>" & vbCrLf 

Response Write "<TD valign=center 
align=center> " &strLmk& " < /TD> " 

Response Write "<TDxfont size=-l>" & local_rs ( "post ' ) & 
"</font></TDx/TR>" & vbCrLf 

local_rs MoveNext 
Wend 
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Response Write "</TABLE>" 

local_rs close 

Set local_rs = Nothing 

End Sub 

'Input- Classici - ano εδω θα πάρουμε τα στοιχεία του instructor 

'Output: το ìpid, δηλ το Instructor Post ID 

Function Getlnstructorlnfo(ByVal cid, ByRef ìpid) 

Dim en, local_rs, cmd, param 
Set en = Server CreateObject("ADODB Connection') 
Set local_rs = Server CreateObject("ADODB Recordset') 
Set cmd = Server CreateObject("ADODB Command") 
Set param = Server CreateObject("ADODB Parameter') 

en Open "DSN=syim', guest, guest 
cmd ActiveConnection = en 
cmd CommandText = "Getlnstructorlnfo" 
cmd CommandType = adCmdStoredProc 

Set param = cmd CreateParameter("Input', adlnteger adParamlnput) 
cmd Parameters Append param 
param Value = Clnt(cid) 
Set local_rs = cmd Execute 

If Not local_rs EOF Then 
Getlnstructorlnfo = CStr(local_rs('name )) & ' " & 

CStr(local_rs("Surname")) 
ìpid = CInt(local_rs("LoginID")) 

End If 

local_rs Close 
Set local_rs = Nothing 
Set en = Nothing 
Set cmd = Nothing 
Set param = Nothing 

End Function 

Function GetConfData(ByVal meid) 

Dim en, local_rs, cmd, param 

Set en = Server CreateObject('ADODB Connection") 
Set local_rs = Server CreateObject("ADODB Recordset') 
Set cmd = Server CreateObject("ADODB Command") 
Set param = Server CreateObject("ADODB Parameter') 

en Open 'DSN=syim", guest, guest 
cmd ActiveConnection = en 
cmd CommandText = "GetConfData" 
cmd CommandType = adCmdStoredProc 

Set param = cmd CreateParameter("Input adlnteger, adParamlnput) 
cmd Parameters Append param 
param Value = CInt(meid) 
Set local_rs = cmd Execute 

Set GetConfData = local_rs 
Set en = Nothing 
Set cmd = Nothing 
Set param = Nothing 

End Function 



Function GetMisconceptions(ByVal meid) 

Dim en, local_rs, cmd, param 
Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Set local_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
Set param = Server.CreateObject("ADODB.Parameter") 

en.Open "DSN=syim", guest, guest 
cmd.ActiveConnection = en 
cmd.CommandText = "GetMisconceptions" 
cmd.CommandType = adCmdStoredProc 

Set param = cmd.CreateParameter("Input", adlnteger, adParamlnput) 
cmd.Parameters.Append param 
param.Value = Clnt(mcid) 
Set local_rs = cmd.Execute 

Set GetMisconceptions = local_rs 
Set en = Nothing 
Set cmd = Nothing 
Set param = Nothing 

End Function 

</SCRIPT> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</TABLE> 



SessionTotalNew.asp 

Τύπος · ForeGround 

Ενέργεια Εμφανίζει ενα γράφημα με τις μέσες βαθμολογίες των εκπαιδευομένων 

ανα εργασία. 

Μετάβαση : -

<%@ Language=VBScript %> 

<% Response Expires = 0 %> 

<•-- iinclude file="recordset m c " --> 

<'-- tmclude file="LogmVerify asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Trainee matrix</TITLE> 

<LINK HREF="syim ess' REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=whlte TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header ]s"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id id = Request QueryStnng ( " ID" ) %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTramee = "<% = Session( " IsTrainee" ) %> ' , 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false, 

else 

»· IsTrainee = true, 

var id = <%= id %>, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript" SRC='menul js'x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC='menu2 3s'></SCRIPT> 

<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=javascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 

document writeln("<A 

HREF=' /helpfiles/student_help htm' target= new'><font color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) , 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document wntelnt <A HREF= /helpfiles/Tutor_help htm 

target= ' new'xfont color=white size = -l>Click here for help</f ontx/A> ) 

} 

if(IsTrainee) 

displayTraineeHelp(), 

else 

displaylnstructorHelp(), 

</SCRIPT> 
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< ! - - End of h e l p s c r i p t 

</TD> 
<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

< s c r i p t l a n g u a g e = " j a v a s c r i p t " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > 
f u n c t i o n b r o w s e T o ( l o c a t i o n ) 
{ 

a t t r = 
' h e i g h t = 4 5 0 , s c r o l l b a r s = y e s , w i d t h = 5 5 0 , s t a t u s = y e s , t o o l b a r = n o , m e n u b a r = 
o n = n o , r e s i z a b l e = y e s , t o p = 1 0 ' ; 

w i n d o w . o p e n ( l o c a t i o n , ' _ b l a n k ' , a t t r , 0 ) ; 
} 
< / s c r i p t > 
</HEAD> 

<DIV ID="overDiv" S T Y L E = " p o s i t i o n : a b s o l u t e ; v i s i b i l i t y : h i d e ; z -
i n d e x : l ; " > < / D I V > 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" S R C = " o v e r l i b . j s " x / S C R I P T > 

<% 

Dim cid: cid = Request.QueryString("id") 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptl.2" SRC="graph.js"x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptl.2"> 
function DisplayGraphttitle, xLabel, yLabel, data) 
{ 

var g = new Graph(400, 300) ; 
var ar = data.split(',') ; 
var sum = 0; 
for(var i=0; i < ar.length; i++) 

sum += eval(ar[i]); 

g.addStrRowtar); 
g.scale = Math.round)sum*0.1); 
g,title = title; 
g.xLabel = xLabel; 
g.yLabel = yLabel; 
g.build(); 

} 
</SCRIPT> 

Dim en 
Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
en.Open "DSN=SYIM" 

Dim xLabel 
Dim Trainees : Trainees = GetClassTrainees( cid ) 
Dim Trainee, TraineeGrade 
Dim strGrades, Delim 
strGrades = "" 
Delim = "" 

for each Trainee in Trainees 
TraineeGrade = GetTraineeGrade( Trainee ) 
TraineeGrade = CInt(TraineeGrade) 
strGrades = strGrades&Delim&TraineeGrade 
Delim = 

Next 



en.Close 

Set en = nothing 

Response.Write "<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>" 

Dim title 

title = "Total Grades Graph for this session" 

Response.Write 

"DisplayGraph("""&title& , &xLabel&""",""Totals"", &strGrades& )" 

Response.Write "</SCRIPT>" 

Response.Write "<pxa href= ' sessioninf ο .asp?ID= " & cid & " ' >Back to 

session's home page</a>" 

Function GetClassTrainees( id ) 

Dim rs, SQL, ar 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

Dim delim 

Delim = "" 

SQL = "SELECT T.ID, Τ.SURNAME FROM TRAINEE Τ INNER JOIN 

TRAINEEPERCLASS TPC "_ 

Sc "ON TPC.TRAINEEID=T.ID "_ 

&"WHERE TPC.CLASSID="&id 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

if not rs.EOF then 

Redim ar(rs.RecordCount-1) 

Count=0 

while not rs.EOF 

ar(count) = rs("ID") 

xLabel = xLabel & Delim & rs("surname") 

Delim = " - " 

rs.MoveNext 

Count = Count + 1 

wend 

else 

Redim ar(l) 

ar(l) = "-1" 

end if 

GetClassTrainees = ar 

rs.Close 

Set rs=nothing 

end Function 

Function GetTraineeGrade( Traineeld ) 

Dim rs 

Set rs = server.CreateObject( "ADODB.RecordSet" ) 
Dim Grade, SQL 

SQL = "SELECT C.AID, AVG(C.DATA) AS PARTGRADE FROM CLASSDATA C 

WHERE TID="_ 

ScTraineeId&" AND CID="&cid&" GROUP BY AID" 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

Grade = Cint(O) 

while not rs.EOF 

Grade = Grade + CCur(rs("PARTGRADE")) 

rs.MoveNext 

wend 

rs.Close 

SQL = "SELECT AVG(C.GRADE) AS PARTGRADE FROM CONFPARTDATA C "_ 

&"WHERE C.TRAINEEID="&TraineeID&" AND 

C.CLASSID="&CID 

rs.Open SQL, en, 1, 2 

while not rs.EOF 

Grade = Grade + CCur(rs("PARTGRADE")) 

rs.MoveNext 
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wend 
rs.Close 

Set rs=nothing 
GetTraineeGrade = Grade 

end Function 

%> 

</SCRIPT> 
</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 
</TABLE> 

</BODY> 
</HTML> 
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statsgraph.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια : Εμφανίζει ενα γράφημα με τις μέσες βαθμολογίες των εκπαιδευομένων 

συνολικά. 

Μετάβαση : -

<%@ Language=VBScript%> 

<!-- #mclude f ile="recordset. ine" --> 

<'-- tinclude file="LoginVerify.asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLEx/TITLE> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.3s"x/SCRIPT> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id: id = Request. QueryStnngt "ID" ) %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session("IsTrainee")%>"; 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>; 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul.3 s"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2.3s"></SCRIPT> 

<!-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=3avascript> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document.writeln("<A 

HREF='../helpfiles/student_help.htm' target='new'xfont color=white size=-

l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

function displaylnstructorHelp() 

{ 

document.writeln("<A HREF='../helpflies/Tutor_help.htm' 

target= ' new'xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

if (IsTrainee) 

displayTraineeHelp(); 

else 

displaylnstructorHelp(); 

</SCRIPT> 
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<!-- End of help script --> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptl.2" SRC="graph.js"x/SCRIPT> 

<CENTER><H2>Statistical Analysis - Criterion/Assignment Graphs</H2></CENTER> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScriptl.2"> 

function DisplayGraph(title, xLabel, yLabel, data) 

{ 

var g = new Graph(400,300); 
var ar = d a t a . s p l i t ( ' , ' ) ; 
var siiiti = 0 ; 
forfvar i=0; i < ar.length; i++) 

sum += eval(ar[i]); 

g.addStrRow(ar) ; 

g.scale = Math.round(sum*0.1); 

g.title = title; 

g.xLabel = xLabel; 
g.yLabel = yLabel; 
g . b u i l d O ; 
document.writeln("<HR WIDTH='70%' SIZE=Ί' ALIGN='LEFT'>"); 

} 

</SCRIPT> 

<% 

Dim cid: cid = Request.QueryString("id") 

