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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στο γενικότερο χώρο της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και ειδικότερα στα προσαρµοστικά διαδικτυακά εκπαιδευτικά 

συστήµατα (Π∆ΕΣ) µε βάση το σηµασιολογικό διαδίκτυο, στον τρόπο σχεδιασµού  

και κατ’ επέκταση στον τρόπο υλοποίησής τους.   

Ο ισχύων τρόπος σχεδιασµού συστηµάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

προσφέρει ελάχιστο χώρο για επαναχρησιµοποίηση και κοινή χρήση του 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου, δοµικών υλικών γνώσης και λειτουργικότητας. 

Επιπρόσθετα, στα συστήµατα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης συχνά υπάρχει έλλειψη 

καλής συγγραφικής διαδραστικότητας µε αποτέλεσµα να χρειάζονται προσόντα 

προγραµµατισµού σε γλώσσα χαµηλού επιπέδου από τους συγγραφείς εκπαιδευτικής 

ύλης. Τα επιπλέον προβλήµατα σχετίζονται µε τις αυξανόµενες απαιτήσεις για 

ευελιξία  και προσαρµοστικότητα του εκπαιδευτικού περιεχοµένου καθώς και για την 

επαναχρησιµοποίηση και κοινή χρήση των µαθησιακών δοµών και αντικειµένων.  

Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην µελέτη  των προσπαθειών  

στον χώρο του σηµασιολογικού δικτύου και των οντολογιών,  οι οποίες  αποτελούν 

έναν νέο ερευνητικό πεδίο,  όσον αφορά την ανάπτυξη νέων µεθόδων και προτύπων 

διδακτικού υλικού.   Σκοπός είναι η επίτευξη καλύτερης προσαρµογής και ευχρηστίας 

για τους χρήστες, καθώς και νέες µέθοδοι και τύποι σειράς µαθηµάτων που 

συµµορφώνονται µε την ιδέα του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου.  

Στην διατριβή αυτή παρουσιάζεται µια καινοτόµος προσέγγιση ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που παρέχει την δυνατότητα 

συγγραφής και παρουσίασης  µιας οντολογιοστρεφούς  σειράς µαθηµάτων στο 

γνωστικό πεδίο των µικροϋπολογιστών µε βάση τους θεµατικούς χάρτες. Οι 

θεµατικοί χάρτες (ΘΧ)  προσφέρουν µια προσέγγιση βασισµένη σε αναγνωρισµένα 

πρότυπα για την δηµιουργία εκπαιδευτικών οντολογιών και εκπαιδευτικών υλικών  

Στην παρούσα εργασία  δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία για 

αποτελεσµατικό σχεδιασµό  που πιστεύουµε ότι συνεργούν στην ανάπτυξη 

λογισµικών υλικών υψηλής ποιότητας.  Ακολουθώντας µια µεθοδολογία µε επίκεντρο 

τον φοιτητή παρέχεται η βεβαιότητα ότι η σχεδίαση των ηλεκτρονικών 

εκπαιδευτικών πηγών καθοδηγείται από τις ανάγκες των φοιτητών και όχι της 

τεχνολογίας. Επίσης επιδίδεται σε θέµατα ποιότητας, χρησιµοποιησιµότητας και 



αξιολόγησης βεβαιώνοντας τους χρήστες (φοιτητές και εκπαιδευτικούς) ότι οι 

προτεραιότητές τους λαµβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης .   

 Ειδικότερα οι στόχοι της ερευνητικής προσπάθειας αφορούν : 

 Βιβλιογραφική έρευνα και αποτίµηση των ερευνητικών προβληµάτων που 

απορρέουν από σχετικές προηγούµενες εργασίες στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, µε 

σκοπό την πρόταση µιας µεθοδολογίας σχεδιασµού ενός προσαρµοστικού 

διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος  µέσα από την ταξινόµηση και την ανάλυση 

των κατευθυντήριων γραµµών που προέκυψαν. 

Εντοπισµό των εννοιολογικών και τεχνολογικών περιορισµών αλλά και των 

απαιτήσεων και λειτουργικοτήτων  των σύγχρονων συστηµάτων ηλεκτρονικής  

µάθησης και τις πιθανές προσεγγίσεις για την επίλυση  τους. 

Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση του πιλοτικού συστήµατος TM-TUTOR 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που καθορίστηκαν κατά την µεθοδολογία 

σχεδιασµού, µε σκοπό την παροχή αποτελεσµατικών λογισµικών για την παροχή 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προσαρµοσµένης στις εξατοµικευµένες µαθησιακές 

ανάγκες κάθε φοιτητή.  

Το TM-TUTOR αναπτύχθηκε µε σκοπό να προσφέρει µια νέα µεθοδολογία 

για ένα ολοκληρωµένο προσαρµοστικό εννοιολογικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

σύστηµα,  το οποίο θα εµπεριέχει και ένα λογισµικό εργαλείο συγγραφής και 

διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού και οπωσδήποτε θα είναι επαναχρησιµοποιήσιµο 

και διαλειτουργικό. Το προτεινόµενο σύστηµα περιλαµβάνει: εννοιολογικό 

(οντολογικό) γνωστικό αντικείµενο, τράπεζα εκπαιδευτικών πληροφορικών πηγών, 

απεικόνιση της σειράς µαθηµάτων, προσαρµογή και εξατοµίκευση. Το θεµελιώδες 

χαρακτηριστικό  του συστήµατος είναι η µορφοποιηµένη ταξινόµηση του γνωστικού 

αντικειµένου. Υποστηρίζει όχι µόνο την αποτελεσµατική υλοποίηση της 

απαιτούµενης λειτουργικότητας αλλά και την ανεγνωρισµένη τυποποίηση µε τη 

χρήση του προτύπου των ΘΧ, δίνοντας τη δυνατότητα για   την επαναχρησιµοποίηση, 

την από κοινού χρήση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού καθώς και αυξηµένες 

δυνατότητες προσαρµοστικότητας, συµπερασµατολογίας και εξατοµίκευσης. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήµατα της παρούσης διατριβής κάλυψαν 

ένα σηµαντικό τµήµα της έρευνας σχετικά µε τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά 

συστήµατα. Καθώς οι τεχνολογίες του Σηµασιολογικού Ιστού εξελίσσονται συνεχώς, 

νέες προοπτικές εµφανίζονται για περαιτέρω έρευνα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Οι  συνεχείς και επιτυχείς προσπάθειες προόδου στον τοµέα της ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας καθώς επίσης και η εξέλιξη του διαδικτύου έχουν οδηγήσει σε νέες 

µεθόδους διδασκαλίας και εκπαίδευσης οι οποίες είναι δυνατόν να συνοψισθούν υπό 

τον γενικό όρο ηλεκτρονική εκπαίδευση (eLearning) [Sloman, 2001]. 

Η έρευνα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και στα διαδικτυακά εκπαιδευτικά 

συστήµατα, . συνδυάζει ενδιαφέροντα και προσπάθειες από διάφορα γνωστικά πεδία. 

Αρχίζοντας από τα παραδοσιακά Ευφυή Συστήµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας (ITS) 

και προχωρώντας προς τα διαδικτυακά και υπερµεσικά συστήµατα, ανακαλύπτουµε 

ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον στην εφαρµογή προσαρµογής και εξατοµίκευσης των 

πληροφοριών που προσφέρονται στους χρήστες. Εποµένως, o σχεδιασµός  και η 

ανάπτυξη  συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης  είναι ένας απαιτητικός τοµέας  

έρευνας, και επικεντρώνεται στη διερεύνηση  ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών µε 

σκοπό την παροχή εξατοµικευµένης µάθησης  και τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας [Brusilovski et al, 1998; Murray, 1999; Brusilovski, 2000, 

Conlan, 2002; Dolog, et al 2004; Conlan, 2000]. 

Στο παρελθόν τα Ευφυή Εκπαιδευτικά Συστήµατα  (ITS), παραδοσιακά 

συµπεριλάµβαναν την γνώση των ειδικών στην δοµή της εκπαιδευτικής ύλης και 

χρησιµοποιούσαν  τα κατάλληλα µοντέλα για την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

συστηµάτων. Εν τούτοις συστήµατα της µορφής αυτής δεν ικανοποιούσαν τις 

απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.  Ένας από τους περιορισµούς των 

συστηµάτων αυτών προέρχονταν από το γεγονός ότι δέσµευαν τον φοιτητή και 

περιόριζαν τις ευκαιρίες προς τον εκπαιδευόµενο να διερευνήσει θέµατα, τα οποία το 

σύστηµα θεωρούσε ότι έχουν ελάχιστη σχέση µε το γνωστικό πεδίο [Burns, 1988; 

Shute, 1996; Brusilovski,  1999]. 

Αργότερα τα ITS  χρησιµοποίησαν την εµπειρία σε σχέση  µε το πεδίο 

γνώσης, τον εκπαιδευόµενο και τις εκπαιδευτικές στρατηγικές για την υποστήριξη 

της ευέλικτης  και εξατοµεικευµένης διδασκαλίας. [Murray, 1999]. Ένας από τους 

σκοπούς αυτών των ITS ήταν η προσαρµοσµένη παράδοση του εκπαιδευτικού 
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υλικού. Η πλειονότης αυτών των συστηµάτων συγχωνεύει το εκπαιδευτικό υλικό, το 

παιδαγωγικό µοντέλο και το µοντέλο  του εκπαιδευόµενου σε µία µόνο µηχανή, 

δηµιουργώντας ένα σύστηµα το οποίο προσαρµόζεται αποτελεσµατικά αλλά είναι 

πολύ δύσκολο να  επαναχρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς [Nakabayashi,  et al,  

1997; Kurhila, et al,  2000]. 

Τα προσαρµοσµένα υπερµέσα  απετέλεσαν ένα νεότερο γνωστικό πεδίο 

έρευνας [Mizoguchi et al, 1996 ; Brusilovsky et al, 1998; De Bra  et al, 1999]. Τα 

συστήµατα προσαρµοσµένων υπερµέσων (AHS) εφαρµόζουν εκπαιδευτικά µοντέλα 

διαφόρων µορφών για την προσαρµογή της εκπαιδευτικής ύλης µε τη βοήθεια 

συνδέσεων σελίδων υπερµέσων µε τον χρήστη. Τα κύρια προβλήµατα τα οποία 

σχετίζονται µε την χρήση εκπαιδευτικών υπερµέσων αναφέρονται: στην νοητική 

υπερφόρτιση, στον υπερµεσικό αποπροσανατολισµό, στην φτωχή αφηγηµατική και 

εννοιολογική ικανότητα  και στην αδυναµία  επαναχρησιµοποίησης του 

εκπαιδευτικού υλικού [Conlan, 2000;  Brusilovsky, 2001; De Bra  et al, 2002].  

Εννοιολογικά προσανατολισµένες αρχιτεκτονικές (µε βάση τις οντολογίες) 

είναι σε θέση να προσφέρουν µια εξαιρετική λύση στην ανάπτυξη νέας γενιάς 

εκπαιδευτικών συστηµάτων. Εννοιολογικές (οντολογικές) δοµές, όπως οι 

εννοιολογικοί χάρτες (concept maps), οι θεµατικοί χάρτες (topic maps) και τα 

εννοιολογικά γραφήµατα (conceptual graphs) παρουσιάζουν εξαιρετικές δυνατότητες 

για την οργάνωση, την επεξεργασία και την απεικόνιση ενός γνωστικού πεδίου καθώς 

και την δηµιουργία προσαρµοσµένων φοιτητικών µοντέλων στα ∆ιαδικτυακά 

Εκπαιδευτικά Συστήµατα (∆ΕΣ)  (Web Based Educational Systems- WBES) [Murray, 

1998 ;  Mizoguchi et al, 2000; Bourdeau et al, 2000 ; Aroyo et al, 2002]. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην µελέτη  των δυνατοτήτων τις 

οποίες προσφέρουν το σηµασιολογικού δίκτυο και οι οντολογίες  σχετικά µε τη 

ανάπτυξη νέων τρόπων παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού.   Σκοπός είναι η 

επίτευξη καλύτερης προσαρµογής και ευχρηστίας για τους φοιτητές, καθώς και νέες 

µέθοδοι και τύποι σειράς µαθηµάτων που εµπεριέχουν την ιδέα του Σηµασιολογικού 

∆ιαδικτύου.  Το σηµασιολογικό διαδίκτυο παρέχει νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη 

διαδικτυακών εφαρµογών έχοντας ως σκοπό να προσφέρει ευφυέστερη πρόσβαση και 

διαχείριση των διαδικτυακών πληροφοριών και σηµασιολογικά πλουσιότερα µοντέλα  

εφαρµογών [Devedzic, 2001; Stojanovic et al, 2001; Woelk, 2002]. Εντός του 

περιβάλλοντος του σηµασιολογικού δικτύου υπάρχει η τεχνολογία που επιτρέπει την 

επίτευξη επαναχρησιµοποίησης (reuse), κοινής χρήσης (sharing) και 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 3

διαλειτουργικότητας (interoperability) µεταξύ των διαδικτυακών εφαρµογών. 

Μορφοποιηµένες ταξινοµήσεις, οντολογίες και τα υπάρχοντα ανεγνωρισµένα 

πρότυπα του διαδικτύου, όπως  XML, RDF, XTM, OWL, OWL_S και RuleML 

επιτρέπουν την προδιαγραφή του εκπαιδευτικού υλικού µε έναν ανεγνωρισµένο, 

τυποποιηµένο και συγκεκριµένο τρόπο [Allert et al, 2002 ; de Kereki, 2003 ; 

Devedzic, 2003]. Όλες αυτές οι προσπάθειες συγκλίνουν µε αποκλειστικό σκοπό την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας µε την 

συνεργασία των τεχνολογιών του σηµασιολογικού δικτύου µε σκοπό την επίτευξη 

βελτίωσης της προσαρµοστικότητας και ευχρηστίας για απλούς χρήστες και οµάδες 

χρηστών .   

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στο γενικότερο χώρο της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης και ειδικότερα στα προσαρµοστικά διαδικτυακά εκπαιδευτικά 

συστήµατα (Π∆ΕΣ) µε βάση το σηµασιολογικό διαδίκτυο, στον τρόπο σχεδιασµού  

και κατ’ επέκταση στον τρόπο υλοποίησής τους.  

Από την βιβλιογραφική µελέτη διαπιστώθηκε ότι ένα µεγάλο τµήµα της 

έρευνας στα εκπαιδευτικά συστήµατα επικεντρώνεται στη παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού υλικού  µε την τεχνολογία των οντολογιών [Aroyo  & Dicheva, 2002; 

Devedzic, 2001; Mizoguchi & Bourdeau, 2000] και εστιάζεται στην 

επαναχρησιµοποίηση και την από κοινού χρήση της γνώσης [Chen et al. 1998; Ikeda 

et al., 1997].  

Ένα βασικό πρόβληµα, έγκειται στο γεγονός ότι οι υπάρχουσες προσεγγίσεις 

για την δηµιουργία των εκπαιδευτικών συστηµάτων , είναι µάλλον µη 

αποτελεσµατικές. Ο ισχύων τρόπος σχεδιασµού συστηµάτων της µορφής αυτής 

προσφέρει ελάχιστο χώρο για επαναχρησιµοποίηση και κοινή χρήση του 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε η έλλειψη εύχρηστων και 

αποτελεσµατικών λογισµικών εργαλείων  συγγραφής  για τους σχεδιαστές και 

δηµιουργούς εκπαιδευτικών σειρών µαθηµάτων [Devedzic, 2002; Stojanovic et al, 

2001 ; de Kereki, 2003].  Από τη βιβλιογραφική µελέτη προέκυψε επίσης ότι 

υπάρχουν προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε τις αυξανόµενες απαιτήσεις για 

ευελιξία  και προσαρµοστικότητα του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, καθώς και για 

την επαναχρησιµοποίηση και κοινή χρήση των µαθησιακών δοµών και αντικειµένων. 

[Devedzic et al., 2002]. Ένα ακόµη πρόβληµα είναι ότι η αποτίµηση των υπαρχόντων 
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συστηµάτων είναι δύσκολη καθώς δεν υπάρχει κοινή αναφορά στην αρχιτεκτονική 

ούτε και αναγνωρισµένα πρότυπα προσέγγισης.. Τέλος, εµφανίζεται µια αυξανόµενη 

ανάγκη για αποτελεσµατικά λογισµικά εργαλεία για τους σχεδιαστές και τους 

δηµιουργούς προσαρµοστικών WBES. 

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η διερεύνηση  και επίλυση των 

προβληµάτων που αναφέρονται στην σχεδίαση και υλοποίηση ενός διαδικτυακού 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε εννοιολογική δοµή. 

 Θεµελιώδες χαρακτηριστικό  του συστήµατος αποτελεί η  εννοιολογική δοµή 

του εκπαιδευτικού υλικού, η οποία  µπορεί να δηµιουργηθεί έτσι ώστε να αναπαριστά 

µία οντολογία  που θα παρέχει  ένα ευρέως αποδεκτό λεξιλόγιο για την απεικόνιση 

της γνώσης του εκπαιδευτικού αντικειµένου. Με τον τρόπο αυτό η οντολογία θα 

καθορίζει τις έννοιες που εµπεριέχονται  στο εκπαιδευτικό αντικείµενο και τον τρόπο 

που συνδέονται µεταξύ τους. 

Όλα τα παραπάνω απαιτούν την ανάπτυξη νέων µεθόδων για την οργάνωση 

και επεξεργασία, τον συνδυασµό, την   συγχώνευση, την επαναχρησιµοποίηση και 

την κοινή χρήση των δοµικών υλικών της εκπαιδευτικής ύλης.  Η τεχνολογία των 

µεταδεδοµένων θεωρείται απαραίτητη για την επαναχρησιµοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού. Η χρήση µεταδεδοµένων θα επιτρέψει τους σχεδιαστές 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων να εφαρµόσουν θεωρίες λογισµού σε σχέση µε τα 

δεδοµένα Λογισµός της µορφής αυτής, µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί και σε ένα 

ευρύτερο περιβάλλον κατανεµηµένων δεδοµένων. Τµήµα αυτής της διατριβής 

αποτελεί η έρευνα του τρόπου παροχής λογισµού στο σηµασιολογικό διαδίκτυο µε 

ιδιαίτερη εστίαση στις τεχνικές εξατοµίκευσης.  

Η ερευνητική προσπάθεια εστιάζεται στη σχεδίαση ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος συγγραφής και εκπαίδευσης, µε πιλοτική εφαρµογή στο αντικείµενο  

µικροϋπολογιστές – µικροελεγκτές. Για την υλοποίηση του συστήµατος θα γίνει  

χρήση οντολογιών οι οποίες βασίζονται στους θεµατικούς χάρτες (topic maps). Οι 

θεµατικοί χάρτες προσφέρουν µία προσέγγιση µε ανεγνωρισµένα πρότυπα για την 

δηµιουργία εκπαιδευτικών οντολογιών καθώς επίσης και τµηµάτων του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Ειδικότερα οι στόχοι της ερευνητικής προσπάθειας 

αφορούν : 

 Βιβλιογραφική έρευνα και αποτίµηση των ερευνητικών προβληµάτων που 

απορρέουν από σχετικές προηγούµενες εργασίες στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, µε 

σκοπό την πρόταση µιας µεθοδολογίας σχεδιασµού ενός προσαρµοστικού 
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διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος  µέσα από την ταξινόµηση και την ανάλυση 

των κατευθυντήριων γραµµών που θα προκύψουν. 

Εντοπισµό των εννοιολογικών και τεχνολογικών περιορισµών αλλά και των 

απαιτήσεων και λειτουργικοτήτων  των σύγχρονων συστηµάτων ηλεκτρονικής  

µάθησης και τις πιθανές προσεγγίσεις για την επίλυση  τους. 

Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση του πιλοτικού συστήµατος TM-TUTOR 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που καθορίστηκαν κατά την µεθοδολογία 

σχεδιασµού, µε σκοπό την παροχή αποτελεσµατικών λογισµικών εργαλείων για τη 

συγγραφή και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού  αλλά και για την παροχή 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προσαρµοσµένης στις εξατοµικευµένες ανάγκες κάθε 

φοιτητή. 

1.3 ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
Η διάρθρωση της  διατριβής µπορεί να συνοψισθεί ως εξής: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία επισκόπηση της βιβλιογραφίας και της 

ερευνητικής δραστηριότητας στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Ειδικότερα γίνεται 

αναφορά στις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές θεωρίες, στα περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικής µάθησης, καθώς και στις νέες τεχνολογίες που εφαρµόζονται για την 

ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων. Γίνεται συζήτηση για τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα της εφαρµογής των νέων αυτών τεχνολογιών καθώς και για την 

επίδραση τους στη σχεδίαση και υλοποίηση της διατριβής.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι ερευνητικές προσπάθειες ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών συστηµάτων µε ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, γίνεται 

εκτενής αναφορά στις τεχνολογίες υπερµέσων, σηµασιολογικού ιστού και 

οντολογιών µε σκοπό να γίνει αντιληπτή η δυναµική που παρέχουν σε ένα 

διαδικτυακό σύστηµα  ηλεκτρονικής µάθησης. Στη συνέχεια γίνεται  προσπάθεια 

εντοπισµού των πλεονεκτηµάτων της  κάθε τεχνολογίας σύµφωνα µε προηγούµενες 

ερευνητικές προσπάθειες.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η προτεινόµενη µεθοδολογία 

σχεδιασµού. Βάση της προτεινόµενης µεθοδολογίας γίνεται εκτενής αναφορά στην 

βιβλιογραφία των εκπαιδευτικών συστηµάτων και εντοπίζονται και ταξινοµούνται τα 

ερευνητικά προβλήµατα που υφίστανται. Στην συνέχεια προτείνεται η µεθοδολογία 

για την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήµατος εκπαίδευσης και οι πιθανές λύσεις 
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στα υπάρχοντα προβλήµατα αναφορικά µε την επαναχρησιµοποίηση, κοινή χρήση, 

διαλειτουργικότητα, προσαρµοστικότητα και εξατοµίκευση. 

 Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα Σχεδιαστικά και Τεχνικά κριτήρια 

για την ανάπτυξη του WBES. Ειδικότερα αναπτύσσονται οι  Παιδαγωγικές, 

λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις για την υλοποίηση του συστήµατος σύµφωνα µε 

τα µοντέλα προσέγγισης που προτάθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια και 

περιγράφεται η σχεδίαση των επιµέρους τµηµάτων του ΠΕ∆ΕΣ. 

Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης και εφαρµογής  

του συστήµατος ΤΜ-TUTOR σε τεχνικό επίπεδο, µε αναφορές στην λειτουργική 

αρχιτεκτονική του συστήµατος, στις τεχνολογίες που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση 

του συστήµατος και στις βασικές λειτουργίες που παρέχονται στους χρήστες. 

Στο έβδοµο  κεφάλαιο, περιγράφονται η πιλοτική εφαρµογή και η αξιολόγηση 

του συστήµατος καθώς και τα στατιστικά συµπεράσµατα που προέκυψαν.  

Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν 

και επισηµαίνονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του συστήµατος κυρίως σε 

σύγκριση µε υπάρχοντα συστήµατα WBES. Επίσης αναλύεται η πρωτότυπη 

συνεισφορά του συστήµατος καθώς και  µελλοντικά πεδία έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Mε τον όρο Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) γίνεται αναφορά στον τρόπο διδασκαλίας 

που ενεργοποιείται µέσω της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ο όρος καλύπτει ένα ευρύ 

σύνολο εφαρµογών όπως η διαδικτυακή εκπαίδευση, η εκπαίδευση µε την βοήθεια 

υπολογιστή, εικονικές αίθουσες διδασκαλίας και ψηφιακή συνεργασία [Rosenberg, 

2001]. Περιλαµβάνει την παράδοση εκπαιδευτικού υλικού µέσω του διαδικτύου, 

εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου (LAN/WAN), µαγνητοταινιών ακουστικών και 

βίντεο, εκποµπή από δορυφόρους, διαδραστική τηλεόραση, CD-ROM και άλλα. Η 

ηλεκτρονική µάθηση αποτελεί την ιστορική εξέλιξη µίας πορείας 30 περίπου ετών στην 

εκπαίδευση µε βάση τα υπολογιστικά συστήµατα.[Sloman, 2001]. Με την ανάπτυξη του 

Παγκόσµιου Ιστού αυτή η µορφή εκπαίδευσης έγινε πολύ περισσότερο αποδεκτή και ως 

εκ τούτου επιταχύνθηκε η δηµιουργία εκπαιδευτικών συστηµάτων  µε βάση το 

∆ιαδίκτυο. 

Πολλοί ερευνητές, εκπαιδευτικοί και τεχνολόγοι, φρονούν ότι η ηλεκτρονική 

µάθηση  θα έχει ολοκληρωθεί επιστηµονικά όταν η αναφορά σε αυτή δεν γίνεται µε 

χωριστό όνοµα, αλλά θα αρχίσει να θεωρείται ως ένα αναπόσπαστο τµήµα  ενός 

ολοκληρωµένου περιβάλλοντος εργασίας. 

 Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις ενός συστήµατος ηλεκτρονικής µάθησης 

αποτελούν την πλέον κρίσιµη συνιστώσα για το ρόλο τον οποίο είναι σε θέση  να 

διαδραµατίσουν τα συστήµατα αυτά στο πεδίο της µάθησης [Doolittle, 2001]. Για να 

αναπτυχθεί ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης και να δοµηθεί µια διδακτική 

προσέγγιση είναι απαραίτητο να στηρίζεται σε µια  ή περισσότερες εκπαιδευτικές 

θεωρίες. Οι κυρίαρχες εκπαιδευτικές θεωρίες καθώς και οι αντίστοιχες διδακτικές 

προσεγγίσεις που στηρίχτηκαν σε αυτές, αναλύονται ακολούθως. Στη συνέχεια γίνεται 

µία επισκόπηση των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται µε στόχο την δηµιουργία 
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ευφυών και προσαρµοστικών διαδικτυακών εκπαιδευτικών συστηµάτων καταλλήλων για 

την δηµιουργία αποτελεσµατικών περιβαλλόντων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.. 

2.2 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

Μάθηση ή εκπαίδευση υφίσταται όταν αναγνωρίζεται µία σχετικά σταθερή 

αλλαγή στην συµπεριφορά  ή διάθεση αλλαγής της συµπεριφοράς ενός ανθρώπου και η 

αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσµα εκπαιδευτικών διεργασιών [Driscoll, 2000]. 

Παραδείγµατα µάθησης αποτελούν η εκµάθηση οµιλίας µιας γλώσσας, ο υπολογισµός 

εξισώσεων, ο λογισµός πριν από την εκτέλεση µιας πράξης ή η ασυναίσθητη εκτέλεση 

µιας σύνθεσης πιάνου. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όταν εκτελούνται αυτές οι 

δραστηριότητες έχει επέλθει η αντίστοιχη εκµάθηση σε πράξεις οι οποίες δεν ήταν 

δυνατόν να επιτευχθούν προηγουµένως. Η µάθηση αποτελεί µία ενεργό διαδικασία, στην 

οποία είναι δυνατόν να γίνει  συζήτηση σχετικά µε τις µαθησιακές διεργασίες. Βασικό 

είναι το γεγονός ότι πρέπει  η προσοχή να εστιάζεται στην αποκωδικοποίηση και 

κατανόηση της πληροφορίας. Η εκµάθηση λαµβάνει χώρα σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Αυτό σηµαίνει ότι η εκπαίδευση γίνεται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις οι 

οποίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την βελτίωση της εκµάθησης [Reigeluth, 1999]. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές θεωρίες : 

• συµπεριφορισµός (behaviorism) 

• νοηµατισµός (cognitivism) 

• κονστρακτιβισµός (constructivism).  

2.2.1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ  
 
2.2.1.1 ΘΕΩΡΙΑ 

Ο συµπεριφορισµός αναφέρεται αποκλειστικά σε δεδοµένα µετρήσεων και 

παρατηρήσεων και αποκλείει ρητά ιδέες, συναισθήµατα και την θεώρηση των 

εσωτερικών διανοητικών εµπειριών και διεργασιών ενώ δεν ασχολείται µε τις νοητικές 

διαδικασίες ελέγχου [Skinner, 1974]. Ο εγκέφαλος θεωρείται ένα ‘µαύρο κουτί’ (black 

box) το οποίο λαµβάνει µία σταθερή  είσοδο (stimuli) και αντιδρά µε προκαθορισµένο 

τρόπο. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, η εκπαίδευση εστιάζεται στην προσαρµογή των 

απαντήσεων του εκπαιδευόµενου [Hempel et al 1948]. Το θεωρητικό και διδακτικό 
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πρόβληµα έγκειται στην εξεύρεση του κατάλληλου ερεθίσµατος (κινήτρου) και στην 

επιβολή της σωστής συµπεριφοράς µε την εφαρµογή ικανοποιητικού βαθµού ανάδρασης. 

Ο Edward Lee Thorndike (1874-1949) [Thorndike ,1911] στην εργασία ‘ο νόµος των 

ασκήσεων’ δηλώνει ότι οι δεσµοί µεταξύ ερεθισµάτων και απαντήσεων ισχυροποιούνται 

µε την µεγάλη συχνότητα επίλυσης ασκήσεων. Στην συµπεριφορική εκπαιδευτική 

ορολογία αυτό σηµαίνει ότι η αποτύπωση µιας διασύνδεσης (ερέθισµα – απάντηση) 

εξαρτάται από την συχνότητα των ασκήσεων. Αργότερα αυτό αντικαταστάθηκε από ‘τον 

νόµο των επιδράσεων’ του Thorndike ο οποίος δηλώνει απλά ότι οι απαντήσεις οι οποίες 

προηγήθηκαν ενός θετικού γεγονότος συνήθως επαναλαµβάνονται και µε τον τρόπο αυτό 

‘µαθαίνονται΄, ενώ απαντήσεις οι οποίες προηγήθηκαν ενός αρνητικού γεγονότος 

συνήθως απαλείφονται. Η γραφική αναπαράσταση του συµπεριφορικού µοντέλου 

µάθησης δίδεται στο σχήµα  2.1 όπου:       

Sin(t) αντιστοιχεί στο σήµα εισόδου 

F(t)  ισοδυναµεί µε την εξωτερική ανάδραση 

 Sout(t) αντιστοιχεί στην έξοδο του σήµατος 

 z(t)  αντιστοιχεί σε γεγονότα τα οποία παρατηρούνται εµµέσως          (µεταβλητές) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  2.1   Συµπεριφoρικό µοντέλο µάθησης 

 

f(t) 

sin(t) 

z(t) 

sout(t) sout(t) 

Εγκέφαλος 
(µαύρο κουτί)
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Ο Skinner [Skinner, 1954] παρατήρησε ότι η διαδικασία της µάθησης  µπορεί να 

διαιρεθεί σε ‘έναν πολύ µεγάλο αριθµό πολύ µικρών βηµάτων και η ενίσχυση πρέπει να 

είναι συνεχής µε την ολοκλήρωση εκάστου βήµατος’. Ο Skinner  παρατήρησε επίσης ότι 

δηµιουργώντας µικρά βήµατα µάθησης, η συχνότητα ενίσχυσης αυξάνεται και η 

συχνότητα λάθους ελαττώνεται. Ο ίδιος ερευνητής έγραψε την εργασία η οποία 

αναφέρεται στις ‘εκπαιδευτικές µηχανές’ οι οποίες ήταν µηχανικές κατασκευές, 

σχεδιασµένες να παρουσιάζουν εκπαιδευτικό υλικό στους φοιτητές και να ενισχύουν τις 

σωστές απαντήσεις ενώ συγχρόνως προετοίµαζε τον φοιτητή για να απαντήσει στην 

εκπαιδευτική ύλη που ακολουθούσε [Skinner, 1958].  Ονόµασε αυτή την µέθοδο 

διδασκαλίας προγραµµατιζόµενη εκπαίδευση. Η προγραµµατιζόµενη εκπαίδευση 

αποτελεί έναν ειδικό τύπο ‘διαδραστικής διδασκαλίας’ (interactive training). 

Η προτεινόµενη εκπαιδευτική µηχανή παρείχε την δυνατότητα παρουσίασης 

προσεκτικά σχεδιασµένου εκπαιδευτικού υλικού, στο οποίο ένα πρόβληµα ήταν δυνατόν 

να εξαρτάται από την απάντηση στο προηγούµενο πρόβληµα και µε τον τρόπο αυτό να 

είναι δυνατή η καλύτερη πρόοδος προς ένα τελικά σύνθετο αποτέλεσµα. Επιπλέον, 

παρείχε την δυνατότητα καταγραφής στα λάθη τα οποία εµφανίζονται συχνότερα ούτως 

ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού σύµφωνα µε την 

αποκτηθείσα πείρα. Ήταν  δηλαδή δυνατή η εισαγωγή επιπρόσθετων βηµάτων στα 

σηµεία όπου οι φοιτητές έτειναν να έχουν προβλήµατα, ούτως ώστε το  εκπαιδευτικό 

υλικό να βοηθά σε τέτοιο βαθµό έτσι ώστε οι απαντήσεις του µέσου φοιτητή να είναι 

σχεδόν πάντοτε σωστές [Skinner, 1954 ; Skinner, 1958].  

Ο Skinner κατέληξε µε την θεωρία ότι οι προτεινόµενες αλλαγές θα 

απελευθερώσουν τον καθηγητή για πιο σοβαρές εργασίες και ότι η µηχανοποιηµένη 

εκπαίδευση θα µπορούσε να εισαχθεί σε όλα τα σχολεία, όχι ως προϊόν αντικατάστασης, 

αλλά ως ένα πλεονέκτηµα για τον καθηγητή [Skinner, 1958]. 

Ο συµπεριφορισµός εποµένως είναι κατάλληλος στις εξής περιπτώσεις: 

• απλές µορφές ασκήσεων και πρακτικών όπως : 

 εκµάθηση λεξιλογίου σε ένα εργαστήριο γλώσσας ή 

 εκµάθηση βασικού λογισµικού 

• εκµάθηση ψυχοκινητικών ικανοτήτων, όπως: 

 δακτυλογράφηση, εργαστηριακή εργασία, εξάσκηση στο πιάνο 
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• δηµιουργία µοντέλων και µαθηµατικών τύπων για την παροχή εκπαιδευτικών 

επεξηγήσεων . 

Το βασικό µειονέκτηµα της εκπαίδευσης αυτής της µορφής είναι ότι δύσκολα 

οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση του αντικειµένου µάθησης αλλά ασχολείται κυρίως µε 

επιφανειακή γνώση. Επίσης ένα ακόµη πρόβληµα αποτελούν οι στερεότυπες εργασίες οι 

οποίες αποθαρρύνουν τους φοιτητές. 

 

2.2.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

Αν επιχειρηθεί µία µεταφορά της εκπαιδευτικής µηχανής του Skinner σε ένα  

Περιβάλλον  Ηλεκτρονικής Μάθησης  είναι δυνατή η ανάπτυξη των ακόλουθων 

απαιτήσεων ούτως ώστε αυτό να είναι σε θέση να υποστηρίξει την συµπεριφορική 

θεωρία µάθησης: 

 Απαιτείται ο διαχωρισµός της εκπαιδευτικής ύλης σε πολλά µικρά  εδάφια         

(εκπαιδευτικές µονάδες)  

 Το εικονικό περιβάλλον εκµάθησης πρέπει να παρέχει µία ακριβή πλοήγηση µέσω 

των εκπαιδευτικών µονάδων , και να εγγυάται ότι: 

• Μόνον σχετικά τµήµατα πληροφορίας παρουσιάζονται στον εκπαιδευόµενο, 

µε την έννοια   ότι το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων δεν είναι ούτε πολύ υψηλό 

αλλά ούτε και πολύ χαµηλό για τον φοιτητή. Αυτό θα ήταν πραγµατοποιήσιµο µε 

την χρησιµοποίηση για παράδειγµα εξετάσεων αξιολόγησης και εκπαιδευτικών 

διαδροµών. Μία εκπαιδευτική διαδροµή ορίζει τις εκπαιδευτικές µονάδες οι οποίες 

θα παρουσιασθούν και µε ποια σειρά. 

• Ο εκπαιδευόµενος επεξεργάζεται την πληροφορία και αν δεν γίνει άµεσα 

αντιληπτή, παρουσιάζεται κατάλληλα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε εξετάσεις και επαναλήψεις οι οποίες περιλαµβάνονται στις 

εκπαιδευτικές διαδροµές. Πρέπει να σηµειωθεί ότι και οι δύο ανωτέρω απαιτήσεις 

οδηγούν στην ανάγκη για εξετάσεις καθώς επίσης παρακολούθηση και επεξεργασία 

της προόδου για κάθε σπουδαστή καθώς και την παροχή προς τον καθηγητή και 

τον φοιτητή κάποιου είδους εργαλείων αναφοράς για την παρακολούθηση της 

προόδου. 
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• Οι ερωτήσεις, και η άµεση ή έµµεση ανάδραση των φοιτητών περιλαµβάνεται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και συντελεί στην αύξηση της ποιότητας των 

εκπαιδευτικών µονάδων. 

Για την αύξηση ή τουλάχιστον διατήρηση των κινήτρων µάθησης µπορούν να 

βοηθήσουν: 

 η προσθήκη πολυµέσων και η αλληλεπίδραση µε την εκπαιδευτική ύλη 

 η προσθήκη βιβλιοθήκης, ούτως ώστε οι φοιτητές να µην περιορίζονται στο 

παρουσιαζόµενο υλικό αλλά να είναι σε θέση επίσης να εξερευνήσουν άλλο παραπλήσιο 

υλικό και να ωφεληθούν άµεσα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια [Kuhlen, 1991]. Αυτό εν 

τούτοις θα µπορούσε να είναι σε αντίθεση µε την θεωρία του συµπεριφορισµού διότι 

αποσπά την προσοχή του φοιτητή από την απευθείας εκπαιδευτική διαδροµή. 

   Πρέπει να τονισθεί και πάλι το γεγονός ότι ο Skinner θεωρεί την εκπαιδευτική 

µηχανή του, µόνον ως εργαλείο το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µία 

επέκταση του διδάσκοντος [Skinner 1958]. Εποµένως, ένας πιθανός τρόπος για την 

επαύξηση των κινήτρων (ερεθισµάτων), είναι ο συνδυασµός της συµπεριφορικής 

προσέγγισης εκπαίδευσης µε την εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση διδασκάλου ή µε 

άλλες κατάλληλες θεωρίες εκµάθησης. Αυτή η προσέγγιση συχνά καλείται Συνδυαστική 

Εκπαίδευση ‘Blended Learning’[Valiathan, 2002]. 

2.2.2 ΝΟΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 
2.2.2.1 ΘΕΩΡΙΑ 

Γενικά, ο όρος νόηση (Cognition) αναφέρεται σε νοητικές διαδικασίες οι οποίες 

είναι δυνατόν να περιγραφούν ως µία εµπειρία γνώσης. Η νόηση περιλαµβάνει όλες τις 

διαδικασίες συναισθηµάτων µέσω των οποίων αυξάνεται η γνώση και εµπεριέχει έννοιες 

όπως κατανόηση, αντίληψη, αναγνώριση και λογισµός  [Wadsworth,1996]. 

Όπως και ο συµπεριφορισµός, η γνωστική ψυχολογία έχει τις ρίζες της στους 

αρχαίους Έλληνες: τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Η γνωστική επανάσταση έγινε 

εµφανής στην αµερικανική ψυχολογία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '50. Ένας από 

τους σηµαντικότερους ερευνητές στην ανάπτυξη του νοηµατισµού είναι ο Jean Piaget 

[Piaget, 1970; Wadsworth,1996], ο οποίος ανέπτυξε τις σηµαντικότερες πτυχές της 
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θεωρίας του στις αρχές της δεκαετίας του '20. Τη δεκαετία του '60 οι  Miller και Bruner 

ίδρυσαν το κέντρο γνωστικών µελετών του Χάρβαρντ [Miller, 1960; Bruner, 1966]. 

Ο νοηµατισµός εντείνει τις εσωτερικές διαδικασίες εντός του ανθρωπίνου 

εγκεφάλου και προσπαθεί να διακρίνει και να οριοθετήσει τις σχέσεις κάθε µιας από  

 

Σχήµα 2.2 : Νοητικό µοντέλο µάθησης 

 

αυτές τις λειτουργίες. Για έναν νοηµατιστή (cognitivist) ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

δεν είναι ένα ‘µαύρο κουτί΄, στο οποίο, ο µόνος συσχετισµός που υπάρχει είναι µεταξύ 

εισόδου και εξόδου, αλλά ο  βασικός σκοπός είναι  η ανάπτυξη ενός µοντέλου το οποίο 

περιγράφει τις παρεµβατικές διαδικασίες. Αναγνωρίζεται δηλαδή η δυνατότητα 

επεξεργασίας και µετασχηµατισµού του ίδιου του εγκεφάλου (Σχήµα 2.2). 

Χαρακτηριστικές διαφορές στην εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών δεν είναι τόσο 

σηµαντικές όσο στον συµπεριφορισµό. 

Στον νοηµατισµό η επίλυση προβληµάτων αποτελεί τον βασικό τρόπο µάθησης. 

Όχι απλά κάποια αντίδραση ή απάντηση σε µία συγκεκριµένη ερώτηση ή ερέθισµα, όπου 

απαιτείται εξάσκηση, αλλά γενικότερα η εκµάθηση και κατανόηση της κατάλληλης 

µεθόδου  και διεργασίας η οποία οδηγεί σε µία ή περισσότερες από τις σωστές λύσεις. 

∆ιότι, είναι πολύ πιθανόν να µην υπάρχει µόνον ένας τρόπος επίλυσης για το βέλτιστο 
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αποτέλεσµα αλλά αρκετές διαφορετικές επιλύσεις που επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσµα. 

Θα πρέπει όµως για κάθε τρόπο επίλυσης να υπάρχει ανάλογη εξάσκηση. 

Στις νοητικές θεωρίες δίνεται έµφαση ώστε η γνώση να έχει σηµασία και να βοηθά τους 

εκπαιδευόµενους να οργανώνουν και να συσχετίζουν νέες πληροφορίες µε την 

υπάρχουσα γνώση στην µνήµη [Bonner, 1988]. Η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στις 

υπάρχουσες πνευµατικές δοµές του εκπαιδευόµενου ώστε να είναι αποτελεσµατική. Οι 

καθηγητές θα πρέπει να οργανώσουν την πληροφορία µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι 

εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση να συνδέσουν την νέα πληροφορία µε την υπάρχουσα 

γνώση µε κάποιο λογικό τρόπο [Wilson, 1991]. Αναλογίες και µεταφορές αποτελούν 

παραδείγµατα της νοητικής στρατηγικής αυτού του τύπου. Στα πλαίσια αυτών των 

αρχών  οι προτεραιότητες εκπαιδευτή / εκπαιδευόµενου θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 

• κατανόηση του γεγονότος ότι κάθε φοιτητής διαθέτει διαφορετικές εκπαιδευτικές 

εµπειρίες σε µια δεδοµένη εκπαιδευτική κατάσταση η οποία µπορεί να έχει 

αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα 

• καθορισµό του πιο αποτελεσµατικού τρόπου µε τον οποίο πρέπει να οργανωθεί 

και να δοµηθεί η νέα πληροφορία ώστε να συγχωνευθεί µε την προηγουµένως 

αποκτηθείσα γνώση, τις ικανότητες και τις εµπειρίες 

• διευθέτηση της εξάσκησης µε ανάδραση ούτως ώστε η νέα πληροφορία να 

αφοµοιώνεται αποτελεσµατικά και αποδοτικά  και να προσαρµόζεται εντός της 

νοητικής δοµής του εκπαιδευόµενου      

 
2.2.2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 
Αν επιχειρηθεί µια χαρτογράφηση του νοητικού µοντέλου στο περιβάλλον ηλεκτρονικής 

µάθησης τότε είναι δυνατή η εξαγωγή των παρακάτω απαιτήσεων: 

• Έµφαση στην ενεργό συµµετοχή του εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία όπως ο έλεγχος του εκπαιδευόµενου . 

• Αυτοσχεδιασµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας (για παράδειγµα µε την 

προσφορά διαφορετικών µεθόδων για την απόκτηση πληροφοριών, ή µε την  

προσφορά ενός ηµερολογίου ή απλών λογισµικών εργαλείων διαγραµµάτων). 
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• Καταγραφή της  εκπαιδευτικής προόδου (για παράδειγµα µε την παρουσία 

ασκήσεων ή ατοµικών εργασιών και προσφορά στατιστικών αναφορών προς τους 

εκπαιδευόµενους σχετικά µε την εκπαιδευτική τους πρόοδο). 

• Έµφαση στην δοµή την οργάνωση και την ακολουθιακή µορφή της   πληροφορίας 

για την διευκόλυνση της βέλτιστης επεξεργασίας.  

• Χρησιµοποίηση ιεραρχικής ανάλυσης για την αναγνώριση και επεξήγηση των 

αναγκαίων προϋποθέσεων των σχέσεων (επεξεργασία νοητικής ανάλυσης). Στην 

περίπτωση αυτή οι Νοητικοί Χάρτες (mind maps) έχουν µεγάλη προσφορά. 

• ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο επιτρέπει και ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευόµενους να συνδέονται µε εκπαιδευτικό υλικό που έχει ήδη διδαχθεί.. 

Αυτό θα ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί µε: 

o Απογραφή αποκτηθέντων δεξιοτήτων (θα µπορούσε να είναι τµήµα της 

λειτουργίας διαχείρισης δεξιοτήτων) η οποία δηµιουργείται ηµιαυτόµατα, 

µε σύνοψη των διαφορών µεταξύ των αποτελεσµάτων πριν και µετά τις 

εξετάσεις, µετά την επιτυχία σε µία σειρά µαθηµάτων.  Περιλαµβάνει 

επίσης προσωπικές έννοιες οι οποίες απεικονίζουν επιπρόσθετες εµπειρίες. 

o Προσωπική βάση γνώσης (ή εργασιακού χώρου) οργανωµένη µε 

ιεραρχική ή σηµασιολογική δοµή  η οποία περιλαµβάνει συλλογή άρθρων, 

περιλήψεων και σχολιασµών.   

 

2.2.3 ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ  

2.2.3.1 ΘΕΩΡΙΑ 
  Ο κονστρακτιβισµός αποτελεί µία θεωρία η οποία βασίζεται στα αποτελέσµατα 

της έρευνας του Piaget [Smorgansbord, 1997]. ∆ιαφέρει από την παραδοσιακή θεώρηση 

ότι η γνώση υπάρχει ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, ότι δηλαδή το µυαλό είναι µια Tabula 

rasa, µία λευκή κόλλα επί της οποίας είναι δυνατόν να σχεδιασθεί µία εικόνα.. Ο Piaget 

υπέθεσε ότι υπάρχουν νοητικές δοµές οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι 

εκπαιδευόµενοι αντιλαµβάνονται τα δεδοµένα και τις νέες πληροφορίες [Piaget, 1970, 

Smorgansbord, 1997]. Αν τα νέα δεδοµένα έχουν νόηµα σε σχέση µε την υπάρχουσα 

νοητική δοµή, τότε η νέα πληροφορία συµπεριλαµβάνεται στην δοµή. Αντί µιας απλής 

απορρόφησης ιδεών µέσω  µιας επαναλαµβανόµενης ρουτίνας εξάσκησης, ο 
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κονστρακτιβισµός επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι φοιτητές επινοούν (εφευρίσκουν) τις 

ιδέες τους (Σχήµα 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.3 : Κονστρακτιβιστικό µοντέλο  µάθησης 

 

Η µάθηση θεωρείται ως µια ανακατασκευή παρά ως µια µετάδοση της γνώσης. 

Οι εκπαιδευόµενοι αφοµοιώνουν νέες πληροφορίες σε απλές, προϋπάρχουσες έννοιες και 

τροποποιούν την αντίληψή τους υπό το φως των νέων δεδοµένων. Θα αναδιαρθρώσουν 

τις υφιστάµενες δοµές µόνον εάν νέες πληροφορίες ή εµπειρίες συνδέονται µε γνώση η 

οποία υπάρχει ήδη στην µνήµη [Driscoll,1994]. Συµπεράσµατα µε λογική ανάλυση, 

επεξεργασίες και συνάφειες µεταξύ παλαιών αντιλήψεων και νέων ιδεών πρέπει να 

σχεδιαστούν προσωπικά από τους φοιτητές µε σκοπό οι νέες ιδέες να αποτελέσουν ένα 

ολοκληρωµένο, χρήσιµο τµήµα της µνήµης τους. 

Στην περίπτωση κατά την οποία τα δεδοµένα είναι πολύ διαφορετικά από την 

υπάρχουσα νοητική δοµή, δεν υπάρχει κανένα νόηµα να συµπεριληφθούν στην δοµή. Η 

νέα πληροφορία εποµένως είτε απορρίπτεται είτε αφοµοιώνεται ή µετασχηµατίζεται 

ούτως ώστε να εναρµονισθεί µε την δοµή. Οι φοιτητές δηλαδή θα πρέπει δυναµικά να 

οικοδοµήσουν νέα πληροφορία εντός του υφιστάµενου νοητικού πλαισίου ώστε να 

υπάρχει ουσιαστική µάθηση. Θα πρέπει να τονισθεί όµως ότι ένα λογικό µειονέκτηµα 

sin(t) 

sout(t) 
f(t

 
Εκπαιδευόµενος

z(t)
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της κονστρακτιβιστικής θεωρίας µάθησης είναι ότι δεν αποτελεί µία σωστή προσέγγιση 

για κάποιο θέµα το οποίο είναι τελείως νέο για τους φοιτητές [Schuman,1996].      