Dim noofcriteria: noofcriteria = GetNoOfCriteria(cid) 

Dim noofassigns: noofassigns = GetNoOfAssigns(cid) 

Dim nooftrainees: nooftrainees = GetNoOfTrainees(cid) 

Dim sql 

sql = "SELECT Criterion.Name AS CName, Assignments.Name AS AName, 

Trainee.Surname, Trainee.Name, ClassData.data AS Grade " &_ 

"FROM (((Trainee INNER JOIN TraineePerClass ON Trainee.ID = 

TraineePerClass.TraineelD) INNER JOIN (Criterion INNER JOIN 

CriterionPerClass ON Criterion.ID = CriterionPerClass.CriterionID) ON 

TraineePerClass.ClassID = CriterionPerClass.ClassID) INNER JOIN ClassData ON 

(Trainee.ID = ClassData.tid) AND (Criterion.ID = ClassData.crid) AND 

(TraineePerClass.ClassID = ClassData.cid)) INNER JOIN (Assignments INNER 

JOIN AssignmentsPerClass ON Assignments.ID = 

AssignmentsPerClass.AssignmentID) ON (ClassData.aid = 

AssignmentsPerClass.AssignmentID) AND (ClassData.cid = 

AssignmentsPerClass.ClassID) " & _ 

"WHERE (((TraineePerClass.ClassID)=" & cid & ")) ORDER BY 

Criterion.Name, Assignments.Name, Trainee.Surname" 

Dim rs 

Set rs = GetRS(sql) 

%> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

<% 

Dim title, xLabel, data 

For i = 1 to noofcriteria 

If Not rs.EOF Then 

For j = 1 to noofassigns 

If Not rs.EOF Then 
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xLabel = "": yLabel = "": data = " " 
For k = 1 to nooftrainees 

If Not rs.EOF Then 
title = rs("CName") & " - " & 

rs("AName") 
If xLabel = "" Then 

xLabel = rs("SurName") 
Else 

xLabel = xLabel & " - " & 
rs("SurName") 

End If 
If data = "" Then 

data = rs("Grade") 
Else 

data = data & "," & 
rs("Grade") 

End If 
rs.MoveNext 

Else 
Exit For 

End If 
Next 

Else 
Exit For 

End If 
Response.Write "DisplayGraph('" & title & "', ' " & xLabel & 

"', 'Grades', '" & data & " ' ) ; " & vbCrLf 
Next 

Else 
Exit For 

End If 
Next 
%> 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 
Function GetNoOfCriteria(ByVal classid) 

Dim rs, sql 
sql = "SELECT Count(CriterionPerClass.CriterionID) AS CrCount " &_ 

"FROM CriterionPerClass GROUP BY CriterionPerClass.ClassID " &. 
"HAVING (((CriterionPerClass.ClassID)=" & classid & "))" 

Set rs = GetRS(sql) 
If Not rs.EOF Then 

GetNoOfCriteria 
Else 

GetNoOfCriteria 
End If 

7 s.Close 
Set rs = Nothing 

End Function 

Function GetNoOfAssigns(ByVal classid) 
Dim rs, sql 
sql = "SELECT Count(AssignmentsPerClass.AssignmentID) AS AsCount " &_ 

"FROM AssignmentsPerClass GROUP BY AssignmentsPerClass.ClassID 
" &_ 

"HAVING (((AssignmentsPerClass.ClassID)=" & classid & "))" 

Set rs = GetRS(sql) 
If Not rs.EOF Then 

GetNoOfAssigns = CInt(rs("AsCount")) 
Else 

GetNoOfAssigns = -1 

= CInt(rs("CrCount")) 

= -1 



End If 

rs.Close 
Set rs = Nothing 

End Function 

Function GetNoOfTrainees(ByVal classid) 
Dim rs, sql 
sql = "SELECT Count(TraineePerClass.TraineelD) AS tcount " &_ 

"FROM TraineePerClass GROUP BY TraineePerClass.ClassID " &. 
"HAVING TraineePerClass.ClassID=" & classid 

Set rs = GetRS(sql) 
If Not rs.EOF Then 

GetNoOfTrainees 
Else 

GetNoOfTrainees 
End If 

rs.Close 
Set rs = Nothing 

End Function 
</SCRIPT> 

</TD> 

<TD BGCOLOR="tFFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 
&nbsp; 

</TD> 
</TR> 

</BODY> 
</HTML> 

= CInt( rsC'tCount") ) 

= -1 
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traineematrix.asp 

Τύπος : ForeGround 

Ενέργεια · Εμφανίζει τα πλήρη στατιστικά στοιχεία ενός εκπαιδευομένου για 

μια τάξη. Είναι το βασικό σημείο απο το οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δει 

την βαθμολογία του,τις παρατηρήσεις του εκπαιδευτή και να ξεκινήσει μια νεα 

συζήτηση η να συνεχίσει μια ηδη υπάρχουσα. 0 εκπαιδευτής έχει κάποιες 

παραπάνω δυνατότητες όπως να εισάγει βαθμολογία και να προσθέσει σχόλια και 

παρατήρησε LÇ. 

Μετάβαση : Υπάρχουν πολλές επιλογές και ανάλογα με τις ενέργειες του χρήστη 

μπορεί να οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές σελίδες και ενέργειες. 

<%@ Language=VBScnpt %> 

<% Response Expires = 0 %> 

<'-- #include file="recordset.ine" --> 

<'-- tinclude file="adovbs m c " --> 

<i-- #include file="LoginVenfy asp" --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Trainee matrix</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Emai1" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 LEFTMARGIN=10> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.]s"x/SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

attr = 

'height=450,scrollbars=yes,width=550,status=yes,toolbar=no,menubar=no,locati 

on=no,resizable=yes,top=10',-

window.open(location, '_blank', attr, 0), 

} 

</script> 

<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=WHITE> 

<% Dim id id = Request QueryString("cid") %> 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319C" VALIGN=TOP> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTrainee = "<%=Session ( " IsTramee" ) %> ' , 

if(IsTrainee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false, 

else 

IsTrainee = true; 

var id = <%= id %>, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul js'x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript" SRC="menu2 js " x/SCRIPT> 
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<'-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=3avascript> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document wri te ln("<A 
HREF=' / h e l p f i l e s / s t u d e n t _ h e l p htm' target='new x f o n t color=white s i z e = -
l>Click here for help</fontx/A>" ) , 

} 

function d i s p l a y l n s t r u c t o r H e l p ( ) 
{ 

document writeln( M <A HREF=' /he lpf i les/Tutor_help .htm 
target='new x f o n t color=white s ize=-l>Cl ick here for help</fontx/A>" ) , 

} 

i f ( IsTramee) 
displayTrameeHelp ( ) , 

else 

displaylnstructorHelp(), 

</SCRIPT> 

<>-- End of help script --> 

</TD> 

<TD WIDTH=100% VALIGN=TOP ALIGN=CENTER> 

<DIV ID="overDiv" STYLE="position·absolute, visibility hide, z-

lndex 1,"></DIV> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="overllb 3S"x/SCRIPT> 

<% 
Dim cid cid = Request QueryString("cid") 

Dim tid tid = Request QueryString("tid") 

Dim tname tname = Request.QueryString("tname") 

Dim criteria criteria = Session("criteria") 

Dim ends ends = Sessioni "ends" ) 

Dim assignments assignments = Session("assignments") 

Dim assignids assignids = Sessioni"assignids") 

Dim ar 

Set ar = Server CreateObject("Scripting Dictionary") 

Call LoadDBData(ar) 

'Response Write ar Count 

'dim ltms ltms = ar Items 

'For ι = 0 to UBound(itm) 

Response Write "<BR>" & itm(i) 

'Next 

Response Write <font size=+2>Session Title <i>" & Sessioni"SessionTitle" 

& '</i></fontxbr> ' & vbCrLf 

Response Write '<font size=+l>Tramee Name <i> ' & tname & </ix/font>" U 
vbCrLf 

Dim TraineeEmail TraineeEmail = GetTrameeEmail ( tid) 

If TraineeEmail <> ' ' Then 

Response Write "<font size=-2>(<a href='mailto ' & 

GetTrameeEmail(tid) & " >e-mail now</a>)</font>" & vbCrLf 

End If 

Call DisplayMatrix(ar) 



Response.Write "<BR>" & vbCrLf 

Response.Write "<TABLE WIDTH=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>" & 

vbCrLf 

Response. Write "<TRxTDxA HREF='sessioninfo.asp
?
id=" & cid &"'ximg 

border=0 src='../images/installpartialopg' hspace=5xfont size=-l>Session's 

home</fontx/Ax/TDx/TR>" & vbCrLf 

Response.Write "</TABLE>" & vbCrLf 

</TD> 

<TD BGCOLOR="#FFFFFF" VALIGN=TOP ALIGN=CENTER WIDTH=100> 

&nbsp; 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

Sub LoadDBData(ByRef ar) 

'Στον πίνακα ar θα κρατήσουμε όλες τις τιμές που έχουν ηδη καταχωρηθεί 

στη βάση 

'Dim ar: ReDim ar(CInt(UBound(crids)), CInt(UBound(assignids))) 

'Dim ar 

'Set ar = Server.CreateObject("Scripting.Dictionary" ) 

Dim en, rs 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.Open "DSN=syim" 

Dim sql 

sql = "SELECT ClassData.aid, ClassData. end, ClassData.data, 

ClassData.comment " &_ 

"FROM ClassData WHERE ClassData.cid=" & cid & " AND 

ClassData.tid = " & tid 

'Response.Write "<p>" & sql 

'"SELECT aid, crid, data FROM ClassData WHERE cid=" & cid & " AND 

tid=" & tid 

Set rs = en.Execute(sql) 

While Not rs.EOF 

s = CStr(rs("aid") & "-" & rs("crid")) 

Επειδή προστίθεται το 0 by default, ελέγχουμε 

If CInt(rs("data"))<>0 Then ar.Add s, CInt(rs("data"))': 

Response.Write "<p>" & s & ", " & ar.Item(s) 

If Not IsNul1(rs("comment")) Then 

ar.Add s & " c", CStr(rs("comment")) 

'Response.Write "<p>" & s & " c" & ', " & 

ar.Item(s & " c") 

End If 

rs.MoveNext 

Wend 

'LoadDBData = ar 

'Set ar = Nothing 

rs.Close: en.Close 

Set en = Nothing 

Set rs = Nothing 

End Sub 



Sub Display-Matrix(ByVal ar) 