 

2.2.3.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Σύµφωνα µε τον Yager [Yager, 1991], η κονστρακτιβιστική προσέγγιση µάθησης 

οδηγεί στις ακόλουθες υποθέσεις για τον τρόπο µε τον οποίο οι καθηγητές θα πρέπει να 

πραγµατοποιούν τα µαθήµατά τους. Αυτές οι υποδείξεις έγιναν αρχικά για εκπαίδευση 

µέσω διδασκάλου στα σχολεία, εν τούτοις όµως µπορούν να δώσουν κάποιες ιδέες για 

τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να βοηθήσουν στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα 

εκπαίδευσης: 

 Αναζήτηση και χρησιµοποίηση ερωτήσεων και ιδεών των φοιτητών για την 

καθοδήγηση µαθηµάτων και ολόκληρων εκπαιδευτικών µονάδων 

 Αποδοχή και ενθάρρυνση των φοιτητών για εισαγωγή νέων ιδεών 

 Προώθηση των ικανοτήτων των φοιτητών, της συνεργασίας, της θέσης της 

πληροφορίας και την λήψη αποφάσεων ως αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

 Χρησιµοποίηση της σκέψης, της εµπειρίας και των ενδιαφερόντων του 

φοιτητή για την καθοδήγηση των µαθηµάτων 

 Ενθάρρυνση στην χρησιµοποίηση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών είτε 

από έγγραφο υλικό είτε από ειδικούς. 

 Ενθάρρυνση των φοιτητών να υποδείξουν αιτίες για αποτελέσµατα και 

καταστάσεις και ενθάρρυνση αυτών να προβλέπουν τις συνέπειες. 

 Αναζήτηση των φοιτητικών ιδεών πριν την παρουσίαση των ιδεών του 

καθηγητή ή πριν την µελέτη ιδεών από βιβλία και άλλες πηγές. 

 Ενθάρρυνση κατάλληλου χρόνου για σκέψη και ανάλυση. Σεβασµό και 

χρησιµοποίηση όλων των ιδεών που δηµιουργούνται από τους φοιτητές 

 Ενθάρρυνση της αυτοανάλυσης, συλλογής πραγµατικών αποδείξεων για τη 

υποστήριξη ιδεών και αναδιάρθρωσης ιδεών υπό το φως νέας γνώσης 

 Χρησιµοποίηση αναγνώρισης από τον σπουδαστή προβληµάτων µε τοπικό 

ενδιαφέρον και επίδραση  
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 Χρησιµοποίηση τοπικών πηγών (ανθρωπίνων και υλικών) όπως οι αρχικές 

πηγές πληροφορίας, οι οποίες είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στην 

ανάλυση προβληµάτων 

 Εµπλοκή των σπουδαστών στην αναζήτηση πληροφοριών οι οποίες είναι 

δυνατόν να εφαρµοσθούν στην επίλυση πραγµατικών προβληµάτων 

 Επέκταση της εκπαίδευσης µετά την αίθουσα διδασκαλίας και το σχολείο 

Αρκετές από τις προτάσεις αυτές είναι κατάλληλες για τους συγγραφείς της ύλης 

ενός µαθήµατος για ηλεκτρονική εκπαίδευση και διδασκάλους, οι οποίοι προετοιµάζουν 

το εκπαιδευτικό υλικό µε ελάχιστη ενισχυτική διδασκαλία.  Οι περισσότεροι όµως εξ 

αυτών είναι δυνατόν να έχουν την υποστήριξη διαφόρων λογισµικών εργαλείων τα οποία 

θα έπρεπε να παρέχει το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στην πράξη η εκπαιδευτική 

λειτουργία θα είναι ως εξής: 

  Ο εκπαιδευτικός θα δίδει οδηγίες µόνον του τρόπου εκκίνησης για την 

απόκτηση γνώσης. Αυτό θα µπορούσε να είναι κάποιο εισαγωγικό υλικό περιγραφής της 

ύλης του κεφαλαίου µε τις προτεινόµενες οδηγίες και µερικές υποδείξεις του τρόπου και 

των µέσων εκκίνησης. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποφασίσει ποια εργαλεία 

προσφέρονται στους φοιτητές, είναι τα απαραίτητα και πρέπει να τα χρησιµοποιήσουν 

ώστε να αποφύγουν την υπερφόρτωση  και την σύγχυση από υπερβολικά υψηλή 

τεχνολογία. Κατά την διάρκεια των µαθηµάτων ο εκπαιδευτικός πρέπει να οδηγεί τους 

φοιτητές µε απαντήσεις στις ερωτήσεις τους ή να τους παρακινεί εκφράζοντας 

αντικρουόµενες απόψεις για την ύλη του κεφαλαίου,  να εγείρει νέες ερωτήσεις ή να 

δίδει µερικές υποδείξεις.  Ο εκπαιδευτικός όµως δεν θα πρέπει να επηρεάζει υπερβολικά 

τους φοιτητές και δεν θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο, διότι σύµφωνα µε την θεωρία του 

κονστρακτιβισµού στο προσκήνιο είναι η προσωπική εµπειρία και όχι η βοήθεια της 

ενισχυτικής διδασκαλίας [von Glasersfeld, 1989]. Στο τέλος ή ακόµη και ενδιάµεσα η 

εξακρίβωση της απόκτησης της επιθυµητής γνώσης δεν θα επιτευχθεί µε µία εργασία 

αλλά µε µία παράδοση η οποία θα περιγράφει περιληπτικά το τι έχουν µάθει, κάτι το 

οποίο είναι δυνατόν να κριθεί και από άλλους φοιτητές οι οποίοι εργάζονται σε παρόµοια 

θέµατα.. Το παρουσιαζόµενο υλικό είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί επίσης σαν σηµείο 

εκκίνησης για νέα κεφάλαια. [von Glasersfeld, 1995]  
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Αυτό οδηγεί στις ακόλουθες απαιτήσεις για το σύνολο των λογισµικών εργαλείων 

του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος: 

♦ Λογισµικό εργαλείο συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού για την δηµιουργία 

πακέτου το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις περιγραφές, τα περιεχόµενα, τις 

αναφορές και τα λογισµικά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για να εκπαιδευτούν 

στο αντίστοιχο κεφάλαιο οι φοιτητές. ¨Ένα πακέτο αυτής  της µορφής πιθανόν να 

περιέχει πολύ περισσότερο υλικό  από την εκπαιδευτική ύλη ενός µαθήµατος. 

♦ Απλά λογισµικά εργαλεία δοµής, συγγραφής περίληψης και παρουσίασης της 

αποκτηθείσης γνώσης. 

♦ Βιβλιοθήκες βασικών γνώσεων και ειδικά λεξιλόγια που συµπεριλαµβάνουν 

εσωτερική ύλη (ηλεκτρονικά βιβλία, εκδόσεις, ιστορία βασικών γνώσεων κ. λ. π.), 

προσοµοιώσεις  (εξοµοίωση του πραγµατικού κόσµου ή σύνδεση µε ένα 

πραγµατικό αποµακρυσµένο εργαστήριο) και εξωτερική εκπαιδευτική ύλη (όπως 

για παράδειγµα αναφορές µε αξιολόγηση ή ανασκόπηση) στην έρευνα για 

πληροφορίες. 

♦ Αποτελεσµατικές και εµπλουτισµένες διευκολύνσεις έρευνας, οι οποίες 

περιλαµβάνουν πλήρες κείµενο,  οµοιότητα και έρευνα ειδικών καθώς επίσης και 

προγραµµατιζόµενους πράκτορες που παρέχουν στους εκπαιδευόµενους την 

δυνατότητα έρευνας εντός των εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών. 

♦ Προσωπικά σχόλια, αξιολογήσεις και συνδέσεις λογισµικών εργαλείων τα οποία 

επιτρέπουν την εργασία στο εκπαιδευτικό υλικό  

♦ Νοητικά εργαλεία όπως οι χάρτες νοηµοσύνης και τα σηµασιολογικά δίκτυα για 

την δόµηση της αποκτηθείσης γνώσης 

♦ Χαρακτηριστικά και δυνατότητες συνεργασίας όπως για παράδειγµα δηµιουργία 

οµάδων µε κοινό χώρο εργασίας και οµαδικά σχόλια. Κοινά ηµερολόγια και 

κατάλογοι καθηκόντων είναι δυνατόν να βοηθήσουν στον συντονισµό των πολύ 

καλών φοιτητών και στον προγραµµατισµό των εργασιών τους. Λογισµικά 

εργαλεία αξιολόγησης θα βοηθούσαν στο διαχωρισµό και την αξιολόγηση του 

σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και κατά την διάρκεια µιας παρουσίασης να 

παρέχουν την δυνατότητα αποτίµησης της προετοιµασµένης εκπαιδευτικής ύλης 

από τους υπόλοιπους φοιτητές και τον καθηγητή. 
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♦ ∆υνατότητες επιλογής ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας, όπως για 

παράδειγµα φόρουµ συζητήσεων, αποστολή µηνυµάτων µε καταλόγους (mailing 

lists), κείµενα, audio, video chat, διάλογους ερωτήσεων / απαντήσεων, λευκούς 

πίνακες (whiteboard) και κοινά λογισµικά εργαλεία εφαρµογών για την 

επικοινωνία µε άλλους φοιτητές, ειδικούς και καθηγητές ενισχυτικής διδασκαλίας. 

 

2.2.4 ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 

 

Γίνεται φανερό από την ανάλυση της κονστρακτιβιστικής και νοητικής θεωρίας, 

ότι αυτές οι δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις καθώς και τα απαιτούµενα λογισµικά 

εργαλεία έχουν πολλές οµοιότητες στην διαχείριση της γνώσης, στην οποία 

περιλαµβάνεται επίσης η συλλογή πληροφοριών, η οργάνωση, η δοµή, η επεξεργασία 

και η προετοιµασία για την παράδοση στους κατάλληλους φοιτητές.  

Οι τρόποι εκπαίδευσης, όπως η εκπαίδευση µε εργασίες, εκπαίδευση από τα 

λάθη, εκπαίδευση µέσω δικτύου ή εκπαίδευση από διαπροσωπικά πειράµατα, 

συνοψίζονται υπό τον όρο ‘δευτερογενής’ µάθηση [Lankard, 1995]. Σύµφωνα µε τον 

Holzinger [Holzinger et al 2001], η τυχαία (ή δευτερογενής) εκπαίδευση είναι 

περισσότερο αποδοτική από την πρωτογενή ή κανονική εκπαίδευση, διότι οι 

εκπαιδευόµενοι συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στον εκπαιδευτικό σκοπό και όχι 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αυτή καθαυτή, διότι δεν συνειδητοποιούν το γεγονός της 

µάθησης την συγκεκριµένη στιγµή. Αυτός είναι και ο τρόπος εκµάθησης των παιδιών, 

ο οποίος και είναι πολύ αποδοτικός. 

Μια άλλη στρατηγική η οποία µπορεί να κάνει την εκπαίδευση περισσότερο 

αποδοτική, αφορά την αύξηση των κινήτρων για την (πρωτογενή ή δευτερογενή) 

εκπαίδευση η οποία εξαρτάται από το αυξηµένο ενδιαφέρον (arousal) [Holzinger 2000]. 

Σύµφωνα µε τον Holzinger υπάρχει ένα βέλτιστο επίπεδο αυξηµένου ενδιαφέροντος 

όσον αφορά την περισσότερο αποδοτική εκπαιδευτική συµπεριφορά. Σηµαντικές πηγές 

αυξηµένου ενδιαφέροντος αποτελούν  τα ερεθίσµατα, η σηµαντικότητα και η 

καινοτοµία σε µία συγκεκριµένη κατάσταση. Οι Brehm και Self [Brehm  et al, 1989]  

επίσης, ορίζουν την αύξηση ενδιαφέροντος µε ‘κίνητρα΄, ως µία συνάρτηση του 

βαθµού ως προς τον οποίο οι εκπαιδευόµενοι αναλαµβάνουν προσωπική ευθύνη για το 
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αποτέλεσµα της συµπεριφοράς τους. Ο Holzinger χρησιµοποιεί αυτό το περιβάλλον για 

την δηµιουργία ενός πρωτότυπου συστήµατος το οποίο ονοµάζει VRfriends [Holzinger 

& Maurer, 1999].  Στο σύστηµα αυτό ένας προσωπικός εποπτεύων (avatar), ο VRfriend, 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα κάνει ερωτήσεις, σχετικά µε ένα συγκεκριµένο κεφάλαιο, 

τις οποίες πρέπει να απαντήσει ο φοιτητής. Το πρόβληµα της εύρεσης της σωστής 

απάντησης πρέπει να λυθεί από τους ίδιους τους φοιτητές. Αν η απάντηση είναι σωστή 

ο VRfriend παραµένει χαρούµενος ενώ αν είναι λάθος γίνεται λυπηµένος. Σκοπός είναι 

η ανάπτυξη του επιπέδου υπευθυνότητας για τον VRfriend και βασική επιδίωξη είναι 

να είναι πάντα χαρούµενος. Παρόµοιο ήταν το σύστηµα “Tamagotchi” [το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό από παιδιά στην δεκαετία του 1990. 

Όλες αυτές οι θεωρίες και στρατηγικές υποστηρίζουν το συµπέρασµα ότι η 

απόκτηση γνώσης µε επίκεντρο τον φοιτητή (learner centered) αποτελεί έναν 

αποδοτικό τρόπο εκπαίδευσης που πρέπει να υποστηρίζεται από ένα συνεπές 

εκπαιδευτικό περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης. 

Ένα παράδειγµα συστήµατος ηλεκτρονικής µάθησης το οποίο υποστηρίζει την 

νοητική και την κονστρακτιβιστική προσέγγιση είναι το WBT [Hellic et al,  2000; 

Hellic et al, 2002]. Το σύστηµα WBT- Master ενοποιεί την εκπαίδευση µε συνεργασία 

και την διαχείριση γνώσης συνδέοντας µια ακολουθία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

µε την δηµιουργία γνώσης, την δοµή γνώσης και την επεξεργασία διανοµής της γνώσης 

µε έναν διαχειριστικά αποδεκτό τρόπο.  

2.2.5 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ -ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι διαφορετικές θεωρίες σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία σηµαίνουν 

επίσης και διαφορετικές απόψεις για την διδασκαλία και τον τρόπο µε τον οποίο 

µεταδίδεται η γνώση [Ertmer, 1993]. Στον συµπεριφορισµό η δηµιουργία της 

κατάλληλης εισόδου είναι αυτή που θα  προκαλέσει την σωστή αντίδραση. Η κατάλληλη 

ανάδραση, η οποία έχει δηµιουργηθεί εξωτερικά, πρέπει να υποστηρίζει αυτή την 

διαδικασία. Από τα παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι πρόκειται για ένα 

απολυταρχικό εκπαιδευτικό µοντέλο: ο καθηγητής γνωρίζει τι είναι σωστό και τι λάθος 

και πρέπει να εφεύρει τρόπους και µέσα για να τα µεταφέρει στους φοιτητές, οι οποίοι 
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πρέπει να ενθυµούνται τις σωστές πραγµατικές γνώσεις για την παραγωγή σωστών 

απαντήσεων σε προκαθορισµένες ερωτήσεις. 

Στον νοηµατισµό αυτή η τάση εξισορροπείται κάπως: Οι φοιτητές πρέπει να 

επιλύσουν δεδοµένα προβλήµατα µε κάποια σχετική ανεξαρτησία (διαδικαστική γνώση). 

Πρέπει να τονιστεί όµως ότι  οι διάφορες εργασίες έχουν επεξεργαστεί διδακτικά, 

δηλαδή όλες οι άσχετες πληροφορίες έχουν εξαλειφθεί, δηµιουργώντας µία 

απλουστευµένη εργασία η οποία και  παρουσιάζεται ως ένα πραγµατικό πρόβληµα. Οι 

επιβλέποντες καθηγητές προετοιµάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιβλέπουν 

και όταν χρειάζεται βοηθούν τους εκπαιδευόµενους. 

Στον κονστρακτιβισµό, η προσωπική εµπειρία του εκπαιδευόµενου αποτελεί µια 

δεδοµένη προτεραιότητα. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν να ανταποκριθούν σε σύνθετες 

καταστάσεις και την ίδια χρονική στιγµή πρέπει να δηµιουργήσουν τα πραγµατικά 

προβλήµατα και τις εργασίες τις οποίες πρέπει να φέρουν εις πέρας. Οι καθηγητές έχουν 

τον ρόλο µεσολαβητή ή επιβλέποντα. Αυτοί χάνουν µέρος του φαινοµενικού τους 

αλάνθαστου, διότι βρίσκονται µαζί µε τους φοιτητές, εκτιθέµενοι στην κριτική των 

πραγµατικών καταστάσεων. Ο εκπαιδευτικός τους ρόλος αναδύεται αποκλειστικά από 

την µεγαλύτερη εµπειρία τους και από την ικανότητά τους στην υποστήριξη των 

εκπαιδευοµένων να αντιπαρέρχονται στις σύνθετες καταστάσεις. 

Στην πραγµατική ζωή δεν υπάρχει µια µόνο θεωρία η οποία να είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθει σε όλες τις καταστάσεις. Ποια από τις εκπαιδευτικές θεωρίες είναι η 

καλύτερη σε µια δεδοµένη κατάσταση εξαρτάται από τις βασικές γνώσεις, την 

εκπαιδευτική ύλη, το αντικείµενο και τους στόχους του εκπαιδευόµενου.   

Σύµφωνα µε τον Baumgartner [Baumgartner, 2001] διακρίνονται πέντε επίπεδα 

γνώσης τα οποία  συσχετίζονται µε τις προτεινόµενες εκπαιδευτικές θεωρίες. 

• πρώτο επίπεδο – αρχάριοι  . Οι αρχάριοι δεν είναι εξοικειωµένοι 

µε την εκπαιδευτική ύλη και δεν διαθέτουν καµία σχετική εµπειρία. Καταρχάς θα 

πρέπει να µάθουν βασικές έννοιες και κανόνες που δεν µπορούν να 

αµφισβητήσουν και µπορούν µόνο να εφαρµόσουν σε πραγµατικές καταστάσεις 

µε εξωτερική καθοδήγηση, διότι δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν µόνοι τους 

ποιος είναι ο καλύτερος κανόνας σε µία δεδοµένη κατάσταση. Στις περισσότερες 
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περιπτώσεις το συµπεριφορικό µοντέλο αποδίδει αρκετά καλά στις ανάγκες των 

αρχαρίων φοιτητών. 

• δεύτερο επίπεδο – προχωρηµένοι αρχάριοι . Οι προχωρηµένοι 

αρχάριοι αρχίζουν να αντιλαµβάνονται διάφορες περιπτώσεις και καταστάσεις 

και να εφαρµόζουν κανόνες σύµφωνα µε το περιβάλλον τους. Επιλύσεις 

προβληµάτων ολοκληρώνονται µε περισσότερες µεταβλητές αλλά οι αρχάριοι 

ακόµη δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν ατοµικά χωρίς καθοδήγηση και 

έλεγχο.  Οι προχωρηµένοι αρχάριοι επιτυγχάνουν καλά αποτελέσµατα µε ένα 

συνδυασµό του συµπεριφοριστικού και κονστρακτιβιστικού µοντέλου 

εκπαίδευσης. 

• τρίτο επίπεδο –επάρκεια- ορθολογική κατανόηση . Οι φοιτητές µε 

επάρκεια γνώσεων γνωρίζουν όλη την σχετική ύλη και τους κανόνες και 

διαθέτουν την ικανότητα διάκρισης µεταξύ ενός ευρέως φάσµατος διαφορετικών 

περιπτώσεων, καθώς και ποιες λύσεις  ταιριάζουν σε αυτές. Έτσι είναι σε θέση να 

λειτουργήσουν ανεξάρτητα εντός του γνωστικού τους αντικειµένου και να 

επιλύσουν τα υπάρχοντα προβλήµατα. Επάρκεια σηµαίνει επίσης και 

υπευθυνότητα. Εν τούτοις η λήψη αποφάσεων είναι δύσκολη και οι φοιτητές µε 

επάρκεια απέχουν πάρα πολύ όσον αφορά την διαίσθηση την οποία διαθέτουν οι 

πραγµατικοί επαΐοντες. 

• τέταρτο επίπεδο – πρόοδος σε βάθος (υπονοούµενη γνώση). Οι 

φοιτητές αυτού του επιπέδου µετακινούνται από τον αναλυτικό ρεαλισµό µε τις 

επακόλουθες εφαρµογές των διαδικασιών επίλυσης στην ολιστική αντίληψη των 

δεδοµένων λύσεων. Οι εκπαιδευόµενοι φαίνεται να διακρίνουν µαζί µε τα 

παρουσιαζόµενα προβλήµατα και τις πιθανές τους λύσεις. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις µόνον το κονστρακτιβιστικό µοντέλο εκπαίδευσης έχει την 

δυνατότητα µετακίνησης των φοιτητών από την σε βάθος πρόοδο στο επίπεδο 

γνώσεων του ειδικού. 

• πέµπτο επίπεδο – ειδικοί  (διαισθητική συµπεριφορά ).  Οι ειδικοί 

τελειοποιούν την ολιστική αντίληψη διότι ποικίλες δύσκολες εργασίες φαίνονται 

σε αυτούς οικείες. Αυτό λειτουργεί εξαιτίας της βελτίωσης της ικανότητάς τους 

να αντιλαµβάνονται και να δηµιουργούν οµοιότητες µεταξύ διαφορετικών 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2        ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 24

προσεγγίσεων. Οι ειδικοί συµπληρώνουν την γνώση τους µε τον καλύτερο 

τρόπο : δηµιουργώντας νέα γνώση. 

2.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
 

Από τις πρώτες µέρες του διαδικτύου, διάφορες ερευνητικές οµάδες έχουν 

υλοποιήσει ποικίλα  είδη προσαρµοσµένων και έξυπνων εκπαιδευτικών συστηµάτων 

(ΑΙΕS) για το διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό έχει χρησιµοποιηθεί µια πλειάδα 

προσαρµοσµένων και έξυπνων τεχνολογιών. Με τον όρο προσαρµοσµένες και έξυπνες 

τεχνολογίες εννοούνται ουσιαστικά οι διαφορετικοί τρόποι για την προσθήκη µιας 

προσαρµοσµένης ή έξυπνης λειτουργικότητας σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα. Στο σηµείο 

αυτό θα επιχειρηθεί µία ανάλυση για τα είδη των τεχνολογιών τα οποία υπάρχουν και την 

δυνατότητα εύκολης υλοποίησής τους στο διαδίκτυο. 

2.3.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Τα διαδικτυακά προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα (Web-Based Adaptive 

Educational Systems WAES) δεν αποτελούν ένα εντελώς νέο είδος συστηµάτων. Ιστορικά, 

σχεδόν όλα τα βασισµένα στο διαδίκτυο συστήµατα έχουν κληρονοµηθεί από δύο 

προγενέστερα είδη : 

 τα έξυπνα συστήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας (ITS) 

  και τα συστήµατα προσαρµοστικών υπερµέσων (AHS) 

Οι περισσότερες από τις τεχνικές οι οποίες εφαρµόζονται στα συστήµατα WAES, 

έχουν υιοθετηθεί είτε από το γνωστικό πεδίο των ITS είτε από την περιοχή των 

προσαρµοστικών υπερµέσων [Shute, 1996;  Brusilovsky, 1999]. Καθώς όµως η έρευνα στα 

διαδικτυακά συστήµατα της µορφής αυτής  αναπτύσσεται, είναι πλέον θέµα χρόνου η  

εµφάνιση νέων πρωτότυπων τεχνολογιών εµπνευσµένων  από το περιβάλλον του 

διαδικτύου. Τουλάχιστον µία από τις τεχνολογίες αυτού του είδους, µε επιρροή από το 

διαδίκτυο, είναι ήδη αναγνωρισµένη (ταυτοποίηση µοντέλων-model matching). 

Η ανασκόπηση των υπαρχουσών τεχνολογιών πραγµατοποιείται  ανάλογα µε την  

χρήση τους. Για κάθε τεχνολογία αναφέρεται ένας κατάλογος των υπαρχόντων 
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διαδικτυακών συστηµάτων, τα οποία δηµιουργούνται µε παραλλαγές αυτής της 

τεχνολογίας καθώς και οι τρόποι  υλοποίησή της στο διαδίκτυο. 

2.3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ITS ΣΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

Τα έξυπνα συστήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας  αποτελούν µια παραδοσιακή 

περιοχή έρευνας η οποία εξετάζει τα προβλήµατα ανάπτυξης των συστηµάτων WAES 

[Burns et al 1988].  Σκοπός των διαφόρων συστηµάτων  ITS είναι η χρησιµοποίηση της 

γνώσης του γνωστικού αντικειµένου, από τον φοιτητή καθώς επίσης και από τις 

εκπαιδευτικές στρατηγικές, για την στήριξη µιας ευέλικτης εξατοµικευµένης διδασκαλίας 

και φροντιστηριακής  εκµάθησης. Μία ανασκόπηση για τα υπάρχοντα έξυπνα συστήµατα 

ενισχυτικής διδασκαλίας [Brusilovsky, 1990], βοήθησε στον προσδιορισµό των τριών 

επικρατέστερων τεχνολογιών για τα συστήµατα αυτά: 

♦ ακολουθιακή οργάνωση   σειράς µαθηµάτων 

♦  έξυπνη ανάλυση των λύσεων του φοιτητή και 

♦  υποστήριξη της αλληλεπίδρασης στην επίλυση προβληµάτων. 

Όλες αυτές οι τεχνολογίες έχουν υλοποιηθεί σε µια σειρά συστηµάτων ITS. Μετά 

το 1990, µόνον µια νέα τεχνολογία (υποστήριξη στην επίλυση προβληµάτων µε βάση 

παραδείγµατα) προστέθηκε στο σύνολο  και ταξινοµήθηκε ως µια επιπλέον δυνατότητα η 

οποία δεν καλύπτεται από τις τρεις κύριες τεχνολογίες. Αυτό το προτεινόµενο  σύνολο των 

τεχνολογιών ITS αν και πιθανόν να θεωρείται υποκειµενικό και ατελές, κατέληξε να γίνει 

πολύ χρήσιµο για την ταξινόµηση των υπαρχόντων διαδικτυακών WAES. ∆ιαδικτυακά  

WAES  τα οποία χρησιµοποιούν τις παραδοσιακές τεχνικές των ITS καλούνται συνήθως 

διαδικτυακά ITS . Τα πρώτα  διαδικτυακά ITS αναφέρθηκαν στην περίοδο 1995-1996 

[Brusilovsky, 1995; Brusilovsky et al, 1996; Nakabayashi et al, 1995; Okazaki et al, 1996]. 

Αυτά τα συστήµατα εξακολουθούν να αποτελούν ένα µικρό τµήµα  του συνόλου  των ITS.  

 

2.3.2.1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
Σκοπός της τεχνολογίας της ακολουθιακής σειράς µαθηµάτων (Curriculum 

sequencing), η οποία επίσης αναφέρεται ως τεχνολογία εκπαιδευτικού σχεδιασµού 

(instructional planning), είναι να υποβοηθήσει τον φοιτητή. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον 
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καθορισµό της καταλληλότερης εξατοµικευµένης σχεδίασης της ακολουθίας των µονάδων 

γνώσης για εκµάθηση και την ακολουθιακή οργάνωση των εκπαιδευτικών ασκήσεων 

(παραδείγµατα, ερωτήσεις, προβλήµατα κ.α)  που πρέπει να επιλύσει ο φοιτητής. Με άλλα 

λόγια, βοηθάει τον φοιτητή στην εξεύρεση της ‘βέλτιστης επιλογής’ του εκπαιδευτικού 

υλικού [Corbett, 1997]. Κλασικό παράδειγµα αποτελεί το σύστηµα ΒΙΡ [Barr  et al, 1976].  

Υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικά είδη ακολουθίας: δυναµική και παθητική. 

Η δυναµική  ακολουθία προϋποθέτει έναν εκπαιδευτικό σκοπό (ένα παράρτηµα των 

εννοιών του γνωστικού πεδίου ή των κεφαλαίων προς εκµάθηση). Συστήµατα µε δυναµική 

ακολουθία µπορούν να δηµιουργήσουν την βέλτιστη εξατοµικευµένη διαδροµή για την 

επίτευξη του εκπαιδευτικού σκοπού. Η παθητική ακολουθία είναι µία συντηρητική 

τεχνολογία. Αρχίζει όταν ο φοιτητής δεν είναι σε θέση να επιλύσει ένα πρόβληµα ή να 

απαντήσει σωστά µία ερώτηση. Σκοπός της είναι να προσφέρει στον χρήστη ένα 

υποσύνολο του διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο µπορεί να καλύψει το κενό 

στις γνώσεις του φοιτητή ή να ξεκαθαρίσει κάποια παρανόηση [Vassileva;1997]. Για 

δυναµικά ακολουθιακά συστήµατα, είναι λογικό να υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ 

συστηµάτων µε σταθερό και ρυθµιζόµενο εκπαιδευτικό σκοπό. Τα περισσότερα από τα 

υπάρχοντα συστήµατα µπορούν να καθοδηγήσουν τους φοιτητές στο καθορισµένο 

εκπαιδευτικό σκοπό, το σύνολο δηλαδή των εννοιών του γνωστικού πεδίου[Murray, 1999]. 

Ορισµένα συστήµατα µε προσαρµοζόµενο εκπαιδευτικό σκοπό, επιτρέπουν σε 

έναν καθηγητή ή έναν φοιτητή να επιλέξει ένα υποσύνολο από το ολοκληρωµένο σύνολο 

των εννοιών ως τον τρέχοντα εκπαιδευτικό σκοπό. Στα περισσότερα ITS συστήµατα µε 

ακολουθία είναι πιθανόν να γίνει διάκριση ακολουθίας  δύο επιπέδων: υψηλού και 

χαµηλού. Η ακολουθία υψηλού επιπέδου ή ακολουθία γνώσης [Stern et al, 1998 ] 

(knowledge sequencing), καθορίζει το επόµενο εκπαιδευτικό υποσύνολο: την επόµενη 

έννοια, σύνολο εννοιών, κεφάλαια ή µαθήµατα προς διδασκαλία. Η χαµηλού επιπέδου 

ακολουθία ή ακολουθία πακέτου εργασίας(task sequencing) καθορίζει το επόµενο 

εκπαιδευτικό πακέτο (πρόβληµα, παράδειγµα, εξέταση) εντός του τρέχοντος υποσυνόλου. 

Οι ακολουθίες υψηλού και χαµηλού επιπέδου συχνά εκτελούνται από διαφορετικούς 

µηχανισµούς. Σε πολλά συστήµατα ITS ένας µόνον από αυτούς τους δύο µηχανισµούς 

είναι ευφυής, για παράδειγµα, ένα µάθηµα επιλέγεται από έναν σπουδαστή, ενώ η 

εκπαιδευτική διαδικασία εντός αυτού του µαθήµατος επιλέγεται µε προσαρµογή από το 
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σύστηµα.. Μερικά συστήµατα είναι σε θέση µόνον να διαχειρίζονται την σειρά των 

πακέτων µιας χαρακτηριστικής µορφής: συνήθως προβλήµατα ή ερωτήσεις. Στην 

περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να καλείται ακολουθία προβληµάτων ή ερωτήσεων [Shute, 

1996; Murray, 1999; Kurhila ,2000]. 

Η ακολουθιακή οργάνωση εκπαιδευτικής σειράς µαθηµάτων αποτελεί την πιο 

δηµοφιλή τεχνολογία στα βασισµένα στο διαδίκτυο WAES. Σχεδόν όλα τα είδη αυτής της 

µορφής τα οποία αναφέρθησαν προηγουµένως, έχουν ήδη υλοποιηθεί στο διαδίκτυο. Η 

δυναµική ακολουθιακή οργάνωση αποτελεί τον κυρίαρχο τύπο ακολουθίας. Μόνον λίγα 

συστήµατα όπως το InterBook [Brusilovsky et al, 1998], το PAT-InterBook [Brusilovsky 

et al, 1997], το CALAT [Nakabayashi et al, 1997],το VC Prolog Tutor [Peylo et al, 1999] 

και το Remedial Multimedia System [Anjaneyulu, 1997] µπορεί να λειτουργούν µε  

παθητική ακολουθία. 

Μεταξύ των δυναµικών ακολουθιακών συστηµάτων, ελάχιστα από τα συστήµατα 

όπως για παράδειγµα το ELM-ART II[Weber et al, 1997],  AST[Specht et al, 1997], ADI 

[Schoch et al, 1998],  ART-Web [Weber, 1999], ACE [Specht et al, 1998], KBS-

Hyperbook  [Henze et al, 1999] και ILESA [Lσpez et al, 1998]  είναι σε θέση να 

λειτουργήσουν έξυπνα και στις δύο µορφές ακολουθίας, υψηλού και χαµηλού επιπέδου. 

Άλλα συστήµατα, όπως το Manic [Stern, 1998], αφήνουν την επιλογή του τρόπου 

λειτουργίας εντός ενός κεφαλαίου στον χρήστη. Αντιθέτως, µερικά συστήµατα, όπως το 

Medtec [Eliot, 1997], αφήνουν την επιλογή ενός κεφαλαίου στον χρήστη, αλλά µπορούν 

να δηµιουργήσουν µια προσαρµοσµένη ακολουθία προβληµάτων εντός του κεφαλαίου. 

Τα περισσότερα από τα συστήµατα υποστηρίζουν ακολουθία µε καθορισµένο 

εκπαιδευτικό σκοπό (ισχύει για το σύνολο του µαθήµατος). Μόνον λίγα συστήµατα 

υποστηρίζουν ρυθµιζόµενους εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενεργοποιώντας έναν καθηγητή 

(όπως στο DCG [Vassileva, 1997]) ή έναν σπουδαστή (όπως στο InterBook [Brusilovsky 

et al, 1998] και το KBS Hyperbook [Henze et al, 1999]) για την επιλογή ενός 

συγκεκριµένου σκοπού. Ο σπουδαστής έχει την δυνατότητα επιλογής κάποιου στόχου ως 

ένα υποσύνολο των εννοιών του γνωστικού πεδίου (INTERBOOK). 

Η δυναµική ακολουθία στα περισσότερα συστήµατα ορίζεται από τις βασικές 

γνώσεις των φοιτητών (ακριβέστερα, από την διαφορά των υφισταµένων γνώσεων και 

του γενικού εκπαιδευτικού στόχου). Εν τούτοις, λίγα µόνον συστήµατα πειραµατίζονται 
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µε την χρησιµοποίηση των σπουδαστικών προτιµήσεων σε σχέση µε τον τύπο και τα 

µέσα του διαθεσίµου εκπαιδευτικού υλικού για την καθοδήγηση των ακολουθιακών 

πακέτων µέσα σε ένα κεφάλαιο[Anjaneyulu, 1997; Danielson, 1997; Specht et al, 1998]. 

∆ύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ακολουθίας βρίσκονται στα συστήµατα DCG και 

SIETTE. Το σύστηµα DCG [Vassileva, 1997], είναι σε θέση να δηµιουργήσει προηγµένη 

µορφή ακολουθίας του εκπαιδευτικού υλικού προσαρµοσµένη στον εκπαιδευτικό στόχο. 

Εν τούτοις, η ακολουθία δηµιουργείται πριν οι φοιτητές αρχίσουν να εργάζονται µε το 

σύστηµα µε αποτέλεσµα την παραγωγή ενός στατικού εκπαιδευτικού πακέτου. Το 

σύστηµα SIETTE [Rios et al, 1999], αποτελεί παράδειγµα ενός διαδικτυακού 

προσαρµοσµένου συστήµατος εξέτασης. Το µόνο είδος εκπαιδευτικού υλικού το οποίο 

κατέχει το σύστηµα είναι ερωτήσεις. Το µόνο πράγµα το οποίο µπορεί να κάνει το 

σύστηµα είναι να δηµιουργήσει µία προσαρµοσµένη ακολουθία ερωτήσεων για να 

εκτιµήσει τις γνώσεις του φοιτητή. Συστήµατα όπως το SIETTE είναι ηµιτελή από την 

φύση τους και πρέπει να χρησιµοποιούνται ως συστατικά υλικά σε διανεµηµένα 

διαδικτυακά WAES. 

Αν και η ακολουθιακή οργάνωση σειράς µαθηµάτων θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 

η παλαιότερη τεχνολογία των ITS (είχε χρησιµοποιηθεί σχεδόν σε όλα τα αρχικά ITS), για 

είκοσι περίπου χρόνια πολύ λίγη προσοχή αφιερώθηκε στην τεχνολογία αυτή. Ο κύριος 

όγκος της έρευνας στα ITS ήταν επικεντρωµένος γύρω από τις τεχνολογίες υποστήριξης 

επίλυσης προβληµάτων. Η υποστήριξη της επίλυσης προβληµάτων είχε θεωρηθεί ως το 

κύριο καθήκον ενός ITS, ενώ η παράδοση και η ακολουθιακή οργάνωση  του 

εκπαιδευτικού υλικού εθεωρείτο ότι έπρεπε να δηµιουργείται εκτός του συστήµατος 

(συνήθως από έναν καθηγητή).  

Η κατάσταση µε τα διαδικτυακά WAES είναι πολύ διαφορετική. Στο περιβάλλον 

της διαδικτυακής εκπαίδευσης η εκπαιδευτική ύλη (συνήθως δοµηµένη ως ένα υπερµεσικό 

υποσύστηµα) αποτελεί τη βάση  ενός  προσαρµοστικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Στο 

περιβάλλον αυτό, µε το πρόβληµα της ‘απώλειας προσανατολισµού’, η τεχνική της 

ακολουθιακής οργάνωσης της σειράς µαθηµάτων αποκτά µεγάλο ενδιαφέρον ως προς την 

καθοδήγηση του φοιτητή στη διαθέσιµη πληροφορία. Η τεχνολογία της µορφής αυτής 

είναι επίσης φυσιολογική και εύκολο να εφαρµοστεί στο διαδίκτυο. Όλη η γνώση είναι 

δυνατόν να βρίσκεται σε έναν διακοµιστή και όλη η ακολουθία µπορεί να γίνει µε ένα 
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πρόγραµµα (script) CGI. ∆εν αποτελεί εποµένως έκπληξη το γεγονός ότι, δεν είναι µόνον η 

παλαιότερη, αλλά επίσης και η περισσότερο δηµοφιλής τεχνολογία των διαδικτυακών 

WAES.              

 
2.3.2.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για αρκετά χρόνια, η υποστήριξη επίλυσης 

προβληµάτων (Problem solving support technologies) εθεωρείτο ως το κύριο καθήκον ενός 

συστήµατος ITS καθώς και η βασική αξία µιας τεχνολογίας ITS. Έχουν προσδιοριστεί 

τρεις τεχνολογίες υποστήριξης επίλυσης προβληµάτων: 

• έξυπνη ανάλυση των λύσεων του φοιτητή, 

•  υποστήριξη επίλυσης προβληµάτων µε αλληλεπίδραση και 

•  υποστήριξη της επίλυσης προβληµάτων µε βάση παραδείγµατα. 

Όλες αυτές οι τεχνολογίες είναι σε θέση να βοηθήσουν έναν φοιτητή στην 

διαδικασία επίλυσης ενός εκπαιδευτικού προβλήµατος, αλλά το κάνουν αυτό µε 

διαφορετικούς τρόπους. 

2.3.2.2.1  Έξυπνη ανάλυση των λύσεων του φοιτητή (Intelligent analysis of student 
solutions)  

Η τεχνολογία αυτή ασχολείται µε τις τελικές απαντήσεις σε εκπαιδευτικά 

προβλήµατα χωρίς να εξετάζει τον τρόπο λήψης των απαντήσεων. Για να θεωρηθεί η 

τεχνολογία ως έξυπνη, ένας αναλυτής λύσεων θα πρέπει να αποφασίζει αν η λύση είναι 

σωστή ή όχι, να βρίσκει τι ακριβώς είναι λάθος ή ηµιτελές, και πιθανόν να προσδιορίζει 

ποια ελλιπής ή λάθος γνώση  ευθύνεται για το λάθος αποτέλεσµα (η τελευταία λειτουργία 

αναφέρεται ως εξακρίβωση γνώσης). Έξυπνοι αναλυτές είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 

για τον φοιτητή εκτεταµένη ανάδραση στα σφάλµατα και ενηµέρωση του φοιτητικού 

µοντέλου. Κλασσικό παράδειγµα αποτελεί το σύστηµα PROUST [Jonshon, 1986]. Πρέπει 

να τονισθεί ότι ένας αριθµός διαδικτυακών WAES εφαρµόζουν έξυπνη ανάλυση των 

λύσεων των φοιτητών. 

2.3.2.2.2  Υποστήριξη επίλυσης προβληµάτων µε αλληλεπίδραση (Interactive 
problem solving support) 

Αποτελεί µια πιο πρόσφατη και µε µεγάλη δυναµική τεχνολογία. Αντί να περιµένει 

για την τελική λύση, αυτή η τεχνολογία είναι σε θέση να εξασφαλίσει στον φοιτητή έξυπνη 

βοήθεια σε κάθε βήµα της επίλυσης του προβλήµατος. Το επίπεδο βοηθείας ποικίλει: από 

την επισήµανση για κάποιο λάθος βήµα, την παροχή υποδείξεων, ή την εκτέλεση του 
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εποµένου βήµατος για τον φοιτητή. Τα συστήµατα τα οποία υλοποιούν αυτή την 

τεχνολογία είναι σε θέση να παρατηρούν τις ενέργειες του φοιτητή, να τις κατανοούν και 

να χρησιµοποιούν αυτή την κατανόηση για την παροχή βοηθείας και ανανέωσης του 

φοιτητικού µοντέλου. Κλασσικό παράδειγµα αποτελεί το σύστηµα LISP-TUTOR 

[Anderson et al, 1985]. Αυτή η τεχνολογία παρουσιάζεται επίσης σε έναν αριθµό 

διαδικτυακών WAES. 

2.3.2.2.3  Η τεχνολογία επίλυσης προβληµάτων µε βάση παραδείγµατα (exampled-
based problem solving) 

Η τεχνολογία αυτή είναι η πιο πρόσφατη και υποβοηθάει τους φοιτητές στην 

επίλυση νέων προβληµάτων όχι µε συζήτηση για τα λάθη τους, αλλά υποδεικνύοντάς 

τους, επιτυχείς περιπτώσεις επίλυσης προβληµάτων από την προηγούµενη εµπειρία τους 

(µπορεί να είναι παραδείγµατα τα οποία έχουν ήδη εξηγηθεί, ή προβλήµατα τα οποία 

έχουν ήδη επιλυθεί νωρίτερα από τους ίδιους). Ένα παράδειγµα αποτελεί το σύστηµα 

ELM-PE  [Weber, 1996].  Στο περιβάλλον του διαδικτύου, η τεχνολογία αυτή 

εφαρµόζεται στα συστήµατα ELM-ART [Brusilovsky et al, 1996]  και ELM-ART II 

[Weber et al, 1997]. 

Στην περιοχή των παραδοσιακών ITS, επικράτησε απόλυτα η τεχνολογία υποστήριξης 

επίλυσης προβληµάτων µε αλληλεπίδραση. Η υποστήριξη της επίλυσης προβληµάτων µε 

αλληλεπίδραση αποτελεί τον θεµελιώδη στόχο σχεδόν όλων των ITS, ενώ η έξυπνη 

ανάλυση των λύσεων του φοιτητή συχνά θεωρείται ατελής ( η υποστήριξη επίλυσης 

προβληµάτων βασισµένα σε παραδείγµατα είναι αρκετά σπάνια ώστε να θεωρείται 

ανταγωνιστής). Και πάλι όµως, το περιβάλλον του διαδικτύου αλλάζει την κατάσταση. Και 

οι δύο τεχνολογίες, η έξυπνη ανάλυση των λύσεων του φοιτητή καθώς και η υποστήριξη 

επίλυσης προβληµάτων µε παραδείγµατα, φαίνεται να είναι φυσιολογικές και χρήσιµες στο 

περιβάλλον του διαδικτύου. Και οι δύο τεχνολογίες είναι παθητικές (ενεργοποιούνται 

κατόπιν αίτησης του φοιτητή) και µπορεί να εφαρµοσθούν σχετικά εύκολα στο διαδίκτυο. 

 

2.3.3 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Τα προσαρµοστικά υπερµέσα αποτελούν µια σχετικά νέα περιοχή έρευνας . Τα 

συστήµατα προσαρµοσµένων πολυµέσων απευθύνονται σε διαφορετικούς τύπους 
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µοντέλων χρηστών, παρέχοντας τη δυνατότητα  προσαρµογής του περιβάλλοντος (και των 

ενδιάµεσων συνδέσεων σελίδων υπερµέσων) µε τον χρήστη. [Mizoguchi et al, 1996 ; 

Brusilovsky et al, 1998; De Bra  et al, 1999].  ∆ιακρίνονται δύο κυρίως τεχνολογίες στα 

προσαρµοστικά υπερµέσα: υποστήριξη προσαρµοσµένης παρουσίασης και 

προσαρµοσµένης πλοήγησης. Η εκπαίδευση αποτελούσε πάντοτε µία από τις κύριες 

περιοχές εφαρµογής των προσαρµοσµένων υπερµέσων. Ένας αριθµός αυτόνοµων (µη 

διαδικτυακών) εκπαιδευτικών συστηµάτων προσαρµοσµένων υπερµέσων κατασκευάστηκε 

µεταξύ του 1990 και 1996. Τα πρώτα διαδικτυακά WAES τα οποία χρησιµοποίησαν 

τεχνολογίες υπερµέσων αναφέρθηκαν το 1996 [ De Bra , 1996]. Από τότε το διαδίκτυο 

έχει αναγορευθεί ως πρωτεύον περιβάλλον εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

συστηµάτων προσαρµοστικών υπερµέσων. 

Ο σκοπός της τεχνολογίας υποστήριξης προσαρµοσµένης πλοήγησης είναι να 

βοηθήσει τον φοιτητή στον προσανατολισµό και την πλοήγηση στον υπερµεσικό χώρο, 

αλλάζοντας την εµφάνιση των ορατών συνδέσεων. Η υποστήριξη προσαρµοσµένης 

πλοήγησης (Adaptive Navigational Support ANS) είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως µία 

γενίκευση της τεχνολογίας ακολουθιακής οργάνωσης της σειράς µαθηµάτων σε ένα 

υπερµεσικό περιβάλλον. Στοχεύει στο ίδιο αποτέλεσµα, να βοηθήσει δηλαδή τους φοιτητές 

στην εύρεση της ‘βέλτιστης διαδροµής’, µέσα στο εκπαιδευτικό υλικό. Συγχρόνως, η 

υποστήριξη προσαρµοσµένης πλοήγησης διαθέτει περισσότερες επιλογές από την 

παραδοσιακή τεχνολογία ακολουθιακής οργάνωσης: είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους 

φοιτητές άµεσα και έµµεσα. [Conlan, 2000;  De Bra  et al, 2000 ; Brusilovsky et al, 2001].  

Σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, όπου τα υπερµέσα αποτελούν το βασικό οργανωτικό 

παράδειγµα, η υποστήριξη προσαρµοσµένης πλοήγησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

φυσιολογικά και µε πολύ µεγάλη αποδοτικότητα. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την 

προσαρµογή των υπερσυνδέσεων [Brusilovsky, 1996]. ∆ύο κλασσικά παραδείγµατα 

αυτόνοµων συστηµάτων βασισµένων στο ANS είναι το ISIS – Tutor [Brusilovsky et al, 

1994], µε προσαρµοσµένη απόκρυψη και προσαρµοσµένο σχολιασµό και το Hypadapter 

[Hohl  et al, 1996] µε προσαρµοσµένη απόκρυψη και προσαρµοσµένη ταξινόµηση. Οι 

τρεις τρόποι οι οποίοι είναι οι περισσότερο δηµοφιλείς στα διαδικτυακά WAES είναι της 

απευθείας καθοδήγησης, του σχολιασµού προσαρµοσµένων συνδέσεων και της 

απόκρυψης προσαρµοσµένων συνδέσεων. 
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Η ευθεία καθοδήγηση υπονοεί ότι το σύστηµα πληροφορεί τον φοιτητή ποια από 

τις συνδέσεις στην τρέχουσα σελίδα θα τον /την οδηγήσει στην ‘καλύτερη’ σελίδα στον 

υπερµεσικό χώρο  (το ποια σελίδα είναι η ‘καλύτερη’ αποφασίζεται µε βάση τις τρέχουσες 

γνώσεις του φοιτητή και τον εκπαιδευτικό στόχο). Συχνά, αν µια σύνδεση στην επόµενη 

καλύτερη σελίδα δεν παρουσιάζεται στην τρέχουσα σελίδα, το σύστηµα είναι σε θέση να 

δηµιουργήσει µία δυναµική ‘επόµενη’ σελίδα. Όπως φαίνεται, η βοήθεια  της 

προσαρµοσµένης πλοήγησης µε απευθείας καθοδήγηση είναι σχεδόν ισοδύναµη µε την 

τεχνολογία ακολουθιακής οργάνωσης σειράς µαθηµάτων. Υπάρχουν όµως και µερικές 

διαφορές (εκτός της διαφορετικής αρχικής προέλευσης). Μια προτεινόµενη σελίδα στην 

τεχνολογία απευθείας καθοδήγησης αποτελεί πάντοτε µία σελίδα η οποία υφίσταται στον 

υπάρχοντα υπερµεσικό χώρο. Ο σπουδαστής συνήθως θα µπορούσε να φτάσει στην σελίδα 

αυτή µε ένα ή αρκετά βήµατα χωρίς την καθοδήγηση του συστήµατος. Η καθοδήγηση 

απλά υποβοηθά τον σπουδαστή να κατανοήσει ότι  αυτή η σελίδα είναι η ‘καλύτερη’ και 

να φτάσει εκεί γρήγορα.. 

 Σε ένα σύστηµα ITS µε προσαρµοσµένη ακολουθιακή οργάνωση, µία ‘σελίδα’ µε 

το επόµενο καλύτερο υποσύνολο ή παρουσίαση θα µπορούσε εξ ολοκλήρου να 

δηµιουργηθεί από την γνώση του συστήµατος, ούτως ώστε ο σπουδαστής να µην  έχει 

άλλη  δυνατότητα επιλογής της σελίδας αυτής εκτός από την χρησιµοποίηση της 

τεχνολογίας της ακολουθιακής οργάνωσης. Επίσης, η απευθείας καθοδήγηση συνήθως 

εφαρµόζει µηχανισµό ακολουθιακής οργάνωσης  ενός επιπέδου (σε σύγκριση µε την 

ακολουθία δύο επιπέδων στα περισσότερα ITS): η καλύτερη σελίδα επιλέγεται απλά από 

ένα σύνολο αποδεκτών σελίδων µε την χρησιµοποίηση κάποιας µορφής ευρετικής 

(heuristic) µεθόδου. Αυτός ο τρόπος ακολουθιακή οργάνωση αναφέρεται ως ακολουθιακή 

οργάνωση σελίδας (page sequencing). Τα συστήµατα INTERBOOK και  ELM-ART 

αποτελούν βασικά παραδείγµατα αυτής της τεχνολογίας 

Η πιο δηµοφιλής µορφή των συστηµάτων προσαρµοσµένης πλοήγησης στο 

διαδίκτυο είναι ο σχολιασµός. Χρησιµοποιήθηκε πρώτα στο ELM-ART , και κατόπιν 

εφαρµόσθηκε σε όλους τους απογόνους του ELM-ART όπως για παράδειγµα το 

INTRBOOK, AST, ADI, ACE και ART – Web καθώς επίσης και σε µερικά άλλα 

συστήµατα όπως το WEST – KBNS και KBS Hyperbook. Το ELM –ART και το 

ΙΝΤΕΡΒΟΟΚ χρησιµοποιούν επίσης την βοήθεια την προσαρµοσµένης πλοήγησης για 
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ταξινόµηση. Μία άλλη δηµοφιλής τεχνολογία αποτελεί η απόκρυψη. Οι επιλογές είναι είτε 

να καταστεί η υπερσύνδεση απολύτως µη λειτουργική (τίποτε δεν συµβαίνει όταν ο 

χρήστης την επιλέγει) όπως υλοποιείται για παράδειγµα στο σύστηµα Remedial 

Multimedia System [Anjaneyulu, 1997]  ή να επιδείξει στον χρήστη µία λίστα από σελίδες 

προς ανάγνωση πριν από την σελίδα στόχο όπως συµβαίνει στο σύστηµα Albatros [Lai  et 

al, 1995].      

Σκοπός της τεχνολογίας της προσαρµοσµένης παρουσίασης είναι η προσαρµογή 

των περιεχοµένων της σελίδας υπερµέσων στους στόχους του χρήστη, της γνώσης και 

άλλων πληροφοριών οι οποίες είναι αποθηκευµένες στο µοντέλο του χρήστη. Σε ένα 

σύστηµα µε προσαρµοσµένη παρουσίαση, οι σελίδες δεν είναι στατικές, αλλά 

δηµιουργούνται προσαρµοστικά ή συναρµολογούνται από κοµµάτια για τον κάθε χρήστη. 

Για παράδειγµα, σε αρκετές τεχνικές προσαρµοσµένης παρουσίασης, οι έµπειροι χρήστες 

λαµβάνουν πολύ περισσότερο λεπτοµερείς και σε βάθος πληροφορίες, ενώ οι αρχάριοι 

λαµβάνουν πολύ περισσότερες επιπρόσθετες εξηγήσεις. Η προσαρµοσµένη παρουσίαση 

αποτελεί πολύ σοβαρή εξέλιξη στο περιβάλλον του διαδικτύου, όπου η ίδια ‘σελίδα’ 

πρέπει να εξυπηρετεί πολύ διαφορετικούς χρήστες.  

Μόνον δύο διαδικτυακά συστήµατα AES υλοποιούν πλήρως την προσαρµοσµένη 

παρουσίαση: το ΡΤ [Kay et al, 1997] και το ΑΗΑ [De Bra et al, 1998]. Τα δύο αυτά 

συστήµατα εφαρµόζουν µία ευέλικτη αλλά χαµηλού επιπέδου τεχνική κειµένου η οποία 

γίνεται υπό όρους. Μερικά άλλα συστήµατα χρησιµοποιούν την προσαρµοσµένη 

παρουσίαση σε ειδικά περιβάλλοντα. Το σύστηµα Medtec [Eliot, 1997]  είναι σε θέση να 

δηµιουργήσει προσαρµοσµένη περίληψη των κεφαλαίων ενός βιβλίου. Το σύστηµα 

MetaLinks µπορεί να κατασκευάσει εξειδικευµένους προλόγους σε µία σελίδα κειµένου 

ανάλογα µε την προέλευση του χρήστη προς την σελίδα αυτή. Τα συστήµατα ELM-ART, 

AST, INTERBOOK και άλλα µεταγενέστερα του ELM – ART χρησιµοποιούν 

προσαρµοσµένη παρουσίαση για την δυνατότητα παροχής εισαγοµένων προειδοποιήσεων 

όσον αφορά την εκπαιδευτική θέση της σελίδας. Για παράδειγµα, αν ο φοιτητής δεν είναι 

ακόµη σε επίπεδο να διδαχθεί την σελίδα, τα συστήµατα ELM – ART και AST εµφανίζουν 

ένα κείµενο προειδοποίησης στο τέλος της σελίδας, ενώ το σύστηµα INTERBOOK 

εµφανίζει µια προειδοποιητική εικόνα στην µορφή µιας κόκκινης µπάρας. Ένα πολύ 

ενδιαφέρον παράδειγµα προσαρµοσµένης παρουσίασης προτείνεται στην εργασία 
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WebPersona [Andre et al, 1997] όπου δηµιουργείται µία εξατοµικευµένη παρουσίαση της 

πληροφορίας σε ένα εκπαιδευτικό υπερκείµενο από έναν έξυπνο πράκτορα. 

2.3.4  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ 

Στην δηµοσίευση του 1996, ο Brusilovsky [Brusilovsky, 1996b], ανέπτυξε µία 

ταξινόµηση στην προσπάθεια να ξεχωρίσει και να κατατάξει τα AHS. Επίσης ανανέωσε 

τις υπάρχουσες επιστηµονικές τεχνικές και βοήθησε στον καθορισµό µιας οµάδας 

κριτηρίων για τα AH. Η ταξινόµηση αυτή όριζε έναν τρόπο διαχωρισµού της 

προσαρµοσµένης έρευνας σε δύο κατηγορίες, τις οποίες ο Brusilovsky ονόµασε 

προσαρµοσµένη παρουσίαση (Adaptive Presentation) και στήριξη προσαρµοσµένης 

πλοήγησης (Adaptive Navigation Support). Η προσαρµοσµένη παρουσίαση, η πρώτη 

τεχνική η οποία αναπτύχθηκε για τα ΑΗ, µεταβάλλει τα περιεχόµενα ενός εγγράφου για 

διαφορετικούς χρήστες, ενώ η υποστήριξη της προσαρµοσµένης πλοήγησης καθορίζει τις 

συνδέσεις µεταξύ αυτών των εγγράφων. 

 

Σχήµα 2.4: Ταξινόµηση των τεχνολογιών προσαρµοστικών υπερµέσων (Brusilovsky, 2001) 

 

Στήριξη 
προσαρµοσµένης 

πλοήγησης 

Προσαρµοσµένη 
παρουσίαση 

Τεχνικές στα 
Προσαρµοστικά 

Υπερµέσα 

Προσαρµοσµένη Παρουσίαση πολυµέσων 

Προσαρµοσµένη Παρουσίαση κειµένου 

Προσαρµογή υποτµηµάτων

Άµεση Καθοδήγηση

Προσαρµοσµένη ταξινόµηση 

Απόκρυψη συνδέσεων

Σχολιασµός Συνδέσεων

Προσαρµοσµένη ∆ηµιουργία 

Προσαρµογή Χάρτη

Προσαρµογή  
Φυσικής 
Γλώσσας 

Προσαρµογή 
τµηµατικού 
κειµένου

∆ιαγραφή 

Απενεργοποίηση 

Απόκρυψη 

Τµηµατική 
Πρόσθεση/Αφαίρεση

Κειµενική επέκταση 

Τµηµατική Μεταβολή 

Τµηµατική Ταξινόµηση 

Τµηµατική Σκίαση 
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Οι όροι και οι προσδιορισµοί οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν στην ταξινόµηση 

υπήρξαν αιτία διαφωνίας εντός της κοινότητας [De Bra, 1999; De Bra et al., 1999a]; 

Bailey et al., 2001; Bailey et al., 2002]. Παρ όλα αυτά γρήγορα απετέλεσαν το 

αδιαµφισβήτητο πρότυπο για την περιγραφή τεχνολογιών AH, εξαιτίας της αδυναµίας 

εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων. Μία νέα ενηµέρωση στην ταξινόµηση το 2001, όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 2.4, διεύρυνε την ταξινόµηση, λαµβάνοντας υπόψη νέες έρευνες 

[Brusilovsky, 2001] .    

   

2.3.5 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ 

Η εφαρµοσµένη έρευνα στα προσαρµοσµένα υπερµέσα έχει δηµιουργήσει πολλά 

διαφορετικά προσαρµοσµένα συστήµατα υπερµέσων, αν και τα περισσότερα από αυτά 

αποτελούν προσπάθειες της ακαδηµαϊκής κοινότητας βασισµένες στην ποικιλία των 

υπαρχόντων µορφοποιήσεων στο διαδίκτυο, στα πρωτόκολλα και τις τεχνολογίες. Καθώς 

µία λεπτοµερής ανασκόπηση των ΑΗ δεν είναι ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας, 

τρία κλασσικά συστήµατα έχουν επιλεχθεί για την παρουσίαση των τεχνικών 

προσαρµογής της ταξινόµησης του Brusilovsky, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην 

υλοποίηση των υπαρχόντων υπερµεσικών συστηµάτων.     

 
2.3.5.1 INTERBOOK 

Ένα από τα καλύτερα συστήµατα το οποίο λειτουργεί µε την στήριξη 

προσαρµοσµένης πλοήγησης είναι το INTERBOOK [Brusilovsky et al., 1998; Wu, 2002] 

το οποίο παρέχει τα µέσα για συγγραφή και διανοµή ηλεκτρονικών βιβλίων στο 

διαδίκτυο. Το INTERBOOK τοποθετείται σε ένα διακοµιστή διαδικτύου και παραδίδει 

σελίδες σε κάθε ενεργοποιηµένο για πλαίσια (frame enabled) φυλλοµετρητή (Σχήµα 2.5). 

Το INTERBOOK αποθηκεύει το µοντέλο ενός γνωστικού πεδίου εννοιών και την δοµή 

τους, καθώς και ένα συγκεκριµένο  τύπο µοντέλου σπουδαστή το οποίο ονοµάζεται 

µοντέλο επικάλυψης (overlay model).  
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Σχήµα 2.5: Ένα παράδειγµα προσαρµογής συνδέσεων στο INTERBOOK   

 
2.3.5.2 AHA! 

Η Αρχιτεκτονική Προσαρµοσµένων Υπερµέσων (Adaptive Hypermedia 

Architecture (AHA!) [De Bra & Calvi, 1998] αναπτύχθηκε το 1998 και από τότε έχει 

ανανεωθεί αρκετές φορές [De Bra et al., 2000; Wu, 2002]. ∆ιαθέτει αρχιτεκτονική 

διακοµιστή (server side) για την δηµιουργία εφαρµογών προσαρµοσµένων υπερµέσων 

στο διαδίκτυο. Για την δηµιουργία µιας εφαρµογής στο ΑΗΑ!, οι συγγραφείς γράφουν 

ένα σύνολο σελίδων στο διαδίκτυο οι οποίες πιθανόν να περιέχουν επίσης τµήµατα 

κώδικα σε XHTML , ενώ συγχρόνως δηµιουργούνται έγγραφα ‘εννοιών’ για κάθε σελίδα, 

για καθορισµό της απαιτούµενης γνώσης του χρήστη για την κατανόηση της 

συγκεκριµένης σελίδας. Οι σελίδες  εννοιών περιλαµβάνουν επίσης τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες  οι οποίες πρέπει να εφαρµοσθούν στο µοντέλο του χρήστη µόλις γίνει η 

ανάγνωση της σελίδας. Το σύστηµα ΑΗΑ! αποθηκεύει εσωτερικά ένα µοντέλο χρήστη 

το οποίο είναι αποτέλεσµα των σελίδων εννοιών που έχει αναγνώσει ο χρήστης. Η 

προσαρµοσµένη ύλη του µαθήµατος στις νέες σελίδες παρέχεται µε τον συνδυασµό των 

κανόνων των εννοιών, αναφορών υπό όρους και δεδοµένα των χρηστών. Από την αρχική 

του ανάπτυξη, οι εµπειρίες µε το σύστηµα ΑΗΑ! οδήγησε τους συγγραφείς στην 

δηµιουργία ενός συνοπτικού µοντέλου για τα συστήµατα ΑΗ [De Bra et al., 2002]. 

2.3.5.3 PUSH 
Το σύστηµα PUSH [Espinoza & Hook, 1996] αποτελεί µια διεπιφάνεια του 

διαδικτύου, µέσω ενός φυλλοµετρητή, σε ένα εγχειρίδιο χρήσης σε άµεση σύνδεση, το 
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οποίο περιέχει αρκετές χιλιάδες ξεχωριστές σελίδες. Χρησιµοποιεί έναν αριθµό τεχνικών 

των προσαρµοσµένων υπερµέσων (ΑΗ), για την παροχή στον χρήστη µιας καθαρής 

εικόνας του γνωστικού αντικειµένου, υποβοηθώντας συγχρόνως στην ελάττωση της 

πληροφορικής υπερφόρτωσης. εννοιών.    

2.3.6 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΑ 

Στην διάρκεια της περασµένης δεκαετίας η κοινότητα των ΑΗ είχε αναπτύξει µία 

µεγάλη ποικιλία εφαρµογών σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά πεδία  Εντούτοις όµως 

υπάρχουν λίγα περιβάλλοντα εργασίας για τα ΑΗ και ακόµη λιγότερα µοντέλα. Τα 

µοντέλα περιγράφουν, σε ένα εννοιολογικό επίπεδο, τα κύρια συστατικά καθώς επίσης 

και  τις χρησιµοποιούµενες γλώσσες για συγκεκριµένα γενικευµένα προσαρµοσµένα 

συστήµατα υπερµέσων. Τα περιβάλλοντα εργασίας αντιπροσωπεύουν πραγµατικά 

συστήµατα τα οποία όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 

από µια ποικιλία προσαρµοσµένων εφαρµογών, αλλά στην πράξη περιορίζονται συνήθως 

σε µια συγκεκριµένη περιοχή εφαρµογών, όπως τα προσαρµοσµένα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, τα προσαρµοσµένα, µέσω διαδικτύου, βιβλία ή εκπαιδευτικά 

προγράµµατα εξ αποστάσεως. 

 
2.3.6.1  DEXTER 

Ένα τυπικό µοντέλο αναφοράς για συστήµατα υπερκειµένου είναι το  DEXTER 

το οποίο αναπτύχθηκε το 1988 [Halasz & Schartz, 1994]. Σκοπός του DEXTER ήταν η 

δηµιουργία ενός µοντέλου το οποίο να συγκρατεί όλες τις σηµαντικές επίσηµες και 

ανεπίσηµες αφηρηµένες έννοιες, οι οποίες βρίσκονται στα υπάρχοντα συστήµατα 

υπερµέσων, καθώς επίσης και στην παροχή ενός κοινού συνόλου όρων για την 

περιγραφή συστηµάτων της µορφής αυτής.  

Το µοντέλο επιτρέπει τις ιδιότητες ενός συστήµατος να εµφανίζονται στο 

DEXTER και κατόπιν να συγκρίνονται µε την λειτουργικότητα άλλων συστηµάτων. Η 

ελπίδα των σχεδιαστών ήταν ότι το µοντέλο αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει ένα 

ανεγνωρισµένο πρότυπο διαλειτουργικότητας για συστήµατα υπερκειµένου. Το 

DEXTER διαχωρίζει τα συστατικά υλικά ενός συστήµατος υπερκειµένου σε τρία βασικά 

επίπεδα: το εσωτερικό επίπεδο συστατικών (within component layer), το οποίο 
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αποθηκεύει τα περιεχόµενα του γνωστικού πεδίου, το επίπεδο αποθήκευσης (storage 

layer) το οποίο περιέχει την δοµή (κοµβικά σηµεία και συνδέσεις) µεταξύ των 

αντικειµένων στο επίπεδο δοµικών υλικών και το επίπεδο χρόνου εκτέλεσης (runtime 

layer) το οποίο παρουσιάζει τις πληροφορίες του υπερκειµένου στον χρήστη. 

2.3.6.2 ΑΗΑΜ 
Αν και το σύστηµα DEXTER θα µπορούσε να περιγράψει επιτυχώς την 

πλειονότητα των υπερκειµένων και το διαδίκτυο ακόµη και σήµερα είναι δυνατόν να 

χαρτογραφηθεί µε το µοντέλο αυτό, οι συγγραφείς του ΑΗΑΜ [De Bra et al., 1999b], 

οδηγήθηκαν από την αντίληψη ότι το DEXTER χρειάζεται επέκταση αν πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή του νέου γνωστικού πεδίου των προσαρµοσµένων 

υπερµέσων. Η δοµή του ΑΗΑΜ χρησιµοποιεί απολύτως όµοια εσωτερικά συστατικά,  

καθώς επίσης και επίπεδα συγκράτησης και χρόνου εκτέλεσης, εν τούτοις όµως το 

µοντέλο ΑΗΑΜ µετατρέπει το επίπεδο αποθήκευσης ώστε να περιλαµβάνει ένα µοντέλο 

χρήστη, ένα µοντέλο γνωστικού πεδίου και ένα µοντέλο προσαρµογής, όπως φαίνεται 

στο Σχήµα 2.6. 

 
Σχήµα2.6: Το µοντέλο AHAM  (Wu et al., 2001) 

 

2.3.6.3 ΧΑΗΜ      
Το XML Προσαρµοσµένο Μοντέλο Υπερµέσων (Adaptive Hypermedia Model) 

[Cannataro & Pugliese, 2001; Cannataro, et al., 2002] είναι ένα αντικειµενοστραφές 

µοντέλο βασισµένο στην XML για AHS. Το µοντέλο ΧΑΗΜ καθορίζει µια 
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πολυδιάστατη προσέγγιση προσαρµογής, όπου το κάθε τµήµα του AHS περιγράφεται µε 

τρεις διαφορετικές ‘διαστάσεις προσαρµοστικότητας’. 

• Συµπεριφορά χρήστη (User’s Behaviour) Λειτουργίες του φυλλοµετρητή, 

προτιµήσεις κ. α 

• Εξωτερικό Περιβάλλον (External Environment) Συντελεστές όπως η τοποθεσία, η 

γλώσσα,  κ. α 

• Τεχνολογία (Technology) το εύρος συχνοτήτων του δικτύου, η ποιότητα 

εξυπηρέτησης κ. α 

Αυτές οι τρεις διαστάσεις οριοθετούν τον χώρο εντός του οποίου κινείται ο 

χρήστης. Το µοντέλο του χρήστη δηµιουργείται µε την χρησιµοποίηση ενός αλγορίθµου 

χαρτογράφησης ο οποίος χαρτογραφεί τις τιµές σε κάθε µία από τις τρεις διαστάσεις σε 

ένα στερεότυπο µοντέλο χρήστη. Καθώς η κατάσταση του χρήστη µεταβάλλεται, το 

σύστηµα δυναµικά προσπαθεί να κατατάξει τον χρήστη στην καλύτερα εναρµονιζόµενη 

στερεότυπη µονάδα.  

2.3.6.4 ELM-ART  
Το σύστηµα ELM-ART (Episodic Learner Model-Adaptive Remote Tutor) 

περιγράφεται ως ένα προσαρµοσµένο, έξυπνο και βασισµένο στο διαδίκτυο εκπαιδευτικό 

σύστηµα [Weber & Mollenberg, 1994; Brusilovsky et al., 1996a]. Βασίζεται στο 

παλαιότερο ELM-PE σύστηµα το οποίο εχρησιµοποιείτο για την διδασκαλία 

προγραµµατισµού στην γλώσσα Lisp σε φοιτητές και εξασφάλιζε ένα έξυπνο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον (Intelligent Learning Environment) βασισµένο στον 

προγραµµατισµό µε παραδείγµατα. Το 1996, η βάση χρηστών του ELM-PE 

περιορίστηκε από την ενυπάρχουσα εξάρτηση της διεπιφάνειας του χρήστη από το 

περιβάλλον εργασίας, και τις απαιτήσεις για µεγάλους επεξεργαστές [Weber et al, 2001]. 

Αυτά τα προβλήµατα εξανάγκαζαν τους σχεδιαστές ανάπτυξης πρώτα να µεταφράζουν 

το εκπαιδευτικό υλικό σε ιστοσελίδες και κατόπιν να εισάγουν την λειτουργικότητα του 

ELM-PE στο διαδίκτυο, δηµιουργώντας µε την διαδικασία αυτή το ELM-ART. Η 

εφαρµογή αυτή έχει πλέον γενικευθεί σε ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο έχει σαν 

αποτέλεσµα την δηµιουργία αρκετών σχετιζόµενων προσαρµοσµένων εφαρµογών. 

Η εµπειρία µε το ELM-ART και το σχετιζόµενο µε αυτό INTERBOOK, εντόπισε 

περιοχές οι οποίες απαιτούν βελτίωση, ιδιαίτερα σε σχέση µε το περιορισµένο µοντέλο 
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χρήστη και τα  βασικά χαρακτηριστικά προσαρµογής. Αυτό οδήγησε στο νέο 

εµπλουτισµένο ELM-ART II [Weber & Specht, 1997], το οποίο υποστήριζε την 

επικοινωνία φοιτητή µε εκπαιδευτικό και φοιτητή µε φοιτητή, τη διενέργεια τεστ και 

ασκήσεων µε άµεση σύνδεση, καθώς και ένα περισσότερο εκφραστικό µοντέλο χρήστη 

το οποίο εξασφαλίζει µεγαλύτερη ανάδραση σε έννοιες από σελίδες που έχει επισκεφθεί 

ο χρήστης προηγουµένως. Η τελευταία έκδοση του ELM-ART χρησιµοποιήθηκε ως η 

βάση για το σύστηµα NetCoach [Weber et al., 2001], το οποίο αποτελεί ένα λογισµικό 

εργαλείο συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. 

2.3.6.5 ACE 
Λαµβάνοντας ως βάση την εργασία στο σύστηµα ELM-ART II, το 

Προσαρµοσµένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον (Adaptive Courseware Environment ACE) 

αναπτύχθηκε ως ένα περιβάλλον βασισµένο στο διαδίκτυο για την υποστήριξη της 

προσαρµοσµένης εκπαίδευσης [Specht & Oppermann, 1998]. Η προσέγγιση η οποία 

επιχειρείται στο ACE οδηγήσει στο µοντέλο τριών περιοχών γνώσης η οποία ενυπάρχει 

στην εκπαιδευτική ψυχολογία. 

• Μοντέλο γνωστικού πεδίου ειδικού (εµπειρογνώµονα) (Domain Expert Model)  

• Παιδαγωγικό µοντέλο εµπειρογνώµονα (ειδικού) (Pedagogical Expert Model) 

•  Μοντέλο µαθητευόµενου (Learner model)  

 Με την χρησιµοποίηση αυτών των τριών µοντέλων, το σύστηµα ACE είναι σε 

θέση να προσφέρει  µία ποικιλία τεχνικών προσαρµογής. Μπορεί επίσης να επιλέξει την  

προσαρµογή της εκπαιδευτικής στρατηγικής, µε βάση το εκπαιδευτικό υλικό των 

εννοιών καθώς επίσης και ουσιαστικά χαρακτηριστικά του χρήστη τα οποία έχουν 

αποκτηθεί από το µοντέλο του εκπαιδευόµενου. Η τελευταία υλοποίηση περιλαµβάνει 

έναν κειµενογράφο ο οποίος παρέχει µια εύκολη µέθοδο στους συγγραφείς για την 

δηµιουργία και µετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού. Οι συγγραφείς διαθέτουν την 

επιπρόσθετη δυνατότητα ορισµού των κανόνων για προσαρµοσµένες εντολές εντός του 

εκπαιδευτικού τους προγράµµατος. Με τον τρόπο αυτό παρέχει στους συγγραφείς κάποιο 

επίπεδο ελέγχου στην παρεχοµένη από το σύστηµα προσαρµογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εισαγωγή µιας καινοτόµου τεχνολογίας ωθεί ερευνητές κάθε γνωστικού πεδίου 

να ασχοληθούν µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στην έρευνά 

τους. Επίσης πολλές φορές µια νέα τεχνολογία είναι δυνατό να βοηθήσει στην εξεύρεση 

µιας εύκολης λύσης σε ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα, παρέχοντας τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να αντιµετωπίσει το υπάρχον πρόβληµα από µια διαφορετική οπτική γωνία.  

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση αποτελεί ένα τοµέα συνεχούς ερευνητικής 

δραστηριότητας και πειραµατισµού για την καλύτερη δυνατή λύση των προβληµάτων 

στην εκπαίδευση. Προβλήµατα που προκύπτουν αφορούν την  καλύτερη προσαρµογή 

στις ανάγκες των σπουδαστών, υποστήριξη για αυξανόµενη  επαναχρησιµοποίηση της 

ύλης του µαθήµατος, νέες επιλογές πολυµέσων που εκµεταλλεύονται τις πρόσφατες 

αυξήσεις στο διαθέσιµο εύρος ζώνης, µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ φοιτητών και 

διδασκόντων  και καλύτερων εργαλείων υποστήριξης.  

Αυτοί είναι και οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι ερευνητικές προσπάθειες 

ανάπτυξης διαδικτυακών εκπαιδευτικών συστηµάτων στρέφονται στην ενσωµάτωση 

νέων τεχνολογιών.  Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, µια πλειάδα τεχνολογιών 

εφαρµόζεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Στην παρούσα διατριβή το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στις τεχνολογίες υπερµέσων, οντολογιών και Σηµασιολογικού Ιστού. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται  αυτές οι  τεχνολογίες µε σκοπό να γίνει αντιληπτή η 

δυναµική που παρέχουν σε ένα διαδικτυακό σύστηµα  ηλεκτρονικής µάθησης. Στη 

συνέχεια γίνεται µια αναφορά στις βασικές αρχές τους, και εντοπίζονται τα 

πλεονεκτήµατα  κάθε τεχνολογίας σύµφωνα µε προηγούµενες ερευνητικές προσπάθειες.   

 

3.2 ΥΠΕΡΜΕΣΑ (HYPERMEDIA) 
Το 1945 ο Vannevar Bush, επιστηµονικός σύµβουλος του προέδρου Roosevelt, 

έγραψε µια πρωτοποριακή δηµοσίευση µε τίτλο ‘Πιθανοί Τρόποι Σκέψης’ [Bush, 1945] 

στην οποία περιγράφει µία αυτόµατη σελιδοποίηση των αρχείων µίας βιβλιοθήκης όχι 
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ακολουθιακά αλλά µε συσχετισµό, αντιγράφοντας µε τον τρόπο αυτό την δοµή του 

ανθρώπινου εγκεφάλου. Η µηχανή αυτή την οποία απεκάλεσε Memex, θα είχε σαν 

προορισµό την αύξηση της ανθρώπινης µνήµης, παρέχοντας στο χρήστη της, µια άµεση 

πρόσβαση σε βιβλία, φιλµ, φωτογραφίες, εφηµερίδες και οτιδήποτε άλλο θα τον 

ενδιέφερε. Εφόσον υπήρχε αυτή η διαδραστικότητα  µε την µηχανή, οι χρήστες θα ήταν 

σε θέση να δηµιουργήσουν διαδροµές µέσα στον χώρο της πληροφορίας, στις οποίες θα 

ήταν δυνατόν να προστεθούν σχόλια και να υπάρχει κοινή χρήση µε άλλους 

ενδιαφερόµενους καθώς επίσης και ενσωµάτωση στα δικά τους Memex αρχεία. Οι 

µηχανές του Vannevar θα µπορούσαν να σχηµατίσουν τεράστιες αποθήκες ανθρώπινης 

γνώσης  µε καθολική πρόσβαση. 

Η µηχανή Memex,  φουτουριστική και υπερβολική το 1945, έδωσε την 

δυνατότητα στους ερευνητές για µια τελείως νέα σχεδιαστική προσέγγιση για την 

πλοήγηση σε µεγάλη κλίµακα ηλεκτρονικών εγγράφων. Την δεκαετία του 1960 

αναπτύχθηκε το πρώτο σύστηµα υπερκειµένου σε άµεση σύνδεση (NLS) [Engelbart 

1963], αν και δεν ήταν πριν από το 1965 που ο όρος υπερκείµενο (hypertext) επινοήθηκε 

από τον Ted Nelson [Nelson, 1965]. 

Τα επόµενα χρόνια, αναπτύχθηκαν πολλά διαφορετικά συστήµατα υπερκειµένου 

και καθώς τα διαφορετικά µέσα έγιναν φθηνότερα και µε ευκολότερη πρόσβαση, τα 

συστήµατα υπερκειµένου εξελίχθηκαν σε συστήµατα υπερµέσων (ο όρος επινοήθηκε και 

πάλι από τον Ted Nelson). Σήµερα οι όροι υπερκείµενα και υπερµέσα χρησιµοποιούνται 

εναλλακτικά. Το 1994 η αρχική σκέψη του Tim Berners – Lee µιας απλής προσέγγισης 

µεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή (client-server ) υπερκειµένου έγινε αποδεκτή  µε 

ενθουσιασµό σε παγκόσµια κλίµακα [Berners-Lee, 1999] και είχε σαν αποτέλεσµα αυτό 

που σήµερα είναι γνωστό ως Παγκόσµιος Ιστός  (World Wide Web). Ο παγκόσµιος 

Ιστός, όπως κάθε σύστηµα υπερµέσων, χρησιµοποιεί τις έννοιες των εγγράφων 

(documents), κοµβικών σηµείων (nodes) ή σελίδων (pages) αλληλοσυνδεδεµένων από 

ένα σύνολο ενδιαµέσων υπερσυνδέσµων πλοήγησης (οι οποίοι καλούνται και απλά 

σύνδεσµοι (links)). Όταν γίνεται η ανάγνωση ενός κειµένου, παρουσιάζονται στον 

χρήστη σύνδεσµοι, τους οποίους µπορεί να επιλέξει και να οδηγηθεί σε ένα νέο έγγραφο 

το οποίο περιέχει παραπλήσιες πληροφορίες. Αυτή η σχέση σύνδεσης µεταξύ των 

πληροφοριών αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο όλων των συστηµάτων υπερµέσων 
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[Lowe & Hall, 1999].  Οµαδοποιώντας αυτές τις συνδέσεις σε µία χρονολογική σειρά 

σχηµατίζεται ένα µονοπάτι για τον χρήστη, πανοµοιότυπο µε εκείνο το οποίο 

οραµατίστηκε ο Vannevar Bush πριν από µισό αιώνα για το διαδίκτυο. 

Μία δεκαετία µετά την γέννησή του, η δηµοτικότητα του διαδικτύου συνέχισε να 

αυξάνεται και υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 544,2 εκατοµµύρια χρήστες 

σε άµεση σύνδεση (NUA 2002) και περισσότερα από 550 Χ 109 δηµοσίως προσβάσιµα 

έγγραφα [Bergman, 2000]. Εν τούτοις, αυτή η πρωτοφανής δηµοτικότητα τονίζει τις 

αδυναµίες του διαδικτύου, θέµατα τα οποία οι ερευνητές υπερκειµένων είχαν 

προσδιορίσει στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αυτά είναι : 

• Πληροφορική Υπερφόρτωση  (Information Overload). Μεγάλα συστήµατα 

υπερκειµένου προσφέρουν στους χρήστες πολύ περισσότερες πληροφορίες απ’ 

ότι λογικά είναι σε θέση να κατανοήσουν σε κάποιο χρονικό διάστηµα. Αυτή η 

κατάσταση, η οποία γίνεται ένα όλο και µεγαλύτερο πρόβληµα στο διαδίκτυο, 

αναφέρεται συνήθως ως πληροφορική υπερφόρτωση. 

• Υπερµεσικός Αποπροσανατολισµός (Lost in hyperspace). Η δεύτερη 

δυσκολία την οποία αντιµετωπίζουν τα συστήµατα υπερµέσων αναφέρεται στο 

γεγονός ότι οι δοµές πλοήγησης κατασκευάζονται µε πρόχειρο τρόπο ad hoc, µε 

αποτέλεσµα οι χρήστες να χάνουν τον προσανατολισµό τους κατά την 

πλοήγηση σε πολλά διαφορετικά έγγραφα. Αυτό το πρόβληµα είναι γνωστό ως 

υπερµεσικός αποπροσανατολισµός [Conklin, 1987; Nielsen & Lyngbaek, 1990]. 

Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, τα συστήµατα υπερµέσων 

απαιτείται να καθοδηγούν τους χρήστες µέσα στις πληροφορίες, φέρνοντας στην 

προσοχή του χρήστη έγγραφα τα οποία περιέχουν σχετικά, χρήσιµα, ή ενδιαφέροντα 

δεδοµένα. Αυτή η εργασία απαιτεί γνώσεις σχετικά µε τον χρήστη, όχι απλά την γνώση 

των στόχων και των ενδιαφερόντων του, αλλά επίσης τον καθορισµό του επιπέδου 

βοηθείας την οποία πρέπει να έχει. Τα µελλοντικά υπερµεσικά συστήµατα θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν µε βάση το σκεπτικό του Bush, αντιλαµβανόµενα τις απαιτήσεις των 

χρηστών τους και προνοώντας µε την απαιτούµενη νοηµοσύνη για την κατάλληλη 

παράδοση πληροφοριών. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 44

3.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΜΕΣΑ (ADAPTIVE HYPERMEDIA) 
Ενώ υφίστανται πολλοί ορισµοί για τον όρο προσαρµοστικά υπερµέσα, δεν 

υπάρχει  διαφωνία εντός της κοινότητας για το τι σηµαίνει ο όρος. Σε µία πρόσφατη 

αναθεώρηση του γνωστικού πεδίου, ο Brusilovsky δήλωνε: 

       ‘ Τα συστήµατα προσαρµοστικών υπερµέσων δηµιουργούν ένα µοντέλο των 

σκοπών, των προτιµήσεων και της γνώσης κάθε χρήστη χωριστά, µε σκοπό τη  χρήση 

αυτού του µοντέλου στην διάρκεια της διάδρασης µε τον χρήστη, για προσαρµογή στις 

ανάγκες του συγκεκριµένου χρήστη’ [Brusilovsky, 2001]. 

Ενώ τα παραδοσιακά στατικά συστήµατα υπερµέσων εµφανίζουν τα ίδια 

περιεχόµενα και συνδέσεις σε όλους τους χρήστες, τα προσαρµοστικά συστήµατα 

υπερµέσων  υποστηρίζουν µία αποθήκη γνώσης όσον αφορά τους χρήστες τους, γνωστά 

ως µοντέλα χρηστών, και χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές για την προσαρµογή της 

παρουσίασης του υπερµεσικού συστήµατος. Αυτή η προσαρµογή είναι σε θέση να 

µετατρέψει ή να προσωποποιήσει τα περιεχόµενα ενός εγγράφου: δηλαδή της 

πληροφορίας  η οποία παρέχεται στον χρήστη ή της καθοδήγησης του µέσω συνδέσεων 

σε άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν, προσαρµόζοντας  την 

πλοήγηση µέσω των εγγράφων. Τα προσαρµοστικά συστήµατα υπερµέσων 

αντιµετωπίζουν επιτυχώς τα δύο προαναφερθέντα προβλήµατα (πληροφορικής 

υπερφόρτωσης και υπερµεσικού αποπροσανατολισµού). Πρόσφατες τεχνολογικές  

καινοτοµίες αναφορικά µε την σµίκρυνση και την ταχύτητα των υπολογιστικών 

συστηµάτων καθώς και η αυξανόµενη χρήση των διαδικτυακών προτύπων είχαν σαν 

αποτέλεσµα την διάδοση της τεχνολογίας των προσαρµοστικών υπερµέσων. Τα 

υπερµέσα  συµπεριλαµβάνουν πλέον µία µεγαλύτερη περιοχή εφαρµογών και καλούνται 

στη συνέχεια αυτής της διατριβής ως διαδικτυακά προσαρµοσµένα συστήµατα.  

 

3.3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ  

Η ιστορία των Προσαρµοστικών Υπερµέσων (ΠΥ) αρχίζει στο πεδίο της 

τεχνητής νοηµοσύνης στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και αρχές της δεκαετίας του 1960. 

Βασικοί συντελεστές όπως ο Alan Turing (The Turing Machine 1950), Marvin Minsky 

(Νευρωνικά ∆ίκτυα, συµβολικά συστήµατα και η κοινωνία του εγκεφάλου), John 

McCarthy  (Λογική Τεχνητή Νοηµοσύνη)  [McCarthy, 1959] και Allen Newell (Γενικός 
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επιλυτής προβληµάτων)  [Newell et al., 1960],  οδήγησαν την έρευνα στην τεχνητή 

νοηµοσύνη µε την πίστη ότι σύντοµα θα ήταν δυνατό οι υπολογιστές να µπορούν να 

‘σκέπτονται’ όπως οι άνθρωποι. Οι εργασίες στην προγραµµατιζόµενη εκπαιδευτική ύλη   

και στην διδασκαλία µέσω υπολογιστών (machine learning) οδήγησε στα πρώτα 

εκπαιδευτικά συστήµατα µε την βοήθεια υπολογιστών (Computer Assisted Instruction 

CAI). Στην διάρκεια της δεκαετίας του 1970 τα συστήµατα CAI ενισχύθηκαν µε 

σπουδαστικά µοντέλα σχεδιασµένα να βοηθήσουν το σύστηµα να προβλέψει τις 

απαντήσεις των φοιτητών. Αν και  η συνειδητοποίηση  των περιορισµών των 

υπαρχόντων υπολογιστικών συστηµάτων έφερε την παρακµή της τεχνητής νοηµοσύνης 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η έρευνα στα CAI 

συνέχισε να αυξάνεται µε την προσχώρηση  ειδικών από την εκπαίδευση και την 

ψυχολογία. 

Το 1982, το βιβλίο ‘Έξυπνα Συστήµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας’ [Sleeman & 

Brown, 1982] αναθεώρησε το επιστηµονικό  επίπεδο και ενδιαφέρον στα συστήµατα 

CAI και επινοήθηκε για πρώτη φορά ο όρος Έξυπνα συστήµατα Ενισχυτικής 

Εκπαίδευσης (Intelligent Tutoring Systems, ITS). Tα ITS προσδιορίστηκαν ως εκείνα τα 

συστήµατα τα οποία καταγράφουν την επίδοση, κατευθύνουν την µάθηση και ενισχύουν 

την εκπαίδευση των φοιτητών. Τα ITS απετέλεσαν τα εργαστήρια ελέγχου για τους 

ερευνητές τεχνητής νοηµοσύνης οι οποίοι αναζητούσαν τρόπους βελτίωσης της 

απεικόνισης του εκπαιδευόµενου. Εν τούτοις, γρήγορα έγινε φανερό ότι τα µοντέλα αυτά 

έπρεπε να περιλαµβάνουν πληροφορίες για τις γνώσεις του φοιτητή στο αντίστοιχο 

γνωστικό πεδίο. Η έρευνα στα συστήµατα ITS συνέχισε να αναπτύσσεται στην διάρκεια 

της δεκαετίας του 1980 και εµφανίστηκαν διάφορες τεχνοτροπίες , σχετικά µε τους 

τρόπους εξέτασης και αξιολόγησης των χρηστών,  ως µέσων προώθησης µιας 

περισσότερο αποτελεσµατικής εκπαίδευσης [Hammond & Allinson, 1989]. Η χρήση των 

νέων τεχνοτροπιών επέτρεψε την ενηµέρωση του µοντέλου του χρήστη µε λεπτοµερείς 

πληροφορίες και έδωσε τη δυνατότητα στο ITS να ορίζει την ιδέα της επαναληπτικής 

εξέτασης. 

Όταν το διαδίκτυο έγινε το πρωτεύον σύστηµα υπερµέσων  για την διανοµή 

πληροφοριών στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η νέα γενιά των ITS, µε το όνοµα 

προσαρµοσµένα εκπαιδευτικά συστήµατα υπερµέσων (Adaptive Educational 
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Hypermedia Systems AEHS), εκµεταλλεύτηκε αυτή την νέα µορφοποίηση, η οποία 

εξασφάλιζε την βέλτιστη λύση για την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού σε άµεση 

σύνδεση [Brusilovsky, 2000]. Αυτή η νέα τεχνοτροπία, µαζί µε τις τεχνικές 

µοντελοποίησης του φοιτητή, οδήγησε στα Προσαρµοσµένα Συστήµατα Υπερµέσων 

(Adaptive Hypermedia Systems AHS) τα οποία συνδυάζουν ιδέες από όλα αυτά τα 

γνωστικά πεδία. Τα AHS αναφέρονται σε κάθε σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει τα 

χαρακτηριστικά ή τα αποτελέσµατα των  πράξεων ενός χρήστη και χρησιµοποιεί αυτές 

τις πληροφορίες για να εξασφαλίσει κάποια µορφή ορατής πληροφορικής προσαρµογής 

[Brusilovsky, 1996b]. Η εστίαση των συστηµάτων αυτών µετακινήθηκε από την 

αποκλειστική εκπαίδευση των φοιτητών και τώρα καλύπτει µία πολύ ευρύτερη περιοχή 

γνωστικών πεδίων όπως τα πληροφορικά συστήµατα, συστήµατα βοηθείας µε άµεση 

σύνδεση, οδηγός προσωπικών προτιµήσεων για νέα και τηλεόραση. Επειδή υπάρχει 

µεγάλη υπερκάλυψη στις χρησιµοποιούµενες τεχνικές στα συστήµατα ITS και AHS, το 

κάθε ένα από αυτά θεωρείται ότι αποτελεί χωριστό ερευνητικό πεδίο [Μurray 1999]. 

 
3.3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 

Η τελευταία οµάδα τεχνολογιών είναι προφανώς η περισσότερο ενδιαφέρουσα 

εφόσον αυτές οι τεχνολογίες δεν έχουν σχεδόν καµία σχέση µε τα προ διαδικτύου 

εκπαιδευτικά συστήµατα. Επί του παρόντος, η οµάδα αυτή περιλαµβάνει µόνον µία 

τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή ονοµάζεται εναρµόνιση φοιτητικών µοντέλων (student 

model matching) ή απλά εναρµόνιση µοντέλων, επειδή η ουσία αυτής της τεχνολογίας 

εναπόκειται στην ικανότητα ανάλυσης και εναρµόνισης  µοντέλων πολλών φοιτητών 

ταυτοχρόνως. Τα παραδοσιακά προσαρµοστικά και έξυπνα εκπαιδευτικά συστήµατα δεν 

έχουν την δυνατότητα εξερεύνησης αυτής της τεχνολογίας εφόσον αυτά συνήθως 

λειτουργούν µε έναν φοιτητή (και ένα φοιτητικό µοντέλο)  µία δεδοµένη χρονική στιγµή. 

Αντιθέτως, στο περιβάλλον της διαδικτυακής εκπαίδευσης αυτή η δυνατότητα είναι 

φυσιολογική επειδή τα αρχεία των φοιτητών αποθηκεύονται συνήθως κεντρικά σε έναν 

διακοµιστή (τουλάχιστον για λόγους διαχείρισης). Εξασφαλίζει ένα πολύ καλό πλαίσιο 

εργασίας για την ανάπτυξη διαφόρων προσαρµοζόµενων και έξυπνων τεχνολογιών οι 

οποίες είναι σε θέση να κάνουν κάποια χρήση εναρµόνισης φοιτητικών µοντέλων, 

διαφορετικών φοιτητών [Lubega et al, 2004]. Έως τώρα, έχουν προσδιορισθεί δύο 
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παραδείγµατα εναρµόνισης φοιτητικών µοντέλων τα οποία ονοµάζονται: υποστήριξη 

προσαρµοζόµενης συνεργασίας (adaptive collaboration support) και έξυπνη 

παρακολούθηση τάξης (intelligent class monitoring). Τα δύο αυτά παραδείγµατα 

διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους και πιθανόν να µπορούσαν να θεωρηθούν ως διαφορετικές 

τεχνολογίες εντός της οµάδας εναρµόνισης του φοιτητικού µοντέλου. 

Η βοήθεια προσαρµοζόµενης συνεργασίας αποτελεί µία νέα προσαρµοζόµενη 

τεχνολογία η οποία ξεκίνησε να αναπτύσσεται τα τελευταία πέντε έτη παράλληλα µε την 

ανάπτυξη των δικτυακών εκπαιδευτικών συστηµάτων. Σκοπός της υποστήριξης 

προσαρµοζόµενης συνεργασίας είναι η χρησιµοποίηση της γνώσης του συστήµατος σε 

σχέση µε τους διάφορους φοιτητές για την δηµιουργία οµάδων εναρµόνισης για τα 

διάφορα είδη συνεργασίας. Τα αρχικά µη διαδικτυακά παραδείγµατα υποστήριξης 

προσαρµοζόµενης συνεργασίας είναι ήδη γνωστά µερικά χρόνια. Αυτά τα παραδείγµατα 

περιλαµβάνουν δηµιουργία µιας οµάδας για την επίλυση προβληµάτων µε συνεργασία την 

κατάλληλη χρονική στιγµή [Hoppe, 1995; Ikeda et al, 1997] ή την εύρεση της καλύτερης 

λύσης για την απάντηση µιας ερώτησης για κάποιο κεφάλαιο (για παράδειγµα η εύρεση 

ενός προσώπου µε ένα µοντέλο το οποίο δείχνει καλή γνώση αυτού του κεφαλαίου) 

[McCalla et al, 1997].  

Πριν από δύο χρόνια ο Brusilovsky προέβλεψε ότι η υποστήριξη προσαρµοζόµενης 

συνεργασίας θα εξελιχθεί σε µία δηµοφιλή τεχνολογία. Αυτή η πρόβλεψη επαληθεύτηκε 

σχεδόν αµέσως. Την στιγµή αυτή υπάρχει ήδη ένας κατάλογος αρκετών πραγµατικών 

παραδειγµάτων της υποστήριξης προσαρµοζόµενης εναρµόνισης στο περιβάλλον του 

διαδικτύου. Η οµάδα από το πανεπιστήµιο του  Duisburg γνωστή για την πρωτοποριακή 

της εργασία στην υποστήριξη προσαρµοσµένης συνεργασίας [Hoppe, 1995], πρόσφατα 

έχει προτείνει ένα πλήρες πλαίσιο εργασίας για την υλοποίηση της υποστήριξης έξυπνων 

τεχνικών για την διαδικτυακή διανεµηµένη εκπαίδευση.  

Η έξυπνη παρακολούθηση τάξης (διδασκαλίας), βασίζεται επίσης στην ικανότητα 

σύγκρισης αρχείων διαφορετικών φοιτητών. Εντούτοις, αντί  να γίνεται έρευνα για 

εναρµόνιση, ερευνά για αποκλίσεις (mismatch). Σκοπός είναι η αναγνώριση των φοιτητών 

οι οποίοι έχουν εκπαιδευτικά αρχεία διαφορετικά από εκείνα των ισοδύναµων φοιτητών. 

Oι φοιτητές αυτοί είναι δυνατόν να είναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους για πολλούς 

λόγους.  Πιθανόν η πρόοδός τους να είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή ή απλά έχουν 
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προσπελάσει πολύ λιγότερο υλικό από άλλους φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές 

αυτοί χρειάζονται την προσοχή του καθηγητή περισσότερο από τους υπόλοιπους φοιτητές 

– να εξετάσουν τους φοιτητές µε το κατάλληλο επίπεδο, να δώσουν περισσότερες 

εξηγήσεις στους φοιτητές οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα, και να πιέσουν τους 

φοιτητές οι οποίοι ολιγωρούν.  

Σε µία φυσιολογική αίθουσα διδασκαλίας, ο καθηγητής είναι σε θέση να ελέγχει 

την προσοχή και την απόδοση των φοιτητών ούτως ώστε να βρίσκει τους φοιτητές οι 

οποίοι  χρειάζονται ιδιαίτερη µεταχείριση. Σε µία διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας, ο 

καθηγητής στην καλύτερη περίπτωση διαθέτει µόνον µία καταγραφή δεδοµένων,  δηλαδή 

πίνακες µε αριθµούς οι οποίοι είναι πολλές φορές δυσνόητοι. Επίσης, την ίδια χρονική 

στιγµή, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ένα µικρό υποσύνολο των φοιτητών οι οποίοι 

χρειάζονται βοήθεια πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους. Στο διαδικτυακό 

περιβάλλον, η επικοινωνία µεταξύ καθηγητή και φοιτητών είναι συνήθως περισσότερο 

χρονοβόρα και ένας καθηγητής εξ αποστάσεως δεν είναι σε θέση να απευθυνθεί χωριστά 

παρά µόνο σε ένα µικρό αριθµό των φοιτητών µιας τάξης. Το σύστηµα HyperClassroom 

[Oda et al, 1998] παρέχει ένα ενδιαφέρον παράδειγµα µε την χρησιµοποίηση χαοτικών 

µηχανισµών για την αναγνώριση των φοιτητών οι οποίοι δεν σηµειώνουν πρόοδο σε µία 

διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας. Μέχρι σήµερα το σύστηµα αυτό αποτελεί το µόνο 

γνωστό παράδειγµα της τεχνολογίας της έξυπνης παρακολούθησης.              

 
 

3.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 
–"The Semantic Web is an extension of the current web in  

which information is given well-defined meaning, better  

enabling computers and people to work in cooperation."  

T. Berners-Lee, J. Hendler, and O. Lassila. 2001.  

 

Ο σχεδιασµός  και η ανάπτυξη των συστηµάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης  µε 

σκοπό την παροχή εξατοµικευµένης µάθησης  είναι ένας απαιτητικός ερευνητικός τοµέας, 

και επικεντρώνεται στη δυνατότητα ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών .  Στην προσπάθεια 

καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι ερευνητές 

επιχειρούν να συµπεριλάβουν τις τεχνολογίες του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου µε στόχο 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 49

την επίτευξη καλύτερης προσαρµογής και ευχρηστίας.  Το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο 

προσφέρει νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών έχοντας ως 

σκοπό να συνεισφέρει στην  ευφυέστερη πρόσβαση και διαχείριση των διαδικτυακών 

πληροφοριών µε σηµασιολογικά πλουσιότερα µοντέλα εφαρµογών [Devedzic, 2001; 

Stojanovic et al, 2001; Woelk, 2002].   