Response Write "<form name='matrixform' method='post' 

action='updatematrix asp
7
" & Request QueryString & "'>" & vbCrLf 

Response Write '<TABLE WIDTH='80%' B0RDER=1 CELLSPACING=0 

CELLPADDING=3>" & vbCrLf 

Response Write "<TR><TD bgcolor='#00319c'>&nbsp,</TD>" & vbCrLf 

Dim row row = 0 

Dim col col = 0 

For ι = 1 to UBound(assignments) 

Response Write "<TD bgcolor='#00319c'xFONT COLOR='WHITE'>" & 

assignments(ι) & "</FONT></TD>" & vbCrLf 

Next 

Response Write "<TH BGCOLOR='#00319C xFONT 

COLOR= 'WHITE ' >OVERALL</FONTx/THx/TR>" & vbCrLf 

Dim s 

Dim lAr ReDim lAr (CInt (UBound(ends) ) , CInt (UBound (assignids) ) ) 

'ΠΡΟΣΟΧΗ' Ο πίνακας criteria ξεκινάει με index 1 

Έδω ξεκινάμε με 0 γιατί οι άλλοι 2 πίνακες (assignids, ends) έχουν index 0 

Dim val 'Δημιουργεί το string με τις τιμές κάθε γραμμής 

For ι = 0 to UBound(criteria) - 1 

Response Write "<TR><TD>" & critena(i + l) & "</TD> ' & vbCrLf 

val = "" 

Dim sAssigns sAssigns = "" 'Holds the name of each assignment for use 

in the graphic plot 

For ] = 0 to UBound(assignments) - 1 

s = CInt (assignids (3 ) ) & "-" & CInt (ends (ι) ) 

'Δεν είναι trainee 

If Not Sessioni "IsTramee" ) Then 

Ύπαρχε ι βαθμός 

If ar Exists(s) Then 

iAr(i, j) = CInt(ar Item(s)) 

Response Write "<td>" & ar Item(s) & vbCrLf 

If val = "" Then 

val = CStrfar Item(s)) 

sAssigns = assignments(τ+1) 

Else 

val = val & "," & CStrtar Item(s)) 

sAssigns = sAssigns & " ' & 

assignments(j+1) 

End If 

'Δεν υπάρχει βαθμός 

Else 

Response Write "<td><mput type= text size= 2' 

name='" & s & " >' & vbCrLf 

If Not Session ( "IsTramee" ) Then 

Response Write "<BR><A 

HREF='javascript browseTo(' & Chr(34) & "addcrcomment asp'cid=' & cid & 

"&tid=" & tid & &aid= ' & (CInt(j)+l) & "&cnd=" & (CInt(i)+l) & Chr(34) & 

")'>Add comment</A>" 

End If 

End If 

'Ελέγχουμε αν υπάρχει comment 

Response Write '<br>" & s 

If ar.Exists(s & " c") Then 'υπάρχει comment 



Response.Write "<A HREF='' onMouseOut='nd(), 
return true, ' onclick=" & Chr(34) & "srcC" & ar Item(s & " c") & 
"','Qualitative analysis'), return false," & Chr(34) & "'xIMG 
SRC=' /images/comment gif border=0 alt='Click here to view the 
comment'></A>" 

OnMouseOver=" & Chr(34) & "drs('Click here to 
view the comment','Caption'); return true," & Chr(34) & " 

Else 
If Not Sessioni"IsTrainee") Then 

Response.Write "<A 
HREF='javascript:browseTo(" & Chr(34) & "addcrcomment asp7cid=" & cid & 
"&tid=" & tid & "&aid=" & CInt(Session("assignids")(j)) & "&crid=" & 
CInt (Sessioni "ends" ) (1) ) & Chr(34) & ")'xlMG 
SRC=' /images/newcomment.gif' border=0 alt='Add new comment'></A>" 

End If 
End If 

Response Write "</td> & vbCrLf 

'ELVOÌI trainee 
Else 

If ar Exists(s) Then 
iAr(i, j ) = CInt(ar Item(s)) 
Response.Write "<td>' & ar Item(s) & "&nbsp,"' & 

"</td>" & vbCrLf 
If val = "" Then 

val = CStr(ar Item(s)) 
sAssigns = assignments(j+1) 

Else 
val = val & "," Sc CStrtar Item(s)) 
sAssigns = sAssigns & " , " & 

assignments(3+I) 
End If 

Else 
Response Write "<td>&nbsp," & vbCrLf 

End If 

If ar.Exists(s & " e") Then 'υπάρχει comment 
Response.Write "<A HREF='' onMouseOut='nd(), 

return true,' onclick=" & Chr(34) & "src('" & ar Item(s & " c") & 

"', 'Qualitative analysis'), return false," & Chr(34) & "'xIMG 

SRC='. /images/comment gif border=0 alt='Click here to view the 

comment'></A>" 

OnMouseOver=" & Chr(34) & "drs('Click here to 

view the comment','Caption'); return true," & Chr(34) & " 

Else 

If Not Session("IsTrainee") Then 

Response Write '<A 

HREF='javascript browseTo(" & Chr(34) & "addcrcomment asp?cid=" & cid & 

"&tid=" & tid & "&aid=" & CInt(Session("assignids"){3)) & "&crid=" & 

CInt (Sessioni "ends") (1) ) & Chr(34) & " ) ' xIMG 

SRC=' /images/newcomment gif border=0 alt='Add new comment'></A>' 

End If 

End If 

Response.Write "</td>' & vbCrLf 

End If 

Next 

Response Write "<TH>" & CalcOverall(lAr, 1) & "&nbsp,"& vbCrLf 

If vaio ' " Then 

Response Write "<a href='javascript browseTo(" & Chr(34) & 

"graph asp
,
val=" & val & "&cr=" & Server URLEncode(criteria(l+l)) & "&asg=" 
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& Server.URLEncode(sAssigns) & Chr(34) & ")'ximg src='../images/graph.gif' 

border=0 alt='Show graph' ></axbr>" & vbCrLf 

End If 

Response.Write "</THx/TR>" & vbCrLf 

col = 0: row = row + 1: rowsum = 0: rowcount = 0 

Next 

Dim tar 

Ή μεταβλητή tar επιστρέφει στο κυρίως πρόγραμμα το Total των στηλών 

ReDim tar(CInt(UBound(assignments))) 

'Αυτή είναι η μεταβλητή που θα επιστραφεί και θα περιέχει το μέσο όρο 

για το ConfPart 

Dim ConfAvrg: ConfAvrg = 0 

call GenerateConfPart(tar, ConfAvrg) 

Dim stdCr: ReDim stdCr(3) 

stdCr(O) = "Conference Participation" 

stdCr(l) = "Misconceptions" 

stdCr(2) = "How to improve" 

For i = 1 to 2 'UBound(criteria) 

Response.Write "<TR><TD>" & stdCr(i) & "</TD>" & vbCrLf 

For j = 0 to UBound(assignments) - 1 

Select Case i 

'Case 0 

Response.Write "<TDxA 

HREF='confi.asp?aid=" & (j+1) & "&cid=" & cid & "&tid=" & tid & "&tname=" & 

Server. URLEncode (tname) & " ' >More . . . </Ax/TD>" & vbCrLf 

Case 1 

Response.Write "<TD><A 

HREF='miscl.asp?aid=" & j+1 & "&cid=" & cid & "&tid=" & tid & "&tname=" & 

Server. URLEncode (tname) & " ' >More ...</Ax/TD>" & vbCrLf 

Case 2 

Response.Write "<TD><A HREF='htil.asp?aid= 

& (j + 1) & "&cid=" & cid & "Sctid=" Sc tid Sc "Sctname=" Sc 

Server .URLEncode (tname) Sc " ' >More ...</Ax/TD>" Sc vbCrLf 

End Select 

Next 

Response .Write "<TD>5cnbsp;</TDx/TR>" 

Next 

'Εμφανίζουμε την τελευταία γραμμή του πίνακα 

Dim sum: sum = 0 'Εδώ θα αποθηκευτεί το σύνολο της γραμμής (από την 

CalcTotal) 

Dim TotalAvrg: TotalAvrg = 0 

Response.Write "<TRxTH>Total</TH>" Sc vbCrLf 

val = "" 

Dim count: count = 0 'Για πόσα assignments έχουμε στοιχεία 

For i = 0 to UBound(assignments) - 1 

Dim tmp 

tmp = CalcTotal(iAr, i) 

'Response.Write "tar(" Sc i Sc " ) = " Sc tar(i) Sc "<BR>" 

If tmpo"" Then 

count = count + 1 

sum = sum + Clnt(tmp) 

If val="" Then 

val = Round(tmp) 

sAssigns = assignments(i+1) 

Else 

val = val Sc "," Sc Round (tmp) 

sAssigns = sAssigns Sc "," Sc assignments (i + 1) 
End If 

TotalAvrg = TotalAvrg + Clnt(tmp) 



End If 

Response.Write "<TH>" & tmp & "&nbsp,</TH>" & vbCrLf 

Next 

'Response Write "<TH><FONT SIZE='+1'>" & FormatNumber((TotalAvrg + 

ConfAvrg)/(count + 1),2) & "</FONT>" & vbCrLf 

Response.Write "<TH><FONT SIZE='+1'>" & FormatNumber(TotalAvrg + 

ConfAvrg,2) & "</FONT>" & vbCrLf 

'Response.Write "<a href='javascript:browseTo(" & Chr(34) & 

"graph, asp'val = " & val & Chr(34) & ")'ximg src= ' /images/graph, gif ' 

border=0 alt='Show graph' ></axbr>" & vbCrLf 

Response.Write "<a href='javascript:browseTo(" & Chr(34) & 

"graph.asp?val=" & val & "Sccr=Total&asg=" & Server.URLEncode(sAssigns) & 

Chr(34) & ")'ximg src='../images/graph.gif' border=0 alt='Show 

graph ' x/axbr>" & vbCrLf 

Response.Write "</THx/TR>" & vbCrLf 

Response.Write "</TABLE>" & vbCrLf 

If Not Sessioni " IsTramee" ) Then 

Response.Write "<BR>" & vbCrLf 

Response.Write "<TABLE WIDTH=80% BORDER=0 CELLSPACING=0 

CELLPADDING=0>" & vbCrLf 

Response.Write "<TR><TD>" 

Response.Write "<INPUT TYPE='submit' value='Apply Changes' 

id='submit' name='submit'>" 

Response.Write "</TDx/TR>" 

Response.Write "</TABLE>" & vbCrLf 

End If 

Response.Write "</FORM>" & vbCrLf 

'Response.Write "<table border=l>" 

'For ι = 0 to 1 

Response.Write "<tr>" 

For 3 = 0 to 1 
Response.Write "<TD>(" & ι & ", " & ] & " ) " & iAr(i, 

& "</td>" 

next 

Response.Write "</tr>" 

' next 

'Response.Write "</table>" 

End Sub 

'Δημιουργέ ία τη γραμμής Conference Participation στον πίνακα 

Sub GenerateConfPart(ByRef tar, ByRef confavrg) 

Dim ConfLine 

ConfLme = "<TRxTD>Conference Participation</TD> " ' <A 

HREF='conf.asp'aid^' & (j+1) & "&cid=" & cid & "&tid=" & tid & "&tname=" & 

Server .URLEncode (tname) & " ' >More . . . </Ax/TD>" & vbCrLf 

'For ι = 0 to UBound(Session("assignids")) 

Response.Write "<BR>" & Session("assignids")(ι) & " " & 

Session("assignments") d+1) 

'Next 

Dim rs. Set rs = Server CreateObject("ADODB Connection") 

Dim sql. sql = "SELECT Grade, Comment, AssignID FROM ConfPartData 

WHERE ClassID = " & cid & " AND TrameelD = " & tid '& " ORDER BY AssignID 

'Response.Write sql 

Set rs = GetRS(sql) 

For ι = 0 to UBound(Session("assignids")) 

rs Find "AssignID = " & Session("assignids")(ι) 



If Not rs.EOF Then 'Find succeded 

If rs ("Grade") <> "" Then ' υπάρχει βαθμός 

ConfLine = ConfLine & "<TD>" & rs("Grade") 

tar(i) = CInt(rs("Grade")) 

If rs("Comment")<>"" Then 

ConfLine = ConfLine & "&nbsp,<A HREF='' 

onMouseOut='nd(), return true;' onclick=" & Chr(34) & "src('" & 

rs("comment") & "','Qualitative analysis'), return false," & Chr(34) & 

"'xIMG SRC= ' /images/comment gif border=0 alt='Click here to view the 

comment'></A>" 

Else 

If Not Sessioni "IsTramee" ) Then 

ConfLine = ConfLine Sc "<BRxA 

HREF='javascript-browseTo(" & Chr(34) & "addconfpartcomment asp'cid=" & cid 

& "&tid=" & tid Sc "Scaid=" Sc CInt (Sessioni "assignids" ) (ι) ) Sc Chr(34) Sc 

")'>Add comment</A>" 

ConfLine = ConfLine Sc "5cnbsp,<A 

HREF= javascript browseTo ( " Si Chr(34) Sc "addconfpartcomment asp?cid=" & cid 

& "Sctid=" Sc tid Sc "Scaid=" Sc CInt (Session ( "assignids" ) (ι) ) Sc "Sccrid=" & 

CInt (Sessioni "ends") (1) ) ScChr(34) s. " ) ' xIMG 

SRC=' /images/newcomment gif border=0 alt='Add new comment'></A>" 

End If 

End If 

ConfLine = ConfLine & "</TD>" 

Else ' Δεν υπάρχει βαθμός - Πιθανώς να υπάρχει comment 

If Not Session("IsTrainee") Then 

ConfLine = ConfLine Sc "<TD><INPUT 

TYPE='TEXT' SIZE='2' NAME='ConfAssign" & CInt(Session("assignids")(1)) Sc 

" ' > " 

Else 

ConfLine = ConfLine Sc "<TD>" 

End If 

If rs("comment")<>"" Then 

'ConfLine = ConfLine & "<br><font size=-l>" 

Sc rs ( "comment" ) Sc "</font>" 

ConfLine = ConfLine Sc "Scnbsp,<A HREF= ' ' 

onMouseOut= 'nd( ) , return true,' onclick=" Sc Chr(34) Sc "src('" Sc 

rs ( "comment" ) Sc "','Qualitative analysis'), return false," Sc Chr(34) Sc 

"'xIMG SRC= ' /images/comment gif border=0 alt='Click here to view the 

comment ></A>" 

Elself Not Sessioni"IsTrainee") Then 

ConfLine = ConfLine Sc "<BRxA 

HREF= ' javascript.browseTo ( " Sc Chr(34) & "addconfpartcomment asp?cid=" Sc cid 

Sc "Sctid=" Sc tid Sc "Scaid=" Sc CInt (Sessioni "assignids") (ι) ) Sc Chr(34) Sc 
") ' >Add comment</Ax/TD>" 

Else 

ConfLine = ConfLine Sc "<TD>' 

End If 

ConfLine = ConfLine Sc "&nbsp, </TD>" 

End If 

Else 

If Not Sessioni"IsTrainee") Then 

ConfLine = ConfLine Sc "<TDxINPUT TYPE= ' TEXT ' 

SIZE= ' 2 NAME='Conf Assign" Sc CInt (Session ( "assignids" ) (ι) ) Sc ' >Scnbsp,<A 

HREF= javascript browseTo ( " & Chr(34) Sc "addconfpartcomment asp''cid=" s< cid 

Sc "Sctid=' Sc tid S< 'Scaid=" Sc CInt (Sessioni "assignids" ) (ι) ) Sc Chr(34) Sc 

"I'xIMG SRC= ' /images/newcomment gif border=0 alt='Add new 

comment ></A></TD> 

Else 

ConfLine = ConfLine Sc '<TD>Scnbsp, </TD>" 

End If 

ConfLine = ConfLine Sc "<TD>Scnbsp, </TD>" 

End If 

Next 
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rs.Close 

Set rs = Nothing 

ConfLine = ConfLine '& "<TD>&nbsp;</TDx/TR>" 

Response.Write ConfLine & vbCrLf 

Dim sAssigns: sAssigns = Holds the name of each assignment for use 

in the graphic plot 

sum = 0 

Dim count: count = 0 

Dira vais: vais = "" 

For i = 0 to UBound(tar) 

If tar(i) <> 0 Then 

sum = sum + tar(i) 

count = count + 1 

If vals="" Then 

vais = tar(i) 

sAssigns = assignments(i+1) 

Else 

vais = vais Sc "," & tar(i) 

sAssigns = sAssigns & "," & assignments(i+1) 

End If 

End If 

Next 

'Response.Write "<p>sum = " & sum 

If countoO Then 

'Αυτή είναι η μεταβλητή που θα επιστραφεί και θα περιέχει το 

μέσο όρο για το ConfPart 

confavrg = FormatNumber(sum/count, 2) 

Response.Write "<TH>" & confavrg & vbCrLf 

'Response.Write "<a href='javascript:browseTo(" & Chr(34) & 

"graph.asp?val=" & vais & Chr(34) & ")'ximg src='../images/graph.gif' 

border=0 alt='Show graph' ></axbr>" & vbCrLf 

Response.Write "<a href='javascript:browseTo(" & Chr(34) & 

"graph.asp?val=" & vais & "&cr=Conference+Participation&asg=" & 

Server.URLEncode(sAssigns) & Chr(34) & ")'><img src='../images/graph.gif' 

border=0 alt='Show graph'></axbr>" & vbCrLf 

Else 

Response. Write "<THxB:'i'
r
NT SIZE= ' +1 ' >&nbsp ; </FONT></B>" & 

vbCrLf 

End If 

End Sub 

Function CalcOverall (ByVal iAr, ByVal row,
1 

Dim sum: sum = 0 

Dim divid: divid = 0 

For i = 0 to UBound(iAr, 2) 

If iAr(row, i)<>"" Then 

sum = sum + iAr(row, i) 

divid = divid + 1 

End If 

Next 

'Response.Write sum k " " & divid 
If dividoO Then 

CalcOverall = FormatNumber(sum/divid, 2) 

Else 

CalcOverall = "" 

End If 
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'Response.Write UBound(iAr, 1) & " " & UBound(iAr, 2) 

'CalcOverall = 1 

End Function 

'Υπολογίζει το σύνολο ανά στήλη 

Function CalcTotal(ByVal iAr, ByVal col) 

'Dim sum: sum = 0 

Dim divid: divid = 0 

For i = 0 to UBound(iAr, 2) 

If iAr(i, col)<>"" Then 

'Response.Write "<p>" & i & " " & col & " " & iAr(i, 

col) 

sum = sum + iAr(i, col) 

divid = divid + 1 

End If 

Next 

'Response.Write sum & " " & divid 

If dividoO Then 

CalcTotal = FormatNumber(sum/divid, 2) 

Else 

CalcTotal = "" 

End If 

'Response.Write UBoundfiAr, 1) & " " & UBound(iAr, 2) 

'CalcOverall = 1 

End Function 

Function GetTraineeEmail(tid) 

Dim email 

Dim en, rs, cmd, param 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 

Set param = Server.CreateObject("ADODB.Parameter") 

en.Open "DSN=syim", guest, guest 

cmd.ActiveConnection = en 

cmd.CommandText = "GetTraineeEmail" 

cmd.CommandType = adCmdStoredProc 

Set param = cmd.CreateParameter("Input", adlnteger, adParamlnput) 

cmd.Parameters.Append param 

param.Value = Clnt(tid) 

Set rs = cmd.Execute 

If Not rs.EOF Then 

If rs("email")<>"" Then 

GetTraineeEmail = CStr(rs("email")) 

Else 

GetTraineeEmail = "" 

End If 

End If 

Set en = Nothing 

Set rs = Nothing 

Set cmd = Nothing 

Set param = Nothing 

End Function 

</SCRIPT> 

404 



</BODY> 
</HTML> 
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updatehti.asp 

Τύπος : Background 

Ενέργεια : Ενημερώνει τη βάση με μια καινούργια hti παρατήρηση. 