 

3.4.1 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 

Ο Tim Berners-Lee, γνωστός ως ο εφευρέτης του Παγκόσµιου Ιστού (World 

Wide Web (WWW)),  οραµατίστηκε µια νέα  εξέλιξη για το µέλλον του διαδικτύου, την 

οποία απεκάλεσε «Σηµασιολογικό Ιστό» [Berners-Lee et al., 2001].  Ο Σηµασιολογικός 

Ιστός αποτελεί µια επέκταση του υπάρχοντος Ιστού ο οποίος θα επιτρέπει την 

ευκολότερη εύρεση, κοινή χρήση και επαναχρησιµοποίηση της πληροφορίας. Έχει 

σχεδιασθεί ώστε να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό µέσο για την ανταλλαγή δεδοµένων. 

Να καθιστά δυνατό τον ορισµό και την επαναχρησιµοποίηση σηµασιολογικών λεξικών 

από εξειδικευµένες πληροφορικές κοινότητες. Να προσφέρει την δυνατότητα υψηλής 

ποιοτικής συγχώνευσης διαφορετικών µεταδεδοµένων, παρέχοντας στους χρήστες  

αποτελεσµατική καταγραφή της γνώσης τους µε µικρό οικονοµικό κόστος.    

Στο σηµασιολογικό ιστό η πληροφορία θα αναπαρίσταται σε µορφή αναγνώσιµη 

από τους υπολογιστές. Μέχρι πρόσφατα,  οι περισσότερες από τις πληροφορίες οι οποίες 

υπάρχουν στο διαδίκτυο παρουσιάζονται σε φυσική γλώσσα και γίνονται κατανοητές  

µόνον από χρήστες. Αν και υπήρξε κάποια πρόοδος στο γνωστικό πεδίο της αναγνώρισης 

κειµένου, υπάρχουν ακόµη αρκετά θέµατα προς επίλυση πριν η φυσική γλώσσα 

µπορέσει να γίνει κατανοητή από τους υπολογιστές [Fensel,  2003]. Ο Σηµασιολογικός 

Ιστός σε αντίθεση µε τον υπάρχοντα Παγκόσµιο Ιστό, όπου οι πληροφορίες γίνονται 

κατανοητές κυρίως από τους χρήστες, παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης γλωσσών και 

τεχνολογιών για την παρουσίαση των πληροφοριών σε µορφή επεξεργάσιµη από τους 

υπολογιστές, µε αποτέλεσµα να γίνεται ο Ιστός πολύ πιο χρήσιµος στους χρήστες. 

Πρέπει να τονιστεί  επίσης ότι η πραγµατική αξία του Σηµασιολογικού Ιστού 

έγκειται στο γεγονός ότι είναι σε θέση να επιλύσει τα ουσιαστικά προβλήµατα στην 

επικοινωνία αυξάνοντας σε µεγάλο βαθµό την ικανότητα των χρηστών: 

o στην εύρεση 
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o στη διαλογή και 

o στην ταξινόµηση της πληροφορίας, 

δραστηριότητες υπερβολικά χρονοβόρες για κάθε χρήστη στην υπάρχουσα µορφή του 

Παγκόσµιου Ιστού.  

 Ο Παγκόσµιος Ιστός αποτελεί ένα κυβερνοχώρο για την πληροφορία 

(πληροφορικός χώρος). Όπως προαναφέρθηκε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 

σηµασιολογικού ιστού αποτελεί η επίλυση του προβλήµατος επικοινωνίας µεταξύ 

διαφορετικών συστηµάτων. Στο παρελθόν έχει καταβληθεί πολύ µεγάλη προσπάθεια για 

τον ορισµό και την υλοποίηση του ανεγνωρισµένου πρότυπου EDI (Electronic Data 

Intechange), µε σκοπό την  διευθέτηση του προβλήµατος της ενδοεπικοινωνίας µεταξύ 

ανόµοιων συστηµάτων και βάσεων δεδοµένων. Το βασικό πρόβληµα αυτού του 

πρότυπου αποτελούσε το γεγονός ότι ήταν προσβάσιµο µόνον από µεγάλους 

οργανισµούς λόγω κόστους και δυσκολίας στην χρήση. 

 

3.4.1.1 XML 
 
 Στις µέρες µας, το πρόβληµα επικοινωνίας απλουστεύτηκε µε την χρήση της 

τεχνολογίας XML, µιας νέας τεχνολογίας του διαδικτύου, η οποία αναπτύχθηκε ειδικά 

για την επίλυση του προβλήµατος ενδοεπικοινωνίας. Η XML παρέχει τη δυνατότητα η 

οποία υπήρχε προηγουµένως µόνον στους µεγάλους οργανισµούς µέσω του EDI. 

Επιπλέον είναι απλή στην χρήση και ανέξοδη στην υλοποίησή της για µεγάλους αλλά και 

µικρούς οργανισµούς. 
 H γλώσσα XML (eXtensible Markup Language) [Bray et al, 2000] αποτελεί ένα 

περιορισµένο υποσύνολο της SGML, και είναι µία γλώσσα η οποία παρέχει την 

δυνατότητα περιγραφής δεδοµένων µε έναν (ηµι) δοµηµένο τρόπο. Τα δεδοµένα 

περιγράφονται χρησιµοποιώντας έναν αριθµό από ετικέτες (tags) µε αυθαίρετα ονόµατα 

τα οποία είναι δυνατόν να περιέχουν άλλες ετικέτες   ή αυθαίρετα δεδοµένα. Τα ονόµατα 

των ετικετών µπορεί να επιλέγονται αυθαίρετα από τον δηµιουργό του xml εγγράφου. 

Αυτό σηµαίνει ότι ένα xml έγγραφο είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό από έναν 

αναγνώστη αν τα ονόµατα των ετικετών, καθώς επίσης και η δοµή τους, επιλέγονται µε 

προσοχή από τον συγγραφέα και ο αναγνώστης καταλαβαίνει την γλώσσα την οποία 

χρησιµοποιεί ο συγγραφέας. Αλλά ακόµη και στην περίπτωση αυτή υφίσταται ένα 
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πρόβληµα, λόγω του γεγονότος ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετική θεώρηση 

των όρων. 

 Επειδή για την συντακτική δοµή ενός xml εγγράφου χρησιµοποιούνται ετικέτες, 

δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας του εγγράφου µε  υπολογιστή, υπό τον όρο ότι 

υπάρχει κάποια συµφωνία όσον αφορά την δοµή του εγγράφου (όπως για παράδειγµα µε 

την χρήση DTD ή XML schema ). Εν τούτοις, ένας υπολογιστής δεν είναι σε θέση να 

‘κατανοήσει’ το νόηµα ενός xml εγγράφου, καθώς οι ετικέτες επιλέγονται αυθαίρετα από 

τον συγγραφέα. Τα δεδοµένα εποµένως, σε ένα xml έγγραφο είναι δυνατόν να 

επεξεργαστούν από έναν υπολογιστή,  µόνον µε έναν προκαθορισµένο τρόπο, µε την 

οργάνωση δηλαδή των ετικετών µε µία εξειδικευµένη συντακτική δοµή. 

 Το παράδειγµα ενός xml  εγγράφου δίδεται στο σχήµα 3.1a. Το βασικό στοιχείο 

(root element) ονοµάζεται ‘student’ και δηλώνεται ως ετικέτα <student>  στην αρχή και 

ως ετικέτα </student>  στο τέλος. Όλα τα δεδοµένα είναι κωδικοποιηµένα σε στοιχεία τα 

οποία εµπεριέχονται στο βασικό στοιχείο (root element). 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.1.a: XML έγγραφο ‘student’    Σχήµα 3.1b: XML έγγραφο ‘masterstudent’ 

 

Αν το xml έγγραφο του σχήµατος 3.1.a αποσταλεί από έναν υπολογιστή σε έναν 

άλλο, ο άλλος υπολογιστής είναι σε θέση να επεξεργαστεί το έγγραφο, µόνον εάν 

γνωρίζει το schema του εγγράφου (δηλαδή την ακριβή συντακτική του δοµή) και εάν 

επίσης γνωρίζει τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων τα οποία  εµπεριέχονται στο 

έγγραφο. 

Η αναγκαιότητα της γνώσης της ακριβούς συντακτικής δοµής και του τρόπου 

επεξεργασίας του κάθε στοιχείου ενός εγγράφου xml απεικονίζεται στο σχήµα 3.1.b. 

Είναι φανερό ότι και τα δύο xml έγγραφα έχουν σαν σκοπό την αναπαράσταση ακριβώς 

της ίδιας πληροφορίας. Τα δεδοµένα και στα δύο έγγραφα έχουν το ίδιο νόηµα (δηλαδή 

<student> 
 <name>Παπαδόπουλος</name> 
 <type>Master student</type> 
 <birthdate>12-12-1980</birthdate> 
 <email>test@in.gr</email>   
 </student> 

<masterstudent> 
<name>Παπαδόπουλος</name>  
<dateofbirth>12-12-1980</dateofbirth> 
<contact> test@in.gr </contact> 
</masterstudent> 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 52

την ίδια σηµασιολογία), αλλά ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται (το συντακτικό ή η 

δοµή) είναι διαφορετικά..Για παράδειγµα ενώ το έγγραφο του σχήµατος 3.1.b 

χρησιµοποιεί το στοιχείο «masterstudent» για να δηλώσει έναν µεταπτυχιακό φοιτητή, το 

έγγραφο στο σχήµα 3.1.a χρησιµοποιεί το στοιχείο «student», µαζί µε ένα στοιχείο 

‘τύπου’ το οποίο περιέχει τα δεδοµένα «Master student» για την περιγραφή του 

µεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρήστης ο οποίος θα  εξετάσει τα δύο έγγραφα θα 

διαπιστώσει ότι και τα δύο αναφέρονται στον ίδιο φοιτητή. Αν όµως ένας υπολογιστής 

επεξεργαστεί τα δύο έγγραφα δεν είναι σε θέση να διακρίνει την µεταξύ τους οµοιότητα, 

διότι δε διαθέτει την δυνατότητα συσχετισµού διαφορετικών ονοµάτων και διαφορετικών 

δοµών.  

Η XML µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανταλλαγή µορφοποιηµένων δεδοµένων, αλλά 

στην περίπτωση αυτή, όλοι οι συµµετέχοντες στην ανταλλαγή είναι απαραίτητο να 

συµφωνήσουν σε µία κοινή δοµή του xml εγγράφου. Ολοκληρώνοντας πρέπει να 

τονιστεί ότι η XML παρέχει την δυνατότητα µιας διαλειτουργικής συντακτικής βάσης, η 

οποία είναι σε θέση να δώσει λύσεις στα ουσιαστικότερα προβλήµατα της 

αναπαράστασης γνώσης και σηµασιολογίας.  
 
3.4.1.2 DTD (Document Type Definition)  

H δοµή ενός XML εγγράφου είναι δυνατόν να περιγραφεί µε την χρήση ενός 

Document Type Definition (DTD). Ένα εξειδικευµένο DTD περιγράφει τους 

περιορισµούς οι οποίοι απαιτούνται στην δοµή  ενός  XML εγγράφου, ούτως ώστε το 

έγγραφο αυτό να ισχύει για το συγκεκριµένο DTD, ή την δοµή ενός συνόλου XML 

εγγράφων. Συµφωνία σε ένα DTD µεταξύ διαφορετικών οµάδων χρηστών επιτρέπει την 

ανταλλαγή xml εγγράφων τα οποία συµµορφώνονται µε το συγκεκριµένο DTD, διότι 

περιγράφεται µόνον η δοµή (οι επιτρεπόµενες ετικέτες) και όχι το νόηµα αυτών των 

ετικετών. Ένα απλό DTD το οποίο περιγράφει το σύνολο των xml εγγράφων, στα οποία 

ανήκει το έγγραφο του σχήµατος 3.1, δίδεται στο σχήµα 3.2. 

<!ELEMENT student (name, type, birthdate, email)> 

 <!ELEMENT name (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT type (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT birthdate (#PCDATA)>  

<!ELEMENT email (#PCDATA)> 
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Σχήµα 3.2: DTD για το παράδειγµα student 

 

3.4.1.3 XML SCHEMA  
Όπως ακριβώς το DTD, έτσι και το XML Schema χρησιµοποιείται ως µία 

γλώσσα περιγραφής συνόλων xml εγγράφων. Όπως ακριβώς και µε το DTD, η δοµή των 

xml εγγράφων καθορίζεται από την συντακτική δοµή (schema). Μία ουσιαστική  

διαφορά µεταξύ του DTD και του XML Schema αποτελεί το γεγονός ότι το τελευταίο 

διαθέτει µεγάλη ποικιλία (απλών) τύπων δεδοµένων και παρέχει την δυνατότητα να 

σχηµατισθούν (αυθαίρετα) σύνθετοι τύποι δεδοµένων  [Klein et al, 2001]. 

Επειδή το XML schema επιτρέπει τον προσδιορισµό προδιαγραφών για πολλούς 

τύπους περιορισµών, αποτελεί  καταλληλότερο υποψήφιο για µία οντολογική γλώσσα σε 

σχέση µε το DTD. Το κυρίως πρόβληµα είναι ότι το xml schema περιγράφει την φυσική 

δοµή (σύνταξη) ενός xml εγγράφου και όχι το νόηµα (σηµασιολογία) των δεδοµένων.  

Η αποδοχή της XML γίνεται µε γρήγορους ρυθµούς, διότι προσφέρει έναν πολύ 

απλό αλλά και πάρα πολύ αποτελεσµατικό τρόπο επικοινωνίας µεταξύ διαφορετικών 

βάσεων δεδοµένων και συστηµάτων. ∆εν αποτελεί εποµένως έκπληξη το γεγονός ότι η 

XML θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη εφαρµογών στον 

σηµασιολογικό Ιστό. Εξασφαλίζει  µια γέφυρα µεταξύ δοµηµένων και αδόµητων 

δεδοµένων, τα οποία παραδίδονται µέσω της XML και αφού µετατραπούν σε HTML 

εµφανίζονται στους φυλλοµετρητές του Ιστού. 

 

3.4.2 ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Ο Σηµασιολογικός Ιστός  [Moore, 2001] αποτελεί µία µεγάλης κλίµακας 

συνεχιζόµενη προσπάθεια η οποία αφορά την βελτίωση της παρούσας αρχιτεκτονικής 

του διαδικτύου µε την πρόσθεση σηµασιολογικής υποδοµής στις διαδικτυακές 

πληροφορικές πηγές, οι οποίες θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε πολύπλοκες 

εφαρµογές προσαρµοσµένες στα δεδοµένα.  Ως βάση αυτής της προσπάθειας, 

αναγνωρίζονται τα µεταδεδοµένα (metadata), ή δεδοµένα για τα δεδοµένα. 

 Η πληροφορία η οποία περιγράφει ένα σύνολο δεδοµένων είναι γνωστή ως 

‘µεταδεδοµένα’. Εφόσον ο όγκος των πληροφοριών συνεχίζει να αυξάνεται εκθετικά και 

ειδικότερα καθώς οι ανάγκες για εκπαίδευση εµφανίζουν µια τεράστια και δραµατική 

αύξηση, η έλλειψη αυτών των πληροφοριών ή µεταδεδοµένων δηµιουργεί ένα κρίσιµο 
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και ουσιαστικό περιορισµό στην δυνατότητα εύρεσης, διαχείρισης και χρησιµοποίησης 

των πληροφοριών. 

Σύµφωνα µε το συνέδριο του [Cro95], [Crossley, 1995] τα µεταδεδοµένα προσφέρουν 

δύο κυρίως υπηρεσίες: 

•  τα µέσα για την εύρεση της ύπαρξης συνόλων δεδοµένων καθώς και την 

δυνατότητα απόκτησης ή πρόσβασης σε αυτά 

• την καταγραφή των περιεχοµένων, της ποιότητας και των χαρακτηριστικών 

ενός συνόλου δεδοµένων καθιστώντας δυνατό τον έλεγχο καταλληλότητας 

προς τον χρήστη 

Στην πράξη τα µεταδεδοµένα υποστηρίζουν έναν αριθµό λειτουργιών 

συµπεριλαµβανοµένων της θέσης, εύρεσης, τεκµηρίωσης, αποτίµησης και επιλογής. 

Αυτές οι ενέργειες εκτελούνται είτε από τους χρήστες ή από πράκτορες.  

 
3.4.2.1  ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Υπάρχει µια ποικιλία τύπων µεταδεδοµένων. Παραδοσιακή περιγραφική πληροφορία, 

του είδους που βρίσκεται σε καταλόγους µιας βιβλιοθήκης, και περιλαµβάνει συνήθως 

χαρακτηριστικά όπως τον συγγραφέα, τον τίτλο, κάποια ένδειξη του πνευµατικού 

περιεχοµένου και άλλα. Άλλοι τύποι καλύπτουν µια ποικιλία ερευνητικών πεδίων όπως η 

φυσική, τα µαθηµατικά ή η γεωγραφία όπου υπάρχουν ήδη ανεγνωρισµένα πρότυπα ή θα 

καθοριστούν στο εγγύς µέλλον.  

 
3.4.2.2 ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Τα µεταδεδοµένα, όταν χρησιµοποιούνται στο περιβάλλον του διαδικτύου,  

αποτελούν τις βασικές πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν το περιεχόµενο, την ποιότητα 

και άλλα απαραίτητα χαρακτηριστικά των δεδοµένων. Σκοπός είναι ο πιθανός χρήστης 

να έχει την δυνατότητα εύρεσης πληροφοριών, σχετικά µε το σύνολο των δεδοµένων 

χωρίς να χρειάζεται η πρόσβαση και έρευνα στα ίδια τα δεδοµένα. Αναγνωρίζεται το 

γεγονός ότι, σε έναν συνεχώς αυξανόµενο πληροφορικό χώρο, η αποτελεσµατική 

διαχείριση των διαδικτυακών πληροφοριών θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την 

αποτελεσµατική διαχείριση των µεταδεδοµένων. Η ανάγκη εποµένως της ύπαρξης µιας 

υπηρεσίας µεταδεδοµένων στο περιβάλλον του διαδικτύου είναι εµφανής. Είναι απίθανο 

επίσης να υπάρξει µία µόνο µορφοποίηση για την χρησιµοποίηση των µεταδεδοµένων 
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παγκοσµίως. Η ποικιλία των διαφορετικών µορφοποιήσεων αντιπροσωπεύει την 

προσπάθεια ικανοποίησης των διάφορων απαιτήσεων από διαφορετικούς χρήστες. 

 
3.4.2.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Για λόγους ανάλυσης, το W3C πρότεινε το φάσµα των µεταδεδοµένων να 

διαιρείται σε τρεις ζώνες, οι οποίες γίνονται όλο και πλουσιότερες όσον αφορά την δοµή 

και την περιεκτικότητα. Οι τρεις ζώνες εντός του φάσµατος, όπως φαίνεται στον πίνακα 

3.1, επιτρέπουν την σύγκριση των χαρακτηριστικών στις οµάδες µορφοποίησης.  

 

Η πρώτη ζώνη περιλαµβάνει σχετικά αδόµητα δεδοµένα, τα οποία στην πράξη 

αποσπώνται αυτόµατα από πληροφορικές πηγές. Τα δεδοµένα διαθέτουν σηµασιολογία 

µικρής σαφήνειας και δεν υποστηρίζουν έρευνα ανά πεδίο. Στο διαδίκτυο υπάρχουν 

πολλές υπηρεσίες µε βάση δεδοµένα της µορφής αυτής. Τα µεταδεδοµένα αυτά δεν 

επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει µια αντικειµενική αξιολόγηση πριν από την ανάκτηση 

της πρωτογενούς πληροφορίας. 

 

Η δεύτερη ζώνη περιλαµβάνει δεδοµένα τα oποία περιέχουν επίπεδο περιγραφής που 

επιτρέπει στον χρήστη να αποτιµήσει την ενδεχόµενη χρησιµότητα ή το ενδιαφέρον µιας 

πηγής, χωρίς να απαιτείται να συνδεθεί ή να «σώσει» τα περιεχόµενα αυτής. Τα 

δεδοµένα αυτά είναι δοµηµένα και υποστηρίζουν την εύκολη αναζήτησή τους. 

Ουσιαστικά τα αρχεία αυτά είναι τόσο απλά ώστε να είναι εύκολη η δηµιουργία τους από 

ανειδίκευτους χρήστες ή δεν απαιτείται σοβαρή γνώση του ειδικού γνωστικού πεδίου.  

 

Η τρίτη ζώνη περιλαµβάνει περιγραφικές µορφοποιήσεις υψηλότερου επιπέδου οι 

οποίες είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για εντοπισµό θέσης και εύρεση,  αλλά έχουν 

και κάποιο ρόλο στην περιγραφή  των αντικειµένων ή όπως συµβαίνει συχνά και οµάδων 

αντικειµένων. Η χρησιµοποίησή τους συνδέεται συνήθως µε ερευνητικά προγράµµατα 

και απαιτείται εξειδικευµένη γνώση για την δηµιουργία, συντήρηση και τροφοδότηση 

ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις του εξειδικευµένου γνωστικού αντικειµένου.  
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 Πρώτη Ζώνη ∆εύτερη Ζώνη Τρίτη Ζώνη 

Παραδείγµατα Lycos Dublin Core ICPSR 

 Altavista IAFA templates CIMI 

 Yahoo etc RCF 1807 .EAD 

  SOIF TEI,LOM 

  LDIF MARC,xQMS 

 

Πίνακας 3.1: Προσπάθειες χρήσης µεταδεδοµένων 

 

Η κατανόηση της σηµασίας των µεταδεδοµένων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ένα 

ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχία µιας στρατηγικής ανάπτυξης µεταδεδοµένων είναι  

η χρήση ενός παγκοσµίως ανεγνωρισµένου προτύπου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 

δεύτερης ζώνης είναι το Dublin Core Metadata Initiative (DCMI ή DC) και της τρίτης 

ζώνης το Learning Object Metadata (LOM). 
 

3.4.2.4 DUBLIN CORE METADATA INITIATIVE 
Το Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) [DC, DCMI] είναι ένας οργανισµός 

ασχολούµενος αποκλειστικά µε την προώθηση της ευρείας αποδοχής των 

ανεγνωρισµένων προτύπων διαλειτουργικών µεταδεδοµένων. Επίσης ασχολείται µε την 

ανάπτυξη εξειδικευµένων λεξιλογίων µεταδεδοµένων για την περιγραφή πληροφορικών 

πηγών, τα οποία παρέχουν την δυνατότητα µιας εξυπνότερης ανεύρεσης πληροφοριών 

των διαφόρων συστηµάτων. Το όνοµά του προέρχεται από τον τόπο της πρώτης 

συγκέντρωσης ερευνητών ενδιαφεροµένων για την σηµασιολογία των µεταδεδοµένων 

στο Dublin του Ohio το 1995. Σε αυτή την πρώτη συνάθροιση µεταξύ 50 περίπου 

ερευνητών συζητήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο ένα σηµασιολογικό σύνολο για 

διαδικτυακές πληροφορικές πηγές θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο για την κατηγοριοποίηση 

στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να είναι πολύ ευκολότερη η έρευνα και η ανάκληση 

πληροφοριών. 

Το Dublin Core  περιλαµβάνει δεκαπέντε στοιχεία, τα οποία είναι δυνατόν να 

βελτιωθούν για να προσδώσουν καλύτερη περιγραφή µιας πληροφορικής πηγής. Τα 

σηµασιολογικά στοιχεία καθιερώθηκαν µε οµοφωνία από µια διεθνή οµάδα επιστηµόνων 

αποτελούµενη από βιβλιοθηκονόµους, µηχανικούς υπολογιστών, κωδικοποιητές 
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κειµένων και ερευνητές από άλλα σχετιζόµενα γνωστικά πεδία έρευνας [DCMI 

UserGuide].    

Τα δεκαπέντε στοιχεία του προτύπου DC είναι: 

Τίτλος (Title) , ∆ηµιουργός (Creator) , Αντικείµενο και δεσµευµένες λέξεις , 

Περιγραφή (Description).,Εκδότης (Publisher) , Συνεργάτης (Contributor) , Ηµεροµηνία 

(Date),Τύπος (Type), Μορφοποίηση (Format),  Αναγνωριστικό (Identifier) , Πηγή 

(Source) , Γλώσσα (Language),  Σχέση (Relation), Κάλυψη (Coverage),  ∆ικαιώµατα 

(Rights) Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights IPR), ∆ικαιώµατα Αντιγραφής 

(Copyright), καθώς επίσης και ποικίλα ∆ικαιώµατα Ιδιοκτησίας (Property Rights)] 

Οι συζητήσεις εντός του οργανισµού DCMI αποτέλεσαν µια από τις βάσεις, και είχαν 

τεράστια επίδραση στη δηµιουργία των επιτυχηµένων διεθνών πρότυπων ηλεκτρονικής 

µάθησης.  

 
3.4.2.5 LEARNING OBJECT METADATA (LOM) 

Κλασικό παράδειγµα αποτελεί το   διεθνές πρότυπο Μεταδεδοµένων Εκπαιδευτικών 

Αντικειµένων (Learning Object Metadata LOM), το οποίο ορίστηκε από τις οµάδες 

εργασίας της ΙΕΕΕ- LTSC και απετέλεσε το πρώτο επίσηµο  ανεγνωρισµένο πρότυπο για 

την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Το πρότυπο αυτό έχει περάσει το ISO/IEC JTC1/SC36 και 

έχει αναδειχθεί σε ένα διεθνές αναγνωρισµένο πρότυπο [LOM].  

Στην περίπτωση αυτή τα µεταδεδοµένα αναφέρονται σε πληροφορίες περιγραφής 

ενός  αντικειµένου  – το οποίο θα αναφέρεται στο εξής ως εκπαιδευτικό αντικείµενο  

(learning object)- είτε πρόκειται για φυσικό είτε για δυαδικό αντικείµενο, το οποίο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να επαναχρησιµοποιηθεί ή να χρησιµεύσει ως στοιχείο 

αναφοράς, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα σύστηµα ηλεκτρονικής µάθησης. 

Καθώς ο αριθµός των αντικειµένων αυξάνεται συνεχώς εκθετικά και ειδικότερα εφόσον 

οι προτεραιότητές µας για εκπαίδευση αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό, η έλλειψη 

πληροφοριών ή µεταδεδοµένων σε σχέση µε τα αντικείµενα, έχει δηµιουργήσει ένα 

κρίσιµο και ουσιαστικό περιορισµό στην δυνατότητα εύρεσης, διαχείρισης και χρήσης 

των αντικειµένων. Αυτό το πρότυπο αντιµετωπίζει το παραπάνω πρόβληµα µε τον 

καθορισµό µιας δοµής για διαλειτουργικές  περιγραφές εκπαιδευτικών αντικειµένων και 

ορίζει το συντακτικό και την σηµασιολογία των µεταδεδοµένων του εκπαιδευτικού 
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αντικειµένου, προσδιορίζοντας τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά για την πλήρη και 

επαρκή περιγραφή του. 

Παραδείγµατα εκπαιδευτικών αντικειµένων περιλαµβάνουν περιεχόµενα 

πολυµέσων, περιεχόµενα  µαθηµάτων, αντικείµενα εκπαίδευσης, εντολές λογισµικού και 

εργαλείων λογισµικού καθώς επίσης άτοµα, οργανισµούς ή γεγονότα στα οποία γίνεται 

αναφορά κατά την εκπαίδευση µε τεχνολογική βοήθεια. 

Το LOM πρότυπο αναφέρεται στα υπάρχοντα προσβάσιµα πρότυπα καθώς και 

στην υπάρχουσα εργασία σε σχετιζόµενα γνωστικά πεδία. Για παράδειγµα, η βασική 

δοµή του σχήµατος LOM η οποία δίδεται παρακάτω, λαµβάνει υπόψη τις προσπάθειες 

τυποποίησης των περιεχοµένων των αντικειµένων γενικά όπως αναπτύχθηκαν από το 

Dublin Core Initiative, τις οποίες οµαδοποιεί µε δεδοµένα στοιχείων σηµασιολογικά 

σχετιζόµενα. [Hodgins  et al, 1998 ]: 

Γενική κατηγορία (general), Κατηγορία κύκλου ζωής (lifecycle), Κατηγορία 

µέταµεταδεδοµένων (meta-metadata), Τεχνική κατηγορία, Εκπαιδευτική κατηγορία, 

Κατηγορία δικαιωµάτων (rights),  Κατηγορία συσχέτισης (relation),  

Κατηγορία σχολιασµού (annotation),  Κατηγορία ταξινόµησης (classification)  

 

3.4.2.6 ARIADNE   
Το ίδρυµα ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and 

Distribution Networks for Europe) αποτελεί την διάδοχο κατάσταση µιας ερευνητικής 

προσπάθειας  δύο φάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του τέταρτου πλαισίου 

προγραµµάτων, στον τοµέα ¨Τηλεµατική για την Εκπαίδευση και την ∆ιδασκαλία¨. Το 

πρόγραµµα εστιάζεται στην δηµιουργία και αξιοποίηση εργαλείων για την παραγωγή, 

διαχείριση και επαναχρησιµοποίηση εκπαιδευτικών αντικείµενων. Ένα από τα 

µεγαλύτερα επιτεύγµατα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας απετέλεσε η εργασία στον 

καθορισµό οδηγιών µεταδεδοµένων για τις εκπαιδευτικές πληροφορικές πηγές, το οποίο 

και απετέλεσε αργότερα την βάση για το πρότυπο IEEE LOM και εποµένως για τα 

ανεγνωρισµένα πρότυπα του IMS και SCORM. 

Προς το παρόν το ίδρυµα ARIADNE παρέχει στα µέλη του ένα σύστηµα δεξαµενής 

γνώσεων το οποίο αποτελεί µια πανευρωπαϊκή αποθήκη γνώσεων για εκπαιδευτικές και 
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µαθησιακές πληροφορικές πηγές και επίσηµα έγγραφα σχετιζόµενα µε την µάθηση και 

την εκπαίδευση. Πολλές φορές επίσης αναφέρεται ως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Γνώσεων.  

   

3.4.3 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Για την αποτελεσµατική χρήση των µεταδεδοµένων απαιτούνται τρία βασικά 

στοιχεία: 

♦ Σηµασιολογικά: µία οµάδα από κοινά αντιλαµβανόµενους όρους για την 

περιγραφή του περιεχοµένου των πληροφορικών πηγών 

♦ Συντακτικά: ανεγνωρισµένο πρότυπο σύνταξης για την σύνδεση των όρων 

αυτών σε προτάσεις µεταδεδοµένων µε νόηµα 

♦ ∆ιαλειτουργικά: ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο  επιτρέπει την ανταλλαγή και 

τον ανασυνδυασµό των προτάσεων µεταδεδοµένων µεταξύ διαφόρων 

εφαρµογών και αντικειµένων  

Με την χρησιµοποίηση των µεταδεδοµένων είναι δυνατή η επιλογή κάποιου 

υλικού (συνήθως πληροφορικής πηγής προσπελάσιµης µέσω διαδικτύου, όπως για 

παράδειγµα εγγράφου ή διαδικασίας) και ο συσχετισµός του µε κάποια πληροφορία όπως 

για παράδειγµα   µία περιγραφή, ταξινοµηµένα δεδοµένα ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό 

γνώρισµα. Με την βοήθεια των µεταδεδοµένων είναι δυνατή επίσης η δηµιουργία ρητών  

σχέσεων µεταξύ των περιγραφοµένων πηγών. Αυτό επιτρέπει τον σαφή καθορισµό της 

φύσης των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και σχέσεων σε όρους µίας γλώσσας 

µεταδεδοµένων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσθεση σηµασιολογικών εννοιών στο 

περιγραφόµενο υλικό. Επιπροσθέτως, εφόσον το σηµασιολογικό επίπεδο το οποίο 

χαρακτηρίζει το Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο δηµιουργείται χωριστά από τις πληροφορικές 

πηγές οι οποίες συνδέονται µέσω µεταδεδοµένων, η πρόσθεση του σηµασιολογικού 

υλικού µπορεί να εκπληρωθεί χωρίς καµία αλλαγή  των αρχικών πληροφορικών πηγών. 

Αν και είναι δυνατή η δηµιουργία µεταδεδοµένων ηµιαυτόµατα, µία ακριβέστερη 

προσέγγιση θα απαιτούσε την ανθρώπινη παρέµβαση. Επίσης, τα µεταδεδοµένα τα οποία 

πρόκειται να καταγραφούν σχετικά µε µία πληροφορική πηγή, συνήθως προέρχονται από 

ένα λεξιλόγιο αντιστοίχων κατηγοριών, οι οποίες έχουν σχέση µε τις ακολουθούµενες 

διαδικασίες. Αυτά τα λεξιλόγια, τα οποία ονοµάζονται οντολογίες, είναι δυνατόν να 

απαιτηθεί να αναβαθµισθούν σε ανεγνωρισµένα πρότυπα, τα οποία µπορούν να 
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χρησιµοποιηθούν µόνον από ανθρώπους. Μία από τις µεγαλύτερες αξιώσεις την οποία 

διεκδικεί το Σηµασιολογικό διαδίκτυο αναφέρεται στο γεγονός ότι µε την τυποποίηση 

της παρουσίασης της σηµασιολογίας µιας πληροφορίας, κάθε  εφαρµογή, θα µπορεί 

αυτόµατα να διαχειριστεί και να κατανοήσει την πληροφορία καθώς  και να εξάγει 

λογικά συµπεράσµατα. 

 

3.4.4 ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Υπάρχουν δύο ανταγωνιζόµενα πρότυπα µέσω των οποίων αναπαρίστανται τα 

µεταδεδοµένα (µοντέλα δεδοµένων): Το Πλαίσιο Περιγραφής Πηγών RDF (Resource 

Description Framework)  [ RDF, 1999],  αναφέρεται σε µία πρόταση του οµίλου W3C 

και από την αρχική του σχεδίαση προσπάθησε να διαµορφώσει την βάση του 

Σηµασιολογικού ∆ικτύου σύµφωνα µε την άποψη της W3C. Οι θεµατικοί χάρτες [(Topic 

Maps TM) [ΤΜ, ISO/IEC 13250,1999], αποτελούν το ανεγνωρισµένο πρότυπο ISO 

13250, και µολονότι αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από την W3C διαθέτει αρκετές ιδιότητες 

οι οποίες το καθιστούν µία ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση ως προς το RDF. 

Τα δύο µοντέλα είναι µάλλον διαφορετικά στις βασικές τους έννοιες, και η 

επιλογή ενός µοντέλου µπορεί να έχει συνέπειες αφενός στο είδος των εντολών για την 

ακριβή αναπαράσταση µίας πληροφορικής πηγής και αφετέρου, στην µακροχρόνια 

χρησιµότητα αυτών των εντολών. Τα υπάρχοντα λογισµικά εργαλεία για την µετατροπή 

από το ένα µοντέλο στο άλλο  είναι ελάχιστα και µε σοβαρά προβλήµατα.  

 
3.4.4.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΟΡΩΝ- RDF 

Το RDF αποτελεί τµήµα µιας υποδοµής η οποία υποστηρίζει τον συνδυασµό 

υποµονάδων (modules) του DC σε µεγαλύτερες και καλύτερα εκφραζόµενες δοµές 

µεταδεδοµένων οι οποίες θα είναι σε θέση να συνεργάζονται. Στις διάφορες εφαρµογές 

θα είναι δυνατή η µίξη µεταδεδοµένων από άλλα σηµασιολογικά ανεγνωρισµένα 

πρότυπα τα οποία επίσης αναπαρίστανται σε RDF. Το RDF δηλαδή είναι µια υποδοµή η 

οποία επιτρέπει την κωδικοποίηση, την ανταλλαγή και την επαναχρησιµοποίηση 

δοµηµένων µεταδεδοµένων. Παρέχει επίσης ένα µέσο για την έκδοση λεξικών, 

κατανοητών τόσο από ανθρώπους όσο και από υπολογιστές, σχεδιασµένων να 

ενθαρρύνουν την επαναχρησιµοποίηση και επέκταση σηµασιολογικών µεταδεδοµένων 

µεταξύ ανόµοιων πληροφορικών κοινοτήτων. Υποστηρίζει επίσης την χρήση κανόνων οι 
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οποίοι θα διευκολύνουν την  διαλειτουργικότητα  µεταξύ αυτόνοµων οµάδων στοιχείων 

µεταδεδοµένων. 

Επιγραµµατικά θα µπορούσε να λεχθεί ότι το RDF είναι το αποτέλεσµα της 

προσπάθειας από έναν αριθµό πληροφορικών κοινοτήτων µεταδεδοµένων για την 

παροχή µιας ευέλικτης και καλά δοµηµένης αρχιτεκτονικής για την υποστήριξη των 

µεταδεδοµένων στον Ιστό. Ανάµεσα στις εταιρίες αυτές συµπεριλαµβάνονται  XML, 

XMLDATA (Microsoft), MCFXML (Netscape), Dublin Core, Warwick Framework 

κ.λ.π . 

 Ο κύριος λόγος ανάπτυξης του RDF ήταν η επίλυση του προβλήµατος διαχείρισης 

της πληροφορίας στο σηµασιολογικό διαδίκτυο. Κατεβλήθη δηλαδή προσπάθεια να 

βρεθεί ένας τρόπος πρακτικός και συµπαγής για την αναπαράσταση και περιγραφή 

σχέσεων γενικών εννοιών. Το πρότυπο αυτό µεταξύ άλλων παρέχει τα εξής:  

 επιτρέπει τον ορισµό περιληπτικών και συµπαγών εννοιών 

 διαθέτει σύστηµα ανάπτυξης ιεραρχιών 

 επιτρέπει τον ορισµό σηµασιολογικών σχέσεων µεταξύ εννοιών  

 επιτρέπει την γραφική παρουσίαση σχέσεων και τάξεων  

Μοντέλο δεδοµένων 

Το βασικό πρότυπο του RDF δηλαδή το µοντέλο δεδοµένων (RDF data model) 

αποτελείται από τρία τµήµατα:  

♦ Πηγές (resources),  

♦ ιδιότητες   (properties) και 

♦ εντολές (statements). 

Ένα άλλο βασικό συντακτικό στοιχείο στο RDF είναι οι containers(αποθηκευτές ) 

δηλαδή δοµές οι οποίες περιέχουν συλλογές από πηγές πληροφοριών. Το πρότυπο RDF 

καθορίζει τρεις τύπους containers: α) bags (σάκους)  οµάδες µε επαναλαµβανόµενα 

στοιχεία., β) Sequences (ακολουθίες) οµάδες µε µία καθορισµένη σειρά στα στοιχεία 

τους και γ) alternatives ( εναλλάκτες) οµάδες από τις οποίες λαµβάνεται η πιο σχετική 

τιµή. 
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 3.4.4.2 RDF SCHEMA (RDFS) 
Το νόηµα στο πρότυπο RDF εκφράζεται µέσω αναφοράς σε κάποια συντακτική 

δοµή (schema). H  γλώσσα RDF Schema  αποτελεί µία προσπάθεια του οµίλου W3C για 

τον καθορισµό µιας περιγραφικής γλώσσας για λεξιλόγια στο RDF. H γλώσσα αυτή 

ορίζει τάξεις πηγών και τύπους σχέσεων οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

εντολές RDF. Με την γλώσσα αυτή είναι δυνατόν για παράδειγµα, να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία της τιµής µιας ιδιότητας ή να περιορισθούν η περιοχή και το γνωστικό πεδίο 

εφαρµογής της. 

Το RDFS διευκολύνει τη δοµή µίας απλής ιεράρχησης εννοιών  καθώς επίσης και 

µιας ιεράρχησης ιδιοτήτων. Μία οντολογία στη γλώσσα αυτή αποτελείται από τάξεις 

(classes) οι οποίες περιγράφουν µία οµάδα µονάδων. Για την περιγραφή των 

χαρακτηριστικών (attributes) αυτών των τάξεων είναι δυνατόν να υπάρξει συσχετισµός  

των ιδιοτήτων µε τις τάξεις. [Fensel et al., 2000]. Η RDF Schema επιτρέπει την έκφραση 

στοιχειωδών σχέσεων αλλά έχει περιορισµένη ικανότητα συµπερασµατολογίας. Η 

γλώσσα RDFS παρέχει την δυνατότητα περιγραφής απλών ιεραρχιών. Πρέπει να 

σηµειωθεί επίσης ότι είναι δυνατή αφενός η περιγραφή τάξεων (καθώς επίσης και των 

ιδιοτήτων τους), σε γενικούς όρους, και αφετέρου η περιγραφή ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών (instances) αυτών των τάξεων [Heflin et al, 2001].  

Σύµφωνα µε τον [Fensel & al., 2000] η γλώσσα RDFS παρέχει µάλλον 

περιορισµένη εκφραστική δυνατότητα, καθώς στερείται ενός προτύπου για την 

περιγραφή λογικών αξιωµάτων. Παρά το γεγονός ότι επιτρέπει τον ορισµό τάξεων και 

ιδιοτήτων  µέσω των τύπων τους (µε δήλωση των ονοµάτων), εν τούτοις δεν υποστηρίζει 

την χρήση αξιωµάτων για τον καθορισµό περίπλοκων σχέσεων. Όµως, για πολλές 

εφαρµογές αρκεί η περιγραφή ενός βασικού λεξιλογίου, και η γλώσσα αυτή είναι η 

ενδεικτικότερη για αυτή την εργασία.   

 

3.4.4.3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (TOPIC MAP) 
Οι Θεµατικοί Χάρτες (ΘΧ) αποτελούν ένα ανεγνωρισµένο πρότυπο [ISO/IEC 

FCD 13250:1999] το οποίο αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε το 1999 υπό την 

καθοδήγηση των Michel Bienzuski, Martin Bryan  και Steve Newcomb [Biezunsky et al, 

1999]. Το ανεγνωρισµένο ISO πρότυπο περιγράφει ένα µοντέλο και καθορίζει µια 

τυποποίηση ανταλλαγών για τους ΘΧ. Το 2000 οι θεµατικοί χάρτες αποτέλεσαν το 
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πρότυπο ISO/IEC 13250:2000.΄Ενα χρόνο αργότερα, το πρότυπο αυτό αναθεωρήθηκε 

και συµπεριέλαβε το συντακτικό XTM  [Pepper, et al 2001].  

Οι ΘΧ σχεδιάστηκαν µε σκοπό να διευκολύνουν την πλοήγηση, την έρευνα 

καθώς και το φιλτράρισµα, την τροποποίηση και τη συγχώνευση πληροφοριών στο 

διαδικτύο [Biezunsky, 1999]. Επιτρέπουν την µοντελοποίηση και αναπαράσταση της 

γνώσης σε µια ανταλλάξιµη µορφή, και παρέχουν ένα ενοποιητικό πλαίσιο για τη 

διαχείριση της γνώσης και των πληροφοριών. Επιπλέον, καθώς προσδιορίζονται από τη 

χρήση ενός σωστά δοµηµένου, διεθνοποιηµένου και ευέλικτου εναλλάξιµου συντακτικού, 

διευκολύνουν την οπτικοποίηση και την αποτύπωση της γνώσης [Rath, 1999 ]. 

Πολλές φορές οι ΘΧ αναφέρονται ως το αντίστοιχο σύστηµα GPS (Global 

Positioning System) στον χώρο της πληροφορίας [Moore, 2000]. Στην πράξη  οι ΘΧ  

αναφέρονται στις δοµές της γνώσης και  αποτελούν την βάση της αναπαράστασης 

γνώσης (Knowledge epresentation) και διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management) 

[Rath,, 1999]. 

Παρόλο που οι θεµατικοί χάρτες επιτρέπουν την οργάνωση και την 

αναπαράσταση πολύ σύνθετων δοµών, οι βασικές αρχές αυτού του µοντέλου είναι απλές. 

Το µοντέλο ενός ΘΧ περιγράφει έναν µηχανισµό αναπαράστασης της πληροφορίας, την 

απαραίτητη δοµή της πληροφορίας καθώς και την οργάνωσή της σε  θέµατα (topics) 

[Pepper, S. , 2000]. Αυτά τα θέµατα έχουν διασυνδέσεις (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά -

occurrence) και σχέσεις (associations) που αναπαραστούν και καθορίζουν  τη 

διασύνδεση µεταξύ των θεµάτων (topics) (Σχήµα 3.3).   Πληροφορίες, σχετικά µε τα 

θέµατα, είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπερασµατικά από τις σχέσεις και τις συνδέσεις 

µεταξύ των θεµάτων. Ένα σύνολο θεµάτων και σχέσεων  αυτής της µορφής   ονοµάζεται 

ΘΧ. Ένα έγγραφο ΧΤΜ είναι ένα έγγραφο ΘΧ που διατυπώνεται σύµφωνα µε το 

συντακτικό που ορίζεται από τις απαιτήσεις του ΧΤΜ προτύπου.  

Οι ΘΧ  µπορούν να αντιµετωπισθούν ως ένα µετα-επίπεδο πλοήγησης 

ανταλλάξιµων υπερκειµένων,  για διαφορετικές πηγές ηλεκτρονικών πληροφοριών που 

υποστηρίζουν την  εύρεση για διάφορα είδη πληροφορικών πηγών , όπως απλά  έγγραφα, 

γραφικά, εικόνες, αρχεία βάσεων δεδοµένων, αρχεία ήχου και βίντεο κλπ.   Κατά 

συνέπεια ένα ειδικό χαρακτηριστικό του µοντέλου των ΘΧ είναι ο σαφής διαχωρισµός 

µεταξύ της περιγραφής της δοµής πληροφοριών και των φυσικών πηγών πληροφοριών 
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(Σχήµα 3.3), [Moore G., 2000]. Το µετα-επίπεδο πλοήγησης είναι ανεξάρτητο από τη 

µορφοποίηση  των πραγµατικών πηγών πληροφοριών και επιτρέπει τη δηµιουργία ενός 

εξωτερικού ευρετηρίου που καθιστά τις πληροφορίες ευρέσιµες [Le Grand, B., et al, 

2001].  

Έχοντας την δυνατότητα δηµιουργίας ενός εικονικού πληροφοριακού χάρτη, οι 

πηγές πληροφοριών  παραµένουν στην αρχική τους µορφή χωρίς καµία αλλαγή. Υπό τις 

συνθήκες αυτές, η ίδια πηγή πληροφοριών είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µε 

διαφόρους τρόπους, σε διαφορετικούς θεµατικούς χάρτες. Εφόσον η αλλαγή ενός χάρτη 

είναι δυνατή και εύκολη, επιτυγχάνεται η διαδικασία επαναχρησιµοποίησης της 

πληροφορίας χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα. [Rath, H.H. , 1999]  Τέλος η 

αρχιτεκτονική των ΘΧ έχει σχεδιασθεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει την 

συγχώνευση µεταξύ τους χωρίς να απαιτείται η αντιγραφή ή η τροποποίηση των 

συγχωνευθέντων ΘΧ. [Pepper, S. , 2000] 

 

 
Σχήµα 3.3: Πρότυπο θεµατικού χάρτη 

 

O Steve Pepper συγκέντρωσε και περιέγραψε τα βασικά χαρακτηριστικά των ΘΧ, 

TAO (topic-association-occurrences) καθώς και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά την 

ταυτότητα (Identity), τις όψεις (µορφές) (facets) και τα πεδία δράσης (scope) (IFS-

identity- facets-scopes), τα οποία προστέθηκαν στο αρχικό µοντέλο µε στόχο την 

ενδυνάµωση των δυνατοτήτων του.  

Στις επόµενες παραγράφους ακολουθεί µία συνοπτική ανάλυση αυτών των 

βασικών χαρακτηριστικών, µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 

οι ΘΧ αναπαριστούν και διαχειρίζονται την πληροφορία. 
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TAO (topic-assocation-occurrences) 
Θέµα (Topic) 

Τα θέµατα αποτελούν την θεµελιώδη αρχή των θεµατικών χαρτών. Ένα θέµα, µε 

την µεγαλύτερη δυνατή γενική έννοια, µπορεί να είναι οτιδήποτε, για παράδειγµα ένα 

πρόσωπο, µία έννοια, µία αρχή, άσχετα µε το γεγονός αν υπάρχει ή αν διαθέτει ορισµένα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,  τα οποία βεβαιώνονται µε οιανδήποτε τρόπο. 

Στην πραγµατικότητα αυτός είναι και ο ανεγνωρισµένος τρόπος ορισµού του 

υποκειµένου (subject) στους ΘΧ. Ο όρος υποκείµενο χρησιµοποιείται για να καθοριστεί 

οποιοδήποτε αντικείµενο του πραγµατικού κόσµου αντιπροσωπεύει ένα θέµα.  Στην 

ουσία, ο όρος «θέµα» αναφέρεται στο αντικείµενο ή κόµβο στον ΘΧ χάρτη και 

αναπαριστά το υποκείµενο στο οποίο αναφέρεται.  

Ένα θέµα είναι µια συντακτική δοµή που αντιστοιχεί στην έκφραση µιας 

πραγµατικής έννοιας Το σχήµα 3.4 αντιπροσωπεύει έναν µικρό ΘΧ που περιέχει τέσσερα 

θέµατα:   Μικροελεγκτές, Παπαδόπουλος, Αθήνα, Ελλάδα.   