Μετάβαση : htil.asp 

<% Response.Buffer = TRUE %> 

<!-- iinclude file="LoginVerify.asp" --> 

<% 

Dim aid: aid = Request.Form("aid") 

Dim cid: cid = Request.Form("cid") 

Dim tid: tid = Request.Form("tid") 

Dim tname: tname = Request.Form("tname") 

Dim en, rs 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.Open "DSN=syim" 

AddNewHti CStr(Request.Form("title")), CStr(Request.Formi"descr")) 

Set en = Nothing 

Set rs = Nothing 

%> 

<% Response.Redirect "htil.asp?aid=" & aid & "&cid=" & cid & "&tid=" & tid 

"&tname=" & Server.URLEncode(tname) %> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

Sub AddNewHti(ByVal title, ByVal descr) 

rs.Open "Hti", en, 3, 3 

rs.AddNew 

'rsC'mcid") = rs .RecordCount + 1 

rs("mcid") = FindEmpty("Hti", "meid") 

rs("cid") = cid 

rs("aid") = aid 

rs("tid") = tid 'To id tou trainee ston pinaka Trainee 

rs("posterid") = Session("UserlD") 'To id tou trainee sto LoginTable 

rsC'title") = title 

rs("descr") = descr 

Response.Write "<BR>mcid " & rs("mcid") 

Response.Write "<BR>cid " & rs("cid") 

Response.Write "<BR>aid " & rs("aid") 

Response.Write "<BR>tid " & rsC'tid") 

Response.Write "<BR>posterid " & rs("posterid") 

Response.Write "<BR>title " & rsC'title") 

Response.Write "<BR>descr " & rs("descr") 

rs.Update 

rs.Close 

End Sub 

Function FindEmpty(ByVal TableName, ByVal ColumnName) 

'Response.Write "<p>TableName" & TableName 

Dim en, rs, ClassID 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.open "DSN=syim" 

Dim sql: sql = "SELECT " & ColumnName & " FROM " & TableName 



rs.open sql, en, 3, 3 
'rs.Open TableName, en, 3, 3 
Dim slot: slot = -1 
'Response.Write "<p> recordcount = " & rs.RecordCount 
Dim count: count = CInt(rs.RecordCount) 
For i = 1 to count 

'Response.Write "<p>i = " & i 
rs.Find ColumnName & " = " & i 
If rs.EOF Then 

'Response.Write "<p>found " & i 
slot = i 
Exit For 

End If 
Next 

'Response.Write "<p>slot = " & slot 
If slot = -1 Then slot = rs.RecordCount + 1 

'Response.Write "<p> count = " & rs.RecordCount 
'Response.Write "<p>slot = " & slot 

FindEmpty = slot 

End Function 
</SCRIPT> 



UpdateKB.asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια : Αποθηκεύει στο KnowledgeBase μια ερωταπάντηση που επέλεξε ο 

εκπαιδευτής ότι πρέπει να αποθηκευτεί με τις όποιες αλλαγές. 

Μετάβαση : postmisc.asp ή discinfο.asp 

<% Response.Buffer = True %> 

<!-- iinclude file=loginverify.asp --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> 

<TITLE></TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<% 

' The parameters can be passed either by a form or by the query string. If 

they are not found in the form 

' they are retrieved from the Query string 

Dim mid : mid = Request.Form("mid") 

Dim ReplyPost 

if mid = "" then 

mid = Request.QueryString("mid") 

end if 

Dim cid : cid = Request.Form("cid") 

if cid = "" then 

cid = Request-QueryString("confid") 

end if 

Dim sid : sid = Request.Form("sid") 

if sid = "" then 

sid = Request.QueryString("sid") 

end if 

Dim Keywords : Keywords = Request.Form("Keywords") 

i f Keywords = "" then 

Keywords = Request.QueryString("Keys") 

end if 

ιί Keywords <> "" then 

ReplyPost = False 

else 

ReplyPost = True 

end i .0 

Dim en, rs, aid, clid 

Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.Open "DSN=SYIM" 

' Open Knowledgebase table 

rs.Open "KnowledgeBase", en, 3, 3 

' Add a new record 

rs.AddNew 

' if mid is not empty this means that its a new misconception that is 

being added to the knowledge base 

if mid <> "" then 

' MiscID is set in the new entry in the KnowledgeBase 
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rs("MiscID") = mid 

' Update Misconceptions table 

UpdateMisconception( mid ) 

end if 
1
 if cid is not empty this means that its a new conference that is 

being added to the knowledge base 

if cid <> "" then 

' ConfID is set in the new entry in the KnowledgeBase 

rs("ConfID") = cid 

' Update ConfData table 

UpdateConference( cid ) 

end if 

' Set values for the rest of the fields in the new entry in 

KnowledgeBase 

rs("SubtopicID") = sid 

rs("Keywords") = Keywords 

rs Update 

rs Close 

' Retreive the newly inserted record 

if mid <> "" then 

SQL = "SELECT M.AID, M.TID, M CID FROM MISCONCEPTIONS M WHERE 

MCID="&mid 

else 

SQL = "SELECT M.MCID, M AID, M TID, M CID FROM MISCONCEPTIONS M 

INNER JOIN CONFDATA C "_ 

&"0N M.MCID = C.MCID WHERE C CONFID="&cid 

end if 

rs Open SQL, en, 1, 2 

' Get assigment and class IDs 

aid = rs("aid") 

clid = rs("cid") 

tid = rs("tid") 

if mid = "" then 

mid = rs("meid") 

end if 

rs Close 

Set rs=nothing 

' Redirect the response 

Dim tname 

tname = GetTrameeName ( t i d ) 
i f not ReplyPost then 

Response Redirect 
" p o s t m i s c a s p ' a i d = "&aid& "&cid= "&clid& " &tid= ' &tid&" &tname= SctnameSt Scracid= ' &mi 
d & " & a c t i o n = r e p l y " 

e l s e 
Response.Redirect 

"disc Inf ο asp'
3
aid="&aid&"£icid="&clid&"&tid="&tid&"&tname= '&tname&"&mcid= "&mi 

d 

end if 

en Close 

Set cn=nothmg 

' Returns the full name of the trainee with TraineelD = ID 

Function GetTrameeName ( id ) 

Dim rs, SQL 

Set rs = Server.CreateObject( 'ADODB Recordset ) 

SQL = "SELECT t.Name, t Surname FROM Trainee t where ID = ' & 

ID 

rs Open SQL, en, 1, 2 

GetTrameeName = rs ( 'Surname") & " " & rs ( "Name ) 

rs Close 
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Set rs = Nothing 
End Function 

' Updates Misconceptions table setting INKB field to true for the 
misconception defined by ID parameter 

Sub UpdateMisconceptionf ByVal ID ) 
Dim SQL : SQL = "UPDATE MISCONCEPTIONS SET INKB=1 WHERE 

MCID="&ID 
en.Execute SQL, 1 

end sub 

' Updates Confdata table setting INKB field to true for the conference 
defined by ID parameter 

Sub UpdateConference( ByVal ID ) 
Dim SQL : SQL = "UPDATE CONFDATA SET INKB=1 WHERE CONFID="&ID 
en.Execute SQL, 1 

end sub 
%> 
</BODY> 
</HTML> 

410 



updatematrix .asp 

Τύπος : BdckGround 

Ενέργεια · Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές που έκανε ο εκπαιδευτής στα στοιχεία 

και τη βαθμολογία του εκπαιδευομένου. 

Μετάβαση : traineematrix.asp 

<% Response Buffer = TRUE %> 

< '-- tmclude f ile="LoginVerify.asp" --> 

<% 

Dim cid· cid = Request.QueryString("cid") 

Dim tid. tid = Request.QueryString("tid") 

Dim en, rs 

Set en = Server CreateObject("ADODB.Connection") 

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en Open "DSN=syim" 

rs.Open "ClassData", en, 3, 3 

For Each item in Request.Form 

If Request.Form(item) <> "" And item <> "submit" Then 

If Left(item, 10) = "ConfAssign" Then 

Response.Write "about to call conf" 

Call UpdateConfPart(item, Request.Form(item)) 

Else 

Response.Write "<p>about to call update· " & item & " " 

& Request Form(item) 

Call UpdateDB(item, Request Form(item)) 

End If 

End If 

Next 

rs.Close 

Set en = Nothing 

Set rs = Nothing 

%> 

<% Response Redirect "traineematrix.asp'" & Request QueryString %> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server> 

Sub UpdateConfPart(ByVal sname, ByVal svalue) 

Dim aid 'The assignment id 

aid = Right(sname, Len(sname) - 10) 

'aid = Left(svalue, (Len(svalue) - 10)) 

Dim rs· Set rs = Server.CreateObiect("ADODB Recordset") 

Dim sql 

sql = "SELECT Grade, Comment FROM ConfPartData " &_ 

"WHERE ConfPartData.ClassID=" & cid & " AND 

ConfPartData TrameeID=" & tid Sc " AND ConfPartData AssignID=" & aid 

Set rs = en.Execute(sql) 

If rs.EOF Then 

sql = "INSERT INTO ConfPartData(ClassID, TraineelD, AssignID, 

Grade) " &_ 

"VALUES (" Sc cid & ", " & tid & ", " & aid & ", " & 

CInt(svalue) & " ) " 

Else 
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sql = "UPDATE ConfPartData SET ConfPartData.Grade = '" & 
Clnt(svalue) & "' " &_ 

"WHERE ConfPartData.ClassID=" & cid & " AND 
ConfPartData.TraineeID=" & tid & " AND ConfPartData.AssignID=" & aid 

End If 

'Response.Write "<p>" & sql 
rs.Close 
Set rs = en.Execute (sql) 
'rs.Close 
Set rs = Nothing 

End Sub 

Sub UpdateDB(ByVal sname, ByVal svalue) 

Response.Write "<br>" & sname & " " & svalue 

Dim ar 
ar = Splitfsname, "-", -1, 1) 

Dim rs: Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Dim sql 

Dim aid: aid = ar(0) 
Dim crid: crid = ar(l) 
'Response.Write "<p>" & ar(0) 
'Response.Write "<p>" Sc ar(l) 

sql = "SELECT data, comment FROM ClassData " &_ 
"WHERE cid =" & cid Sc " AND tid =" Sc tid Sc " AND aid = " Sc aid 

Sc " AND crid = " Sc crid 

'Set rs = en.Execute(sql) 
rs.Open sql, cn, 3, 3 

If Not rs.EOF Then 
'rs.Close 
'If CStr(rs("Comment"))="" Then 
Response.Write "<p>!" 

sql = "UPDATE CLassData SET data = ' " Sc svalue Sc Sc_ 
"WHERE cid=" Sc cid Sc " AND tid=" Sc tid Sc " AND 

aid=" Sc aid & " AND crid = " Sc crid 
Set rs = cn.Execute(sql) 

'End If 
Else 

Response.Write "<p>@" 
sql = "INSERT INTO ClassData(cid, tid, aid, crid, data) " Sc_ 

"VALUES ( " & cid Sc ", "Sc tid Sc ", "Sc aid & ", "Sc crid 
& " , "Sc svalue Sc " ) " 

rs .Close 
End If 

Response.Write "<p>" S: sql 

rs.Open sql, cn, 3, 3 
Set rs = Nothing 

End Sub 
</SCRIPT> 
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updatemisc.asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια . Αποθηκεύει στη βάση τυχόν αλλαγές που επέλεξε να κάνει ο 

εκπαιδευτής σε κάποια ερώτηση η απάντηση η ενημερώνει τη βάση όταν ο 

εκπαιδευόμενος αποφασίσει πως κάποια απάντηση στο KnowledgeBase απαντάει 

στην ερώτηση του. 

Μετάβαση : discmfo. asp η searchmisc asp η UpdateKB asp 

<% Response Buffer = True %> 

<>-- #include file=logmverify asp --> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Matching results</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE="'> 

<META NAME ="Ema11" VALUE =""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim ess" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header.js"x/SCRIPT> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function browseTo(location) 

{ 

attr='height=450,scrollbars=yes,width=550,status=yes,toolbar=no,menuba 

r=no,location=no,resizable=yes,top=10', 

window open(location, '_blank', attr, 0); 

} 

</script> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=white> 

<% Dim id. id = Request.QueryString("cid") %> 

<TR bgColor=white> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 

var IsTramee = "<%=Session ( " IsTrainee" ) %>" , 

if(IsTramee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTrainee = false; 

else 

IsTrainee = true, 

var id = <%= id %>, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menul js"></SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="menu2 js"></SCRIPT> 

<·-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=iavascnpt> 

function displayTrameeHelp ( ) 

{ 

document writeln("<A 

HREF=' /helpfiles/student_help htm' target='new'><font color=white size=-

l>Click here for help</font></A> ), 
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} 

function displayInstructorHelp() 
{ 

document.writeln("<A HREF='../helpfiles/Tutor_help.htm' 
target='new'xfont color=white size=-l>Click here for help</fontx/A>" ) ; 

} 

if(IsTrainee) 
displayTraineeHelp(); 

else 
displayInstructorHelp(); 

</SCRIPT> 
<!-- End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=left> 

<% 
Retrieve parameters passed 

Dim aid : aid = Request.Form("aid") 
Dim cid : cid = Request.Form("cid") 
Dim tid : tid = Request.Form("tid") 
Dim mid : mid = Request .Form ( "mid" ) 
Dim tname : tname = Request.Formt"tnm") 
Dim keys : keys = Request.Form("keywordField") 
Dim subid : subid = Request.Form("Subtopic") 
Dim InKB : InKB = Request.Formi"StorelnKB") 

' Convert the comma-delimited string passed in keys parameter into a 
string list 

Dim KeyList : Keylist = Split(keys,",",-1,vbTextCompare) 

' Remove any blanks from the keywords 
for i=0 to UBound(Keylist) 

KeyList(i) = Trim(Keylist(i)) 
Next 

' Rebuild the comma delimited string from the string list 
keys= Join(KeyList,",") 

Dim en, rs 
Set en = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 

en.Open "DSN=syim" 

' If mid is empty it' s a new misconception to be posted 
if mid = "" then 

' A new Misconception is posted and its ID is stored in mid 
mid = AddNewMisconceptionfCStr(Request.Formt"subject")), 

CStr(Request.Formt"body"))) 
idstr = "mid="&mid 

' if mid is not empty it' s an answer to a misconceptions to be posted 
else 

' The subtopic is not passed directly from the submit form it is 
retreived by GetConfSubtopic 

subid = GetConfSubtopic 
' A new Conferrence is posted and its ID is stored in confid 
confid = AddNewDiscussiontCStr(Request.Formt"subject")), 

CStr(Request.Formt"body"))) 
idstr = "confid="&confid 

end if 

en.Close 
Set en = Nothing 
Set rs = Nothing 
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' If parameter InKB is ON the new entry must also be posted in the 

Knowledgebase, so the response is redirected 

' to UpdateKB.asp 

if InKB="on" then 

Response.Redirect ( "UpdateKB.asp? "ScidstrSc"Sckeys = "SckeysSc"Scsid="ScSubid) 

' Otherwise the response is redirected to the proper script 

else 

if Session("IsTrainee") then 

Response.Redirect("searchmisc.asp?" &ids tr&"&aid="&aid&"&cid="&cid&"&su 

bid="ScSubidSc"&mode=SB"&"&keys="ScTrim(keys) ) 

else 

Response.Redirect "discinfo.asp?aid=" & aid Sc "&cid=" & 

cid & "Sctid=" & tid & "Sctname=" Sc Server .URLEncode (tname) Sc"Scmcid="£cmid 

end if 

end if 

%> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT="Server"> 

' Adds a new misconception in the database and returns the Misconception ID 

Function AddNewMisconception(ByVal title, ByVal descr) 

' Finds the first available ID in the table 

Dim NewID : NewID = FindEmpty( "Misconceptions", "McID" ) 

Open 

rs 

Misconceptions table 

.Open "Misconceptions", 

' Add a new Entry 

rs 
* c 

rs 

rs 

rs 

rs 

rs 

rs 

rs 

rs 

rs 

.AddNew 

Set the field values 

("meid") 

("cid") 

("aid") 

("tid") 

("posteria") 

("SubtopicID") = sub: 

("title") 

("descr") 

("keywords") 

en 

= 
id 

= 

, 3, 3 

= NewID 

= 

= 

= 
Session("User 

keys 

= 

= 

title 

descr 

cid 

aid 

tid 

ID" ) 

' Return the ID of the new entry 

AddNewMisconception = rs("meid") 

rs.Update 

rs.Close 

End Function 

' Adds a new Conference in the database and returns th^ Conference ID 

Function AddNewDiscussion(ByVal title, ByVal descr) 

Dim NewID : NewID = FindEmpty( "ConfData", "ConfID" ) 

' Open ConfData table 

rs.Open "ConfData", en, 3, 3 

' Add a new entry 

rs.AddNew 

' Set the field values 

rs 

rs 

rs 

rs 

rs 

( "confid") 

("meid") 

( "posterID" 

("Post") 

("Keywords" 
1
 Return the 

= 

') = 

') = 

ID 

NewID 

= mid 

Session("UserID") 

= 
keys 

of thi 

AddNewDiscussion = rs 

rs . .Update 

descr 

s new ι 

( "conf 

entry 

id") 
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rs .Close 
end Function 

' Finds the first available value in the numeric-typed column defined by 
ColumnName in the table TableName 
Function FindEmpty(ByVal TableName, ByVal ColumnName) 

Dim i 
Dim ID 

Dim sql: sql = "SELECT " & ColumnName & " FROM " & TableName 
rs.open sql, en, 1, 2 
Dim slot: slot = -1 
Dim count: count = CInt(rs.RecordCount) 
For i = 1 to count 

rs.Find ColumnName & " = " & i 
If rs.EOF Then 

slot = i 
Exit For 

End If 
Next 

If slot = -1 Then slot = rs.RecordCount + 1 

FindEmpty = slot 
rs.Close 

End Function 

' Finds the subtopic defined for the misconception that initiated the 
discussion 
Function GetConfSubtopic 

SQL = "SELECT M.SUBTOPICID FROM MISCONCEPTIONS M WHERE MCID="&mid 
rs.Open SQL, en, 1, 2 
GetConfSubtopic = rs("SubtopicID") 
rs .close 

end Function 

</SCRIPT> 
</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 



ViewMisc.asp 

Τύπος · ForeGround 

Ενέργεια Εμφανίζει λεπτομεριες για κάποια ερώτηση η απάντηση Τίτλο, θέμα 

περιγραφή, λέξεις κλειδιά, κεφάλαια. 

Μετάβαση . -

<% Response Buffer = True %> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Session imtialization</TITLE> 

<META NAME="Author" VALUE=""> 

<META NAME="Emai1" VALUE=""> 

</HEAD> 

<LINK HREF="syim.css" REL="Stylesheet"> 

<BODY BGCOLOR=white TOPMARGIN=10 > 

<% Dim id id = Request QueryString("ID') %> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="header js ></SCRIPT> 

<TABLE WIDTH="100%" HEIGHT="80%" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 

BGCOLOR=wh11 e > 

<TR> 

<TD WIDTH="130" BGCOLOR="#00319c" VALIGN=top > 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScnpt"> 

var IsTramee = "<% = Session ( " IsTramee" ) %>", 

if(IsTramee=="False") //Because the input is from server-side 

VBScript code 

IsTramee = false, 

else 

IsTramee = true, 

var id = <%= id %>, 

</SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript SRC="menul js" x/SCRIPT> 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC='menu2 js ' χ/SCRIPT> 

<>-- Script for help --> 

<SCRIPT LANGUAGE=]avascript> 

function displayTraineeHelp() 

{ 
document writeln("<A 

HREF= /helpfiles/student_help htm' target='new'xfont color=white size=-
l>Click here for help</fontx/A>" ) , 

} 

function d i s p l a y l n s t r u c t o r H e l p ( ) 
{ 

document wri te ln("<A HREF= / h e l p f i l e s / T u t o r _ h e l p htm 
t a r g e t = ' n e w ' x f o n t color=white s ize=-l>Cl ick here for help</fontx/A> ' ) , 

} 

i f ( I sTramee) 
displayTraineeHelp(), 

else 

displaylnstructorHelp(), 
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</SCRIPT> 
<!— End of help script --> 

</TD> 
<TD WIDTH="100%" VALIGN=top ALIGN=center> 
<% 

' Retrieve the parameters passed 
Dim cid : cid = Request.QueryString("cid") 
Dim mid : mid = Request.QueryString("mid") 
Dim ToConf : ToConf = Request.QueryString("ToConf") 
Dim ToMisc : ToMisc = Request.QueryString("ToMisc") 
Dim SQL, en, rs 
Set en = Server.CreateObject( "ADODB.Connection" ) 
Set rs = Server.CreateObject) "ADODB.Recordset" ) 

viewed 
' if mid is not empty a misconception should be retieved and 

if mid <> "" then 
SQL = "SELECT * FROM MISCONCEPTIONS M WHERE M.MCID="&mid 
' The body field in a misconception is Descr 
strBody = "Descr" 
strlD = "misc="&mid 

else 

CONFDATA C 
SQL = "SELECT M.*, C * FROM MISCONCEPTIONS M INNER JOIN 

&"0N M.MCID = C.MCID WHERE C.CONFID="&cid 
' The body field in a conference is Post 
strBody = "Post" 
strlD = "conf="&cid 

end if 

en.Open "DSN=SYIM" 
rs.Open SQL, en, 1, 2 
Response.Write("<TABLE width='70%' align=center B0RDER=1>") 
Response. Write ( "<TRxTDxSTRONG>Subject : 

</STRONGxbr>"&rs ( "Title" ) &"</TDx/TR>" ) 
Response.Write ( "<TRxTDxSTRONG>Body : 

</STRONG><br>"&rs (strBody) &"</TDx/TR>" ) 
Response. Write ( "<TRxTD>") 

' if a Trainee is logged on 
if Sessioni"IsTrainee") then 

' Build the proper Querystring to pass on 
if ToMisc <> "" then 

strQue = "MiscID="&ToMisc 
else if ToConf <> "" then 

strQue = "ConfID="&ToConf 
end if 

end if 
strQuery = strID&"&"&strQue 
Response .Write ( "<font size=2xa 

href='MiscHelped.asp?cid="&id&"&"ScStrQuery&"'>This posting asnwers my 
question</axbr>" ) 

end if 
Response.Write("<font size=2><a 

href= ' discinfo.asp?aid="&rs ( "aid" ) &"Stcid="&rs ( "cid" ) &"&tid="&rs ( " tid" ) Sc"&mci 
d="&rs("meid")&"' >View the whole discussion</ax/f ontx/TD></TR>" ) 

Response.Write("</TABLE>") 
rs .Close 
en.Close 
Set rs = nothing 
Set en = nothing 

%> 
<br>Press back button to return to previous page 
</TD> 

</TR> 
</TABLE> 
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</BODY> 
</HTML> 
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sa. asp 

Τύπος : BackGround 

Ενέργεια : Καλείται όταν κάποιος δώσει τρεις φορές λάθος κωδικό για να 

κλείσει το session και να του ζητήσει να ξανακάνει login. 