Τα θέµατα έχουν τρία είδη χαρακτηριστικών: 

 ονόµατα (names) 

 διασυνδέσεις (occurrences) 

  ρόλους στις σχέσεις  (roles in associations) 

Τύποι   θεµάτων (Topic types) 

Τα θέµατα  µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε το είδος τους. Σε κάθε 

ΘΧ ένα θέµα µπορεί να ανήκει σε ένα πιο γενικό θέµα. Στο παράδειγµα του σχήµατος 

3.4 : Οι µικροελεγκτές είναι ένα βιβλίο, ο Παπαδόπουλος είναι συντάκτης, η Αθήνα είναι 

πόλη, και η Ελλάδα είναι χώρα.  Τα θέµατα  βιβλίο, συντάκτης, πόλη, χώρα είναι τύποι 

θεµάτων αλλά και θέµατα. Οι διάφοροι τύποι θεµάτων καθορίζονται οι ίδιοι σαν θέµατα 

από το ανεγνωρισµένο πρότυπο.  
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Σχήµα 3.4: Παράδειγµα Θεµατικού χάρτη 

 

Ονόµατα θεµάτων (Topic names) 

Συνήθως τα θέµατα έχουν σαφή ονόµατα, καθώς αυτό το γεγονός διευκολύνει τον 

τρόπο αναφοράς σε αυτά. Ονόµατα υπάρχουν σε όλα τα σχήµατα και µορφές :ως 

επίσηµα ονόµατα, συµβολικά ονόµατα, παρατσούκλια, χαϊδευτικά ονόµατα, καθηµερινά 

ονόµατα, ονόµατα αναφοράς κ.λ.π . Το αναγνωρισµένο πρότυπο των ΘΧ δεν ισχυρίζεται 

ότι είναι σε θέση να τα απαριθµήσει όλα. Αντίθετα, αναγνωρίζει την ανάγκη η µορφή  

των ονοµάτων (διότι διαθέτουν ιδιαίτερη, µοναδική και παγκόσµια αποδεκτή 

σηµασιολογία) να καθορίζεται µε έναν αναγνωρίσιµο τρόπο, ούτως ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα χρήσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας και σε διαφορετικές  

εφαρµογές. 

Το ανεγνωρισµένο πρότυπο εποµένως, παρέχει την ευκολία ανάθεσης πολλαπλών 

ονοµάτων βάσης (base names) σε κάθε θέµα, και την παροχή µεταβλητών (variants)  

κάθε ονόµατος βάσης για την χρήση σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα λειτουργίας. Στο 

αρχικό ανεγνωρισµένο πρότυπο ISO οι µεταβλητές περιοριζόταν στο όνοµα απεικόνισης 
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(display name) και στο όνοµα ταξινόµησης (sort name). Οι ΘΧ  έχουν την δυνατότητα 

ενός περισσότερο γενικού µηχανισµού µεταβλητών ως προς τα ονόµατα. 

Η δυνατότητα προσδιορισµού περισσοτέρων του ενός ονοµάτων για κάθε θέµα,  

είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως ένδειξη των δυνατοτήτων εφαρµογής διαφορετικών 

ονοµάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα ή πεδία δράσης (scope), όπως η γλώσσα, το 

ύφος, η περιοχή κ.λπ. Το αποτέλεσµα αυτού του χαρακτηριστικού είναι ο περιορισµός 

ονοµάτων θέµατος (topic naming constrain), ο οποίος δηλώνει ότι είναι αδύνατον δύο 

αντικείµενα να διαθέτουν ακριβώς το ίδιο όνοµα βάσης στο ίδιο πεδίο δράσης. Ως εκ 

τούτου, σε οποιοδήποτε δεδοµένο πλαίσιο, τα διαφορετικά θέµατα πρέπει να έχουν 

σαφώς καθορισµένα ονόµατα.   

 

∆ιασύνδεση (occurrence)  
Ένα θέµα µπορεί να συνδέεται µε µία ή περισσότερες πληροφορικές πηγές, οι 

οποίες θεωρείται ότι έχουν συνάφεια κατά κάποιο τρόπο µε το θέµα. Πηγές της µορφής 

αυτής ονοµάζονται διασυνδέσεις (occurrences)  του θέµατος. 

Μία διασύνδεση είναι δυνατόν να είναι ένα έγγραφο για παράδειγµα, ένα άρθρο 

το οποίο αναφέρεται στο θέµα . Θα µπορούσε επίσης να είναι µία εικόνα  ή ένα βίντεο το 

οποίο απεικονίζει το θέµα, µία απλή αναφορά του θέµατος στο περιβάλλον κάποιου 

άλλου, κάποιο ερµηνευτικό σχόλιο για το θέµα, ή κάθε άλλη µορφή στην οποία η 

πληροφορική πηγή πιθανόν να έχει κάποια σχέση µε το υπό µελέτη αντικείµενο. 

∆ιασυνδέσεις της µορφής αυτής είναι συνήθως εξωτερικές ως προς το έγγραφο του  ΘΧ, 

και επισηµαίνονται χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε µηχανισµό υποστηρίζει το σύστηµα, 

συνήθως URI (σε ΧΤΜ) .  

Στο ΘΧ που αντιπροσωπεύεται στο σχήµα 3.4, οι διασυνδέσεις πχ του θέµατος 

Αθήνα µπορούν να είναι URLs που δείχνουν σε  µερικές εικόνες. Η χρήση των 

διασυνδέσεων παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης των δεδοµένων, συνδέοντας 

περιληπτικές έννοιες(abstract concepts)  µε τις πραγµατικές πηγές. Πρέπει να 

παρατηρηθεί ότι τα θέµατα και οι πηγές πληροφοριών ανήκουν σε δύο διαφορετικά 

επίπεδα (layers). 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι να από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα του προτύπου  ΘΧ, 

είναι ακριβώς αυτός ο σαφής διαχωρισµός σε δύο επίπεδα  µεταξύ της περιγραφής της 
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δοµής πληροφοριών (Σηµασιολογικό επίπεδο) και των φυσικών πηγών πληροφοριών 

(Επίπεδο πηγών), επιτρέποντας τη δηµιουργία ενός εξωτερικού ευρετηρίου που καθιστά 

τις πληροφορίες εύκολα ευρέσιµες.   

Ρόλοι διασυνδέσεων (occurrence roles) 

Οι διασυνδέσεις, µπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν σε τύπους. Το πρότυπο 

των ΘΧ καθορίζει τους τύπους των διασυνδέσεων ως ρόλους. Ακριβώς όπως οι τύποι 

θέµατος, και οι ρόλοι των διασυνδέσεων µπορούν να αντιµετωπιστούν ως θέµατα.. Ο 

τύπος διασύνδεσης ενός θέµατος σε έναν ΘΧ χαρακτηρίζει τη σχετικότητά του στο ρόλο.  

∆ιακρίσεις της µορφής αυτής υποστηρίζονται στο αναγνωρισµένο πρότυπο από 

τις έννοιες ρόλος διασύνδεσης (occurrence role) και τύπος ρόλου διασύνδεσης 

(occurrence role type) 

H διάκριση µεταξύ του ρόλου διασύνδεσης και του τύπου της διασύνδεσης είναι 

δυσδιάκριτη αλλά σηµαντική (τουλάχιστον στην HyTΜ).  Σε γενικές γραµµές και ο 

ρόλος και ο τύπος αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο, δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο η 

διαχείριση συνεισφέρει µε πληροφορίες στο υπό ερώτηση υποκείµενο. Πρέπει να 

σηµειωθεί όµως ότι ο ρόλος είναι απλά µια µνηµονική τιµή ενώ ο τύπος µία αναφορά σε 

ένα θέµα το οποίο επιπλέον χαρακτηρίζει την φύση της σχετικότητας της διασύνδεσης µε 

το υποκείµενο. Στην πράξη, είναι λογικό να καθορίζεται ο τύπος του ρόλου διασύνδεσης, 

εφόσον κατόπιν είναι δυνατόν η ισχύς των θεµατικών χαρτών να χρησιµοποιηθεί για να 

µεταφέρει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την σχετικότητα της διασύνδεσης. 

 

Σχέση (Association) 
Έως τώρα, όλες οι δοµές οι οποίες αναφέρθηκαν θεωρούσαν το θέµα ως την 

βασική αρχή οργάνωσης της πληροφορίας. Οι ιδέες του ‘θέµατος, του ‘τύπου θέµατος, 

του ‘ονόµατος’, της ‘διασύνδεσης’ και του ‘ρόλου διασύνδεσης’, επιτρέπουν την 

οργάνωση των πληροφορικών πηγών σε σχέση µε το θέµα ‘ή υποκείµενο’ καθώς και 

στην δηµιουργία απλώς ευρετηρίων, αλλά τίποτε περισσότερο. 

Το πραγµατικά ενδιαφέρον σηµείο όµως, αναφέρεται στην δυνατότητα 

περιγραφής των σχέσεων  µεταξύ των θεµάτων. Για τον λόγο αυτό το ανεγνωρισµένο 

πρότυπο των θεµατικώνχαρτών παρέχει µία δοµή η οποία καλείται σχέση θέµατος (topic 
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association). Μία σχέση θέµατος βεβαιώνει την συγγένεια µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

θεµάτων.  

Κάθε θέµα που συµµετέχει σε µια σχέση διαδραµατίζει έναν ρόλο σε εκείνη την 

σχέση αποκαλούµενη ρόλο σχέσης (associaton role). Μια σχέση προσθέτει τη 

σηµασιολογία στα στοιχεία, µε την έκφραση µιας σχέσης µεταξύ διάφορων θεµάτων, 

όπως για παράδειγµα στον ΘΧ του σχήµατος 3.4: ο µικροελεγκτής έχει_γραφτεί_από τον 

Παπαδόπουλο, η  Αθήνα είναι_στην Ελλάδα, κ.λπ.... Μια σχέση µπορεί να έχει 

οποιοδήποτε αριθµό ρόλων και µπορεί έτσι εύκολα να εκφράσει ένα σύνθετο συνδέσεων 

σχέσεων .  

 

Τύποι σχέσεων (Association types) 

Όπως τα θέµατα και οι διασυνδέσεις οµαδοποιούνται ανάλογα µε τον τύπο, µε 

τον ίδιο τρόπο και οι σχέσεις µεταξύ θεµάτων είναι δυνατόν να οµαδοποιηθούν ανάλογα 

µε τον τύπο τους. Ο τύπος σχέσης (association type) για τις συγγένειες οι οποίες 

αναφέρθησαν στο παράδειγµα του σχήµατος 3.4 µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:  

είναι,  έχει γραφτεί, κατοικεί. Όπως και µε τις περισσότερες δοµές στο αναγνωρισµένο 

πρότυπο των θεµατικών χαρτών, οι τύποι σχέσεων καθορίζονται οι ίδιοι ως θέµατα. 

Η δυνατότητα καθορισµού των σχέσεων αυξάνει σε µεγάλο βαθµό την 

εκφραστική δύναµη των ΘΧ, καθιστώντας δυνατή την οµαδοποίηση των θεµάτων τα 

οποία έχουν την ίδια συγγένεια σε κάποιο δεδοµένο θέµα. Το σηµείο αυτό έχει µεγάλη 

σπουδαιότητα στον εφοδιασµό µε ένα έξυπνο και φιλικό περιβάλλον χρήστη για 

ανεύρεση στοιχείων σε µεγάλες βάσεις πληροφοριών. 

Στις σχέσεις θεµάτων, οι συνδέσεις (µεταξύ θεµάτων) είναι τελείως ανεξάρτητες 

από τις πληροφορικές πηγές οι οποίες είναι δυνατόν να υπάρχουν, να µην υπάρχουν ή να 

λαµβάνονται ως διασυνδέσεις αυτών των θεµάτων. Η ουσιαστική βαρύτητα του ανωτέρω 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι αποτελούν ένα σύνολο πληροφοριών, ανεξάρτητα από το 

αν συνδέονται πραγµατικά µε πληροφορικές πηγές ή όχι. Η γνώση ότι η Αθήνα  είναι 

στην Ελλάδα, ή ότι ο Παπαδόπουλος είναι συντάκτης είναι  χρήσιµες και πολύτιµες, 

άσχετα από το γεγονός εάν υπάρχουν πληροφορικές πηγές οι οποίες αναφέρονται σε 

κάποιο από αυτά τα θέµατα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 70

Επίσης, λόγω του  διαχωρισµού µεταξύ των πληροφορικών πηγών και των 

θεµατικών   χαρτών, οι ίδιοι ΘΧ είναι δυνατόν να παρέχουν διαφορετικές απόψεις της 

πληροφορίας σε διαφορετικούς χρήστες. Επιπλέον, ο διαχωρισµός αυτός, εξασφαλίζει 

την δυνατότητα εσωτερικής ανταλλαγής θεµατικών χαρτών µεταξύ εκδοτών και την 

συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων θεµατικών χαρτών. 

 

Ρόλοι σχέσεων (association roles) 

Κάθε θέµα το οποίο συµµετέχει σε µία σχέση, παίζει κάποιο ρόλο στην σχέση 

αυτή, ο οποίος καλείται ρόλος της σχέσης (association role). Στην περίπτωση σχέσης ‘η 

Αθήνα είναι στην Ελλάδα’, η οποία εκφράζεται από την σχέση µεταξύ Αθήνας και 

Ελλάδας, οι ρόλοι   µπορεί να είναι ‘πόλη και ‘χώρα,  

Αντίθετα από τις µαθηµατικές σχέσεις, οι σχέσεις (association) είναι από την 

φύση τους πολυκατευθυντικές. Στους ΘΧ δεν έχει νόηµα να ισχυριστεί κάποιος ότι το Α 

έχει σχέση µε το Β αλλά το Β δεν έχει σχέση µε το Α. Αν το Α έχει σχέση µε το Β, τότε 

το Β πρέπει, εξ ορισµού, να έχει σχέση µε το Α. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, η 

έννοια των ρόλων σχέσεων προσλαµβάνει ακόµη µεγαλύτερη σπουδαιότητα.  

 

Identity, Facets and Scope (IFS) 
Εκτός από τα βασικά δοµικά χαρακτηριστικά των ΘΧ που καλύπτονται ανωτέρω, 

οι ΘΧ εισήγαγαν  τρία επιπλέον δοµικά χαρακτηριστικά: την ταυτότητα, την απόψη και 

το πεδίο (Identity, Facets & Scope)για να αυξήσουν την εκφραστική σηµασιολογική 

δυνατότητα του προτύπου. 

 

Ταυτότητα αντικειµένου (subject identity) 

Ο βασικός σκοπός της χρησιµοποίησης των UX, είναι η επίτευξη µίας σχέσης ένα 

προς ένα µεταξύ των θεµάτων και των υποκειµένων τα οποία αντιπροσωπεύουν, για να 

είναι βέβαιο ότι όλη η γνώση, όσον αφορά κάποιο ειδικό υποκείµενο, είναι προσβάσιµη 

µέσω ενός και µόνο θέµατος. Εν τούτοις, µερικές φορές το ίδιο υποκείµενο 

αντιπροσωπεύεται από περισσότερα του ενός θέµατα, ειδικά όταν υπάρχει συγχώνευση 

δύο θεµατικών χαρτών. Σε µία τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας 

διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας µεταξύ δύο θεµάτων τα οποία φαίνονται 
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ανόµοια. Για παράδειγµα, αν οι εκδότες εργασιών από την Νορβηγία, την Γαλλία και την 

Γερµανία  επρόκειτο να συγχωνεύσουν τους θεµατικούς τους χάρτες, θα δηµιουργούνταν  

πρόβληµα για το αν τα θέµατα ‘Italia’, ‘l’Italie’,  και ‘Italien’ αναφέρονται όλα στο ίδιο 

υποκείµενο. 

Η χρήση της ταυτότητας του υποκειµένου (subject identity) καθιστά δυνατή αυτή 

την λειτουργία είναι αυτή. Οταν το αντικείµενο αναφέρεται σε µία διευθυνσιοδοτούµενη 

πληροφορική πηγή, η ταυτότητά του είναι δυνατόν να αποδειχθεί απευθείας, µέσω της 

διεύθυνσής του.  

Εν τούτοις, πολλά υποκείµενα, ενός ΘΧ , µπορεί να µην διαθέτουν απευθείας 

διευθυνσιοδότηση. Αυτό το πρόβληµα επιλύεται µε την χρήση των ενδείκτων 

υποκειµένων (subject indicators) (η αρχική τους ονοµασία ήταν ‘περιγραφείς 

υποκειµένων’ (subject descriptors) στο ISO 13250). Ενας ενδείκτης υποκειµένου είναι 

‘µία πηγή η οποία χρησιµοποιείται για να καθορίσει  µία θετική, χωρίς αµφιβολία 

ένδειξη της ταυτότητας του υποκειµένου’. Λόγω του γεγονότος ότι είναι µία πηγή, ο 

ενδείκτης υποκειµένου διαθέτει µία διεύθυνση (συνήθως ένα URI) το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως ‘αναγνωριστής υποκειµένου’. 

Αν δύο οποιαδήποτε θέµατα έχουν κοινό έναν η περισσότερους ενδείκτες 

υποκειµένων (ή διαθέτουν την ίδια διεύθυνση υποκειµένου, στην περίπτωση 

διευθυνσιοδοτηµένων υποκειµένων) τότε θεωρείται ότι είναι σηµασιολογικά ισοδύναµα 

µε ένα µόνο θέµα το οποίο διαθέτει το σύνολο των χαρακτηριστικών (ονόµατα, 

διασυνδέσεις και σχέσεις) και των δύο θεµάτων.  

Ενας δηµοσιευµένος ενδείκτης υποκειµένου (PSI Published Subject Indicator) 

είναι ένας ενδείκτης υποκειµένου ο οποίος έχει καθοριστεί  και φυλάσσεται σε µία 

συγκεκριµένη διεύθυνση µε σκοπό την διευκόλυνση ανταλλαγής γνώσης και 

συγχώνευσης των Θεµατικών   χαρτών . Καταβάλλονται προσπάθειες, υπό την αιγίδα της 

OASIS και άλλων ερευνητών, για την ανάπτυξη, τεκµηρίωση και χρήση PSI µε σκοπό 

την ευρεία χρήση και την συγχώνευση των ΘΧ . 

 

Όψεις (Facets) 

Το ανεγνωρισµένο πρότυπο των ΘΧ  συµπεριλαµβάνει την έννοια των όψεων 

(Facets) µε σκοπό τη δυνατότητα καθορισµού εσωτερικών µεταδεδοµένων στις 
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πληροφορικές πηγές . Οι όψεις παρέχουν ένα µηχανισµό προσδιορισµού ζευγών 

ιδιότητος-τιµής (property-value pairs). Η όψη είναι απλά µία ιδιότητα της οποίας οι τιµές 

καλούνται τιµές της όψης (facet values). Οι όψεις στην πράξη χρησιµοποιούνται για τον 

καθορισµό µεταδεδοµένων, τα οποία  θα µπορούσαν σε άλλη περίπτωση να προσφέρουν 

τα χαρακτηριστικά (attributes) της SGML ή της  XML ή ένα σύστηµα διαχείρισης 

εγγράφων. Αυτό το σύστηµα θα περιείχε ιδιότητες όπως ‘γλώσσα’, ‘ασφάλεια’, 

‘δυνατότητα εφαρµογής’, ‘επίπεδο χρήστη’ κ.λ.π  . Από την στιγµή που καθορίστηκε η 

διάκριση µεταξύ διευθυνσιοδοτηµένων και µη υποκειµένων στο ΧΤΜ, η έννοια των 

όψεων ήταν περιττή, εφόσον οι ιδιότητες των µεταδεδοµένων µπορούν να 

προσδιοριστούν σε µία πηγή ως χαρακτηριστικά του θέµατος το οποίο αναπαριστά την 

πηγή. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι όψεις να µην αποτελούν τµήµα των ΧΤΜ εγγράφων. 

 

Πεδίο δράσης (scope)  

Το µοντέλο των ΘΧ επιτρέπει να καθοριστούν τρία βασικά στοιχεία για κάθε 

ιδιαίτερο θέµα: το όνοµα το οποίο έχει, τις σχέσεις στις οποίες συµµετέχει και ποιες είναι 

οι διασυνδέσεις του. Αυτές οι τρεις δηλώσεις αναφέρονται στο  σύνολο ως τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός θέµατος.  Το πρότυπο των ΘΧ θεωρεί ότι η προσθήκη ενός 

χαρακτηριστικού σε ένα θέµα, είτε είναι ένα όνοµα, είτε µία διασύνδεση ή ένας ρόλος, 

πρέπει να ισχύει εντός ορισµένων ορίων. Το όριο εγκυρότητας µιας τέτοιας προσθήκης 

ονοµάζεται πεδίο δράσης (scope)  και είναι ένας µηχανισµός για την αποφυγή ασαφειών. 

 
3.4.4.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
Το πρότυπο των ΘΧ και το πρότυπο RDF έχουν ορισµένες οµοιότητες:  

• Και τα δύο επιχειρούν να βετλτιώσουν το ίδιο γενικό πρόβληµα µε την 

υπερσυγκέντρωση πληροφοριών εφαρµόζοντας τεχνικές αναπαράστασης γνώσης 

στη διαχείριση πληροφοριών. 

• Και τα δύο ορίζουν περιληπτικά µοντέλα και ανταλλάξιµα (interchangeable) 

συντακτικά βασισµένα στο XML. 

• Και τα δύο έχουν µοντέλα καλοσχεδιασµένα και απλά σε κάποιο επίπεδο, αλλά 

εξαιρετικά ισχυρά σε κάποιο άλλο. 

Οι θεµατικοί χάρτες είναι η αναπαράσταση της γνώσης, εφαρµοσµένη στη 

διαχείριση των πληροφοριών από την οπτική των ανθρώπων ενώ  το RDF είναι η 
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αναπαράσταση της γνώσης, εφαρµοσµένη στη διαχείριση των πληροφοριών από την 

οπτική των µηχανών. Στη διαφορά αυτή βασίζονται και οι κριτικές διαφορές µεταξύ των 

δύο προτύπων [Garshol, L.M, 2001]. 

Η ουσιαστικότερη διαφορά µεταξύ των δύο προτύπων αναφέρεται στην δυνατότητα 

έκφρασης (expressive power) των αντίστοιχων δοµών. 

Το RDF είναι βασισµένο στις πληροφορικές πηγές  και περιγράφει τις 

πληροφορικές πηγές συσχετίζοντας τιµές και ιδιότητες µε κάθε πληροφορική πηγή. Οι 

ΘΧ βασίζονται στο υποκείµενο (subject-based) και περιγράφουν τα θέµατα και τις 

σχέσεις µεταξύ των θεµάτων. Τα µεταδεδοµένα που βασίζονται στο υποκείµενο  

παρέχουν τη δυνατότητα  να αντιπροσωπευθεί η γνώση πεδίου µε έναν πιο σύνθετο και 

συγκροτηµένο τρόπο.   

Το ειδικό χαρακτηριστικό του µοντέλου των ΘΧ είναι ο ξεκάθαρος διαχωρισµός  

ανάµεσα στη περιγραφή των πληροφοριακών δοµών και των φυσικών πληροφοριακών 

πηγών. Στους ΘΧ, τα θέµατα έχουν διάφορα χαρακτηριστικά:ονόµατα, αναφορές σε 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (occurences) και ρόλους σε σχέσεις µε άλλα θέµατα.. Αυτή η  

βασική σηµασιολογική διάκριση µεταξύ αυτών των διαφορετικών χαρακτηριστικών 

απουσιάζει στο RDF [Pepper S., 2002 ]. 

Οι υποθέσεις στο RDF είναι πάντα δυαδικές, και αποτελούνται από ένα 

υποκείµενο, ένα αντικείµενο και ένα κατηγόρηµα (predicate) , εκφράζοντας µια σχέση 

µεταξύ του υποκειµένου και του αντικειµένου και η οποία αντιστοιχεί στη σχέση 

υποκείµενο-ρήµα-αντικείµενο στη φυσική γλώσσα. Αντιθέτως στους  ΘΧ, οι υποθέσεις 

είναι ν-αδικές, καθώς ένας συσχετισµός µπορεί να έχει πολλούς ρόλους και έτσι να 

εκφράζει εύκολα πιο σύνθετες σχέσεις [Garshol, L.M,  2001]. 

Τέλος, οι θεµατικοί χάρτες έχουν σχεδιαστεί από την αρχή για τη διευκόλυνση 

της συγχώνευσης. Οι θεµατικοί χάρτες, και συγκεκριµένα η ιδέα των εντυπωµένων 

δεικτών υποκειµένων (PSIs), προωθεί την διαλειτουργικότητα µεταξύ των εφαρµογών 

και ακόµα επιτρέπει συγκεκριµένες αναπαραστάσεις κειµένων ή θέσεων µέσα από τη 

χρήση πεδίων εφαρµογών ενώ το RDF δεν έχει αυτές τις δυνατότητες [ Pepper, S., 2000]. 

Σύµφωνα µε τον Garshol [Garshol, 2003], η προοπτική που αντιµετωπίζεται είναι 

η συνύπαρξη των δύο ανεγνωρισµένων προτύπων. Στην πράξη όµως, το γεγονός ότι 

υφίσταται µία πολυετής  ανεξάρτητη προσπάθεια για την ανάπτυξη των δύο προτύπων 
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από την W3C και την ISO καθώς επίσης και εξαιτίας τεχνικών διαφωνιών, πιθανόν να 

είναι πλέον πολύ αργά για να υπάρξει µία προσπάθεια συγχώνευσης του RDF και των 

Θεµατικών χαρτών. Επιπλέον, εφόσον έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς σκοπούς, (αν 

και υπάρχουν αρκετές κοινές βασικές έννοιες), έχουν ήδη γίνει αποδεκτές ανεξάρτητα, 

από διαφορετικές οµάδες της επιστηµονικής κοινότητας. Αυτό σηµαίνει ότι η 

επιστηµονική κοινότητα θα υποχρεωθεί να επιλέξει µεταξύ δύο διαφορετικών 

τεχνολογιών ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο της εκάστοτε ερευνητικής οµάδας. 

Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την υπάρχουσα κατάσταση, αποκτά µεγάλη σπουδαιότητα η 

µελέτη όλων των δυνατών εναλλακτικών λύσεων ώστε να καταστεί αυτή η συµβίωση 

όσο το δυνατόν πιο άνετη. 

 

3.5 ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ 
  «Εστίν επιστήµη τις, ή θεωρεί το όν ή όν και τα τούτω υπάρχοντα καθ’ εαυτό» 

Αριστοτέλης, Μεταφυσική, IV, 1 [1003a][21] 

Ontologia seu Philosophia Prima est scientia entis in genere, seu quatenus ens est. 

(Ontology or First Philosophy is the science of Being in general or as Being). 

Christian Wolff -  Philosophia Prima sive Ontologia.  (1729) 

 

3.5.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Ο όρος οντολογία αναφέρεται στον ακριβή προσδιορισµό µιας περιληπτικής και 

απλοποιηµένης παρουσίασης του γνωστικού αντικειµένου µιας επαναχρησιµοποιήσιµης 

εφαρµογής [Gruber T. R,1993]. 

Μία οντολογία καθορίζει τους όρους οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την 

περιγραφή και αναπαράσταση µιας περιοχής γνώσης. Οι οντολογίες εµπεριέχουν 

ορισµούς βασικών εννοιών του γνωστικού αντικειµένου κατανοητούς από τους 

υπολογιστές καθώς επίσης και τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών αυτών. Κωδικοποιούν την 

γνώση ενός γνωστικού πεδίου καθώς επίσης και γνώση η οποία συνδέει γνωστικά πεδία. 

Με τον τρόπο αυτό καθιστούν την γνώση επαναχρησιµοποιήσιµη [Fensel, D., 2003]. Οι 

οντολογίες παρέχουν, εκτός από την  υποστήριξη της πλοήγησης, ισχυρότερες 

δυνατότητες µοντελοποίησης της γνώσης, οι οποίες επιτρέπουν επιπρόσθετες λειτουργίες 

στο µοντέλο γνώσης [Maier, A. et al., 2003].  
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Το πλεονέκτηµα των τυποποιηµένων ορισµών έγκειται στο γεγονός ότι δίνουν 

την δυνατότητα στον υπολογιστή πολύ καλύτερου λογισµού.  Το µειονέκτηµα είναι ότι 

αυτοί οι ορισµοί είναι πολύ δυσκολότερο να συνταχθούν [Heflin, J., 2001]. 

 

3.5.2 ∆ΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ 

Οι οντολογίες έχουν ένα κοινό σύνολο δοµικών συστατικών για την 

αποτελεσµατική  αναπαράσταση γνώσης και την εξαγωγή συµπερασµάτων, ανεξαρτήτως 

της γλώσσας αναπαράστασης που χρησιµοποιείται. Η γνώση στις οντολογίες 

τυποποιείται κυρίως µε την χρήση συστατικών  πέντε ειδών: τάξεων, σχέσεων, 

συναρτήσεων, αξιωµάτων και  ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (instances) [Corcho, O., et 

al , 2003]. 

 Τάξεις σε µια οντολογία συνήθως περιλαµβάνονται σε ταξινοµήσεις. Τάξεις ή 

(concepts} έννοιες χρησιµοποιούνται µε την ευρεία σηµασία. Μια έννοια µπορεί 

να είναι οτιδήποτε για το οποίο έχει λεχθεί κάτι. Θα µπορούσε επίσης να είναι η 

περιγραφή κάποιας λειτουργίας, πράξης, στρατηγικής, λογικής διαδικασίας κ.λ.π . 

 Σχέσεις: αντιπροσωπεύουν έναν τύπο αλληλεπίδρασης µεταξύ των εννοιών ενός 

γνωστικού πεδίου. Ορίζονται συνήθως ως ένα τυχόν υποσύνολο ενός γινοµένου 

Ν συνόλων, δηλαδή R: C1 x C2 x…..x Cn. Παραδείγµατα δυαδικών σχέσεων 

περιλαµβάνουν : υποµονάδα τάξης (subclass of) και συσχέτιση µε (connected to). 

 Συναρτήσεις: αποτελούν µια ιδιαίτερη περίπτωση σχέσεων στην οποία το Ν 

στοιχείο της σχέσης είναι µοναδιαίο για τα Ν-1 προηγούµενα στοιχεία. Στην 

πράξη οι συναρτήσεις ορίζονται ως: F: C1 x C2 x Cn-1 & Cn.  

 Αξιώµατα: χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση προτάσεων οι οποίες είναι 

πάντοτε αληθείς. Τα αξιώµατα συµβάλλουν στο να διευκρινίσουν τον καθορισµό 

των στοιχείων οντολογίας και να  περιορίσουν την ερµηνεία τους.  

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (instances): χρησιµοποιούνται για την 

αναπαράσταση συγκεκριµένων στοιχείων, αντιπροσωπεύοντας τις σχέσεις µεταξύ 

τους.  

. 
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3.5.3 ΠΕ∆ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ 

Οι οντολογίες συνήθως αναπαριστώνται σε κάποια γλώσσα µε λογική βάση, 

ούτως ώστε λεπτοµερής, ακριβής, συνεπής, επαρκής και µε νόηµα διαχωρισµός να 

µπορεί να υπάρχει µεταξύ των τάξεων, των ιδιοτήτων και των σχέσεων (Guarino, N., 

1998). Μερικά λογισµικά εργαλεία οντολογιών εκτελούν αυτόµατα πράξεις λογισµού 

χρησιµοποιώντας τις οντολογίες, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό εξελιγµένες υπηρεσίες 

σε έξυπνες εφαρµογές όπως για παράδειγµα:  

• εννοιολογικός /σηµασιολογικός έλεγχος και ανάκληση 

•  λογισµικοί πράκτορες 

• στήριξη αποφάσεων 

• κατανόηση λόγου και φυσικής γλώσσας 

• έξυπνες βάσεις δεδοµένων 

• ηλεκτρονικό εµπόριο 

• εκπαιδευτικές εφαρµογές. Στις εφαρµογές αυτές,  οι φοιτητές διδάσκονται έννοιες 

και σχέσεις σύνδεσης από µια κοινή οντολογία. Υποβοηθάται επίσης η 

προσπάθεια διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου διδασκαλίας µέσω 

ανεγνωρισµένων προτύπων (IEEE, SUO). Η διαχείριση γνώσης αποτελεί επίσης 

µια µορφή εκπαιδευτικής εφαρµογής. Η γνώση η οποία είναι αποθηκευµένη σε 

ένα σύστηµα διαχείρισης γνώσης δεν προσφέρει καµία υπηρεσία εκτός και αν 

γίνει προσιτή στους χρήστες οι οποίοι δεν διαθέτουν αυτή την γνώση. Η 

πληροφορία γίνεται γνώση, µόνον όταν λαµβάνει κάποια προσωπική σηµασία 

στο µυαλό του αποδέκτη, ο οποίος έµφυτα χρειάζεται εκπαίδευση.  
 

3.5.4 ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η λέξη οντολογία χρησιµοποιείται για την περιγραφή αντικειµένων µε 

διαφορετικό επίπεδο δόµησης. Οι δοµές αυτές ποικίλουν από απλές ταξινοµήσεις (όπως 

για παράδειγµα η ιεραρχία στο Yahoo),  σχήµατα µεταδεδοµένων (όπως για παράδειγµα 

το Dublin Core) έως και λογισµικές θεωρίες. Το σηµασιολογικό διαδίκτυο χρειάζεται 

οντολογίες µε υψηλό επίπεδο δόµησης.   Εποµένως η οντολογία για την δηµιουργία της 

βάσης γνώσης θα πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή αντικειµένων, έννοιες  και άλλες 

οντότητες οι οποίες εµπίπτουν στην περιοχή γνωστικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και 
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τις µεταξύ τους σχέσεις σύνδεσης  οι οποίες συλλογικά ή συγκεντρωτικά χαρακτηρίζουν 

το γνωστικό αντικείµενο.  

Μία οντολογία µπορεί να αναπτυχθεί αρχικά για κάποια ιδιαίτερη εφαρµογή και 

υπό την έννοια αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί παρόµοια µε ένα πολύ καλά 

προσδιορισµένο σχήµα βάσης δεδοµένων (data base schema). Το βασικό πλεονέκτηµα 

µιας οντολογίας είναι ότι αποτελεί µία ακριβή,  πρώτης τάξεως περιγραφή ενός 

γνωστικού αντικειµένου. Για τον λόγο αυτό αν και  έχει δηµιουργηθεί και αναπτυχθεί για 

ένα συγκεκριµένο σκοπό, δίδει την δυνατότητα χρησιµοποίησης και σε άλλες εφαρµογές.  

Τα βασικά πλεονεκτήµατα µιας οντολογίας έναντι ενός σχήµατος βάσης 

δεδοµένων είναι [Meersman ,1999]: 

 µια γλώσσα η οποία χρησιµοποιείται για τον ορισµό οντολογιών είναι συντακτικά 

και σηµασιολογικά περισσότερο εµπλουτισµένη από τις απλές προσεγγίσεις οι 

οποίες χρησιµοποιούνται στα σχήµατα βάσεων δεδοµένων 

 η πληροφορία η οποία περιγράφεται από µια οντολογία είναι δυνατόν να 

παρουσιασθεί σε διάφορα επίπεδα τυποποίησης: χρησιµοποιώντας σύστηµα 

περιγραφής ενός σηµασιολογικού δικτύου, ηµιδοµηµένη φυσική γλώσσα και 

συµβατικούς ορισµούς µαζί µε λογικά αξιώµατα. Τα περισσότερα από τα 

σχήµατα βάσεων δεδοµένων αποτελούνται αποκλειστικά από πληροφορίες σε 

µορφή πίνακα 

 µια οντολογία χρησιµοποιεί ορολογία  η οποία την καθιστά κατάλληλη για κοινή 

χρήση και επαναχρησιµοποίηση µιας πληροφορίας 

 µια οντολογία εξασφαλίζει συµβατικούς ορισµούς για την περιγραφή των 

απεικονιζόµενων δοµών για παράδειγµα όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στις 

προδιαγραφές µιας οντολογίας καθορίζονται ρητά. 

 

3.5.5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

Πριν από την ανάλυση των διαφόρων οντολογικών γλωσσών, θεωρούνται απαραίτητες 

ορισµένες βασικές γνώσεις σχετικά µε την αναπαράσταση γνώσης. 

Σηµασιολογικά δίκτυα 
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Το σηµασιολογικό δίκτυο αποτελεί µια από τις παλαιότερες µορφές 

αναπαράστασης της γνώσης. Σε ένα σηµασιολογικό δίκτυο, κάθε έννοια αναπαρίσταται 

ως ένα κοµβικό σηµείο σε µια γραφική παράσταση. Έννοιες οι οποίες σχετίζονται 

σηµασιολογικά συνδέονται  µε τόξα, τα οποία είναι πιθανόν να διαθέτουν ή να µην 

διαθέτουν κάποια ετικέτα. Σε µια παρουσίαση της µορφής αυτής, το νόηµα συνεπάγεται 

από τον τρόπο µε τον οποίο µια έννοια συνδέεται µε τις άλλες έννοιες [Heflin, 2001].   

Ταξινοµήσεις 

Το σύνολο των τόξων “is-a”  καθορίζει µία τµηµατική κατηγοριοποίηση των τάξεων, η 

οποία συνήθως καλείται ταξινόµηση ή ιεραρχία κατηγορίας. Η ταξινόµηση αυτή µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για να γενικεύσει µία έννοια σε µια πιο περιληπτική τάξη ή να 

εξειδικεύσει (προσαρµόσει) µία τάξη στις περισσότερο ειδικές έννοιες. Η µεγάλη 

δηµοτικότητα των Yahoo και  Open Directory απέδειξε ότι η ταξινόµηση είναι πολύ 

χρήσιµη για να βοηθήσει τον χρήστη να εντοπίσει σχετικές πληροφορίες στον 

Παγκόσµιο Ιστό.  

Συστήµατα πλαισίου (frame systems): εµφανίσθηκαν το 1970. Σύµφωνα µε την 

ορολογία των συστηµάτων αυτών, πλαίσιο ονοµάζεται ένα αντικείµενο δεδοµένων το 

οποίο αποτελείται από ένα σύνολο ιδιωµάτων (slots), όπου κάθε ιδίωµα αναπαριστά µια 

ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό του αντικειµένου. Τα ιδιώµατα είναι δυνατόν να έχουν 

µια ή περισσότερες τιµές, µερικές από τις οποίες µπορεί να είναι δείκτες προς άλλα 

πλαίσια [Kifer, M., et al, 1995]. Εφόσον κάθε πλαίσιο έχει ένα σύνολο ιδιωµάτων, τα 

οποία αναπαριστούν τις ιδιότητές του, συνήθως θεωρείται ότι τα συστήµατα πλαισίου 

είναι περισσότερο δοµηµένα από τα σηµασιολογικά δίκτυα [Heflin, 2001].  

Περιγραφική λογική (Description logic): εστιάζεται στους ορισµούς των όρων µε 

σκοπό την παροχή επακριβέστερων σηµασιολογιών από τα σηµασιολογικά δίκτυα ή τα 

προγενέστερα συστήµατα πλαισίου [Baader, F., 2003]. Οι ορισµοί των όρων 

δηµιουργούνται από τον συνδυασµό εννοιών και ρόλων οι οποίοι παρέχουν τις ικανές και 

αναγκαίες συνθήκες. Μια περιγραφή θεωρείται ότι έχει ως υποσύνολο µια άλλη, όταν 

έχει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται από την δεύτερη 

περιγραφή. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων περιγραφικής λογικής έγκειται 

στην δυνατότητα εκτέλεσης αυτόµατης ταξινόµησης, το οποίο σηµαίνει, την αυτόµατη 

εισαγωγή µιας δεδοµένης έννοιας στην κατάλληλη θέση σε µια ταξινοµία. Τα 
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πλεονεκτήµατα της περιγραφικής λογικής αναφέρονται στο γεγονός ότι διαθέτουν καλά 

τεκµηριωµένες σηµασιολογίες και οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υπολογιστική 

τους πολυπλοκότητα είναι απλοί και κατανοητοί. Παραµένει όµως ασαφές αν οι 

συµπερασµατολογικές τους δυνατότητες είναι οι κατάλληλες για τον Ιστό [Heflin, 2001]. 

 Λογική  πρώτης τάξης (First order logic - FOL), γνωστή επίσης και ως 

κατηγορηµατική λογική (predicate logic) αποτελεί µια από τις καλύτερες λογισµικές 

τεχνοτροπίες.  Η εκφραστικότητα της  FOL την καθιστά µια αναντικατάστατη γλώσσα 

αναπαράστασης της γνώσης. Η γλώσσα FOL αποτελείται από λογικά και µη λογικά 

σύµβολα. Σύµβολα σταθερών, µεταβλητών και συναρτήσεων χρησιµοποιούνται για την 

κατασκευή όρων οι οποίοι µπορούν να συνδυαστούν µε τελεστές για την κατασκευή 

µαθηµατικών τύπων. Η FOL παρέχει την δυνατότητα πολύ εκφραστικής αναπαράστασης 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή σηµασιολογικών δικτύων και 

συστηµάτων πλαισίων [Hurth et al., 1999].       

 

3.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπήρξε µία ώθηση της έρευνας όσον αφορά τις 

οντολογίες στο γνωστικό πεδίο της τεχνητής νοηµοσύνης. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η ιδέα του σηµασιολογικού Ιστού   [Berners-Lee, et al, 2001], ενεργοποίησε και 

πάλι το ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη των οντολογιών. 

Η γενική πεποίθηση είναι ότι για το σηµασιολογικό Ιστό, απαιτείται να 

αναπτυχθεί µία οντολογική γλώσσα η οποία θα πρέπει να είναι συµβατή µε τα υπάρχοντα 

πρότυπα του παρόντος διαδικτύου και στην ουσία να βρίσκεται σε ένα επίπεδο πάνω από 

αυτά. Η γλώσσα θα πρέπει να   αναπαρίσταται σε XML και κατά προτίµηση να 

βρίσκεται σε ένα επίπεδο πάνω από την RDF(S). Μερικές από τις γλώσσες οι οποίες 

έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν στο σηµασιολογικό διαδίκτυο και 

τοποθετούνται σε επίπεδο πάνω από την RDF(S) είναι η OIL, η DAML+OIL και η OWL.  

Μία γραφική παρουσίαση των γλωσσών του σηµασιολογικού διαδικτύου η οποία 

αρχικά παρουσιάστηκε στο συνέδριο XML2000 από τον Tim Berners-Lee (Σχήµα 3.5). 

H γραφική απεικόνιση ονοµάζεται αναπαράσταση σε επίπεδα της γλώσσας του 

σηµασιολογικού Ιστού. Τα διάφορα επίπεδα των γλωσσών στο σηµασιολογικό Ιστό 

αναφέρονται τόσο στο συντακτικό όσο και στο σηµασιολογικό επίπεδο των γλωσσών.  
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Σχήµα 3.5: ∆ιαστρωµάτωση επιπέδων του Σηµασιολογικού Ιστού κατά Burners-Lee 

 

Τα δύο κατώτερα επίπεδα στο σχήµα, Unicode –URI και XML (Schema) 

αναπαριστούν τα υπάρχοντα ανεγνωρισµένα πρότυπα και παρέχουν µία συντακτική βάση 

για τις γλώσσες του σηµασιολογικού διαδικτύου.  

Το Unicode εξασφαλίζει ένα στοιχειώδες πλάνο κωδικοποίησης χαρακτήρων, το 

οποίο χρησιµοποιείται από την XML. To URI (Uniform Resource Identifier) [Beckett,  

2003] ανεγνωρισµένο πρότυπο παρέχει την δυνατότητα µοναδιαίας αναγνώρισης και 

προσπέλασης εγγράφων και γενικότερα πληροφορικών πηγών στο διαδίκτυο. Όλες οι 

έννοιες οι οποίες χρησιµοποιούνται σε γλώσσες υψηλότερου επιπέδου καθορίζονται µε 

την χρησιµοποίηση του Unicode και είναι µοναδιαία αναγνωρίσιµες από τα URI. 

Σηµασιολογίες και µεταδεδοµένα εισάγονται στο επόµενο επίπεδο, όπου 

βρίσκονται οι Θεµατικοί Χάρτες (ΤΜ) καθώς και τα Πλαίσια Περιγραφής Πηγών (RDF). 

Το επίπεδο αυτό ισοδυναµεί µε εντολές / δηλώσεις (statements / assertions) σχετικά µε 

τις πηγές.  

Για τον ορισµό της σηµασίας των δοµών οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 

περιγραφή των πηγών, χρησιµοποιούνται γλώσσες οι οποίες ορίζουν τις οντολογίες.. Οι 

κανόνες λειτουργούν πάνω από τις οντολογίες και η σηµασιολογική ανάκληση, η οποία 

συνδέεται µε τις οντολογίες, είναι δυνατή σε αυτό το επίπεδο.      

Τα επίπεδα ελέγχου και αξιοπιστίας αναφέρονται προφανώς στις εφαρµογές και 

όχι σε κάποια γλώσσα. Ο χρήστης  κατά κύριο λόγο ελέγχει το επίπεδο αξιοπιστίας, διότι 

είναι αυτός ο οποίος ελέγχει αν κάποια πληροφορία είναι αξιόπιστη ή όχι. 
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Οι οντολογικές γλώσσες είναι δυνατόν να διαιρεθούν σε δύο µεγάλες οµάδες: τις 

παραδοσιακές οντολογικές γλώσσες οι οποίες αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν από 

τις επιστηµονικές κοινότητες της Τεχνητής Νοηµοσύνης   και της Αναπαράστασης 

Γνώσης, και τις γλώσσες οι οποίες χρησιµοποιούν ανεγνωρισµένα πρότυπα του Ιστού.    

 
 
3.6.1 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 
Από τις υπάρχουσες γλώσσες της οµάδας αυτής ενδεικτικά αναφέρονται µερικές 

από τις περισσότερο διαδεδοµένες: 

Ontolingua: εξασφαλίζει ένα κατανεµηµένο περιβάλλον συνεργασίας για την 

ανίχνευση , δηµιουργία, σύνταξη, µετατροπή και χρήση οντολογιών. Η αρχιτεκτονική 

του εξυπηρετητή (server) της οντολογίας παρέχει την πρόσβαση σε µια βιβλιοθήκη 

οντολογιών, µεταφραστών άλλων γλωσσών καθώς και έναν κειµενογράφο  για την 

δηµιουργία και ανίχνευση οντολογιών. Οι διάφορες εφαρµογές έχουν την δυνατότητα 

πρόσβασης σε όλες τις οντολογίες της οντολογικής βιβλιοθήκης µε την χρήση της OKBC 

[Bechhofer, 2001] 

OCML (Operational Conceptual Modelling Lahguage). Πρόκειται για µια 

γλώσσα µοντελοποίησης από το Ανοικτό Πανεπιστήµιο (UK). Η γλώσσα αυτή έχει ως 

βάση τα πλαίσια (frame based) και υποστηρίζει την δηµιουργία µοντέλων γνώσης µέσω 

αρκετών τύπων δοµών. Επιτρέπει την δηµιουργία προδιαγραφής και λειτουργικότητας 

συναρτήσεων, σχέσεων, οµάδων, ειδικών χαρακτηριστικών και κανόνων. Εµπεριέχει 

επίσης µηχανισµούς ορισµού οντολογιών καθώς και µεθόδων επίλυσης προβληµάτων. 

[Bechhofer, 2001].  

FLogic (Frame Logic). Ενοποιεί γλώσσες µε βάση πλαίσια και κατηγορηµατικό    

λογισµό πρώτης τάξης. Έχει ως αποτέλεσµα  µια καθαρή και επεξηγηµατική 

διαµόρφωση για περισσότερα από τα δοµικά προβλήµατα  των αντικειµενοστραφών και 

βασισµένων σε πλαίσια γλωσσών, όπως η ταυτότητα των αντικειµένων, σύνθετα 

αντικείµενα, κληρονοµικότητα, πολυµορφικοί τύποι, µέθοδοι αναζήτησης, πλήρη 

περιγραφή  και άλλα. Η FLogic διαθέτει σηµασιολογία θεωρητικού µοντέλου καθώς και 

µια σοβαρή και πλήρη βασισµένη στην ανάλυση αποδεικτική  θεωρία [Corcho et al, 

2003]. 
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LOOM: αποτελεί µια γλώσσα υψηλού επιπέδου η οποία χρησιµοποιείται για την 

δηµιουργία έµπειρων συστηµάτων και άλλων προγραµµάτων ευφυών εφαρµογών. Είναι 

απόγονος  της οικογένειας KL-ONE και βασίζεται στην περιγραφική λογική, 

επιτυγχάνοντας πολύ καλή ενοποίηση µεταξύ παραδειγµάτων βασισµένων σε κανόνες 

και σε πλαίσια .  

UML (Universal Modelling Language): ∆εν αποτελεί µια πραγµατική 

οντολογική γλώσσα, αλλά χρησιµοποιείται ενίοτε ως µια επιπλέον επιλογή. [Abdullah et 

al, 2002]. Η UML είναι µια γλώσσα για τον καθορισµό, την δηµιουργία, την 

οπτικοποίηση  και τον σχολιασµό ενός λογισµικού συστήµατος. Η UML ενοποιεί τις 

έννοιες της αντικειµενοστραφούς ανάλυσης και των µεθόδων σχεδιασµού, όπως για 

παράδειγµα στα συστήµατα Booch, OMT και OOSE,  έχοντας ως αποτέλεσµα µια απλή, 

κοινή και ευρέως χρησιµοποιούµενη γλώσσα µοντελοποίησης για χρήστες αυτών ή και 

άλλων µεθόδων. 

3.6.2 ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟ 

Οι οντολογικές γλώσσες αυτής της οµάδας χωρίζονται και πάλι σε δύο 

κατηγορίες. Ο διαχωρισµός αυτός οφείλεται στο πρότυπο του σηµασιολογικού Ιστού το 

οποίο χρησιµοποιείται ως βάση για την δηµιουργία της οντολογικής γλώσσας. Εποµένως 

οι δύο κατηγορίες αναφέρονται στο πρότυπο RDF η µία και στους Θεµατικούς Χάρτες η 

άλλη (Σχήµα 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.6: Οντολογικές γλώσσες βάσει των προτύπων RDF και Τopic Μap 
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3.6.2.1 ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ RDF 

 

RDFS: αποτελεί µια απλοϊκή οντολογική γλώσσα. Επιτρέπει την δηµιουργία 

απλής ιεράρχησης εννοιών καθώς και ιεράρχησης ιδιοτήτων.  

DAML: είναι µια γλώσσα η οποία δηµιουργήθηκε από την DAPRA ως µια 

γλώσσα οντολογίας και συµπερασµατολογίας µε βάση την RDF. Η γλώσσα αυτή οδηγεί 

την RDFS ένα επίπεδο υψηλότερα, αποδίδοντας µεγαλύτερο βάθος σε ιδιότητες και 

τάξεις (οµάδες).  Παρέχει επίσης την δυνατότητα υψηλότερης εκφραστικότητας από την 

RDFS και επιτρέπει την δηµιουργία συµπερασµατολογίας µε την χρησιµοποίηση 

µερικών απλών όρων.  

OIL (Ontology Interchange Language): Αποτελεί µια πρωτοβουλία 

χρηµατοδοτηµένη από το πρόγραµµα Πληροφορικής Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η γλώσσα αυτή αποτελεί τεχνολογία του σηµασιολογικού ιστού, µε σκοπό την 

επίλυση του προβλήµατος ευρεσιµότητας, την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

και την ενδυνάµωση της διαχείρισης γνώσης. 

DAML + OIL: Αναπτύχθηκε το 2001, ως η γλώσσα αντικατάστασης της DAML 

και της σηµαίνουσας γλώσσας OIL για τις οντολογίες στον Ιστό. Απετέλεσε επίσης την 

βάση για την ανάπτυξη της γλώσσας OWL η οποία βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης 

[Horrocks, 2002].  

OWL (Ontology Web Language): αποτελεί το επιστέγασµα των προσπαθειών 

του οργανισµού W3C για την δηµιουργία µιας κοινά αποδεκτής οντολογικής γλώσσας. 

Παρέχει όλες τις δυνατότητες της RDFS και πολλές περισσότερες. Ένα βασικό 

πλεονέκτηµα της γλώσσας αυτής βρίσκεται στην ικανότητα περιγραφής τάξεων µε πολύ 

περισσότερο ενδιαφέροντες και σύνθετους τρόπους. Αποτελεί το σηµείο ενοποίησης του 

σηµασιολογικού Ιστού όπως επινοήθηκε από τον Berners-Lee, δηλαδή ως µια γλώσσα η 

οποία παρέχει τα απαραίτητα µέσα για τον καθορισµό ενός λεξιλογίου. 

Οι σύγχρονες οντολογικές γλώσσες µε βάση τον Ιστό, δηλαδή OIL, DAML + 

OIL και OWL συνενώνουν τις υπάρχουσες γλώσσες µε βάση τον Ιστό, την περιγραφική 

λογική και τα συστήµατα λογισµού πλαισίων.  
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3.6.2.2 ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

 

XTM: Οι θεµατικοί χάρτες (ΘΧ) και το συντακτικό της γλώσσας ανταλλαγής 

τους XTM, είναι αναγνωρισµένα  πρότυπα [ISO/IEC 13250:2000] και υποστηρίζουν την 

αναπαράσταση των οντολογιών. Οι προδιαγραφές και η βιβλιογραφία των ΘΧ 

επισηµαίνουν ότι είναι σε θέση να υποστηρίξουν, να αντιπροσωπεύσουν και να 

διαχειριστούν οποιοδήποτε είδος γνώσης σε οποιοδήποτε είδος οντολογικού πλαισίου,  

ανεξάρτητα των περιορισµών που καθορίζονται από οποιαδήποτε οντολογία..   

TMCL (Topic Map Constraint Language): είναι µια επίσηµη γλώσσα 

(ISO/IEC 19756 TMCL) για τον καθορισµό των σχηµάτων και των περιορισµών στο 

µοντέλο των ΘΧ. Στοχεύει να θέσει περιορισµούς στο πρότυπο των ΘΧ όπως 

καθορίζεται από το µοντέλο δεδοµένων (TM Data Model), αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόµη.  Καθορίζει σχήµατα (TMCL-Schema) και κανόνες (TMCL-Rule). Η TMCL-

Schema παρέχει ένα πρότυπο περιορισµών ενώ η  TMCL- Rule καθορίζεται µε χρήση 

κανόνων παρέχοντας ένα γενικότερο µοντέλο περιορισµών. Η γλώσσα περιορισµού 

TMCL, θα παράσχει µια επίσηµη γλώσσα περιορισµού, τη σχετική λειτουργική 

σηµασιολογία, και το απαραίτητο συντακτικό. Επιπλέον µπορεί να συνεργαστεί µε την 

OWL γλώσσα οντολογίας Ιστού. 

TMSchema: είναι µια πρόταση για την TMCL Lite και έχει ως στόχο τον  

καθορισµό  βασικών περιορισµών για τους ΘΧ.. Είναι µέρος του ΘΧ και δεν απαιτούνται  

"εξωτερικά αρχεία». Υποστηρίζει την απλή επικύρωση και τον αυτοέλεγχο των 

Θεµατικών χαρτών.  

AsTMa! (Asymptotic Topic Map Notation, Constraining): είναι µια πρόταση 

του Robert Barta (:< http://astma.it.bond.edu.au/astma!.dbk >) και είναι µία γλώσσα η 

οποία επιτρέπει τη διατύπωση περιορισµών για τους ΘΧ. Για κάθε ΘΧ µπορεί να 

καθοριστεί εάν προσαρµόζεται σε έναν ιδιαίτερο περιορισµό. Οι ίδιοι περιορισµοί 

µπορούν να συνδυαστούν χρησιµοποιώντας τις λογικές διαδικασίες από τη 

κατηγορηµατική λογική  (ΚΑΙ, Η, = >...) 

OSL (Ontopia Schema Language): είναι πρόταση της  Ontopia.  Είναι µια απλή 

γλώσσα περιγραφής και περιορισµών για τις πληροφορίες ενός ΘΧ. 
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TMDM (Topic Maps Data Model -ISO 13250-2): Αυτό το τµήµα του ISO/ IEC 

13250 καθορίζει ένα µοντέλο δεδοµένων για τους θεµατικούς χάρτες. Προσδιορίζει την 

περιληπτική δοµή των ΘΧ, χρησιµοποιώντας την καθορισµένη µορφοποίηση του 

συνόλου των πληροφοριών, και ως ένα ορισµένο βαθµό την ερµηνεία τους. 

Καθορίζονται επίσης οι κανόνες για τη συγχώνευση των ΘΧ.  Ο σκοπός του µοντέλου 

δεδοµένων είναι να καθοριστεί η ερµηνεία του συντακτικού για την ανταλλαγή των ΘΧ, 

και να χρησιµεύσει ως βάση για τον καθορισµό της υποστήριξης των προτύπων, την 

αναζήτηση(querying), τους περιορισµούς (constraints) κ.λ.π.. 

 
3.7 ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΛΟΓΙΚΗ  
 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 3.5, η λογική βρίσκεται πάνω  από τις οντολογίες και 

παρέχει νέες δυνατότητες στην αναπαράσταση γνώσης για ακόµη πιο εξελιγµένα 

συστήµατα διαχείρισης γνώσης.  

Το επίπεδο λογικής το οποίο βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της οντολογικής 

γλώσσας στη διαστρωµάτωση επιπέδων του σηµασιολογικού δικτύου, πιθανόν να ξενίζει 

διότι οι υπάρχουσες οντολογικές γλώσσες διαθέτουν ένα καλό λογικό υπόβαθρο. 

Υπάρχει κάποια διαφωνία για το λογικό επίπεδο της γλώσσας.  Μερικοί ερευνητές 

προτείνουν ότι πάνω από το επίπεδο της οντολογικής γλώσσας πρέπει να υπάρχει µία 

περισσότερο εκφραστική λογική γλώσσα [Patel-Schneider, P. F  et al, 2002]. Επίσης θα 

µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν πρόκειται για ένα κατάλληλο επίπεδο. Ότι θα 

πρέπει δηλαδή η οντολογική γλώσσα να αποτελεί την κορυφαία γλώσσα και ότι πρέπει 

να χρησιµοποιείται από τις διάφορες εφαρµογές απευθείας. 

 

3.7.1 ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

 
Η αρχή "της εξαγωγής συµπεράσµατος" (inference) είναι αρκετά απλή: η 

δυνατότητα άντλησης νέων δεδοµένων από τα  ήδη υπάρχοντα δεδοµένα. Υπό µια 

µαθηµατική έννοια, η ερώτηση (querying) είναι µια µορφή εξαγωγής συµπεράσµατος.  

Η εξαγωγή συµπερασµάτων εξαρτάται από: 

• τη µέθοδο µε την οποία τµήµατα υπάρχουσας γνώσης συνδυάζονται 

µεταξύ τους ώστε να παράγουν νέα γνώση ή συµπεράσµατα και      
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• τον τρόπο µε τον οποίο έχει δοµηθεί και κωδικοποιηθεί η γνώση 

προκειµένου να δώσει λύση σε ένα πρόβληµα. 

 

Η επεξεργασία της γνώσης (η παραγωγή συµπερασµάτων) πραγµατοποιείται µε 

µια µηχανή συµπερασµατολογίας. 

 Οι µηχανές συµπερασµατολογίας (inference engines)  µπορούν να χωριστούν σε 

3 κατηγορίες : 

 

• Μηχανές συµπερασµατολογίας βασισµένες σε αλγόριθµους γενικευµένης 

λογικής πρώτης τάξης(General logic based inference engines) 

Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιείται λογική πρώτης τάξης (Full first order 

logics) ή λογική υψηλότερης τάξης (Higher order logics) 

• Μηχανές συµπερασµατολογίας βασισµένες σε αλγόριθµους γενικευµένης 

λογικής υψηλότερης τάξης. 

Σε αυτές τις µηχανές χρησιµοποιούνται τεχνικές όπως η περιγραφική λογική 

(Description Logics), η Στατιστική συµπερασµατολογία (Statistical reasoning) 

και η Ασαφής λογική (Fuzzy logic). 

• Μέθοδοι επίλυσης προβληµάτων (Problem Solving Methods) 

 

H εξαγωγή συµπεράσµατος είναι µια από τις βασικές αρχές του σηµασιολογικού 

Ιστού Για  αυξηθεί η δυνατότητα εκφραστικότητας στον σηµασιολογικό Ιστό ώστε να 

έχει εφαρµογή σε ένα ευρύ φάσµα καταστάσεων, είναι απαραίτητη η κατασκευή µιας 

ισχυρής  γλώσσας λογικής για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων λογικής ανάλυσης.  

Προερχόµενες από τις αντικειµενοστραφείς βάσεις δεδοµένων, οι οντολογίες 

(Σχήµα 3.7) προσθέτουν τη δυνατότητα της συµπερασµατολογίας [Staab, et al, 2001]. 

Μία οντολογία περιέχει την ταξινοµία και ένα σύνολο από συµπερασµατικούς κανόνες, 

σχέσεις και περιορισµούς. 

 Η ταξινοµία καθορίζει τις κλάσεις των αντικειµένων και τις σχέσεις µεταξύ τους 

ενώ οι συµπερασµατικοί κανόνες παράγουν λογική και εξάγουν γνώση από την 

υπάρχουσα γνώση. Μια οντολογία εµπλουτισµένη µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  

αποτελεί τη βάση γνώσης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 87

 

 
Σχήµα 3.7: Οντολογίες και συµπερασµατολογία 

 

 

3.7.2 ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

Μια γλώσσα διατύπωσης ερωτήσεων µπορεί να υποστηρίξει ή να διευκολύνει 

τουλάχιστον τις ερωτήσεις ώστε να υποστηρίζεται και η εξαγωγή συµπερασµάτων.  Οι 

οντολογικές γλώσσες επερώτησης αξιοποιούν τη σηµασιολογική οργάνωση της 

πληροφορίας και επιτρέπουν την πρόσβαση σε επιθυµητές πληροφορίες µέσα από τη 

δηµιουργία  ερωτήσεων.  

Με την χρήση µιας  γλώσσας επερωτήσεων  είναι δυνατό να συνδυαστούν 

ερωτήσεις σε επίπεδο δεδοµένων και σχέσεων, εξερευνώντας ταυτόχρονα τις ιεραρχίες  

και την πολλαπλή ταξινόµηση των πληροφορικών πηγών. Παράλληλα, µια γλώσσα 

επερώτησης επιτρέπει το φιλτράρισµα της πληροφορίας ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να ζητήσει πηγές που πληρούν συγκεκριµένες συνθήκες φιλτραρίσµατος.  

 Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας σηµαντικός αριθµός οντολογικών 

γλωσσών για διατύπωση ερωτήσεων, που σχετίζονται µε τις αντίστοιχες οντολογικές 

γλώσσες αναπαράστασης.  Στον πίνακα 3.2  αναφέρονται οι πιο διαδεδοµένες.  
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Οντολογικές γλώσσες αναζήτησης 

• ICS-FORTH RQL 

• ILRT SquishQL 

• Intellidimension’s RDFQL 

• RDFPath – similar to Xpath 

• VERSA RDF Query language 

• TRIPLE 

• DAML+OIL Query language 

• Topic Maps - TMQL, Ontopia Tolog 

 

Πίνακας 3.2. Οντολογικές γλώσσες αναζήτησης 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό  γίνεται αναφορά στα προβλήµατα  και τους περιορισµούς 

που  υφίστανται στα υπάρχοντα προσαρµοστικά διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήµατα 

(Π∆ΕΣ) και στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται και αναφέρθηκαν εκτενώς σε 

προηγούµενο κεφάλαιο. Κατόπιν γίνεται αναφορά στην µεθοδολογία σχεδιασµού που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και στην συνέχεια γίνεται µια εκτενής παρουσίαση  στα 

επιµέρους δοµικά τµήµατα σύµφωνα µε την προτεινόµενη µεθοδολογία σχεδιασµού, που 

είναι απαραίτητα για την δηµιουργία ενός Π∆ΕΣ µε την χρήση συγχρόνων τεχνολογιών 

του διαδικτύου και προσδιορίζονται τα ζητούµενα  από το σύστηµα. 

 

4.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
 

Ο προσδιορισµός των περιορισµών και προδιαγραφών για την  αποτελεσµατική 

σχεδίαση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να αναφέρεται: στους 

περιορισµούς στο περιβάλλον εργασίας, δηλαδή τις ήδη υπάρχουσες τεχνοτροπίες  και 

τεχνολογίες, για τα οποία έγινε αναφορά στα προηγούµενα κεφάλαια, καθώς και στις 

απαιτήσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα για την ανάπτυξη  εύχρηστων και 

αποτελεσµατικών πληροφορικών πηγών στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Το σύγχρονο 

διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό στον ιστό (on line), όπως ηλεκτρονικά βιβλία και σειρές 

µαθηµάτων µε βάση το διαδίκτυο, αποτελούνται συνήθως από υπερκείµενα τα οποία 

περιέχουν ιεραρχικές συνδέσεις οι οποίες αναπαριστούν την δοµή του βιβλίου ή της 

σειράς µαθηµάτων, και πιθανότατα απλές συναφείς συνδέσεις από µια σελίδα σε 

παραπλήσιες σελίδες οι οποίες είναι παρόµοιες [Brusilovsky, 1999]. 

Τα κύρια προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε την χρήση εκπαιδευτικών 

υπερκειµένων για τους φοιτητές αναφέρονται στην νοητική υπερφόρτιση,  στον 
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υπερµεσικό αποπροσανατολισµό και στη σύγχυση, στη φτωχή αφηγηµατική και 

εννοιολογική δυνατότητα [Brusilovsky et al, 2001]. Για την υπερπήδηση αυτών των 

προβληµάτων οι φοιτητές χρειάζονται υποστήριξη στην ανάκτηση και αξιολόγηση των 

πληροφοριών του διαδικτύου. Μερικά από τα περισσότερο γνωστά προβλήµατα, εκτός 

από τα προηγουµένως µνηµονευθέντα, αναφέρονται στην προσαρµοστικότητα και την 

συµπερασµατολογία, των διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρµογών. Τα υπόλοιπα 

προβλήµατα αναφέρονται στους εννοιολογικούς, τεχνολογικούς καθώς και στους 

περιορισµούς λογισµικών εργαλείων τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν αν πρόκειται να 

δηµιουργηθεί η επόµενη γενιά διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρµογών [Devedzic, 

2002; Devedzic, 2003].   

Ο ισχύων τρόπος σχεδιασµού συστηµάτων της µορφής αυτής προσφέρει ελάχιστο 

χώρο για επαναχρησιµοποίηση και κοινή χρήση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου, και 

των δοµικών υλικών γνώσης. Επιπρόσθετα, στα συστήµατα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

συχνά υπάρχει έλλειψη λογισµικών εργαλείων τα οποία είναι σε θέση να προσφέρουν στους 

συγγραφείς αποτελεσµατική διαδραστικότητα, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να 

απαιτούνται προσόντα προγραµµατισµού σε γλώσσα χαµηλού επιπέδου από τους 

συγγραφείς εκπαιδευτικής ύλης. Τα επιπλέον προβλήµατα σχετίζονται µε τις 

αυξανόµενες απαιτήσεις για ευελιξία και προσαρµοστικότητα του εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου καθώς και για την επαναχρησιµοποίηση και κοινή χρήση των µαθησιακών 

δοµών και (εκπαιδευτικών) αντικειµένων [Devedzic et al., 2000]. Ένα ακόµη πρόβληµα 

είναι ότι η αποτίµηση των υπαρχόντων συστηµάτων είναι δύσκολη καθώς δεν υπάρχει 

κοινή αναφορά στην αρχιτεκτονική ούτε και αναγνωρισµένα πρότυπα προσέγγισης. 

Εποµένως, εµφανίζεται µια αυξανόµενη ανάγκη για αποτελεσµατικά περιβάλλοντα 

βοήθειας για τους σχεδιαστές και τους δηµιουργούς προσαρµοστικών WBES. 

4.3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Π∆ΕΣ  
 

Αφού προηγήθηκε η βιβλιογραφική έρευνα και έγινε η αποτίµηση των 

ερευνητικών προβληµάτων που απορρέουν από σχετικές προηγούµενες ερευνητικές 

εργασίες στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, ακολουθεί µια πρόταση µεθοδολογίας 

σχεδιασµού και καθορίζονται οι βασικοί παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψην για 

τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός αποτελεσµατικού προσαρµοστικού διαδικτυακού 
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εκπαιδευτικού συστήµατος. Τα βασικά τµήµατα  που πρέπει να απαρτίζουν  και 

επηρεάζουν την ανάπτυξη και την αναπαράσταση του περιεχοµένου σε ένα Π∆ΕΣ  

συνοψίζονται ως εξής: 

• Μοντέλο πεδίου γνώσης  

• Μοντέλο φοιτητή  

• Παιδαγωγικό µοντέλο   

• Μηχανή συµπερασµατολογίας και προσαρµογής 

Ο προτεινόµενος τρόπος διασύνδεσης µεταξύ τους για τη βέλτιστη απόδοση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε σκοπό τη παροχή εξατοµικευµένης µάθησης 

απεικονίζονται στο Σχήµα 4.1  

Σχήµα 4.1 ∆οµικά τµήµατα Π∆ΕΣ 
 

Ειδικότερα, στις επόµενες ενότητες Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές που διέπουν 

την παροχή εξατοµικευµένης παρουσίασης,  θα περιγραφεί το µοντέλο πεδίου γνώσης 

και το µοντέλο φοιτητή µε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνει για να 

επιτευχθεί η αποτελεσµατική εναρµόνιση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου στις ανάγκες 

του αλλά και στις προτιµήσεις του. Στη συνέχεια θα περιγραφεί το παιδαγωγικό µοντέλο  

το οποίο και διαχωρίζει το  περιεχόµενο από την παιδαγωγική δοµή, και καθορίζει την 

προσαρµογή του συστήµατος.  Τέλος θα παρουσιαστεί η µηχανή συµπερασµατολογίας 

και προσαρµογής η οποία και διαχειρίζεται  τα επιµέρους µοντέλα  και υλοποιεί το όλο 

σύστηµα. 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

Εξατοµικευµένη 
παρουσίαση 

ΓΡΑΦΙΚΗ 
∆ΙΕΠΙΦΗ 
ΦΟΙΤΗΤΗ 

 
ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
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4.3.1 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ  
 

Η εξατοµίκευση αποτελεί έναν τρόπο ενίσχυσης της αποδοτικότητας των 

εφαρµογών και των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους χρήστες οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν ένα συνεχώς αυξανόµενο όγκο πληροφοριών. Η εξατοµίκευση είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σε µια πλειάδα εφαρµογών όπως για παράδειγµα η 

διαφήµιση, η εκπαίδευση καθώς και η διαχείριση γνώσης. Σύµφωνα µε τον [Cal, 2002] η 

εξατοµίκευση προσαρµοσµένων υπερµέσων συνεπάγεται τα παρακάτω αναφερόµενα 

στάδια: 

• Ορισµός του µοντέλου Χρήστη 

• Απόκτηση δεδοµένων σε σχέση µε τον χρήστη 

• Συντήρηση και ενηµέρωση 

• ∆ηµιουργία προσαρµοσµένων χαρακτηριστικών και εξατοµικευµένης ύλης 

• Προσαρµογή και εξατοµίκευση περιεχοµένων 

 

4.3.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΝΩΣΗΣ 
Απαραίτητο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος, αποτελεί η ύπαρξη ενός 

πεδίου γνώσης το οποίο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό που το σύστηµα έχει ως σκοπό 

να διδάξει στους φοιτητές. Ο συγγραφέας µιας βάσης εκπαιδευτικού υλικού ενός 

γνωστικού πεδίου (domain  knowledge ) αντιµετωπίζει δύο πολύ σηµαντικά 

προβλήµατα: ποια γνώση πρέπει να περιέχει αυτή η βάση και πώς αυτή η γνώση πρέπει 

να κωδικοποιηθεί [Wenger, 1987].  

 Βασικά στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη   στο σχεδιασµό του ΜΠΓ 

{Μοντέλου Πεδίου Γνώσης) είναι η ολοκλήρωση και η αξιοπιστία του. Ένα ΜΠΓ είναι 

ολοκληρωµένο όταν έχει κωδικοποιήσει όλες τις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν οι 

φοιτητές από το µάθηµα, ενώ είναι αξιόπιστο όταν έχει κωδικοποιήσει αυτές τις γνώσεις 

σωστά. Εάν οι γνώσεις του εκπαιδευτή σχετικά µε το πεδίο είναι λανθασµένες και 

ατελείς, τότε η βάση γνώσεων πεδίου µπορεί επίσης να είναι λανθασµένη και ατελής 

Πρέπει να τονιστεί ότι µια αρνητική επίπτωση της εξάπλωσης διαφορετικών 

συστηµάτων  βασισµένων στο WEB, µε ποικίλους υπεύθυνους για την ανάπτυξη και 

µορφοποίηση του περιεχοµένου εκµάθησης, αποτελεί το γεγονός ότι  το περιεχόµενο 
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εκµάθησης της βάσης γνώσης η οποία αναπτύσσεται για ένα ιδιαίτερο σύστηµα µπορεί 

να µην είναι επαναχρησιµοποιήσιµη σε άλλα. Υπάρχει εποµένως, αυξανόµενη ανάγκη 

για  διαλειτουργικότητα του περιεχοµένου. Μια πιθανή λύση είναι η προτυποποίηση η 

οποία θα µπορούσε να επιτευχθεί σε 2 επίπεδα: γνωστικό επίπεδο και τεχνολογικό 

επίπεδο.  

Στο γνωστικό επίπεδο οι προσπάθειες τυποποίησης των µαθηµάτων απαιτούν  

ανάπτυξη εξειδικευµένων οντολογιών -καθορισµένων σωστά και µε κοινή αποδοχή 

εννοιών-  και των σχέσεων που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ αυτών των εννοιών, για να 

χρησιµοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη των µαθηµάτων. Παρέχοντας κοινό 

λεξιλόγιο για την αναπαράσταση του εκπαιδευτικού υλικού του γνωστικού πεδίου 

(domain),  µπορούν να υποστηρίξουν την επαναχρησιµοποίηση, την κοινή χρήση και την 

ανταλλαγή των  βάσεων γνώσης και των λειτουργικών συστατικών των σειρών  

µαθηµάτων για διαφορετικά µαθήµατα και συγγραφείς. 

Στο τεχνολογικό επίπεδο η τυποποίηση απαιτεί τον ορισµό προτύπων για τη 

δοµή του διδακτικού υλικού - αντικείµενα εκµάθησης- και παροχή τεχνολογικής 

υποστήριξης για την περιγραφή, µορφοποίηση, ανάκτηση, συσχέτιση και παρουσίαση 

του περιεχοµένου τους.  

Οι σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται µε την οργάνωση του 

περιεχοµένου των µαθηµάτων βασίζονται στην ταξινόµηση της γνώσης και την 

ευρετηριακή ταξινόµηση του εκπαιδευτικού υλικού. Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν ένα 

κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα ότι περιορίζουν την ικανότητα επαναχρησιµοποίησης 

των πληροφορικών πηγών εκµάθησης. Ο κύριος στόχος της πολυµοντελικής (multi-

model) προσέγγισης είναι να διαχωριστεί το περιεχόµενο εκµάθησης από την 

προσαρµοστική λογική ή το παιδαγωγικό µοντέλο. Αυτός ο διαχωρισµός βελτιώνει τη 

δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης ενός αντικειµένου εκµάθησης του γνωστικού πεδίου, 

δεδοµένου ότι δεν είναι πλέον συγκεκριµένο για µια δεδοµένη εφαρµογή ή για ένα 

παιδαγωγικό µοντέλο.  Ένας δεύτερος στόχος (όσον αφορά το περιεχόµενο) αυτής της 

προσέγγισης είναι να επιτραπεί στους σχεδιαστές σειράς µαθηµάτων να ανακτούν 

εύκολα το εκπαιδευτικό υλικό µέσα από την βάση του πεδίου γνώσης µε την παροχή των 

κατάλληλων περιγραφικών µεταδεδοµένων [Conlan et al, 2002].   
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4.3.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 
Οι Paiva, Self και Hartley [Paiva et al, 1995] όρισαν τη φύση και το στόχο ενός 

µοντέλου εκπαιδευόµενου ως τις «αναπαραστάσεις κάποιων χαρακτηριστικών και 

συµπεριφορών των µαθητευοµένων, οι οποίες είναι χρήσιµες για την επίτευξη ικανής και 

ανεξαρτητοποιηµένης διάδρασης ανάµεσα στο σπουδαστή και στο περιβάλλον του 

υπολογιστή».  Ένα φοιτητικό µοντέλο  κατασκευάζεται από περιγραφές που θεωρούνται 

σχετικές µε τις γνώσεις και/ η τις συµπεριφορές του χρήστη, παρέχοντας πληροφορίες 

για το περιβάλλον του συστήµατος ούτως ώστε να προσαρµόζεται στον εκάστοτε 

εκπαιδευόµενο [Self , 1988]. 

Γιατί είναι απαραίτητο ένα µοντέλο του εκπαιδευόµενου;  Χωρίς το µοντέλο αυτό 

ένα σύστηµα θα λειτουργεί ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο για όλους τους φοιτητές, εφόσον 

δεν υπάρχει βάση ούτως ώστε να συµπεριφερθεί µε διαφορετικό τρόπο. Αλλά όλοι οι 

χρήστες είναι διαφορετικοί: έχουν ανατραφεί πιθανόν µε διαφορετικό τρόπο, έχουν 

διαφορετικές γνώσεις για το ίδιο θέµα, διαφορετικές προτιµήσεις, στόχους και 

ενδιαφέροντα. Ένα µοντέλο φοιτητή είναι απαραίτητο για την επιλογή εξατοµικευµένης  

συµπεριφοράς του συστήµατος  προς τον χρήστη. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχει ένα ΜΦ εξαρτώνται από το σύνολο των 

στόχων που υποστηρίζονται καθώς επίσης και από το περιεχόµενο της εφαρµογής. Oπως 

έχει τονιστεί ήδη , ένα ΜΦ είναι µια αναπαράσταση της γνώσης και των προσωπικών 

χαρακτηριστικών που το σύστηµα θεωρεί ότι ένας χρήστης κατέχει. Είναι διαφορετικό 

και από την πραγµατική γνώση που κατέχει ένας χρήστης και από τη γνώση που 

υιοθετείται από τους σχεδιαστές των συστηµάτων [Benyon & Murray, 1993]. Οι 

σχεδιαστές των  συστηµάτων διαµορφώνουν τα διανοητικά µοντέλα των χρηστών, 

βασισµένα στην κατανόηση του πεδίου γνώσης και στην πρόοδό τους. Χρησιµοποιούν 

τη γνώση τους για τους χρήστες για να τους καθοδηγήσουν εκπαιδευτικά κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Αν και  ένα ΜΦ δεν µπορεί ποτέ να είναι απολύτως ακριβές,  είναι συνήθως µια 

προσέγγιση, ακόµη και  τα ελλιπή ΜΦ µπορούν να είναι χρήσιµα σε µία εφαρµογή. Η 

προσπάθεια να βελτιωθεί η ακρίβεια, πρέπει να συγκριθεί µε τα οφέλη της βελτίωσης. 

Κατά συνέπεια, τα ΜΦ πρέπει να εξετάζονται  πάντα στο πλαίσιο της εφαρµογής που θα 
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χρησιµοποιηθούν και στους στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετούν [Albrecht, Koch & 

Tiller, 1999]. Η διαδικασία δηµιουργίας ΜΦ απαιτεί κατάλληλες  τεχνικές για να 

συγκεντρωθούν οι σχετικές πληροφορίες για τους χρήστες, για να κατασκευαστεί το ΜΦ 

και για να χρησιµοποιηθεί για τουλάχιστον έναν από τους σκοπούς που απαριθµούνται 

ανωτέρω. Ένα πρωτόκολλο των ενεργειών χρηστών, οι ερµηνείες αυτών των ενεργειών ή 

οι εξηγήσεις της συµπεριφοράς θεωρούνται απαραίτητες για τη µοντελοποίηση χρηστών 

[Stein, Gulla & Thiel, 1997]. 

Μοντελοποίηση του εκπαιδευόµενου είναι µια διαδικασία που περιλαµβάνει 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός φοιτητικού µοντέλου, συµπεριλαµβανοµένης της 

απόκτησης γνώσεων για τον φοιτητή, την δηµιουργία, την αναβάθµιση, τη συντήρηση 

και την εκµετάλλευση του µοντέλου χρήστη. Η µοντελοποίηση του φοιτητή, αναφέρεται 

στη διάγνωση και την αναπαράσταση των λεπτοµερειών των γνώσεων του φοιτητή που 

είναι βασικές για την ικανή λειτουργία ενός προσαρµοστικού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος [Self, 1991]. Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζει η αναγνώριση των 

αλλαγών στις γνώσεις του εκπαιδευόµενου, καθώς υπάρχουν συνήθως λίγα στοιχεία και 

η µαθησιακή συµπεριφορά είναι δύσκολο να ερµηνευτεί καθώς αντιδρά στις 

δηµιουργικές, απρόσµενες και πρωτότυπες πράξεις [Greer, 1996].   

Η µοντελοποίηση του φοιτητή παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στα προσαρµοστικά 

συστήµατα υπερµέσων (Σχήµα 4.2) [De Bra, Brusilovsky & Houben, 1999].  

 
Σχήµα 4.2 : Προσαρµογή σύµφωνα µε το µοντέλο φοιτητή (Brusilovski 2001) 
 

Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στο µοντέλο του εκπαιδευόµενου ενός 

προσαρµοστικού συστήµατος υπερµέσων αντιστοιχούν στην αναπαράσταση των κάτωθι 
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ιδιοτήτων του χρήστη:(Brusilovsky, 1996a): 

. – προτιµήσεις 

. – καθηµερινές εργασίες, στόχους ή ενδιαφέροντα 

. –πεδίο γνώσης 

. –πείρα και 

. –το υπόβαθρο (προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις)  

 

Οι κύριοι σκοποί της µοντελοποίησης των  χρηστών είναι:   

 να βοηθά έναν χρήστη κατά τη διάρκεια της εκµάθησης ενός δεδοµένου 

θέµατος,   

 η παροχή πληροφοριών που προσαρµόζονται στο χρήστη,   

 να προσαρµόζει τη διεπαφή στο χρήστη,   

 να βοηθά το χρήστη να βρίσκει  πληροφορίες,   

 να δίνει στον χρήστη ανατροφοδότηση  για τη γνώση του,   

 να υποστηρίζει τη συλλογική εργασία  

 να παρέχει βοήθεια κατά την χρήση του συστήµατος.  

4.3.3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ  
Οι πληροφορίες για τη αρχικοποίηση ή την ενηµέρωση ενός ΜΦ µπορούν να 

ληφθούν είτε µε ερωτήσεις (querying) είτε µε την παρατήρηση του  Οι ερωτήσεις 

µπορούν να καλύψουν τα ενδιαφέροντα του χρήστη, τις προτιµήσεις του , την πείρα του 

σε µερικά θέµατα, τη γνώση κάποιων θεµάτων του πεδίου γνώσης. Οι παρατηρήσεις 

µπορεί να έχουν ως θέµα τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη µε το σύστηµα, τις 

δυνατότητες επίλυσης προβληµάτων, την απόδοση τους στα τεστ αξιολόγησης και στις 

εξετάσεις ικανοτήτων. Πολύ συχνά ένας συνδυασµός και των δύο τεχνικών επιλέγεται µε 

το στόχο να αποκτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το χρήστη.  

Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις για τη δηµιουργία του µοντέλου φοιτητή. Στις επόµενες 

παραγράφους θα περιγράψουµε τις πιο βασικές. 

 
Μοντέλο επικάλυψης (Overlay model) 

Η γνώση του φοιτητή θεωρείται ως υποσύνολο της γνώσης ενός  ειδικού στο 

γνωστικό πεδίο (Σχήµα 4.3). Για κάθε έννοια του πεδίου γνώσης το µοντέλο   
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αποθηκεύει µία δυαδικά  βαθµιδωτή τιµή που αναπαριστά το επίπεδο γνώσης του 

φοιτητή. Στόχος είναι η γνώση του φοιτητή να ταυτιστεί σταδιακά µε τη γνώση του 

ειδικού. Παρόλο που το µοντέλο επικάλυψης είναι απλό και αποτελεσµατικό δεν 

λαµβάνει υπόψη τις τυχόν παρερµηνείες  (misconceptions)  του φοιτητή. Επίσης δεν έχει 

κάποιο µηχανισµό για να διαφοροποιήσει τη γνώση την οποία ο φοιτητής δεν έχει 

κατανοήσει από τη γνώση την οποία δεν έχει  ακόµη διδαχθεί  [Carr et al, 1977 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.3 : Μοντέλο επικάλυψης (overlay model) 

 
 

Μοντέλο Στερεότυπου (stereotypes model) 
Σε ένα µοντέλο στερεότυπου οι ιδιότητες και η γνώση των χρηστών 

αναπαρίστανται σαν ζεύγη τιµής και θέµατος. Η διαφορά είναι ότι οι διαφορετικοί 

συνδυασµοί ζευγαριών ορίζονται ως στερεότυπα, όπως ο αρχάριος, ο βασικών γνώσεων 

και ο εµπειρογνώµονας. Ένας χρήστης κληρονοµεί  όλες τις ιδιότητες που καθορίζονται 

για ένα στερεότυπο.    Η χρήση στερεοτύπων ως τεχνική για την µοντελοποίηση των 

χρηστών [Rich, 1989] είναι λιγότερο ευέλικτη και αποτελεσµατική σε σχέση µε  άλλες 

υπάρχουσες τεχνικές.   Η χρήση στερεοτύπων ως µέθοδος µοντελοποίησης του χρήστη, 

είναι επαρκής κατά τη διαµόρφωση της διεπαφής ή την επιλογή του τύπου οδηγίας. Είναι 

ανεπαρκής όταν απαιτεί η µεµονωµένη προσαρµογή καθώς και η παροχή ιδιαίτερης και 

εξειδικευµένης βοήθειας. Ο συνδυασµός του µοντέλου των στερεοτύπων και του 

µοντέλου επικάλυψης µπορεί να έχει καλά αποτελέσµατα. Η αρχικοποίηση  του ΜΦ 

γίνεται µε την ανάθεση ενός    στερεότυπου στο χρήστη, το οποίο επανακαθορίζεται σε 

κάθε βήµα εφαρµόζοντας το µοντέλο   επικαλύψης.  

 
 

 
 
 

 
Γνώση ειδικού

K1= γνώση 
φοιτητή  
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4.3.4 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
 

Το παιδαγωγικό µοντέλο ενός εκπαιδευόµενου ενεργεί ως  εκπαιδευτικός ο 

οποίος  επιλέγει και παρουσιάζει το υλικό σύµφωνα µε τις ανάγκες του φοιτητή. Με 

βάση τις πληροφορίες στο µοντέλο φοιτητών και βασισµένος στην παιδαγωγική γνώση, ο 

εικονικός εκπαιδευτικός επιλέγει την επόµενη οδηγία για τον φοιτητή (προγραµµατισµός 

σειράς µαθηµάτων), ελέγχει το γνωστικό επίπεδο του φοιτητή και παρεµβαίνει ή παρέχει 

βοήθεια όταν το κρίνει απαραίτητο  Ενεργεί µε παρόµοιο τρόπο µε  έναν καθηγητή σε 

µια παραδοσιακή τάξη, δηλ. ο εκπαιδευτικός επιλέγει το υλικό που κρίνει κατάλληλο 

ώστε οι φοιτητές να επιτύχουν το στόχο τους.  

Ειδικότερα, το παιδαγωγικό µοντέλο εµπεριέχει τους απαραίτητους κανόνες και 

τη γνώση σχετικά µε τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού 

υλικού. Με βάση το παιδαγωγικό µοντέλο, το µοντέλο φοιτητή και το µοντέλο πεδίου 

γνώσης µπορούν να συνδυαστούν για να παραγάγουν µια αποτελεσµατική σειρά 

µαθηµάτων προσαρµοσµένη στις ανάγκες και στις µαθησιακές προτιµήσεις του κάθε 

φοιτητή. Περικλείει τις στρατηγικές διδασκαλίας ώστε το σύστηµα να ενεργεί 

κατάλληλα σε κάθε περίσταση και τις διαγνωστικές πληροφορίες για την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων των τεστ αξιολόγησης και της γνωστικής κατάστασης του φοιτητή σε 

κάθε βήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Απώτερος στόχος του ΠΜ είναι να παραγάγει τις σειρές µαθηµάτων που 

διαφέρουν ανάλογα µε τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς στόχους και το ύφος  εκµάθησης, 

την παιδαγωγική προσέγγιση και την προγενέστερη εµπειρία των φοιτητών από µια 

κοινή δεξαµενή περιεχοµένων. Το οντολογικό λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει τις έννοιες εκµάθησης που ενσωµατώνονται στη σειρά µαθηµάτων είναι αυτό 

του ειδικού πεδίου γνώσης.  

4.3.4.1 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
Για να δοµηθεί µια διδακτική προσέγγιση και να αναπτυχθεί ένα περιβάλλον 

ηλεκτρονικής µάθησης είναι απαραίτητο να στηρίζεται σε µια  ή περισσότερες θεωρίες 

µάθησης. Οι κυρίαρχες θεωρίες µάθησης και οι αντίστοιχες διδακτικές προσεγγίσεις που 

στηρίχτηκαν σε αυτές, αναπτύχθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Από την  ανάλυση της 

κονστρακτιβιστικής και της νοητικής θεωρίας, διαπιστώθηκε  ότι αυτές οι δύο 
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εκπαιδευτικές προσεγγίσεις καθώς και τα απαιτούµενα λογισµικά εργαλεία έχουν πολλές 

οµοιότητες στην διαχείριση της γνώσης, στην οποία περιλαµβάνεται επίσης η συλλογή 

πληροφοριών, η οργάνωση, η δοµή, η επεξεργασία και η προετοιµασία για την παράδοση 

στους κατάλληλους φοιτητές..  

Στην πραγµατική ζωή δεν υπάρχει µια µόνον θεωρία η οποία να είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθει σε όλες τις καταστάσεις. Η επιλογή της κατάλληλης εκπαιδευτικής θεωρίας 

σε µια δεδοµένη κατάσταση, εξαρτάται από τις βασικές γνώσεις, την εκπαιδευτική ύλη, 

το αντικείµενο και τους στόχους του εκπαιδευόµενου.  Παρόλα αυτά, όλες οι µαθησιακές 

θεωρίες και οι διδακτικές στρατηγικές υποστηρίζουν ότι η απόκτηση γνώσης µε 

επίκεντρο τον φοιτητή (learner centered) αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο εκπαίδευσης 

που πρέπει να υποστηρίζεται από ένα συνεπές εκπαιδευτικό περιβάλλον ηλεκτρονικής 

µάθησης. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα ∆ΕΣ σύστηµα µπορεί να είναι: 

Συµπεριφορική: Οι Schwier & Misanchuk (1993) αναφέρουν παραδείγµατα όπου 

φαίνεται ο προσανατολισµός της διδακτικής διάδρασης προς τις απόψεις του 

συµπεριφορισµού: ρυθµός µάθησης καθορισµένος από την σχεδίαση, ξεκάθαρες 

απαντήσεις, άµεση απόκριση, γνώση των αποτελεσµάτων, ελεγχόµενη πορεία, µικρά 

βήµατα, προώθηση και επιβεβαίωση. 

Νοητική(Cognitive): καθώς ο φοιτητής πρέπει να φέρει εις πέρας τις γνωστικές 

διαδικασίες (µάθηση µε τη πράξη).  

Εποικοδοµητική(Constructive) υπό την έννοια ότι βοηθά κάθε φοιτητή για να 

δηµιουργήσει προσωπικές δοµές γνώσης. Οι νέες πληροφορίες γίνονται αντιληπτές και 

ερµηνεύονται κατά τρόπο µοναδικό, βασισµένο στην προγενέστερη γνώση του φοιτητή 

και τις εξατοµικευµένες προτιµήσεις και ανάγκες του .  

Συσσωρευτική (Cumulative), καθώς οικοδοµείται και επηρεάζεται από την 

προγενέστερη γνώση του φοιτητή, η οποία καταχωρείται στο µοντέλο του κάθε φοιτητή.  

Αυτορρυθµιζόµενη (Self-regulated) γιατί ο κάθε φοιτητής καθορίζει τη διάρκεια 

και τη συχνότητα των εκπαιδευτικών συνόδων. Οι σπουδαστές είναι επίσης ελεύθεροι να 

αποφασίσουν ποια σύνδεση να επιλέξουν έπειτα, αν και βοηθιούνται από το σύστηµα µε 

κάποια καθοδήγηση και βοήθεια.  
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Προσανατολισµένη σε ένα στόχο (Goal-oriented) για κάθε φοιτητή. Η εφαρµογή 

παρουσιάζει τους σαφείς στόχους που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια κάθε 

εκπαιδευτικής ενότητας µέσα στο πλαίσιο της επίτευξης του τελικού εκπαιδευτικού 

στόχου για την τελική απόκτηση γνώση σε συγκεκριµένα γνωστικά πεδία. Ο φοιτητής 

καθορίζει τον τελικό γνωστικό του στόχο και το σύστηµα το καθοδηγεί µε σκοπό την 

επίτευξη αυτού του στόχου.  

 

4.3.4.2 ΥΦΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (LEARNING STYLE) 
Το ύφος εκµάθησης (Learning style) είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται  για να 

περιγράψει τις τοποθετήσεις και τις συµπεριφορές που καθορίζουν το προτιµώµενο 

τρόπο εκµάθησης από τον εκπαιδευόµενο [Honey,1992]. Εποµένως, το επιλεγµένο ύφος 

είναι δυνατόν  να επηρεάσει την απόδοση της εξατοµικευµένης σειράς µαθηµάτων σε 

δύο επίπεδα. 

 • Στη δοµή  στην οποία το περιεχόµενο τοποθετείται.   

  • Στον τύπο (ή σχήµα) του περιεχοµένου που παρουσιάζεται στους φοιτητές.   

 Για τον σκοπό αυτό το σύστηµα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικές 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη δόµηση του περιεχοµένου και να παρέχει µια 

εξατοµικευµένη σειρά µαθηµάτων που, εξετάζοντας το ίδιο περιεχόµενο, µπορεί να 

δηµιουργηθεί µε έναν τρόπο που αναδεικνύει καλύτερα τις  µορφές εκµάθησης που 

προτιµά ο φοιτητής. 

4.3.4.3 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΟΜΗ 
 

Η παιδαγωγική δοµή οργανώνει µονάδες οδηγιών σε µια ιεραρχία θεµάτων, 

µαθηµάτων, τεστ, αξιολόγησης, τα οποία σχετίζονται  µε προαπαιτούµενες, τµηµατικές 

και άλλες σχέσεις. Επιπλέον περιγράφει τις πηγές  εκµάθησης που απαιτούνται για να 

διδάξουν µια έννοια και  καθορίζει τις σχέσεις ακολουθίας του εκπαιδευτικού υλικού, οι 

οποίες λειτουργούν ως ο αρχικός οδηγός µέσω του γνωστικού πεδίου ώστε να 

αποτελέσουν διδακτικά  ολοκληρωµένες  παρουσιάσεις και δραστηριότητες.  

Οι πιο συνηθισµένες σχέσεις οι οποίες είναι δυνατόν να συνδέουν µεταξύ τους τις 

έννοιες είναι οι εξής:  
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 Προαπαιτούµενα (Pre-requisites):   Κάποιες έννοιες είναι προαπαιτούµενες 

άλλων εννοιών. Κατά συνέπεια ο φοιτητής θα  πρέπει  να γνωρίζει τις 

προαπαιτούµενες έννοιες προτού διδαχθεί κάποια συγκεκριµένη εκπαιδευτική 

ενότητα. 

 Άποψη ενός θέµατος (View of a topic):   παρουσίαση ενός θέµατος από 

διαφορετική προοπτική 

  Επιµέρους θέµατα (Subtopics):   Ένα θέµα αποτελείται από πολλά επιµέρους 

θέµατα  

4.3.5  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Ένα διαδικτυακό σύστηµα ηλεκτρονικής µάθησης  θα πρέπει: να καλύπτει 

πλήρως το γνωστικό   πεδίο εκµάθησης, να είναι ενήµερο σχετικά µε την τρέχουσα 

γνώση, τις προτιµήσεις και το προσδοκώµενο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα για κάθε 

φοιτητή καθώς επίσης και να έχει τη δυνατότητα να εναλλαγής µεταξύ της διαγνωστικής 

και της διδακτικής υποστήριξης [Murray, 1999].  Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αξιολογήσει την πρόοδο του φοιτητή και  στη συνέχεια να επινοήσει ένα σχέδιο για 

να την µετάβαση του φοιτητή από την επικρατούσα γνωστική του κατάσταση στην 

επιθυµητή προσαρµόζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στις εξατοµικευµένες 

µαθησιακές ανάγκες και προτιµήσεις κάθε φοιτητή [Brusilovsky, 1999].  

Σε ένα ευφυές και προσαρµοστικό εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη µίας µηχανής συµπερασµατολογίας και προσαρµογής η οποία θα είναι υπεύθυνη 

για το λογισµό του συστήµατος και θα συνδυάζει τα τρία µοντέλα που περιγράφηκαν 

στις προηγούµενες παραγράφους πριν να δηµιουργήσει και να παρουσιάσει την τελική 

σελίδα στον χρήστη. Στα κλασσικά προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα υπερµέσων 

το παιδαγωγικό µοντέλο διδασκαλίας χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που  εµπεριέχονται 

στο µοντέλο φοιτητή για να παρέχει τις δύο βασικές υπηρεσίες δηλαδή την 

προσαρµοστική παρουσίαση και την προσαρµοστική πλοήγηση.   

4.3.5.1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
Η προσαρµοσµένη παρουσίαση αναφέρεται στην συλλογή µίας πλειάδας 

τεχνικών οι οποίες αφορούν την βελτίωση του περιεχοµένου της πληροφορίας µε βάση 
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τις εξατοµικευµένες απαιτήσεις του χρήστη, ή µιας οµάδας χρηστών. Τα περισσότερα 

συστήµατα προσαρµοσµένης παρουσίασης εφαρµόζουν την ιδέα µιας έννοιας. Μία 

έννοια µπορεί να είναι ένα σύνολο πληροφοριών ή µία εξατοµικευµένη µονάδα [De Bra, 

1999], η οποία περιγράφει ένα αντικείµενο γνώσης. Οι σχεδιαστές συστηµάτων 

αποφασίζουν συνήθως για τη λεπτοµέρεια (granularity) αυτών των εννοιών, και οι πιο 

συνηθισµένοι τύποι περιέχουν σελίδες, παραγράφους, προτάσεις, εικόνες ή ακόµη και 

ολόκληρα έγγραφα. 

Το ουσιαστικότερο πρόβληµα µε τα συστήµατα προσαρµοσµένης παρουσίασης 

αποτελεί το γεγονός ότι απαιτούν πολύ υψηλό επίπεδο γνώσης του γνωστικού 

αντικειµένου  όταν απαιτείται η κατανόηση   της παρουσίασης των νέων εννοιών. Αυτή η 

εκ των προτέρων  γνώση συνήθως αποτελείται από σαφείς σχέσεις µεταξύ εννοιών. 

Παραδείγµατα αυτών των σχέσεων περιλαµβάνουν: ο Α είναι αναγκαία προϋπόθεση του 

Β, ο Α είναι ένας τύπος του Β, ο Α είναι ένα παράδειγµα του Β και ο Α και ο Β 

περιγράφουν την ίδια έννοια. Για παράδειγµα, µία σελίδα η οποία περιγράφει την θεωρία 

των ‘µικροελεγκτών’ προϋποθέτει ότι ο χρήστης, πρώτα καταλαβαίνει τις ‘βασικές 

έννοιες των ‘µικρουπολογιστών’ (σχέση αναγκαίας προϋπόθεσης) και είναι δυνατόν να 

εξασφαλίζουν συνδέσεις µε σχετικές πληροφορίες όπως για παράδειγµα ‘µνήµη’ ( σχέση: 

του τύπου) και ‘καταχωρητής’ (σχέση: του τύπου) .                                                                   

4.3.5.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
Η υποστήριξη προσαρµοσµένης πλοήγησης µετατρέπει ή αυξάνει την υπάρχουσα 

οµάδα υπερσυνδέσεων η οποία δίνεται στον χρήστη για να τον βοηθήσει να ανακτήσει 

σχετικές πληροφορίες. Ενώ η προσαρµοσµένη παρουσίαση µεταβάλλει το πληροφορικό 

περιεχόµενο ενός εγγράφου, η στήριξη της πλοήγησης µεταβάλλει την δοµή των 

σχέσεων µεταξύ των εγγράφων. Αυτή η µορφή προσαρµοσµένης ταξινόµησης 

περιλαµβάνει αρκετές διαφορετικές τεχνικές οι οποίες είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 

εξατοµικευµένα ή σε συνδυασµό για την παροχή βοήθειας της πλοήγησης. 