Μετάβαση : -

<% 

session.Abandon 

Response.Redirect "http://localhost/syim2/" 

%> 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Γ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SYIM 

Introduction to HTML basics. 

Assignment 1 

Dear trainee 

As part of your first Assignment you have to construct a simple HTML page with the 

following information included. 

This is my first page (size i) 

Name : (Bold and Italics, size 2) 

Sname: (Bold and Italics size 2) 

Personal details: (Underline) 

Age: 

Current occupation: 

Academic skills: 

Hobbies: (BoìJì 

a. 

b. 

c. 

General information about yourself: 

Copy Right: <your name> (size 5) 

You may not find out how to break lines appropriately but do not worry about it 

as this is a part of next week tutorial... 

If you have any further questions please do not hesitate to contact me ( tutor@uom.gr) 
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Remember that Assignment 1 is due by 17/10/99 
Enjoy ... 

Introduction to HTML basics. 

Assignment 2 

Dear trainee 

As part of your second Assignment you have to construct a simple HTML page with 

the following information included. 

Your page has to look exactly as in the instructions provided below. 

This is my Second page (size 1 in center) 

(horizontal ruler) 

(paragraph) 

Name : 

Sname: 

(Bold and Italics, size 2) 

(Bold and Italics size 2) 

(paragraph) 

Personal details: (Underline in unordered list ) 

Age: 

Current occupation: 

Academic skills: 

(Two blank lines space) 

City attractions (in an ordered list and provide a short 

description of each of the attraction) 

(for example: 

1. White Tower 

( it was constructed in ...and it is located in the port of city... etc..) 

2. 

3. 
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4. 

(horizontal ruler) 

Provide any sample you want to demonstrate the use of predefine tag <pre> 

(horizontal ruler) 

Copy Right: <your name> (size 5) 

(include in comment format your home address and your telephone) 

You may not enter the real home address and phone number if you do not whish 

to do so (for privacy reasons), and despite the title all the rest text is not centered 

justified... 

If you have any further questions please do not hesitate to contact me ( tutor@uom.gr) 

Remember that Assignment 2 is due to 24/10/99 

Enjoy ... 

Introduction to HTML basics. 

Assignment 3 

Dear trainee 

The third Assignment is a "free subject". You have to prepare a final project (not 
more than two or three pages long) on a topic you like. Try to include as many of the 
tags you have learned (i.e. links to other sites, images etc.) to create an attractive and 
comprehensive project. 

If you have any further questions please do not hesitate to contact me ( tutor@uom.gr) 

Remember that Assignment 3 is due to 7/11/99 

Looking forward receiving your assignments 

Have fun ... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SYIM 

SYIM EVALUATION QUESTIONNAIRE 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ SYIM 

From SYIM@zeus.it.uom.gr Mon Nov 8 11:15:40 1999 

Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it.uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id LAA08184 

for <tsinakos@uom.gr>; Mon, 8 Nov 1999 11:15:40 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 

Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus.it.uom.gr with 

Microsoft SMTPSVC(5.5.1877.197.19) ; 

Mon, 8 Nov 1999 11:22:49 +0200 

Date: Mon, 08 Nov 1999 11:22:49 GTB Standard Time 

To: tsinakos@uom.gr 

Subject: SYIM Evaluation Form 

X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 

Message-ID: <003d94922 09 0 8b9ZEUS@zeus.it.uom.gr> 

Status: RO 

X-Status: 

recipient : tsinakos@uom.gr 

subject : SYIM Evaluation Form 

Use_symbols_icons : 3 

User_Friendly : 5 

Easy_Kavigation : 5 

Speed_Access : 7 

Interest : 5 

Cultural_Appropriateness : 7 

feedback_quantity : 7 

Clarity_Instructions : 4 

Loopback_program : 7 

Use_text : 5 

Use_Graphics : 5 

Contribution_Context_Comprehension : 5 

specificity_feedback : 7 

Use_fonts : 5 

Additional_comments : 

submit : Send my evaluation! 

Authenticity : 4 

Interactivity : 5 

other_infol : 

status : students 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 

http://www.flicks.com/ 
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From SYIM@zeus.it.uom.gr Mon Nov 8 11:17:20 1999 
Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it.uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id LAA16347 
for <tsinakos@uom.gr>; Mon, 8 Nov 1999 11:17:20 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 
Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus.it.uom.gr with 
Microsoft SMTPSVC(5.5.1877.197.19); 

Mon, 8 Nov 1999 11:24:29 +0200 
Date: Mon, 08 Nov 1999 11:24:29 GTB Standard Time 
To: tsinakos@uom.gr 
Subject: SYIM Evaluation Form 
X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 
Message-ID: <0023429240908b9ZEUS@zeus.it.uom.gr> 
Status : R0 
X-Status: 

recipient : tsinakos@uom.gr 
subject : SYIM Evaluation Form 
Use_symbols_icons : 6 
User_Friendly : 6 
Easy_Navigation : 5 
Speed_Access : 5 
Interest : 4 
Cultural_Appropriateness : 4 
feedback_quantity : 6 
Clarity_Instructions : 6 
Loopback_program : 6 
Use_text : 6 
Use_Graphics : 5 
Contribution_Context_Comprehension : 6 
specificity_feedback : 6 
Use_fonts : 6 
Additional_comments : I suggest more content as other serious HTML 
subjects weren't mentioned and an effort to avoid the mistakes of the 
program(bugs,..) The content's appearance was great and the results 
were good.Better charts will help as those used are not so well 
looking. 
Lastly,I suggest the program to be divided in parts depending the 
interest each student show and in groups of novice and better know 
the session. General,it's a very interesting program And I would like 
to participate in another session. 

submit : Send my evaluation! 
Authenticity : 3 
Interactivity : 6 
other_infol : 
status : students 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 
http://www.flicks.com/ 
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From SYIM@zeus.it.uom.gr Wed Nov 10 12 45:48 1999 

Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id MAA30618 

for <tsinakos@uom.gr>; Wed, 10 Nov 1999 12:45.47 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 

Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus it.uom.gr with 

Microsoft SMTPSVC(5.5.1877.197.19) ; 

Wed, 10 Nov 1999 12:53:01 +0200 

Date: Wed, 10 Nov 1999 12:53:01 GTB Standard Time 

To: tsinakosSuom gr 

Subject: SYIM Evaluation Form 

X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 

Message-ID: <0010c0153100ab9ZEUS@zeus it.uom.gr> 

Status : RO 

X-Status: 

recipient : tsmakos@uom.gr 

subject : SYIM Evaluation Form 

Use_symbols_icons : 6 

User_Friendly : 7 

Easy_Navigation : 7 

Speed_Access : 5 

Interest : 7 

Cultural_Appropriateness : 7 

feedback_quantity : 5 

Clarity_Instructions : 7 

Loopback_program · 6 

Use_text : 6 

Use_Graphics . 6 

Contribution_Context_Comprehension : 7 

specificity_feedback . 7 

Use_fonts : 6 

Additional_comments : the whole idea it was perfect'ι really enjoy 

it.if ι had a litle more time it could be better.(speaking by my 

self) 

as a suggestion ι think you should improve the speed of 

access in the message-board.ι spend many minutes trying to 

read or write a message, (maybe this delay has to do with my 

connection
1
') the tutorial was So Simple but ecxellent''(good 30b) 

1 didnt have idea about web pages and 1 think now 1 am ready 

to make a nice one!'(1 have seen many books but it was diffi 

calt for reading.a lot of details for a beginner
1
) 

finally I think that it was a grate idea we could see 

our mistakes in the assmgments as a feedback 

and some comments or advices about improving them' 

m conclusion 1 think it was a GRATE WORK ''' 

really enjoy working with my class and you'' 

waiting for your news and hopping to meet each other 

some day
1
' 

submit : Send my evaluation
1 

Authenticity : 7 

Interactivity : 7 

other_mfol : 

status : students 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 
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From SYIM@zeus.it.uom.gr Wed Nov 10 14:31:15 1999 
Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it.uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id OAA25061 
for <tsinakos@uom.gr>; Wed, 10 Nov 1999 14:31:14 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 
Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus.it.uom.gr with 
Microsoft SMTPSVC(5.5.1877.197.19); 

Wed, 10 Nov 1999 14:38:29 +0200 
Date: Wed, 10 Nov 1999 14:38:29 GTB Standard Time 
To: tsinakos@uom.gr 
Subject: SYIM Evaluation Form 
X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 
Message-ID: <O0 0fe293 812Oab9ZEUS@zeus.it.uom.gr> 
Status: R0 
X-Status: 

recipient : tsinakos@uom.gr 
subject : SYIM Evaluation Form 
Use_symbols_icons : 6 
User_Friendly : 6 
Easy_Navigation : 5 
Speed_Access : 7 
Interest : 6 
Cultural_Appropriateness : 5 
feedback_quantity : 6 
Clarity_Instructions : 6 
Loopback_program : 4 
Use_text : 6 
Use_Graphics : 6 
Contribution_Context_Comprehension : 5 
specificity_feedback : 5 
Use_fonts : 5 
Additional_comments : *The lessons were very helpful and enjoyable.I 
think this is the way every "book" should be written. 
*I had the chance to have all my questions answered,in opposition to 
the class-held lesson. 
*It would be helpful to continue the SYIM program in a steady 
bases.Not only for HTML issues but also for every other subject that 
it would be possible to collect information. 
*I was very glad to participate in this program. 
submit : Send my evaluation! 
Authenticity : 6 
Interactivity : 7 
other_infol : 
status : students 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 
http://www.flicks.com/ 
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From SYIM@zeus.it.uom.gr Wed Nov 10 14:52:04 1999 
Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it.uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id OAA25489 
for <tsinakos@uom.gr>; Wed, 10 Nov 1999 14:52:03 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 
Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus.it.uom.gr with 
Microsoft SMTPSVC(5.5.1877.197.19) ; 