4.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ∆ΕΣ  
Η δηµιουργία ενός Π∆ΕΣ απαιτεί κοπιώδη εργασία και συνήθως ξεκινά από το 

µηδέν. Γίνεται δε περισσότερο απαιτητική µε την συνεχή αύξηση του εκπαιδευτικού 

υλικού της πληροφορίας στο διαδίκτυο καθώς και µε την εµπλοκή σύνθετων 
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στρατηγικών προσαρµογής για την εκπαιδευτική παρουσίαση και πλοήγηση του 

περιεχοµένου.  

Για να υπάρχει ευχρηστία, οι πηγές στην ηλεκτρονική εκπαίδευση θα πρέπει: να 

είναι κατάλληλες για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και αντικειµενικούς στόχους της 

σειράς µαθηµάτων όπως για παράδειγµα τα εννέα χαρακτηριστικά µάθησης του Gagne 

[Gagne,1985; Gagne, 1987]. Ακόµη θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της 

εκπαιδευτικής θεωρίας και να λαµβάνουν υπόψη κατευθυντήριες οδηγίες όπως οι 

ευρετικές οδηγίες του Nielsen.  

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
 ΘΕΩΡΙΕΣ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΑΡΜOΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

Σχήµα 4.4 : Κύριες απαιτήσεις σχεδιασµού Π∆ΕΣ 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι κύριες απαιτήσεις σχεδίασης  που προτείνονται 

στην παρούσα διατριβή µε σκοπό την ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού Π∆ΕΣ µε βάση 

τις τεχνολογίες του σηµασιολογικού ιστού και των οντολογιών εστιάζονται: στην 

δυνατότητα παροχής εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού υλικού, προσαρµοσµένου στις 
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προτιµήσεις και το µαθησιακό επίπεδο του κάθε φοιτητή, µέσα από ένα εύχρηστο 

περιβάλλον εργασίας (student centered) µε την χρησιµοποίηση των αντιστοίχων κατά 

περίπτωση εκπαιδευτικών θεωριών. Επιπροσθέτως, στην απαίτηση του χρήστη να έχει 

άµεση αντίληψη του χώρου στον οποίο κινείται (σωστή πλοήγηση), µε την άµεση 

σύµπραξη των απαιτούµενων υπερµεσικών στοιχείων για την πληρέστερη παρουσίαση 

του εκπαιδευτικού υλικού και των προτεινόµενων εναλλακτικών λύσεων στο περιβάλλον 

εργασίας, στην πλοήγηση , στην αλληλεπίδραση, στην προσαρµογή και παρουσίαση,  

στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο και  µαθησιακές θεωρίες.  Επίσης ένα Π∆ΕΣ θα πρέπει να 

καλύπτει τις ανάγκες  για επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, 

διαλειτουργικότητα και συµπερασµατολογία. Τέλος όπως έχει ήδη αναφερθεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου  Π∆ΕΣ, είναι η παροχή 

ενός αξιόπιστου, ευέλικτου και εύχρηστου λογισµικού εργαλείου συγγραφής. Οι κύριες 

απαιτήσεις σχεδιασµού απεικονίζονται συνολικά στο σχήµα 4.4 

4.4.1 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Τα σύγχρονα γνωστά διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήµατα, έχουν δηµιουργηθεί  

βασιζόµενα στην ενυπάρχουσα  διασυνδετικότητα του διαδικτύου και την ευκολία την 

οποία παρέχει στην χρησιµοποίηση αλληλεπίδρασης  στις σελίδες, συνδέσεις και 

πολυµέσα, χωρίς να λαµβάνει υπόψη θέµατα όπως: 

 από κοινού χρήση και επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στις 

διάφορες εφαρµογές 

 παροχή κοινών σηµείων αναφοράς στην δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού 

 σχολιασµός του εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο για ευκολότερη πρόσβαση 

 υποστήριξη αλληλεπίδρασης υψηλότερου επιπέδου µεταξύ του συστήµατος και 

των χρηστών του 

Γενικά, δεν υπάρχει η δυνατότητα στα σύγχρονα διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήµατα 

για την αυτόµατη από κοινού χρήση και / ή επαναχρησιµοποίηση σε άλλες εφαρµογές 

εκπαιδευτικού υλικού το οποίο έχει δηµιουργηθεί για µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Το 

πρόβληµα στην ουσία είναι ότι τα περισσότερα σύγχρονα συστήµατα  της µορφής αυτής, 

χρησιµοποιούν διαφορετικές µορφοποιήσεις, γλώσσες και λεξιλόγια για την 
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αναπαράσταση και την αποθήκευση του εκπαιδευτικού υλικού, των εκπαιδευτικών 

στρατηγικών οι οποίες χρησιµοποιούνται καθώς και των εκπαιδευτικών µοντέλων.  

4.4.2 ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Λαµβάνοντας υπόψη την συνεχή και σταθερή αύξηση των πληροφορικών πηγών 

στο διαδίκτυο, γίνεται σχεδόν ακατόρθωτο για τους φοιτητές και τους συγγραφείς να 

σχηµατίσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τις 

τρέχουσες ανάγκες, εργασίες, στόχους και σκοπούς τους. Ακόµη και αν ανακτήσουν 

ορισµένο υλικό, πράγµα λογικό, δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν αποτελεσµατικά αν 

το υλικό που βρήκαν ανταποκρίνεται εξολοκλήρου στις απαιτήσεις τους ή το γνωστικό 

τους επίπεδο.  

  Για να είναι σε θέση ένα διαδικτυακό σύστηµα να προσφέρει ένα πλουσιότερο σύνολο 

εκπαιδευτικών λειτουργιών και µε τον τρόπο αυτό να αυξήσει την αποτελεσµατικότητά 

του, απαιτείται να είναι διαλειτουργικό, συνεργάσιµο και να ανταλλάσσει εκπαιδευτικό 

υλικό.  

Όπως έχουν ήδη αναφερθεί και οι Anderson & Whitelosk 2004 ‘το όραµα για το 

εκπαιδευτικό σηµασιολογικό διαδίκτυο’ βασίζεται: 1. στην δυνατότητα για 

αποτελεσµατική αποθήκευση και ανάκτηση των πληροφοριών. 2. στη δυνατότητα για 

αυτόµατους λογισµικούς πράκτορες  που ενισχύουν την ανάκτηση υλικού και δεδοµένων 

και 3. την ικανότητα του διαδικτύου να υποστηρίζει και να επεκτείνει τις επικοινωνιακές 

δυνατότητες των χρηστών σε πολλαπλές µορφοποιήσεις ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου 

(Anderson. & Whitelock, 2004). 

4.4.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 

Το πρόβληµα µε τα υπάρχοντα διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήµατα καθώς και 

άλλες εκπαιδευτικές εφαρµογές έγκειται στο γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά δεν 

είναι τίποτε περισσότερο από ένα δίκτυο στατικών σελίδων υπερκειµένου. Για τον λόγο 

αυτό πολλοί ερευνητές επιδιώκουν την δηµιουργία εξελιγµένων διαδικτυακών  

εφαρµογών οι οποίες είναι σε θέση να προσφέρουν κάποια µορφή προσαρµοστικότητας 

και συµπερασµατολογίας. 
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Τυπικά, ένα προσαρµοσµένο εκπαιδευτικό σύστηµα στο διαδίκτυο, συλλέγει 

κάποια δεδοµένα σχετικά µε τον φοιτητή ο οποίος εργάζεται µε το σύστηµα, και 

δηµιουργεί το µοντέλο του εκπαιδευόµενου. Επιπρόσθετα επίπεδα προσαρµοστικότητας 

επιτυγχάνονται µε την χρησιµοποίηση του µοντέλου του εκπαιδευόµενου για την 

προσαρµογή της παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού, την πλοήγηση µέσα στην ύλη, 

την ακολουθιακή σειρά ύλης, καθώς επίσης και τα απαραίτητα σχόλια, στον 

εκπαιδευόµενο.  

Ευφυΐα στα σύγχρονα διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήµατα συνήθως σηµαίνει 

ότι το σύστηµα έχει την δυνατότητα να επιδείξει κάποια µορφή λογισµού βασισµένη 

στην γνώση, στην ακολουθία της εκπαιδευτικής ύλης, στην ανάλυση των λύσεων του 

εκπαιδευόµενου, και στην παροχή βοήθειας µε αλληλεπίδραση για την επίλυση 

προβληµάτων (πιθανότατα µε βάση παραδείγµατα), προς τον εκπαιδευόµενο. Οι 

περισσότερες από αυτές τις ευφυείς  δυνατότητες υπάρχουν επίσης στα παραδοσιακά 

ευφυή εκπαιδευτικά συστήµατα (Intelligent Tutoring Systems), και απλά έχουν 

υιοθετηθεί στις διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρµογές και έχουν προσαρµοσθεί στην 

διαδικτυακή τεχνολογία. 

4.5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

4.5.1 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ-ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ 
Το σηµασιολογικό διαδίκτυο προσφέρει νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη 

διαδικτυακών εφαρµογών έχοντας ως σκοπό να προσφέρει ευφυέστερη πρόσβαση, 

καλύτερη διαχείριση των διαδικτυακών πληροφοριών και σηµασιολογικά πλουσιότερα 

µοντέλα των εφαρµογών. Ένας σηµαντικός στόχος  στην ανάπτυξη εφαρµογών είναι η 

παροχή λογισµικών εργαλείων για την δηµιουργία πληροφοριών και δοµικών υλικών 

γνώσης τα οποία θα έχουν εύκολη πρόσβαση και χρήση από τρίτους. 

 Εντός του περιβάλλοντος του σηµασιολογικού δικτύου υπάρχει η τεχνολογία που 

επιτρέπει την επίτευξη επαναχρησιµοποίησης, κοινής χρήσης και διαλειτουργικότητας 

µεταξύ των διαδικτυακών εφαρµογών. Μορφοποιηµένες ταξινοµήσεις, οντολογίες και τα 

υπάρχοντα ανεγνωρισµένα πρότυπα του διαδικτύου, όπως  XML, RDF, XTM, OWL, 

OWL_S και RuleML επιτρέπουν την προδιαγραφή ενός υλικού µε έναν ανεγνωρισµένο, 

τυποποιηµένο και συγκεκριµένο τρόπο.  
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4.5.2 ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ Π∆ΕΣ 
Για την κάλυψη των υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, η πρόκληση για τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήµατα είναι η 

προσαρµογή της εκπαιδευτικής ύλης  σε τέτοιο  βαθµό ώστε να γίνεται εύκολα 

κατανοητή από τον κάθε φοιτητή (εξατοµίκευση).  

Εννοιολογικά προσανατολισµένες αρχιτεκτονικές (µε βάση τις οντολογίες) είναι 

σε θέση να προσφέρουν µια εξαιρετική λύση στην ανάπτυξη διαδικτυακών συστηµάτων. 

Εννοιολογικές (οντολογικές) δοµές, όπως οι εννοιολογικοί χάρτες, οι θεµατικοί χάρτες 

και τα εννοιολογικά γραφήµατα παρουσιάζουν εξαιρετικές δυνατότητες για την 

οργάνωση, την επεξεργασία και την απεικόνιση ενός γνωστικού πεδίου καθώς και την 

δηµιουργία φοιτητικών µοντέλων στα WBES [Chen et al,  1998 ; Bourdeau et al, 2002 ; 

Aroyo et al, 2002]. 

Μια εννοιολογική σειρά µαθηµάτων,  ενσωµατώνει µια εννοιολογική 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού ενός γνωστικού πεδίου. Αυτό επιτρέπει την 

εννοιολογική ακολουθιακή οργάνωση  της σειράς µαθηµάτων που υποστηρίζει την 

δηµιουργία προσαρµοσµένων µαθηµάτων, την ανάκληση εννοιολογικών πληροφοριών, 

την απεικόνιση και την πλοήγηση που υποβοηθά τους φοιτητές να προσανατολιστούν 

εντός του γνωστικού αντικειµένου και να αποκτήσουν την  κατανόηση και την 

εννοιολογική συσχέτιση [Murray, 1998 ;  Mizoguchi et al, 2000].  

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η εξερεύνηση θεµάτων που αναφέρονται στην 

σχεδίαση ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος µε βάση τις οντολογίες, που 

διευκολύνει την επαναχρησιµοποίηση, κοινή χρήση και ανταλλαγή γνώσης και υλικών 

σε σχέση µε την δηµιουργία και την συγγραφή.   

Το προτεινόµενο σύστηµα θα περιλαµβάνει: εννοιολογικό (οντολογικό) γνωστικό 

αντικείµενο, τράπεζα εκπαιδευτικών πληροφορικών πηγών, απεικόνιση της σειράς 

µαθηµάτων, προσαρµογή και εξατοµίκευση. Το θεµελιώδες χαρακτηριστικό  του 

συστήµατος θα είναι η µορφοποιηµένη ταξινόµηση του εκπαιδευτικού υλικού του 

γνωστικού πεδίου. Η εννοιολογική δοµή µπορεί να δηµιουργηθεί έτσι ώστε να 

αναπαριστά µια οντολογία του γνωστικού πεδίου η οποία θα παρέχει ένα ευρέως 

αποδεκτό λεξιλόγιο για την απεικόνιση του εκπαιδευτικού υλικού του γνωστικού πεδίου. 
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Με τον τρόπο αυτό η οντολογία θα καθορίζει τις έννοιες που εµπεριέχονται και τον 

τρόπο που συνδέονται µεταξύ τους.  

Τα πλεονεκτήµατα  της χρησιµοποίησης οντολογιών σε εκπαιδευτικά συστήµατα 

εξετάζονται από διάφορες οπτικές γωνίες.  

• Με την παροχή ενός κοινού λεξιλογίου για την αναπαράσταση του γνωστικού 

αντικειµένου είναι σε θέση να υποστηρίξουν διαλειτουργικότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού, περιληπτική παρουσίαση  της δραστηριότητας των φοιτητών 

κ. α   

• Επιπλέον, αρκετές γενικής και ειδικευµένης εργασίας και θέµατος οντολογίες 

προσφέρονται προς επαναχρησιµοποίηση, κοινή χρήση και µε  ελάχιστη 

συντήρηση.  

• Αυξηµένες δυνατότητες προσαρµοστικότητας και συµπερασµατολογίας 

• Τέλος οι οντολογίες διευκολύνουν την διεργασία συγγραφής ∆ΕΣ.  

Όλα τα παραπάνω απαιτούν την ανάπτυξη νέων µεθόδων για την οργάνωση και 

επεξεργασία της γνώσης καθώς και τον συνδυασµό, την   συγχώνευση, την 

επαναχρησιµοποίηση και την κοινή χρήση των δοµών γνώσης. Το τελευταίο συνδέεται 

στενά µε τα µεταδεδοµένα και τα επαναχρησιµοποιούµενα υλικά. 

4.5.2.1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 

Σε γενικές γραµµές, µια οντολογία χρησιµοποιείται για τον ορισµό των βασικών 

όρων και των σχέσεων σε ένα γνωστικό αντικείµενο. Επίσης παρέχει αξιώµατα ως 

κανόνες και περιορισµούς για την έξυπνη διαχείριση των όρων και των σχέσεών τους 

εντός του κοινού λεξιλογίου του γνωστικού πεδίου. Οι οντολογίες επιτρέπουν τον ορισµό 

µιας υποδοµής για την αναβάθµιση των ευφυών συστηµάτων στο επίπεδο γνώσης, 

ανεξάρτητα από τις περιστασιακές υλοποιήσεις, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό την από 

κοινού χρήση της γνώσης  [Breuker et al, 1999]. Σε συνδυασµό µε τα διάφορα 

υποπρογράµµατα συλλογιστικής καθώς και τεχνικές αναπαράστασης της γνώσης, οι 

οντολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως η βάση για την ανάπτυξη βιβλιοθηκών 

επαναχρησιµοποίησης και κοινής χρήσης υποµονάδων γνώσης οι οποίες λαµβάνουν την 

µορφή λογισµικών υλικών [Aroyo et al, 2002; Dicheva et al., 2003]. Αυτό έχει ως 

συνέπεια η έρευνα που εστιάζεται στις οντολογίες να προσφέρει λογισµικά εργαλεία και 
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τεχνολογίες για την επαναχρησιµοποίηση και κοινή χρήση της γνώσης και ως εκ τούτου 

να υποβοηθά  τα ευφυή εκπαιδευτικά συστήµατα να κινούνται προς σηµασιολογικά 

περιβάλλοντα.   

4.5.2.2 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Η επαναχρησιµοποίηση αξιόλογων εκπαιδευτικών πληροφορικών πηγών είναι 

πολύτιµη σε πολλές περιπτώσεις. Καταρχάς οι πληροφορικές πηγές απαιτούν αρκετό 

χρόνο για να δηµιουργηθούν. Σηµαντικότερο ίσως είναι το γεγονός ότι οι καλύτερες 

πληροφορικές πηγές παράγονται από ταλαντούχους συγγραφείς µε εξαιρετικές γνώσεις 

σε κάθε εξειδικευµένο γνωστικό πεδίο. Επίσης το διαδίκτυο αποτελεί µια τεράστια 

πληροφορική τράπεζα η οποία διαθέτει έναν τεράστιο αριθµό εκπαιδευτικών πηγών οι 

οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορες θεµατικές περιοχές. Η 

επαναχρησιµοποίηση αυτών των πηγών θα έδινε την δυνατότητα γρηγορότερης 

δηµιουργίας µιας σειράς µαθηµάτων µε πολύ καλή ποιότητα και καλύτερη κάλυψη και 

παρουσίαση των θεµατικών περιοχών. 

Όταν για παράδειγµα, δηµιουργείται µια σειρά µαθηµάτων για την διδασκαλία 

ηλεκτρονικών, υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές πληροφορικές πηγές υψηλής ποιότητας 

που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Το επίπεδο των πηγών αυτών ποικίλει και 

καλύπτει, ανάλογα µε την πηγή, είτε θέµατα για αρχαρίους είτε για ειδικούς ή και 

ολόκληρα βιβλία αναλυτικής παρουσίασης.  Η δυναµική αυτών των πηγών αυξάνεται αν 

το εκπαιδευτικό σύστηµα διαθέτει µια οντολογία του γνωστικού πεδίου. Αυτό µπορεί να 

βοηθήσει ως η βάση για την βαθµονόµηση αυτών των εγγράφων µε µεταδεδοµένα που 

περιγράφουν τα περιεχόµενά τους. Αυτά τα µεταδεδοµένα κατόπιν είναι δυνατόν να τα 

επεξεργαστεί ένα εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο διαθέτει ένα µοντέλο της γνώσης των 

φοιτητών και των εκπαιδευτικών στόχων τους. 

Μπορεί, για παράδειγµα ένας φοιτητής στο γνωστικό αντικείµενο των 

ηλεκτρονικών να θέλει να µάθει για έναν συγκεκριµένο θέµα (πηνία). Ας υποτεθεί ότι το 

εκπαιδευτικό σύστηµα διαθέτει µια οντολογία η οποία εµφανίζει την σχέση των θεµάτων 

αντιστάσεις και πυκνωτές ως προαπαιτούµενη γνώση για τον συγκεκριµένο θέµα. Ας 

θεωρήσουµε επίσης την περίπτωση που το σύστηµα πιστεύει ότι ο φοιτητής 

καταλαβαίνει την έννοια αντίσταση αλλά όχι την έννοια πυκνωτής. Μπορεί τότε να 
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δηµιουργήσει ένα εκπαιδευτικό σχέδιο αρχίζοντας µε την έννοια πυκνωτής και µετά να 

προχωρήσει στην έννοια πηνίο. 

 Η δηµιουργία µιας οντολογίας αυτής της µορφής είναι σηµαντική καθώς 

περιλαµβάνει την απαρίθµηση των εννοιών και τις σχέσεις µεταξύ των διδασκοµένων 

εννοιών.  Υπάρχουν πολλές µεθοδολογίες οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 

αναπαράσταση ενός γνωστικού αντικειµένου και ποικίλουν από κανόνες  [Anderson et al, 

1985] ως γενετικά γραφήµατα [Goldstein, 1982]. Γενικά, ο ειδικός ενός γνωστικού 

πεδίου πρέπει να δηµιουργεί µια οντολογία σύµφωνα µε την προσέγγιση αναπαράστασης 

που επιθυµεί.. 

4.5.2.3 ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Βασικά στοιχεία για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας είναι : 

• η καλύτερη χρήση σηµασιολογικά µορφοποιηµένων ταξινοµήσεων και  οντολογιών,  

• το κοινό και µε αναγνωρισµένα πρότυπα συντακτικό επικοινωνίας, και  

• η ολοκλήρωση σε µεγάλη κλίµακα βοηθειών για το εκπαιδευτικό υλικό και η παροχή 

λειτουργικότητας και χρήσης.  

Προκειµένου να εξασφαλιστεί πραγµατικά η διαλειτουργικότητα µεταξύ των 

διαφόρων διαδικτυακών συστηµάτων µάθησης  (όσον αφορά το πεδίο γνώσης και τα 

αντικείµενα εκµάθησης)  πρέπει να επιτευχθεί κάποια τυποποίηση.  

Η χρήση των γλωσσών προτυποποίησης όπως η XML, XTM, RDF και η OWL, 

καθώς επίσης και τα πρότυπα  LOM  και SCORM, για την προσθήκη σηµασιολογικών 

µεταδεδοµένων στο περιεχόµενο διδασκαλίας, που βοηθούν στην οργάνωση των δοµών 

γνώσης και στην περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα σε ένα ∆ΕΣ, είναι ένα 

σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.  

4.5.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟ   
Η κοινότητα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας υιοθετεί γρήγορα πολλές από τις 

τεχνολογίες του διαδικτύου (XML, RDF(S) κ. ά) [Devedzic, 2001]. Υπάρχει όµως ένα 

αυξανόµενο ενδιαφέρον ως προς την ανάγκη επέκτασης των υπαρχόντων εκπαιδευτικών 

ανεγνωρισµένων προτύπων, όπως το IEEE/IMS LOM  πρότυπο 

(http://ltsc.ieee.org/wg12/), στο περιβάλλον του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου, ούτως 
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ώστε να επιτραπεί η βελτίωση του σηµασιολογικού σχολιασµού των εκπαιδευτικών 

πληροφορικών πηγών. 

 Η ανερχόµενη εκπαιδευτική προδιαγραφή για εκπαιδευτικό περιεχόµενο 

SCORM απευθύνεται σε σηµασιολογικούς σχολιασµούς, συνάθροιση εκπαιδευτικής 

ύλης και  ακολουθίες µαθηµάτων. Εν τούτοις το SCORM (SCORM 1.3 specification 

http://www.adlnet.org/screens/shares/dsp_displayfile.cfm?fileid=836) έχει επιλέξει µια 

δική του µορφοποίηση και µεθοδολογία σε XML, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό την 

εκπαιδευτική κοινότητα σε ένα περιορισµένο περιβάλλον, καθιστώντας µε τον τρόπο 

αυτό πολύ δυσκολότερη την ενοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης µε άλλες 

επιχειρησιακές διεργασίες. Για τον λόγο αυτό, αναγνωρίζεται από πολλούς ότι θα 

υπάρξει πλεονέκτηµα αν γίνει περισσότερο συνεργάσιµο στην µεγαλύτερη 

Σηµασιολογική ∆ιαδικτυακή κοινότητα. Από τον σχεδιασµό τους, οι τεχνολογίες αυτές, 

καθιστούν ευκολότερη την ενοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού µε άλλο υλικό µε την 

αποφυγή φορτικών µεταφράσεων υπαρχόντων λεξιλογίων και σηµασιολογικών 

περιγραφών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕ∆ΙΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

TM-TUTOR 
 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος θεωρείται 

ολοκληρωµένη όταν καλύπτονται τα στάδια: ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και 

αξιολόγησης. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάλυση και η σχεδίαση του 

προτεινόµενου διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος  TM-TUTOR µε την χρήση 

της αναδυόµενης τεχνολογίας των θεµατικών χαρτών. Στο στάδιο της ανάλυσης 

περιλαµβάνεται η συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για τις παραµέτρους που 

παρέχουν την δυνατότητα για την καλύτερη σχεδίαση του συστήµατος. Στην 

συνέχεια αξιοποιούνται τα δεδοµένα της ανάλυσης, οι εµπειρικές και ερευνητικές 

γνώσεις καθώς και οι πληροφορίες της βιβλιογραφικής έρευνας για την σχεδίαση του 

περιβάλλοντος του ∆ΕΣ.    

5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ  
Στο στάδιο της ανάλυσης πρέπει να καθοριστούν: τα γενικά χαρακτηριστικά 

της εφαρµογής,   η αρχική κατάσταση γνώσεων των εκπαιδευοµένων και  το επίπεδο 

γνώσεων που πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι  µετά το πέρας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Απαιτείται εποµένως µια σαφής εικόνα των 

χαρακτηριστικών της εφαρµογής και των εκπαιδευόµενων. Θα πρέπει να 

διευκρινιστούν : 

(α)   Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της εφαρµογής: 

 ποιος είναι ο σκοπός? 

 ποια µέσα και πηγές χρειάζονται για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη? 

 ποια µέσα και πηγές είναι διαθέσιµα ή προσβάσιµα? 

 ποια όρια και περιορισµοί υπάρχουν? 

 ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες? 

 ποιες είναι οι ανάγκες, ικανότητες, µαθησιακό πρότυπο και προσδοκίες των 

εκπαιδευοµένων? 

 τι χρειάζεται να µάθουν? 

 ποια θα είναι η συνεισφορά του λογισµικού σε αυτές τις ανάγκες? 
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 µήπως χρειάζεται η εφαρµογή να καθορίσει ένα συγκεκριµένο επίπεδο 

προαπαιτούµενων γνώσεων? 

 τι είδους γνώση µεταφέρει η εφαρµογή στους αποδέκτες της? 

 ποια είναι τα επιθυµητά αποτελέσµατα? 

 που θα χρησιµοποιείται η εφαρµογή? 

 θα χρησιµοποιείται σε ατοµικό η σε οµαδικό επίπεδο? 

 ποιες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και στάσεις διαθέτουν οι 

εκπαιδευόµενοι? 

 τι χρειάζεται να γνωρίζουν και να µάθουν οι εκπαιδευόµενοι προκειµένου να 

χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή? 

 

 (β)  οι εκπαιδευόµενοι: 

 Ποιο είναι το αρχικό επίπεδο γνώσεων, πεποιθήσεων, ικανοτήτων και 

στάσεων; 

 Ποιες είναι οι προσδοκίες τους και η στάση τους σχετικά µε την εκπαίδευση; 

 Ποια είναι τα κίνητρά τους για να εκπαιδευτούν; 

 Πόσο καλά προετοιµασµένοι είναι στο να χρησιµοποιήσουν τεχνολογίες 

∆ιαδικτύου; 

 αποτελούν οι χρήστες οµοιογενή οµάδα? 

 ποιας ηλικίας είναι? 

 τι γνωρίζουν µέχρι τώρα? 

 

(γ)  Η νέα γνώση θα τους προσφέρει το ∆ΕΣ: 

 Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τι θα επιτύχουν ή τι θα δηµιουργήσουν 

οι εκπαιδευόµενοι; 

  Τι γνώσεις, δεξιότητες και κατανοήσεις θα αναπτύξουν; 

 Που θα εφαρµόζουν οι εκπαιδευόµενοι τις νέες γνώσεις; 

 Ποιες πηγές θα χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευόµενοι για υποστήριξη; 

Πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό; 

 Τι βοήθεια θα έχουν;  

 Ποιο ποσοστό εκπαιδευόµενων θα πρέπει να επιτύχει απόλυτα τους 

διδακτικούς στόχους; 

 Μέσα σε πόσο χρόνο; 
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5.3 ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισµικού  η 

υποστήριξη της µάθησης  µε ένα αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο είναι ο 

πρωταρχικός στόχος. Αυτή η αναγκαιότητα επιβάλλει το σχεδιασµό λογισµικού 

προσανατολισµένου στον χρήστη (user-centered) µε εστίαση στις γνωστικές 

δυνατότητες και ανάγκες του κάθε εκπαιδευόµενου [Soloway, 1994]. 

Η διαδικασία δηµιουργίας κάθε εφαρµογής λογισµικού, διέρχεται από 

διάφορες φάσεις, σε µια µορφή σταδιακής δόµησης, ώστε να επιτυγχάνεται το 

επιθυµητό αποτέλεσµα. Ένα µοντέλο κύκλου ζωής Λογισµικού, είναι µια περιγραφή 

των δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια της δόµησης  από τις οποίες διέρχεται µια 

εφαρµογή Λογισµικού  στην διαδικασία ανάπτυξης της, καθώς και των εργασιών που 

λαµβάνουν χώρα σε κάθε τµήµα αυτής. Ένα από τα επικρατέστερα µοντέλα στην 

διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού είναι το µοντέλο καταρράκτη το οποίο και 

υιοθετήθηκε για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του προτεινόµενου εκπαιδευτικού 

λογισµικού. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης 

υπόκειται σε επαλήθευση κατά την οποία και αποφασίζεται η µετάβαση ή όχι στο 

επόµενο στάδιο. Το λογισµικό εµφανίζεται µε όλα τα λειτουργικά του 

χαρακτηριστικά µετά την  συνένωση του νέου τµήµατος του προγράµµατος [Budgen, 

1985].  

Το πρώτο στάδιο στην διαδικασία σχεδιασµού και ανάπτυξης κάθε 

συστήµατος περιλαµβάνει την γενική περιγραφή των δυνατοτήτων του συστήµατος 

καθώς και των αρχών που τις διέπουν. 

Κατά την περιγραφή του συστήµατος αναφέρεται ο βασικός στόχος του 

σχεδιασµού και καθορίζονται οι  εργασίες που πρέπει να επιτελεί το σύστηµα και τα 

ουσιαστικά  χαρακτηριστικά του. Τόσο οι εργασίες, όσο και τα χαρακτηριστικά αυτά, 

θα καθορίσουν σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν κατά 

την ανάπτυξη του λογισµικού.  

Στο δεύτερο στάδιο αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις και προτεραιότητες του 

συνόλου της οµάδας χρηστών η οποία και θα χρησιµοποιήσει το τελικό προϊόν.  Οι 

απαιτήσεις αυτές σε µεγάλο βαθµό καθορίζουν και τις προδιαγραφές του προς 

δηµιουργία συστήµατος σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες αρχές ευχρηστίας και 

λειτουργικότητας τις οποίες θέτει ο σχεδιαστής και  οι οποίες θεωρούνται 

απαραίτητες για την σχεδίαση του τελικού προϊόντος. 
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Ο σχεδιασµός λογισµικού αναφέρεται στην περιγραφή των δοµικών µονάδων 

του συστήµατος, των µεταξύ τους συσχετισµών της διάταξής  και της εσωτερικής 

τους λεπτοµέρειας.  Το τρίτο στάδιο αναφέρεται στον αρχικό σχεδιασµό του 

συστήµατος και λαµβάνει υπόψη τις προδιαγραφές που ετέθησαν προηγουµένως, τις 

τεχνολογίες οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν στην δηµιουργία του λογισµικού καθώς 

επίσης και το απαραίτητο υλικό για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος..  

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας σχεδιασµού συντελείται η υλοποίηση του 

συστήµατος, ως αποτελέσµατος των αρχών ευχρηστίας, των προδιαγραφών και του 

σχεδιασµού του λογισµικού τα οποία ετέθησαν προηγουµένως. Κατά συνέπεια 

αποτελεί την φυσική κατάληξη στην ολοκλήρωση του σχεδιασµού και της ανάπτυξης  

µε την παροχή του τελικού προϊόντος.  

Σχήµα  5.1: ∆ιαδικασίες  Σχεδιασµού λογισµικού σύµφωνα µε το µοντέλο καταρράκτη  

 

 Το µοντέλο σχεδιασµού που υιοθετήθηκε για την σχεδίαση και ανάπτυξη του 

συστήµατος TM-TUTOR, ακολουθεί το µοντέλο καταρράκτη και απεικονίζει τις 

επιµέρους διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν µε σκοπό την ολοκλήρωση του 

λογισµικού προϊόντος (Σχήµα 5.1).  

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας 

σχεδιασµού του συστήµατος TM – TUTOR καθώς και των διαδικασιών οι οποίες 

συνδέουν τις δοµικές µονάδες που απαρτίζουν το σύστηµα . 

 

5.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Το προτεινόµενο σύστηµα TM-TUTOR είναι  ένα προσαρµοστικό 

διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστηµα µε εννοιολογική δοµή το οποίο ενσωµατώνει την 

τεχνολογία των θεµατικών χαρτών, µε πιλοτική εφαρµογή στο αντικείµενο  

µικροϋπολογιστές –µικροελεγκτές. 

 Στην διατριβή αυτή προτείνεται µια προσέγγιση η οποία έχει ένα σαφή 

διαχωρισµό της εκπαιδευτικής ύλης, του εκπαιδευτικού και του παιδαγωγικού 
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µοντέλου Μια γενική µηχανή προσαρµογής  χρησιµοποιεί ένα µοντέλο φοιτητή για 

να επιτύχει το είδος παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού µε αποτελεσµατική 

προσαρµογή στις απαιτήσεις του εκπαιδευόµενου. Η παιδαγωγική σηµασιολογία η 

οποία ελέγχει την λογική της ακολουθιακής οργάνωσης της σειράς µαθηµάτων  

εµπεριέχεται σε ένα χωριστό µοντέλο. Η µηχανή προσαρµογής εναρµονίζει τα τρία 

µοντέλα για την σύνθεση της εξατοµικευµένης εκπαιδευτικής ύλης στην διάρκεια του 

χρόνου εκτέλεσης. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης επιτρέπει την δηµιουργία πολλαπλών 

εκπαιδευτικών µοντέλων για την διευθέτηση των διάφορων εκπαιδευτικών σκοπών, 

εφόσον οι σκοποί αυτοί είναι δυνατόν να επιτευχθούν από µια κοινή δεξαµενή της 

εκπαιδευτικής ύλης.  

Το TM-TUTOR αναπτύχθηκε µε σκοπό να προσφέρει µια νέα µεθοδολογία για ένα 

ολοκληρωµένο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστηµα  το οποίο θα εµπεριέχει και ένα 

λογισµικό εργαλείο συγγραφής και οπωσδήποτε το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι 

επαναχρησιµοποιήσιµο και διαλειτουργικό. 

Σχήµα  5.2: Υποσυστήµατα του TM-TUTOR 

Το σύστηµα TM – TUTOR όπως απεικονίζεται στο σχήµα 5.2 αποτελείται 

από τρία υποσυστήµατα τα οποία είναι απόρροια των προαναφερθέντων αρχών και 

των απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να πληροί. Ο καθορισµός τριών υποσυστηµάτων 

κρίθηκε απαραίτητος λόγω των απαιτήσεων για τον σχεδιασµό ενός ευέλικτου 

διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος .  

Το υποσύστηµα διαχείρισης γνώσης  (ATop) παρέχει στον καθηγητή την 

δυνατότητα να δηµιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό.  Επιπλέον παρέχει στον  

διαχειριστή το απαραίτητο εργαλείο για τη γενική διαχείριση και την καλή λειτουργία 

όλου του συστήµατος.  Το σύστηµα ΤΜ-TUTOR χρησιµοποιεί την τεχνολογία των 

ΘΧ  για τη σηµασιολογική περιγραφή όλων των δεδοµένων του συστήµατος και την 

αναπαράσταση της γνώσης που εµπεριέχουν. Για τον λόγο αυτό, η εφαρµογή AΤop 

είναι στην ουσία  ένα ολοκληρωµένο και εύχρηστο εργαλείο λογισµικού µε σκοπό 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ TM-TUTOR

 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ  

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
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την αποτελεσµατική επεξεργασία και διαχείριση δεδοµένων µε τη χρήση του 

προτύπου των ΘΧ. 

 Το υποσύστηµα της βάσης γνώσης αποτελεί τον πυρήνα  συστήµατος διότι 

στην υποµονάδα αυτή αποθηκεύεται και οργανώνεται η πλειοψηφία των 

πληροφοριών για τη λειτουργία του συστήµατος. Στη βάση γνώσης αποθηκεύονται 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία των χρηστών για τη διαχείριση του συστήµατος, καθώς 

και  όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε µορφή δοµηµένης πληροφορίας, ώστε αυτό να 

είναι εύκολα προσβάσιµο. Επίσης αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα µεταδεδοµένα 

για κάθε δοµική µονάδα του εκπαιδευτικού υλικού, όπως επίσης και η αντίστοιχη 

θέση στο επίπεδο δεδοµένων.  

Το υποσύστηµα εκπαιδευτικής διαδικασίας  TUTOR  παρέχει στο χρήστη-

φοιτητή όλες τις απαραίτητες λειτουργικότητες και υπηρεσίες ώστε να λάβει µέρος 

στην εκπαιδευτική διαδικασία του προτεινόµενου συστήµατος διαδικτυακής µάθησης 

για το µάθηµα των Μικροϋπολογιστών. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε ώστε η εφαρµογή  

να παρέχει  ένα ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον διεπαφής  χρήστη, έχοντας πάντα 

υπόψη ότι ο φοιτητής µπορεί να µην έχει κάποια εµπειρία από παρόµοιες πλατφόρµες 

διαδικτυακής ηλεκτρονικής µάθησης. 

Το σύστηµα  TM-TUTOR  υιοθετεί τις σύγχρονες αντιλήψεις στο χώρο του 

λογισµικού, όπως αντικειµενοστραφής σχεδίαση, ανοιχτή αρχιτεκτονική και 

λειτουργία σε τρία επίπεδα (πελάτη- εξυπηρετητή-βάση δεδοµένων), παρέχοντας ένα 

ευέλικτο και προσαρµοστικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη 

προσοχή δίδεται ώστε το σύστηµα να διευκολύνει ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερες 

γνώσεις υπολογιστών να επωφεληθούν από όλη την προσφερόµενη λειτουργικότητα 

του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Έµφαση δίδεται και στη 

χρησιµοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών και προτύπων του σηµασιολογικού ιστού, 

ώστε η εφαρµογή να µπορεί να αποτελέσει ένα εύκολα προσπελάσιµο σύστηµα. Όλες 

οι τεχνολογίες που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση του συστήµατος είναι ανοιχτού 

κώδικα. 

Συµπερασµατικά, αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου 

συστήµατος: 

 Το σύστηµα  είναι εύκολα προσπελάσιµο και οι διεπιφάνειες των χρηστών  

του συστήµατος είναι εύχρηστες και αποτελεσµατικές.  
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 Η πρόσβαση στο σύστηµα  είναι ιδιαίτερα γρήγορη και  ο χρήστης  µπορεί να 

έχει πρόσβαση στο σύστηµα χρησιµοποιώντας ένα απλό  προσωπικό 

υπολογιστή  χωρίς υψηλές απαιτήσεις σε υλικό.  

 Χρησιµοποιούνται τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 

κόστος λογισµικού και από την πλευρά του πελάτη (client) και από την 

πλευρά του εξυπηρετητή (server). Οι τεχνολογίες αυτές δεν απαιτούν 

υπερβολικές απαιτήσεις σε υλικό και προσφέρουν καλή ποιότητα και 

αξιοπιστία . 

 Η µεταφερσιµότητα  του συστήµατος, δηλαδή η σωστή λειτουργία 

ανεξαρτήτως πλατφόρµας, και η δυνατότητα επέκτασης και  αναβάθµισης 

αποτελούν βασικό τµήµα  στην ανάπτυξη του συστήµατος. 

 Το εκπαιδευτικό υλικό είναι επαναχρησιµοποιήσιµο και εύκολα 

προσπελάσιµο 

 Εµπλουτισµός του εκπαιδευτικού υλικού µε χρήση πολυµέσων 

 Χρήση προτύπων του σηµασιολογικού δικτύου και  συµβατότητα µε το 

πρότυπα ηλεκτρονικής µάθησης LOM. 

 ∆υνατότητα προσαρµογής του εκπαιδευτικού υλικού στις εξατοµικευµένες 

µαθησιακές ιδιαιτερότητες και προτιµήσεις 

 Παρoχή λογισµικού εργαλείου συγγραφής και διαχείρισης εκπαιδευτικού 

υλικού  

 
5.5 ΣΕΝΑΡΙΟ        

Ένα σενάριο αποτελεί µία λεπτοµερή, γραµµική, βήµα προς βήµα περιγραφή 

της συµπεριφοράς, ενός χρήστη µε συγκεκριµένο σκοπό, που εκτελεί συγκεκριµένες 

εργασίες, για αλληλεπίδραση µε συγκεκριµένα στοιχεία διασύνδεσης, για την 

ολοκλήρωση µιας ορισµένης εργασίας, σε µια συγκεκριµένη περίπτωση κάτω από 

συγκεκριµένες καταστάσεις εντός καθορισµένου χρόνου µε την καθοδήγηση 

συγκεκριµένης ανάδρασης από ένα υπολογιστικό σύστηµα.[WalterManer, 1997]. Η 

τεχνική του σεναρίου µπορεί να αποτελέσει µια διαδικασία περίληψης η οποία οδηγεί 

σε µια γραφική αναπαράσταση του προτεινόµενου συστήµατος. 
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 ΣΥΣΤΗΜΑ TM-TUTOR 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ  
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΓΝΩΣΗΣ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 
ΓΝΩΣΗΣ 

 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

 
Σχήµα  5.3: Αναλυτική παρουσίαση των υποσυστηµάτων 

Το υποσύστηµα διαχείρισης γνώσης περιλαµβάνει τις ενότητες υπηρεσιών 

επικοινωνίας και βοήθειας καθώς και την ενότητα διαχείρισης του συστήµατος και 

της ενότητας συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Η ενότητα διαχείρισης του 

συστήµατος  παρέχει στον διαχειριστή όλες τις απαραίτητες λειτουργικότητες για την 

αποτελεσµατική διαχείριση του συστήµατος καθώς επίσης και την δυνατότητα 

πρόσβασης σε όλο το υλικό του συστήµατος. Η ενότητα συγγραφής εκπαιδευτικού 

υλικού παρέχει τη δυνατότητα  προσθήκης των µεταδεδοµένων για την 

σηµασιολογική περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού. 

Το υποσύστηµα βάσης γνώσης αποτελείται από τους κανόνες προσαρµογής και 

εξατοµίκευσης του συστήµατος, την ενότητα του φοιτητικού µοντέλου, του 

παιδαγωγικού µοντέλου, το εννοιολογικό πεδίο γνώσης και  τη δεξαµενή των 

εκπαιδευτικών πληροφορικών πηγών.  Η ενότητα κανόνων προσαρµογής και 

εξατοµίκευσης περιλαµβάνει τους διαγνωστικούς κανόνες  που χρησιµοποιούνται για 

την επισήµανση παρανοήσεων του εκπαιδευόµενου, για την ενηµέρωση του µοντέλου 

του καθώς επίσης τους διδακτικούς κανόνες που καθορίζουν τι θα διδαχθεί ο 

εκπαιδευόµενος δεδοµένης της συγκεκριµένης γνωστικής του κατάστασης.  Η 

ενότητα του µοντέλου φοιτητή συλλέγει συγκεκριµένες πληροφορίες για κάθε 

µεµονωµένο χρήστη και αποτελεί την βάση για την προσαρµοστική λειτουργία του 

συστήµατος. Η ενότητα του παιδαγωγικού µοντέλου   είναι µια απεικόνιση της 
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διδακτικής  γνώσης  δηλαδή  της εκπαιδευτικής στρατηγικής και  της ακολουθιακής 

οργάνωσης της σειράς µαθηµάτων. Τέλος  η ενότητα του µοντέλου πεδίου γνώσης  

περιλαµβάνει την εννοιολογική δοµή του πεδίου γνώσης, δηλαδή την οντολογία του 

εκπαιδευτικού αντικειµένου η οποία περιέχει τις γνωστικές έννοιες και τις σχέσεις 

που µπορεί να υπάρχουν µεταξύ αυτών των εννοιών, για να χρησιµοποιηθούν ως 

βάση για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού.  

Το υποσύστηµα εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελείται από τέσσερις 

ενότητες: την ενότητα πιστοποίησης ταυτότητας, την ενότητα υπηρεσιών 

επικοινωνίας και βοήθειας, την ενότητα συλλογιστικής του συστήµατος και την 

ενότητα προσαρµοσµένης παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού (Σχήµα 5.3). Σκοπός 

της ενότητας πιστοποίησης είναι ο έλεγχος πρόσβασης των εγκεκριµένων χρηστών 

στο σύστηµα καθώς και η εγγραφή νέων χρηστών οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις.  Η ενότητα των υπηρεσιών επικοινωνίας και βοήθειας παρέχει την 

δυνατότητα εξοικείωσης του χρήστη µε το σύστηµα καθώς και την απρόσκοπτη 

πρόσβαση και διασύνδεση µε τις υποµονάδες οι οποίες απαρτίζουν το διαδικτυακό 

σύστηµα. Η ενότητα συλλογιστικής είναι υπεύθυνη για το λογισµό  και την 

προσαρµοστικότητα του συστήµατος µε σκοπό  να  παρουσιάζει το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό στο φοιτητή προσαρµοσµένο στις ανάγκες του και στις ιδιαίτερες 

προτιµήσεις του. Η ενότητα προσαρµοσµένης παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού 

δίνει την δυνατότητα εξατοµικευµένης απεικόνισης της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας 

λαµβάνοντας υπόψη τις προτιµήσεις και το προφίλ του φοιτητή.  

Στo σχήµα 5.4 παρουσιάζεται το λογικό διάγραµµα ροής του υποσυστήµατος  

εκπαιδευτικής διαδικασίας στο οποίο εµφανίζονται όλες οι πιθανές επιλογές του 

συστήµατος TM – TUTOR, οι οποίες παρέχονται  στους φοιτητές. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                  ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

 121

 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΣΕΛΙ∆Α 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ 
ΧΡΗΣΤΗ  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΣΕΛΙ∆Α 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΦΟΙΤΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΣΤ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΧΑΡΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΝΝΟΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 
Σχήµα  5.4: Λογικό διάγραµµα υποσυστήµατος εκπαιδευτικής διαδικασίας 
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5.6 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (προδιαγραφών) 
 

Στο στάδιο αυτό απεικονίζονται και αποσαφηνίζονται οι ανάγκες του χρήστη οι 

οποίες και αποτελούν τις απαιτήσεις (προδιαγραφές) του προς δηµιουργία 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Από το σύνολο αυτών των απαιτήσεων δηµιουργείται µια 

δοµηµένη απεικόνιση των προβληµάτων τα οποία το προτεινόµενο εκπαιδευτικό 

σύστηµα θα πρέπει να επιλύσει.  Ο καθορισµός των τελικών χρηστών του 

συστήµατος, καθορίζει ουσιαστικά τις επιµέρους απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το 

σύστηµα. Το σύστηµα TM-TUTOR θα πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες 

λειτουργίες/ υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: 

 Καθηγητής-Συγγραφέας: Ο καθηγητής-συγγραφέας είναι υπεύθυνος για τη 

δηµιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, τον καθορισµό της διδακτικής 

διαδικασίας και την προσθήκη των κατάλληλων  µεταδεδοµένων. 

  Φοιτητής: Κάθε φοιτητής θα έχει πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

που παρέχει το σύστηµα TM-TUTOR. Για την αναγνώριση του από το 

σύστηµα, θα πρέπει να έχει έναν κωδικό χρήστη (username) και έναν κωδικό 

πρόσβασης (password). 

 ∆ιαχειριστής: Έχει τη αρµοδιότητα για τη διαχείριση  και τη σωστή 

λειτουργία  του συστήµατος και θα πρέπει να έχει δυνατότητα  πρόσβασης σε 

όλο το υλικό του συστήµατος.  

Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη  ότι το προτεινόµενο σύστηµα  ηλεκτρονικής 

µάθησης είναι  βασισµένο στο διαδίκτυο περιγράφονται, οι µη λειτουργικές 

απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα τέτοιο σύστηµα  και οι οποίες συνδέονται 

κυρίως µε την αρχιτεκτονική του και αναφέρονται στην πρόσβαση την προσπέλαση 

και την διεπιφάνεια χρήστη. . 

Οι τελικοί αποδέκτες του συστήµατος µπορεί να µην έχουν εµπειρία σε  

πλατφόρµες ηλεκτρονικής µάθησης και αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρµογές. Για τον 

λόγο αυτό το σύστηµα θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµο και οι διεπιφάνειες 

των χρηστών  του συστήµατος θα πρέπει να είναι εύχρηστες και αποτελεσµατικές. Η 

πρόσβαση στο σύστηµα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα γρήγορη και ο  χρήστης θα 

πρέπει να µπορεί να έχει πρόσβαση  χωρίς υψηλές απαιτήσεις σε υλικό. Επίσης ένα 

λογισµικό εργαλείο που απευθύνεται στους τελικούς χρήστες θα πρέπει να είναι 

ανεξάρτητο πλατφόρµας 
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Στη συνέχεια καταγράφονται οι λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 

πληρούν τα τρία υποσυστήµατα και οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους όπως αυτά προαναφέρθησαν. 