Wed, 10 Nov 1999 14:59:18 +0200 
Date: Wed, 10 Nov 1999 14:59:18 GTB Standard Time 
To: tsinakos@uom.gr 
Subject: SYIM Evaluation Form 
X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 
Message-ID: <0010el859120ab9ZEUS@zeus.it.uom.gr> 
Status: RO 
X-Status: 

recipient : tsinakos@uom.gr 
subject : SYIM Evaluation Form 
Use_symbols_icons : 6 
User_Friendly : 7 
Easy_Navigation : 6 
Speed_Access : 6 
Interest : 7 
Cultural_Appropriateness : 6 
feedback_quantity : 6 
Clarity_Instructions : 7 
Loopback_program : 6 
Use_text : 6 
Use_Graphics : 7 
Contribution_Context_Comprehension : 7 
specificity_feedback : 7 
Use_fonts : 5 
Additional_comments : I find SYIM an excellent idea for teaching 
with cool interface and satisfactory implementation. I'm looking 
forward to participating in any similar future programs. 
Drawbacks (not for SYIM, but the tutor): I didn't get some answers 

on the misconceptions part. 

submit : Send my evaluation! 
Authenticity : 7 
Interactivity : 7 
other_infol : 
status : teacher 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 
http ://www.flicks.com/ 
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From SYIM@zeus.it.uom.gr Wed Nov 10 14:58:06 1999 
Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it.uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id OAA26599 
for <tsinakos@uom.gr>; Wed, 10 Nov 1999 14:58:05 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 
Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus.it.uom.gr with 
Microsoft SMTPSVC(5.5.1877.197.19); 

Wed, 10 Nov 1999 15:05:20 +0200 
Date: Wed, 10 Nov 1999 15:05:20 GTB Standard Time 
To: tsinakos@uom.gr 
Subject: SYIM Evaluation Form 
X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 
Message-ID: <000252005130ab9ZEUS@zeus.it.uom.gr> 
Status : RO 
X-Status: 

recipient : tsinakos@uom.gr 
subject : SYIM Evaluation Form 
Use_symbols_icons : 6 
User_Friendly : 7 
Easy_Navigation : 4 
Speed_Access : 5 
Interest : 6 
Cultural_Appropriateness : 5 
feedback_quantity : 5 
C1arity_Instructions : 7 
Loopback program : 3 
Use_text : 6 
Use_Graphics : 6 
Contribution_Context_Comprehension : 6 
specificity_feedback : 5 
Use_fonts : 5 
Additional_comments : I really enjoyed using the SYIM program! I 
found it very helpful, interesting and easy to use. I believe it can 
attract a student's interest and offer just as much or even more than 
a personal contact in a classroom. 
-->I think though, that the three urls that were needed should be 
united into one meaning that it is difficult to memorise all those 
long Urls for the Web-conference and the Tutorials-context.My 
personal opinion is that in the page of SYIM besides the link (View 
your evaluation) there could be two links leading to the Web-
conference and to the contex material. 
-->Another thing that I would like to point is that in the context-
material page a search-machine could be useful because although there 
were only 8 lessons , when there is a need to read about a specific 
topic, I find it difficult searching through the lessons. I think 
that the simplest solution could be some keywords that indicate the 
context in every lesson. 
-->At this point I'd like to say that I found the layout of the 
lessons very friendly as well as the language that was used. 
-->Moreover as far as the misconceptions are conserned,I liked the 
fact that I could ask as many qustions I wanted and they were 
answered in a very short time. 
-->Finally i would like to express my positive opinion about the web-
conference. I found the entire idea very interesting and I enjoyed 
the contact we had with each other 
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Moreover the ideas we exchanged, and the comments of the tutor were 
extremely helpful for all of us. After all two (and more) heads are 
always better than one. 

In a few words, I believe that with some minor adjustments, this 
program is an ideal tool for this kind of teaching method and I'm 
really happy I partecipated in it. 
Thanks for everything... 
submit : Send my evaluation! 
Authenticity : 5 
Interactivity : 7 
other_infol : 
status : students 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 
http ://www.flicks.com/ 
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From SYIM@zeus.it.uom.gr Wed Nov 10 15:46:10 1999 
Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it.uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id PAA19921 
for <tsinakos@uom.gr>; Wed, 10 Nov 1999 15:46:10 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 
Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus.it.uom.gr with 
Microsoft SMTPSVC(5.5.1877.197.19); 

Wed, 10 Nov 1999 15:53:24 +0200 
Date: Wed, 10 Nov 1999 15:53:24 GTB Standard Time 
To: tsinakos@uom.gr 
Subject: SYIM Evaluation Form 
X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 
Message-ID: <00278245313 0ab9ZEUS@zeus.it.uom.gr> 
Status : R0 
X-Status: 

recipient : tsinakos@uom.gr 
subject : SYIM Evaluation Form 
Use_symbols_icons : 6 
User_Friendly : 6 
Easy_Navigation : 7 
Speed_Access : 7 
Interest : 7 
Cultural_Appropriateness : 7 
feedback_guantity : 3 
Clarity_Instructions : 7 
Loopback_program : 3 
Use_text : 6 
Use_Graphics : 6 
Contribution_Context_Comprehension : 7 
specificity_feedback : 6 
Use_fonts : 5 
Additional_comments : 
submit : Send my evaluation! 
Authenticity : 7 
Interactivity : 5 
other_infol : 
status : students 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 
http://www.flicks.com/ 

From SYIM@zeus.it.uom.gr Thu Nov 11 09:08:29 1999 
Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it.uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id JAA12 607 
for <tsinakos@uom.gr>; Thu, 11 Nov 1999 09:08:28 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 
Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus.it.uom.gr with 
Microsoft SMTPSVC(5.5.187 7.197.19); 

Thu, 11 Nov 1999 09:15:47 +0200 
Date: Thu, 11 Nov 1999 09:15:47 GTB Standard Time 
To: tsinakos@uom.gr 
Subject: SYIM Evaluation Form 
X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 
Message-ID: <001d04715070cb9ZEUS@zeus.it.uom.gr> 
Status : R0 
X-Status: 
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recipient : tsinakos@uom.gr 
subject : SYIM Evaluation Form 
Use_symbols_icons : 6 
User_Friendly : 5 
Easy_Navigation : 6 
Speed_Access : 7 
Interest : 6 
Cultural_Appropriateness : 7 
feedback_quantity : 5 
Clarity_Instructions : 6 
Loopback_program : 5 
Use_text : 6 
Use_Graphics : 5 
Contribution_Context_Comprehension : 7 
specificity_feedback : 6 
Use_fonts : 6 
Additional_comments : It was a quite interesting program. I was able 
to see all of my questions answered and all tutors comments in one 
place! The only difficulty was the long password that I had to 
remember in order to access the program. 
In general it was a very good program and I would also like to 
participate in another similar session in the future. 

submit : Send my evaluation! 
Authenticity : 6 
Interactivity : 5 
other_infol : 
status : students 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 
http://www.flicks.com/ 

433 

mailto:tsinakos@uom.gr
http://www.flicks.com/


From SYIM@zeus.it.uom.gr Thu Nov 11 11:48:26 1999 
Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it.uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id PAA29853 
for <tsinakos@uom.gr>; Wed, 10 Nov 1999 15:46:25 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 
Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus.it.uom.gr with 
Microsoft SMTPSVC(5.5.1877.197.19) ; 

Thu, 11 Nov 1999 11:59:48 +0200 
Date: Thu, 11 Nov 1999 11:59:48 GTB Standard Time 
To: tsinakos@uom.gr 
Subject: SYIM Evaluation Form 
X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 
Message-ID: <0006537 5313 0ab9ZEUS@zeus.it.uom.gr> 
Status: RO 
X-Status: 

recipient : tsinakos@uom.gr 
subject : SYIM Evaluation Form 
Use_symbols_icons : 6 
User_Friendly : 6 
Easy_Navigation : 7 
Speed_Access : 7 
Interest : 7 
Cultural_Appropriateness : 7 
feedback_quantity : 4 
Clarity_Instructions : 7 
Loopback_program : 3 
Use_text : 6 
Use_Graphics : 6 
Contribution_Context_Comprehension : 7 
specificity_feedback : 6 
Use_fonts : 5 
Additional_comments : 
submit : Send my evaluation! 
Authenticity : 7 
Interactivity : 5 
other_infol : 
status : students 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 
http ://www.flicks.com/ 
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From SYIM@zeus.it.uom.gr Fri Nov 12 08:42:32 1999 
Received: from zeus.it.uom.gr (zeus.it.uom.gr [193.92.81.90]) 

by uom.gr (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id IAA01520 
for <tsinakos@uom.gr>; Fri, 12 Nov 1999 08:42:31 +0200 (EET) 

From: SYIM@zeus.it.uom.gr 
Received: from zeus ([193.92.81.90]) by zeus.it.uom.gr with 
Microsoft SMTPSVC(5.5.1877.197.19) ; 

Fri, 12 Nov 1999 08:49:50 +0200 
Date: Fri, 12 Nov 1999 08:49:50 GTB Standard Time 
To: tsinakos@uom.gr 
Subject: SYIM Evaluation Form 
X-Mailer: Flicks Softwares OCXMail 2.2> 
Message-ID: <000875049060cb9ZEUS@zeus.it.uom.gr> 
Status: RO 
X-Status: 

recipient : tsinakos@uom.gr 
subject : SYIM Evaluation Form 
Use_symbols_icons : 6 
User_Friendly : 5 
Easy_Navigation : 5 
Speed_Access : 7 
Interest : 6 
Cultural_Appropriateness : 6 
feedback_quantity : 5 
Clarity_Instructions : 6 
Loopback_program : 5 
Use_text : 6 
Use_Graphics : 6 
Contribution_Context_Comprehension : 6 
specificity_feedback : 6 
Use_fonts : 5 
Additional_comments : Nice and simple program to use. 
Though some improvements are necessary such as: 
Features to delete a student, or to change student's properties (e-
mail address for example). 
The ability to insert a new trainee is another opt: in to consider. 
In general it was a handy and useful program since < li my comments 
regarding each student's performance or queries are e-_sily browsed 
and reviewed. 

submit : Send my evaluation! 
Authenticity : 5 
Interactivity : 6 
other_infol : 
status : teacher 

Sent by Flicks Software's OCXMail: Unregistered Version 
http ://www.flicks.com/ 
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