Το υποσύστηµα εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να παρέχει: 

 Το περιβάλλον διεπαφής του φοιτητή, που πραγµατοποιεί την 

οριοθέτηση µεταξύ ανθρώπου και µηχανής, και απαιτεί ένα εργονοµικά 

προσαρµόσιµο προφίλ.  Η διεπαφή χρήστη πρέπει είναι απλή αλλά και 

λειτουργική προς τον φοιτητή και επιπλέον να παρέχει όλες τις απαραίτητες 

λειτουργικότητες για την πρόσβαση του στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του 

συστήµατος TM-TUTOR. 

 Το σύστηµα πρέπει να παρέχει στο φοιτητή ένα εύχρηστο γραφικό 

περιβάλλον το οποίο µπορεί ο φοιτητής να προσαρµόσει ανάλογα µε τις 

προτιµήσεις του. 

 Απαίτηση  είναι  να υπάρχουν σταθερές, λειτουργικές περιοχές της 

οθόνης που δεν παρουσιάζουν παρά ελάχιστες µεταβολές από τη µια οθόνη στην 

άλλη καθώς ο φοιτητής προχωρά στην εκπαιδευτική διαδικασία [Grabinger, 1993; 

Mehlmann, 1981,Hazen, 1985]. 

 Η αποτελεσµατική σχεδίαση οθόνης πρέπει να περιλαµβάνει πλήκτρα 

(Buttons) για την είσοδο και  έξοδο από το πρόγραµµα , για τη µετάβαση του 

φοιτητή στο επόµενο βήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε οθόνες 

βοήθειας, [Milheim & Lavix, 1992]. 

 Θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης των 

εγκεκριµένων χρηστών στο σύστηµα καθώς και την εγγραφή νέων χρηστών οι 

οποίοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 Το παρεχόµενο εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 

προσαρµογής στις ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή ως προς την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Θα πρέπει να  ενηµερώνει µε τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν   το 

µοντέλο του κάθε φοιτητή, και να θέτει  τα αιτήµατα προσαρµογής στο σύστηµα 

TM-TUTOR. 

Οι απαιτήσεις οι οποίες καταγράφηκαν για το υποσύστηµα διαχείρισης γνώσης 

συνοψίζονται σε προδιαγραφές ως εξής: 

 Θα πρέπει να παρέχει στον  διαχειριστή του συστήµατος το απαραίτητο 

εργαλείο για τη γενική διαχείριση και την καλή λειτουργία όλου του 

συστήµατος  
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 ∆υνατότητα στον καθηγητή-συγγραφέα δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού.  

 Βασική απαίτηση είναι η δηµιουργία µιας εύχρηστης και αποτελεσµατικής  

γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI-Graphical User Interface) µε σταθερή δοµή.  

 Η παροχή ενός παραθυρικού περιβάλλοντος διευκολύνει τον χρήστη  να 

εξερευνήσει όλες τις δυνατότητες που του προσφέρονται όπως:  η επεξεργασία, 

η αναπαράσταση και η πλοήγηση, η οπτικοποίηση, η χρήση κανόνων και 

διατύπωση επερωτήσεων  

 Ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την επεξεργασία και τη διαχείριση , πρέπει 

να επιτρέπει την εισαγωγή, τη δηµιουργία και την τροποποίηση των δοµικών 

στοιχείων . 

 Η διάδραση µε το χρήστη, οι διαφορετικοί τρόποι πλοήγησης και παραγωγής 

αποτελέσµατος, καθώς και η ταχύτατη ανάκληση πληροφοριών, καθιστούν τη 

διαδικασία της πλοήγησης πιο εύκολη. 

 ∆ιαφορετικές µορφές αναπαράστασης της πληροφορίας µε χρήση 

διαφορετικών επιπέδων λεπτοµερειών, οι οποίες εκθέτονται ταυτόχρονα σε 

ορισµένα παράθυρα, παρέχοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την πιο 

κατάλληλη αναπαράσταση σε κάθε δεδοµένο επίπεδο λεπτοµερειών.  

 Σε µια αποτελεσµατική αναπαράσταση και πλοήγηση, απαιτούνται ειδικές 

τεχνικές, διότι δεν περιέχει µόνο το µέρος της πλοήγησης, αλλά επίσης παρέχει 

µια εννοιολογική εικόνα των αποθηκευµένων δεδοµένων. Κάθε τεχνική 

εξυπηρετεί ένα δεδοµένο επίπεδο λεπτοµερειών. 

 θα πρέπει να διευκολύνει την αποτελεσµατική ανάκληση πληροφοριών µέσω 

της χρήσης κανόνων και ερωτηµάτων για ακόµα πιο γρήγορη πρόσβαση στις 

πληροφορίες. Η αναπαράσταση και η οπτικοποίηση θα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη τους κανόνες και τα ερωτήµατα ούτως ώστε να φιλτράρονται καλύτερα 

οι πληροφορίες.  

.  

 

5.7  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΜ – TUTOR 
 

 Μετά την καταγραφή των απαιτήσεων ακολουθεί σύµφωνα µε το 

σχεδιαστικό µοντέλο του σχήµατος ο σχεδιασµός του συστήµατος. Ο σχεδιασµός του 

συστήµατος αναφέρεται στις απαραίτητες γραφικές αναπαραστάσεις οι οποίες 
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απαιτείται να δηµιουργηθούν από το λογισµικό για την υλοποίηση των επιµέρους 

υποσυστηµάτων του συστήµατος.  

5.7.1  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Ο προσανατολισµός των ∆ΕΣ στην ενσωµάτωση  οντολογιών και στη χρήση 

προτύπων του Σηµασιολογικού Ιστού,  έχει ως συνέπεια την επιτακτική ανάγκη για 

λογισµικά εργαλεία συγγραφής, εκπαιδευτικών σειρών µαθηµάτων µε εννοιολογική 

δοµή, που θα παρέχουν την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης και κοινής χρήσης του 

εκπαιδευτικού υλικού. 

Καθώς  το σύστηµα TM-TUTOR χρησιµοποιεί την τεχνολογία των 

Θεµατικών Χαρτών (ΘΧ)  για τη σηµασιολογική περιγραφή όλων των δεδοµένων και 

την αναπαράσταση της γνώσης που εµπεριέχει, η εφαρµογή AΤop είναι ένα 

ολοκληρωµένο και εύχρηστο συγγραφικό εργαλείο λογισµικού µε σκοπό την 

αποτελεσµατική επεξεργασία και διαχείριση δεδοµένων µε τη χρήση του προτύπου 

των ΘΧ. 

 

5.7.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

Για να εντρυφήσει κάποιος στον κόσµο των θεµατικών χαρτών, πρέπει να 

λάβει υπόψη του  κάποιες βασικές λειτουργίες όπως: η δηµιουργία και  η 

επεξεργασία, η αναπαράσταση και η πλοήγηση, η οπτικοποίηση, η χρήση κανόνων 

και διατύπωση επερωτήσεων και το πρότυπο αποθήκευσης των ΘΧ. Στο σηµείο αυτό, 

και πριν από την σχεδίαση του υποσυστήµατος διαχείρισης γνώσης, θεωρείται 

σκόπιµο να αναπτυχθούν περιληπτικά οι προαναφερθείσες βασικές λειτουργίες των 

Θ. Χ, διότι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την δηµιουργία του υποσυστήµατος.  

 

5.7.1.1.1 ∆ηµιουργία και Επεξεργασία θεµατικών χαρτών 

Το πρότυπο των ΘΧ περιγράφει έναν µηχανισµό αναπαράστασης της 

πληροφορίας, την απαραίτητη δοµή της πληροφορίας καθώς και την οργάνωσή της 

σε  θέµατα (topics). Αυτά τα θέµατα έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (occurrence) και 

σχέσεις (associations) οι οποίες αναπαραστούν και καθορίζουν  την συνάφεια µεταξύ 

των θεµάτων (topics).    Ένα σύνολο θεµάτων και σχέσεων  αυτής της µορφής   ορίζει 

ένα ΘΧ. 

Η δηµιουργία ενός ΘΧ σύµφωνα µε τη γλώσσα σύνταξης ΧΤΜ θα µπορούσε 

να γίνει και σε ένα απλό επεξεργαστή κειµένου. Ένας σχεδιαστής/ συντάκτης ΘΧ 
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προκειµένου να γράψει σε κώδικα XTM πρέπει να έχει µια ρητή κατανόηση της 

σύνταξης και των προδιαγραφών  που ορίζει το συγκεκριµένο πρότυπο [ref ] Πρέπει 

επίσης να είναι πολύ προσεκτικός µε τετριµµένα θέµατα, όπως η σωστή διαµόρφωση 

του εγγράφου, η χρήση των σωστών ετικετών (tag) κλπ, που τον αποσπούν από τη 

συγκέντρωση στην ποιότητα και στην συνοχή του ΘΧ που είναι εξ ορισµού ένας 

δύσκολος στόχος [ ref ]. 

 Ως εκ τούτου, υπάρχει αναγκαιότητα για ένα εργαλείο λογισµικού  που να 

παρέχει µια εύχρηστη και αποτελεσµατική γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) που 

καθιστά τη διαδικασία δηµιουργίας ενός ΘΧ πιο διαισθητική, έτσι ώστε ο χρήστης να 

µπορεί να στρέψει την προσοχή του στη σηµασιολογία του ΘΧ παρά στο συντακτικό 

της γλώσσας ΧΤΜ. Ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την επεξεργασία και τη 

διαχείριση ΘΧ, πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή, τη δηµιουργία και την 

τροποποίηση των δοµικών στοιχείων του ΘΧ. 

5.7.1.1.2 Αναπαράσταση και πλοήγηση στους θεµατικούς χάρτες 
Η χρήση των θεµατικών χαρτών στην πλοήγηση σε µεγάλες οµάδες 

πληροφοριών, απαιτεί µια διεπιφάνεια που να είναι κατανοητή και εύχρηστη. Η 

διάδραση µε το χρήστη, οι διαφορετικοί τρόποι πλοήγησης και παραγωγής 

αποτελέσµατος, καθώς και η ταχύτατη ανάκληση πληροφοριών, κάνουν τη 

διαδικασία της πλοήγησης πιο εύκολη. 

Για µια αποτελεσµατική πλοήγηση, οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν να 

εστιάζουν σε κάθε σηµείο του θεµατικού χάρτη και να παρατηρούν τις ακριβείς 

λεπτοµέρειες που αφορούν σε κάθε συγκεκριµένο θεµατικό αντικείµενο. Για να 

παραχθούν διαφορετικές αντιπροσωπευτικές φόρµες, απαιτείται η χρήση 

διαφορετικών επιπέδων λεπτοµερειών, οι οποίες εκθέτονται ταυτόχρονα σε ορισµένα 

παράθυρα, παρέχοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την πιο κατάλληλη 

αναπαράσταση σε κάθε δεδοµένο επίπεδο λεπτοµερειών. Μια πρωτοποριακή έρευνα 

θα πρέπει να  περιέχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να ενηµερώνει τα 

αντικείµενα του θεµατικού χάρτη σε κάθε µία από αυτές τις φόρµες, και αυτόµατα  να 

ανανεώνει όλες τις άλλες φόρµες αναπαράστασης. 

 

5.7.1.1.3 Οπτικοποίηση θεµατικών χαρτών 

Σε µια αποτελεσµατική αναπαράσταση και πλοήγηση ενός θεµατικού χάρτη, 

απαιτούνται ειδικές τεχνικές, καθώς αυτός δεν περιέχει µόνο το µέρος της 
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πλοήγησης, αλλά επίσης παρέχει µια εννοιολογική εικόνα των αποθηκευµένων 

δεδοµένων. Η γραφική απεικόνιση και η δενδροειδής παρουσίαση αποτελούν 

βιώσιµες λύσεις στην αναπαράσταση του θεµατικού χάρτη. Ο θεµατικός χάρτης 

µπορεί να είναι ένα απλό γραφικό που να αποτελείται από κόµβους και τόξα, ενώ 

διαφορετικές µορφές και χρώµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να συµβολίζουν 

διαφορετικές διαστάσεις κόµβων και τόξων των γραφικών.  

Καθώς ένας θεµατικός χάρτης µπορεί να περιέχει εκατοµµύρια θεµάτων και 

συσχετισµών, είναι απαραίτητο να παρέχει γραφική οπτικοποίηση µε ένα πιο 

εξελιγµένο τρόπο. Οι τεχνικές οπτικοποίησης, όπως οι υπερβολικές δενδροειδείς 

παρουσιάσεις , τα σπιράλ, οι κωνοειδείς δενδροειδείς παραστάσεις, τα τοπία και οι 

δισδιάστατοι ή τρισδιάστατοι κόσµοι θεωρούνται πρακτικές λύσεις. Κάθε τεχνική 

εξυπηρετεί ένα δεδοµένο επίπεδο λεπτοµερειών. 

5.7.1.1.4 Κανόνες και ερωτήσεις στους θεµατικούς χάρτες 
Με το ίδιο τρόπο που µπορούν να ερωτηθούν συσχετισµένες βάσεις 

δεδοµένων, µια δοµηµένη ανάκληση δεδοµένων ενός θεµατικού χάρτη προσφέρεται 

στο συγγραφέα της ΘΧ µέσω της γλώσσας ΤOLOG. Με τη γλώσσα αυτή µπορούν να 

ερευνηθούν θεµατικοί χάρτες για θέµατα ορισµένων τύπων που συµµετέχουν σε 

ορισµένους συνδυασµούς συσχετισµών. Για να προστεθεί ένας προκαθορισµένος 

κανόνας, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η σχέση µεταξύ των παραµέτρων του 

κανόνα. Ένα εργαλείο λογισµικού για  διαχείριση ΘΧ θα πρέπει να διευκολύνει την 

αποτελεσµατική ανάκληση πληροφοριών µέσω της χρήσης κανόνων και ερωτηµάτων 

για ακόµα πιο γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες. Η αναπαράσταση και η 

οπτικοποίηση των δοµών του θεµατικού χάρτη θα πρέπει να λαµβάνει υπ΄όψη τους 

κανόνες και τα ερωτήµατα ούτως ώστε να φιλτράρονται καλύτερα οι πληροφορίες.  

 

5.7.1.1.5 Μορφοποίηση (Format) δεδοµένων αποθήκευσης 

Ένα ακόµα βασικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι τα πρότυπα 

αποθήκευσης των ΘΧ που θα υποστηρίζει το εργαλείο λογισµικού. Το ΧΤΜ είναι 

ένα πρότυπο που βασίζεται στο XML, µετακινείται εύκολα, και αποτελεί αποδεκτή 

λύση για µικρούς θεµατικούς χάρτες.  

Η OZONE βάση δεδοµένων OODBMS αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

διαχείρισης αντικειµονοστρεφών βάσεων δεδοµένων, είναι υλοποιηµένη στη γλώσσα 

Java, και διανέµεται  µέσω ανοιχτού κώδικα. Η χρήση τεχνολογίας βάσης δεδοµένων 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                  ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

 128

είναι καταλληλότερη για µεγαλύτερους θεµατικούς χάρτες, ενώ εκµεταλλεύεται το 

σταθερό δυναµικό των θεµατικών χαρτών.  

 

5.7.1.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές προδιαγραφές, οι απαραίτητες λειτουργίες που πρέπει 

να υποστηρίζει ένα ολοκληρωµένο εργαλείο συγγραφής και διαχείρισης γνώσης 

απεικονίζονται στο Σχήµα 5.5.     

 

Σχήµα  5.5α: Απαραίτητες λειτουργίες υποσυστήµατος διαχείρισης γνώσης 

 

Ο τρόπος λειτουργίας του υποσυστήµατος δίδεται στο Σχήµα 5.5.α. 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΩΝ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΧ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΧ

 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΧ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΧ 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΧ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΘΧ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΘΧ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΧ

 
Σχήµα  5.5α: Τρόπος λειτουργίας υποσυστήµατος διαχείρισης γνώσης 

 

Η βασική  οθόνη της διεπιφάνειας χρήστη χωρίζεται σε 4 πλαίσια (Σχήµα 5.6): 

Το πλαίσιο 1, περιλαµβάνει τη γραµµή εργαλείων και τη γραµµή βασικών πλήκτρων, 

οι οποίες παρέχουν στον χρήστη την υποστήριξη για τις βασικές λειτουργικότητες 

του συστήµατος, των βασικών εντολών και την παροχή βοήθειας. 

Στο Πλαίσιο 2  εµφανίζονται πληροφορίες για τα αρχεία τα οποίο διαχειρίζεται ο 

χρήστης, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να πλοηγηθεί στο υλικό του 

συστήµατος. 

 Στο πλαίσιο 3 εµφανίζονται τα δεδοµένα του συστήµατος δίνοντας τη δυνατότητα 

στο χρήστη για επεξεργασία, αναπαράσταση και  πλοήγηση,  οπτικοποίηση της 

πληροφορίας,  χρήση κανόνων και διατύπωση επερωτήσεων. 

 Υποστηρίζεται η ταυτόχρονη παρουσίαση δεδοµένων σε διαφορετικές µορφές 

αναπαραστάσεων, σε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµερειών, δίνοντας µε τον τρόπο αυτό 

την δυνατότητα  στο χρήστη να επιλέξει την καταλληλότερη οπτική, σε ένα δεδοµένο 

επίπεδο λεπτοµερειών, των πληροφοριών. 
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Τέλος στο Πλαίσιο 4 εµφανίζεται το παράθυρο «Ιδιότητες» (Panel Properties) όπου ο 

χρήστης επεξεργάζεται και διαχειρίζεται την πληροφορία του εκπαιδευτικού υλικού 

της βάσης γνώσης του συστήµατος TM-TUTOR. 

Σχήµα  5.6: Βασική οθόνη ATop 

 

5.7.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 

Το υποσύστηµα της βάσης γνώσης αποτελεί τον πυρήνα  του εκπαιδευτικού 

συστήµατος καθώς εδώ αποθηκεύεται και οργανώνεται η πλειοψηφία των 

πληροφοριών για τη λειτουργία του συστήµατος Ο σχεδιασµός και η δηµιουργία ενός  

διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος (∆ΕΣ) βασίζεται στον σαφή διαχωρισµό και 

την ανεξαρτησία του εκπαιδευτικού υλικού και της εκπαιδευτικής σειράς µαθηµάτων. 

Αυτό σηµαίνει ότι εφόσον ο συγγραφέας µιας εκπαιδευτικής σειράς µαθηµάτων 

καθορίσει τις εκπαιδευτικές έννοιες  που επιθυµεί να διδαχθούν κατόπιν έχει την 

δυνατότητα να προσφύγει στις εκπαιδευτικές πληροφορικές πηγές, που µαζί µε τα 

µεταδεδοµένα στοιχειοθετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Εποµένως οι έννοιες µέσω των 

µεταδεδοµένων συνδέονται µε τις πληροφορικές πηγές. Το παιδαγωγικό µοντέλο 

καθορίζει την αλληλουχία µε την οποία θα πρέπει να διδάσκονται οι εκπαιδευτικές 

έννοιες. Τα δεδοµένα που λαµβάνονται από το µοντέλο φοιτητή µε την βοήθεια των 

κανόνων καθώς και της µηχανής προσαρµογής και συµπερασµατολογίας παρέχουν 

την δυνατότητα προσαρµοσµένης και εξατοµικευµένης παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού υλικού σύµφωνα µε τις ανάγκες και προτιµήσεις του κάθε φοιτητή.  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΑ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3 

 
 
 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ- 
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ 4 

 
 
 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ 
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Σχήµα  5.7: Υποσύστηµα βάσης γνώσης 

Το υποσύστηµα της βάσης γνώσης  του εννοιολογικού ∆ΕΣ που προτείνεται στην 

παρούσα διατριβή αποτελείται από  5 τµήµατα  (Σχήµα 5.7).: 

1. Εννοιολογικό (οντολογικό) πεδίο γνώσης  

2. ∆εξαµενή εκπαιδευτικών πληροφορικών πηγών 

3. Παιδαγωγικό µοντέλο 

4. Μοντέλο φοιτητή 

5. Κανόνες προσαρµογής και εξατοµίκευσης  

Το  Εννοιολογικό (οντολογικό) πεδίο γνώσης  και η δεξαµενή εκπαιδευτικών 

πληροφορικών πηγών καθορίζουν την οντολογία του πεδίου γνώσης. Η λειτουργική 

σχεδίαση του υποσυστήµατος απεικονίζεται στο σχ. 5.7α   Στις ενότητες που 

ακολουθούν αναλύεται ο σχεδιασµός των τµηµάτων που απαρτίζουν τη βάση γνώσης.  

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 
ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 
ΓΝΩΣΗΣ 

 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
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Σχήµα  5.7α: Λειτουργική σχεδίαση του υποσυστήµατος βάσης γνώσης 

 

5.7.2.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΝΩΣΗΣ 
 

Σε µια σειρά µαθηµάτων  απαιτείται ο ορισµός του λεξιλογίου των εννοιών. 

Κάθε πληροφορική πηγή  πρέπει να διαθέτει µεταδεδοµένα που καθορίζουν 

λεπτοµερώς τις έννοιες που πρέπει να γνωρίζει φοιτητής  προκειµένου να κατανοήσει 

το έγγραφο. Αυτά είναι τα προαπαιτούµενα. Απαιτείται επίσης ο ορισµός των 

εννοιών που διδάσκει το έγγραφο (διδασκόµενα). Τέλος κάθε έγγραφο διαθέτει 

µεταδεδοµένα που περιγράφουν  επιπρόσθετες πληροφορίες  που αφορούν κάθε 

έγγραφο (πρόσθετα). Αυτοί οι τρεις τύποι µεταδεδοµένων, είναι οι µόνοι σχολιασµοί 

τους οποίους χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός να προσδιορίζει  ένα έγγραφο το οποίο 

γίνεται διαθέσιµο εντός µιας σειράς µαθηµάτων. 

Αν ληφθεί ένα σύνολο εγγράφων από µια πληροφορική πηγή τότε υπάρχει µια 

έµφυτη οντολογία. Για παράδειγµα, σε ένα βιβλίο, ένα κεφάλαιο µπορεί να 

χρησιµοποιεί έννοιες που παρουσιάστηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια αλλά δεν θα 

χρησιµοποιήσει έννοιες που θα εµφανιστούν σε επόµενα κεφάλαια στο βιβλίο. Τα 

µεταδεδοµένα του εγγράφου χρησιµοποιούνται από το σύστηµα για την εξαγωγή 

αυτής της οντολογικής πληροφορίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τµήµα αυτής της 

οντολογίας οφείλεται στην φύση του διδασκόµενου αντικειµένου. Άλλα τµήµατα της 
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οντολογίας οφείλονται  προσωπικά στον συγγραφέα. Είναι πιθανό δύο εξειδικευµένοι 

συγγραφείς να διαφωνούν σε τµήµα της οντολογίας σχετικά µε ορισµένα θέµατα στον 

τοµέα της ειδικότητάς τους. Παροµοίως, διαφορετικοί συγγραφείς πιθανόν να έχουν 

διαφορετική αντίληψη ως προς το τι είναι σηµαντικότερο και τον τρόπο συσχέτισης 

των πραγµάτων εντός ενός εκπαιδευτικού αντικειµένου. Όλοι αυτοί  οι παράγοντες 

συνεισφέρουν στην ύπαρξη διαφορετικών οντολογιών ως συνέπεια των συνόλων των 

εγγράφων που δηµιουργήθηκαν από διαφορετικούς συγγραφείς. 

Όταν τοποθετούνται µαζί αρκετά σύνολα εγγράφων τότε δηµιουργείται µια 

συγχωνευµένη οντολογία βασισµένη στις έννοιες που έχει ορίσει ο εκπαιδευτικός. 

Η οντολογία εξαρτάται από το λεξιλόγιο των εννοιών που ορίζεται από τον 

εκπαιδευτικό. Τα µεταδεδοµένα που δηµιουργούνται για κάθε έγγραφο ορίζουν τις 

σχέσεις µεταξύ των εννοιών στο λεξιλόγιο. Οι σχέσεις ενυπάρχουν στα έγγραφα αλλά 

ερµηνεύονται από τον δηµιουργό των µεταδεδοµένων και περιορίζονται από το 

χρησιµοποιούµενο λεξιλόγιο των εννοιών. Η χρησιµοποιούµενη εκπαιδευτική 

στρατηγική θα επηρεάσει επίσης την χρησιµοποιούµενη οντολογία. 

∆ιατηρώντας τα µεταδεδοµένα χωριστά από τα έγγραφα, το σύστηµα 

επιτρέπει τα ίδια έγγραφα να χρησιµοποιούνται σε πολλές σειρές µαθηµάτων. Τα 

µεταδεδοµένα ενός εγγράφου σε διαφορετικά µαθήµατα µπορεί να είναι διαφορετικά. 

Αυτό δίδει στον συγγραφέα µιας σειράς µαθηµάτων την ελευθερία να ερµηνεύσει 

έγγραφα µε τον τρόπο που νοµίζει καλύτερο. Είναι πολύ πιθανό ότι τα µεταδεδοµένα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
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που συνδέουν  οι διάφοροι συγγραφείς να έχουν σαν αποτέλεσµα µια εντελώς 

διαφορετική οντολογία από αυτήν που επεδίωκε ο αρχικός συγγραφέας.     

 

 

Σχήµα  5.8: ∆ηµιουργία οντολογιών 

 

Αυτό δίδεται στο Σχήµα 5.8. ∆ύο εκπαιδευτικοί  χρησιµοποιούν το σύστηµα 

για να δηµιουργήσουν την δική τους σειρά µαθηµάτων και ο ένας φαίνεται µε τα 

σκιασµένα στοιχεία ενώ ο άλλος µε τα λευκά. Αυτά τα έγγραφα αναπαρίστανται από 

την συλλογή σελίδων στο κέντρο του σχήµατος. Τα έγγραφα µε εσωτερική και 

εξωτερική γραµµοσκίαση σηµαίνει ότι χρησιµοποιούνται και από τις δύο σειρές 

µαθηµάτων. 

Οι έννοιες της σειράς µαθηµάτων αναπαρίστανται από τους καταλόγους δίπλα 

στην συλλογή εγγράφων. Και αυτοί επίσης διαθέτουν το διακριτικό γνώρισµα της 

εξωτερικής ή εσωτερικής γραµµοσκίασης που χρησιµοποιείται ως ένδειξη για τις δύο 

σειρές µαθηµάτων. Τα µεταδεδοµένα για την κάθε σειρά µαθηµάτων αναπαρίστανται 

µε έναν κατάλογο που συνδέει τα έγγραφα µε τις έννοιες. Τα µεταδεδοµένα για κάθε 

σειρά µαθηµάτων συνδέουν τα έγγραφα µε τις έννοιες και σχηµατίζουν διαφορετικές 

οντολογίες για κάθε σειρά µαθηµάτων. Οι οντολογίες είναι διαφορετικές διότι 

βασίζονται σε διαφορετικά σύνολα εγγράφων και χρησιµοποιούν διαφορετικά 

µεταδεδοµένα. 

Η οντολογία που δηµιουργείται τελικά επηρεάζεται από τρεις παράγοντες:  

Ο συγγραφέας των αρχικών εγγράφων τα δηµιούργησε µε ορισµένες 

προϋποθέσεις σχετικά µε το τι θεωρεί σηµαντικό και τι όχι. Οι συγγραφείς θα  

δηµιουργήσουν στα έγγραφά τους την οντολογία του γνωστικού αντικειµένου όπως 

αυτοί το βλέπουν και αυτή η οντολογία θα αντανακλάται στην τελική συλλογή των 

εγγράφων τους. Ο εκπαιδευτικός επηρεάζει επίσης την τελική οντολογία. Η επιλογή 

των εννοιών προς µοντελοποίηση και τα µεταδεδοµένα που δηµιουργούνται για κάθε 

έγγραφο παρέχουν στον εκπαιδευτικό µια αξιοσηµείωτη επιρροή στην τελική 

οντολογία. Τέλος η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζει την οντολογία µε τον τρόπο 

που παρεµβάλλεται στα µεταδεδοµένα . 
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5.7.2.1.1  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΓΝΩΣΗΣ 

Για τον σχεδιασµό του µοντέλου πεδίου γνώσης, από την άποψη των εννοιών και των 

συνδέσεων, αρχικά απαιτείται  ένα κοινό λεξιλόγιο των όρων που περιγράφουν τη 

βασική γνώση για τα επιλεγµένα θέµατα του γνωστικού πεδίου.  

Το εννοιολογικό πεδίο γνώσης   πρέπει να οργανώνει τα θέµατα του γνωστικού 

πεδίου  σε µια απλή οντολογία όρων. Θα παρέχει ένα κοινό λεξιλόγιο των όρων που 

περιγράφουν τη  γνώση για τα  θέµατα του εκπαιδευτικού αντικειµένου. Η 

δηµιουργία µιας οντολογίας αυτής της µορφής είναι σηµαντική καθώς περιλαµβάνει 

την απαρίθµηση των εννοιών και τις σχέσεις µεταξύ τους.  

Στην  διατριβή η οντολογία εκπαιδευτικού πεδίου περικλείει τις  έννοιες που 

απαρτίζουν το πεδίο γνώσης του µαθήµατος των Μικροϋπολογιστών, στο οποίο 

προσαρµόστηκε το σύστηµα  ηλεκτρονικής µάθησης. Η αναπαράσταση της 

οντολογίας θα στηριχθεί στο πρότυπο των ΘΧ. 

 

5.7.2.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 

ΠΗΓΩΝ 

 
Η δεξαµενή περιέχει τις εκπαιδευτικές πληροφορικές πηγές (τα αντικείµενα 

εκµάθησης) που σχετίζονται µε τις ορισθείσες έννοιες του εκπαιδευτικού 

αντικειµένου. Οι πληροφορικές πηγές µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι συνδεδεµένες µε 

τις έννοιες του εκπαιδευτικού πεδίου που περιγράφουν, αποσαφηνίζουν ή 

χρησιµοποιούν. Αν οι συνδεδεµένες πηγές διαθέτουν επίσης µια απεικόνιση µε 

ανεγνωρισµένα πρότυπα, και όχι µια ειδική εσωτερική απεικόνιση που καθορίζεται 

από το σύστηµα, αυτό θα επιβεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό υλικό της εφαρµογής 

είναι επαναχρησιµοποιήσιµο, ανταλλάξιµο και διαλειτουργικό.    

 

5.7.2.2.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Το εκπαιδευτικό υλικό σε επίπεδο δεδοµένων πληροφορικών πηγών, για 

λόγους απλότητας και διαλειτουργικότητας, αποτελείται από απλές ιστοσελίδες html 

οι οποίες και  αποτελούν το βασικό συστατικό στοιχείο του µαθησιακού υλικού του 

προτεινόµενου συστήµατος. 

Η παραδοσιακή µαθησιακή προσέγγιση που βασιζόταν µόνο σε κείµενο 

εµπλουτίζεται από µια νέα προσέγγιση που συνδυάζει εικόνες, ήχο και video [Barker 

& Tucker, 1990; Taylor 1992]. Η πληροφορία που παρουσιάζεται µε κείµενο πολλές 
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φορές αποτυπώνεται και εµπεδώνεται καλύτερα από τους εκπαιδευόµενους όταν 

εµπλουτίζεται µε εικόνες και µε οπτικοποιηµένο υλικό [Hooper &  Hannafin, 1988 

;Sponder & Hilgenfeld, 1994]. Επιπλέον, το video αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο 

σε κάθε εφαρµογή πολυµέσων.  Οι Hooper & Hannafin (1988) έχουν καταγράψει πως 

τα µέσα που χρησιµοποιούν συγχρόνως έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό (video) 

είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε βαθύτερη επεξεργασία σε σχέση µε το µέσο που 

περιορίζεται µόνο στο κείµενο.  

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε 

στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής εργασίας και αφορά στο µάθηµα των 

Μικρουπολογιστών- Μικροελεγκτών που διδάσκεται στο Τµήµα Ηλεκτρονικής του 

ΤΕΙΘ, είναι πολλαπλών µορφών παρουσίασης του µαθήµατος. Κάθε ιστοσελίδα 

µπορεί να περιέχει οποιοδήποτε είδος αρχείου σχετικό µε το περιεχόµενο όπως 

βίντεο, ήχο, εικόνες, τις κινούµενες εικόνες, παρουσιάσεις Power Point κ.λπ. 

Ειδικότερα  το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε ώστε να έχει τη µορφή ιστοσελίδων 

µόνο µε κείµενο και εικόνες,  (text), ιστοσελίδων µε παρουσίαση ppt, ή και προσθήκη 

video όπως απεικονίζεται στο Σχήµα  5.9 που ακολουθεί. 

 

Σχήµα  5.9: Απεικόνιση διαφορετικών µορφών ιστοσελίδων 

 

5.7.2.2.2  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
   

Κάθε πληροφορική πηγή εµπλουτίζεται και µε κατάλληλα µεταδεδοµένα για να 

διευκολυνθεί η µελλοντική της χρήση εντός του ακολουθιακού µοντέλου της 

εκπαιδευτικής σειράς.  Τα µεταδεδοµένα στο ΤΜ_TUTOR βασίζονται στα LOM 

(LOM IEEE P1484.12 Learning Object Metadata Working Group), που είναι και µια 

εικόνα της χρήσης ανεγνωρισµένων προτύπων δεδοµένων στα συστήµατα αυτά  

Αυτά τα µεταδεδοµένα δεν έχουν άµεση σχέση µε την εκπαιδευτική λειτουργία αλλά 

θεωρούνται απαραίτητα ώστε τα αντικείµενα εκµάθησης του συστήµατος να είναι 
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συµβατά µε το πρότυπο LOM,  και έτσι να επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα και η 

επαναχρησιµοποιήσιµοτητα. 

Στην προσέγγιση της παρούσης διατριβής, µια σειρά µαθηµάτων 

διαµορφώνεται από τα µαθήµατα (lesson), τις ενότητες (tutorial), τις ερωτήσεις 

αξιολόγησης (question) και  τέλος τις εκπαιδευτικές έννοιες (θέµατα) του πεδίου 

γνώσης, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε προηγούµενες ενότητες.  

Το µάθηµα είναι η βασική µονάδα του προτεινόµενου εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Κάθε µάθηµα είναι ένα αντικείµενο µάθησης (learning object).  Μπορεί 

να διαµορφωθεί από µία ή περισσότερες σελίδες HTML µε σύνδεση των σελίδων και 

µπορεί να περιέχει οποιοδήποτε είδος αρχείου σχετικό µε το περιεχόµενο όπως 

βίντεο, ήχο, εικόνες, τις κινούµενες εικόνες, παρουσιάσεις Power Point κ.λπ. Μία 

ενότητα µπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα µαθήµατα. Αντιστοιχεί σε ένα 

κεφαλαίο ενός βιβλίου. Ένα  ή περισσότερα µαθήµατα αντιστοιχούν σε µία 

εκπαιδευτική έννοια. Κάθε αντικείµενο αξιολόγησης είναι µια σελίδα html, η οποία 

περιέχει µία ερώτηση. Πέντε τέτοιες σελίδες αποτελούν ένα τεστ αξιολόγησης. Κάθε 

ερώτηση αξιολόγησης  αντιστοιχεί σε µία εκπαιδευτική έννοια της οντολογίας του 

πεδίου γνώσης. Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της 

ερευνητικής εργασίας, είναι πολλαπλών µορφών παρουσίασης του µαθήµατος. Κάθε 

ιστοσελίδα µπορεί να περιέχει οποιοδήποτε είδος αρχείου σχετικό µε το περιεχόµενο 

όπως βίντεο, ήχο, εικόνες, τις κινούµενες εικόνες, παρουσιάσεις Power Point κ.λπ.  

Επιπροσθέτως, κάθε ιστοσελίδα είναι πολλαπλών µορφών λεπτοµερειακής ανάλυσης 

και συνεπώς δυσκολίας. Τα µεταδεδοµένα που θα χαρακτηρίζουν κάθε αντικείµενο 

εκµάθησης  απεικονίζονται στο Σχήµα 5.10 που ακολουθεί 
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Σχήµα  5.10: Μεταδεδοµένα για κάθε αντικείµενο εκµάθησης 

 

5.7.2.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  
 

Το Παιδαγωγικό µοντέλο είναι στην πράξη µια απεικόνιση της διδακτικής  

γνώσης  δηλαδή  της εκπαιδευτικής στρατηγικής και  της ακολουθιακής οργάνωσης 

της σειράς µαθηµάτων. Η  µεθοδολογία σχεδιασµού σε αυτό το επίπεδο ουσιαστικά 

εµπεριέχει τις δραστηριότητες δηµιουργίας της σειράς µαθηµάτων.  

Το παιδαγωγικό µοντέλο οργανώνει την ακολουθιακή σειρά σε µια ιεραρχία 

θεµάτων, µαθηµάτων, τεστ και αξιολόγησης, τα οποία σχετίζονται  µε 

προαπαιτούµενες  και άλλες σχέσεις. Επιπλέον περιγράφει τις πηγές  εκµάθησης που 

απαιτούνται για να διδάξουν µια έννοια και  καθορίζει τις σχέσεις ακολουθίας του 

εκπαιδευτικού υλικού, οι οποίες λειτουργούν ως ο αρχικός οδηγός µέσω του 

γνωστικού πεδίου, ώστε να αποτελέσουν διδακτικά ολοκληρωµένες παρουσιάσεις και 

δραστηριότητες. 

Επίσης το παιδαγωγικό µοντέλο  εµπεριέχει τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών 

που αποθηκεύονται στο πεδίο γνώσης και τα κατάλληλα µεταδεδοµένα που µπορούν 

να περιγράψουν τις τεχνικές και τις παιδαγωγικές πτυχές των αντικειµένων 

εκµάθησης του µοντέλου πεδίου γνώσης. 

Με σκοπό την παραγωγή µιας ακολουθιακής οργάνωσης σειράς µαθηµάτων, ο 

συγγραφέας θα πρέπει: 1. να επιλέξει έννοιες από το µοντέλο του εκπαιδευτικού 

αντικειµένου και να τις ενσωµατώσει σε κεφάλαια της ακολουθιακής σειράς 

µαθηµάτων 2. να επιλέξει ειδικές ακολουθίες κεφαλαίων στην σειρά µαθηµάτων για 

την πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και 3. να αναθέσει εργασίες για 

κάθε κεφάλαιο στην σειρά µαθηµάτων.  

Βασική επιδίωξή της εκπαιδευτικής στρατηγικής που ακολουθεί το σύστηµα 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία  είναι: η σειρά παρουσίασης του εκπαιδευτικού 

υλικού να προσαρµόζεται στις διαφαινόµενες µαθησιακές ανάγκες και ικανότητες του 

εκάστοτε φοιτητή, µε βάσει πάντα τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

αντικειµένου και των προτιµήσεων του. 
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Όλες οι µαθησιακές θεωρίες και οι διδακτικές στρατηγικές υποστηρίζουν ότι 

η απόκτηση γνώσης µε επίκεντρο τον φοιτητή, αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο 

εκπαίδευσης που πρέπει να υποστηρίζεται από ένα συνεπές εκπαιδευτικό περιβάλλον 

ηλεκτρονικής µάθησης. 

Η γενικότερη εκπαιδευτική προσέγγιση που υιοθετείται δίνει τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευόµενο να επιλέξει ένα εκπαιδευτικό  στόχο και στην συνέχεια να τον 

στηρίζει σταδιακά στην επίτευξή του, αυξάνοντας το βαθµό δυσκολίας του υλικού 

και τις απαιτήσεις στην επίδοσή του. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο προτεινόµενο σύστηµα  είναι:  

Συµπεριφορική, διότι ενδείκνυται για την εκπαίδευση αρχαρίων φοιτητών: 

ρυθµός µάθησης καθορισµένος από την σχεδίαση, ξεκάθαρες απαντήσεις, άµεση 

απόκριση, γνώση των αποτελεσµάτων, ελεγχόµενη πορεία, µικρά βήµατα, προώθηση 

και επιβεβαίωση. 

 Νοητική (Cognitive) καθώς ο φοιτητής πρέπει να φέρει εις πέρας τις 

γνωστικές διαδικασίες (µάθηση µε τη πράξη). 

 Εποικοδοµητική (Constructive) υπό την έννοια ότι βοηθά κάθε φοιτητή για 

να δηµιουργήσει προσωπικές δοµές γνώσης. Οι νέες πληροφορίες γίνονται 

αντιληπτές και ερµηνεύονται κατά τρόπο µοναδικό, βασισµένο στην προγενέστερη 

γνώση του φοιτητή και τις εξατοµικευµένες προτιµήσεις και ανάγκες του.  

 

5.7.2.4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 
Όπως περιγράφηκε και στη µεθοδολογία σχεδιασµού, ένα ∆ΕΣ πρέπει να 

διαθέτει ένα µοντέλο φοιτητή (ΜΦ) που συλλέγει συγκεκριµένες πληροφορίες για 

κάθε µεµονωµένο χρήστη και είναι η βάση για την προσαρµογή του συστήµατος. Ένα 

ολοκληρωµένο ΜΦ θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις ιδιότητες, τη συµπεριφορά 

και τη γνώση των φοιτητών, πληροφορίες δηλαδή οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν  

την εκµάθηση και την αποδοτικότητά τους .  
Το µοντέλο φοιτητή το οποίο προτείνεται στην παρούσα διατριβή είναι 

δυναµικό και µακροπρόθεσµο και συνδυάζει  το µοντέλο επικάλυψης και το µοντέλο 

στερεοτύπου. Είναι δυναµικό καθώς το ΜΦ  ενηµερώνεται συνεχώς µε τις επίκτητες 

πληροφορίες.  Η χρήση αυτού του είδους µοντέλου εφαρµόζει δυναµικές τεχνικές 

που προσαρµόζονται σε κάθε βήµα στο χρήστη. Επιπλέον το ΜΦ είναι και  
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µακροπρόθεσµο (long-term) καθώς µεταφέρεται   µεταφέρονται από τη µια 

εκπαιδευτική σύνοδο στην επόµενη.  

  Πιο συγκεκριµένα το ΜΦ σχεδιάσθηκε και εφαρµόστηκε ως οντολογία 

εφαρµογής,  αποτελείται από 4 τµήµατα και αποθηκεύει τα παρακάτω αναφερόµενα 

στοιχεία για το φοιτητή: 

 

 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΤΥΛ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

 
 

Σχήµα  5.11: Μοντέλο φοιτητή 

 
 
Προσωπικά στοιχεία και υπόβαθρο φοιτητή 

Το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να αποθηκεύσει τα προσωπικά στοιχεία 

του φοιτητή, τον κωδικό για να εισαχθεί στο σύστηµα και κάποιες γενικές 

πληροφορίες.  Το υπόβαθρο ορίζεται ως όλες οι πληροφορίες  που σχετίζονται µε τον 

χρήστη και δεν αφορούν τη γνώση του σχετικά µε το γνωστικό πεδίο.   

Γνωστική κατάσταση 
Η γνώση του φοιτητή αποτελεί τον  βασικό οδηγό πίσω από την προσαρµογή 

του συστήµατος Το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη γνωστική 

κατάσταση  του φοιτητή, να ενηµερώσει το µοντέλο του και να τροποποιήσει την 

παρουσίαση και την αλληλεπίδραση αναλόγως.  

Ειδικότερα αποθηκεύονται στοιχεία σχετικά που αφορούν: 

 Το ιστορικό εκµάθησης: δηλαδή ποιες εκπαιδευτικές έννοιες έχει διδαχτεί ο 

φοιτητής και τη γνωστική του κατάσταση σε κάθε έννοια και  

 Τους βαθµούς στα τεστ αξιολόγησης  

 

Εκπαιδευτικός στόχος: τοπικός και συνολικός  
Οι εκπιαδευτικοί στόχοι µπορούν να είναι τοπικοί ή συνολικοί. Οι τοπικοί 

στόχοι µπορεί να µεταβάλλονται συχνά.  Ο συνολικός στόχος µπορεί να είναι ο 

στόχος εκµάθησης του χρήστη.   
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Μαθησιακά πρότυπα (Learning styles) 
Το µαθησιακό πρότυπο (Learning style) είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται  

για να περιγράψει τις τοποθετήσεις και τις συµπεριφορές που καθορίζουν το 

προτιµώµενο τρόπο εκµάθησης από τον εκπαιδευόµενο.  Αυτή η συσχέτιση και ένας 

κατάλληλος µηχανισµός επιλογής επιτρέπουν στο σύστηµα να παραδώσει µια 

εξατοµικευµένη σειρά µαθηµάτων. 

Κάθε φοιτητής έχει µια µοναδιαία ταυτότητα (identifier), ένα κωδικό χρήστη 

(username), ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το όνοµα του, το 

επώνυµο και µία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Επιπλέον ο φοιτητής επιλέγει το 

µαθησιακό πρότυπο που επιθυµεί από αυτά που προσφέρει το σύστηµα. Όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούµενες ενότητες το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να έχει τη 

µορφή ιστοσελίδων µόνο µε κείµενο και εικόνες,  (text), ιστοσελίδων µε παρουσίαση 

ppt, ή και προσθήκη video. 

Ο φοιτητής αποφασίζει αρχικά ποιος είναι ο εκπαιδευτικός του στόχος, δηλαδή το 

θέµα το οποίο επιλέγει προς εκµάθηση.  

Η παραπάνω δοµή φαίνεται στον Σχήµα 5.12   που ακολουθεί. 

 
Σχήµα  5.12:  ∆οµή του µοντέλου φοιτητή 

5.7.2.5 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ  

 Στα εκπαιδευτικά προσαρµοστικά συστήµατα υπερµεσών, η προσαρµογή 

επικεντρώνεται πρώτιστα στη δοµή πλοήγησης και στην κατασκευή των συνδέσεων 

και του περιεχοµένου κατά τέτοιο τρόπο ώστε η παρουσίαση να προσαρµόζεται στον 

κάθε  χρήστη. Ακόµη και στη γενικότερη κατηγορία προσαρµοστικών συστηµάτων 

πληροφοριών  Ιστού η εστίαση στην εφαρµοσµένη µηχανική πλοήγησης είναι 

σχετικά υψηλή. Στο ∆ΕΣ η προσαρµογή ορίζεται αρκετά διαφορετικά, καθώς η 

εξατοµίκευση δηµιουργείται κυρίως µέσω του προσδιορισµού των εκπαιδευτικών 

στόχων και της  εκπαιδευτικής αλληλουχίας. Η αποτελεσµατική αναπαράσταση της 
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γνώσης για κάθε τµήµα του εκπαιδευτικού περιεχοµένου που αντιπροσωπεύονται σε 

µια οντολογία , θέτει τις βάσεις για τη χρήση των  υπηρεσιών λογισµού όπως η 

εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 Οι κανόνες προσαρµογής και εξατοµίκευσης οφείλουν να παρέχουν τις 

επικοινωνιακές δοµές γνώσης  ούτως ώστε να προσαρµόζεται η παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού υλικού  σύµφωνα µε το µοντέλο του φοιτητή και το σύστηµα να 

εναλλάσσεται µεταξύ της  διδακτικής και της διαγνωστικής υποστήριξης του φοιτητή 

και σε κάθε συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα  Ειδικότερα περιλαµβάνουν τους 

διαγνωστικούς κανόνες  που χρησιµοποιούνται για την επισήµανση παρανοήσεων του 

εκπαιδευόµενου, για την ενηµέρωση του µοντέλου του καθώς επίσης τους 

διδακτικούς κανόνες που καθορίζουν τι θα διδαχθεί ο εκπαιδευόµενος δεδοµένης της 

συγκεκριµένης γνωστικής του κατάστασης και των ιδιαίτερων προτιµήσεων του.  

 Στην συγκεκριµένη προσέγγιση διακρίνονται σε 3 βασικά τµήµατα:  τον 

εκπαιδευτικό σχεδιαστή, τον εκπαιδευτικό αξιολογητή και τον εκπαιδευτικό βοηθό 

(Σχήµα 5.13). 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα  5.13:  ∆οµή κανόνων προσαρµογής και εξατοµίκευσης 

 

5.7.2.5.1 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ 
Περιέχει τους κανόνες για τη δηµιουργία της σχεδίασης και παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού υλικού βασισµένο στη γνωστική κατάσταση του µαθητή, 

(ακριβέστερα, από την διαφορά των υφισταµένων γνώσεων και του γενικού 

εκπαιδευτικού στόχου), στις διδακτικές στρατηγικές  και  στις προτιµήσεις του 

φοιτητή σχετικά µε το ύφος εκµάθησης (τον τρόπο παρουσίασης του εκπαιδευτικού 

υλικού) για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου που έχει επιλέξει.. Η 

ακολουθιακή οργάνωση της σειράς µαθηµάτων που εµπεριέχεται στο παιδαγωγικό 

µοντέλο καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το επόµενο εκπαιδευτικό υποσύνολο: την 

επόµενη έννοια, σύνολο εννοιών, κεφάλαια ή µαθήµατα προς διδασκαλία. Το έργο 

της επιλογής έννοιας αποτελεί ουσιαστικά την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ 
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σχεδίου που προσαρµόζεται στο φοιτητή µέσω της επιλογής και οργάνωσης των 

κατάλληλων εννοιών  

 

5.7.2.5.2 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 
Η υποµονάδα αξιολόγησης περιέχει κανόνες αξιολόγησης ώστε το σύστηµα 

να είναι σε θέση να  εκτιµά την απόδοση του φοιτητή βάσει της διάδρασης του µε το 

σύστηµα και να  ενηµερώνει αντίστοιχα το µοντέλο του, καταγράφοντας τη γνώση 

του για κάθε  έννοια και συµπληρώνοντας το µοντέλο του. Βάσει των αποκτηθέντων 

βαθµών συνάγεται το επίπεδο γνώσης  για κάθε έννοια του πεδίου γνώσης.  Το 

επίπεδο γνώσης του φοιτητή που ανήκει  στο αρχικό εκπαιδευτικό στάδιο θα πρέπει 

να είναι υψηλότερο ή ίσο µε το κατώτερο αποδεκτό επίπεδο γνώσης.  

Επιπροσθέτως κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας το σύστηµα 

που αξιολογεί το φοιτητή  του θέτει  ερωτήµατα σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

σχετικά µε έννοιες από προηγούµενες ενότητες και επανελέγχει τη γνωσιακή 

κατάσταση του. Η επέµβαση αυτή γίνεται  µε χρήση ενός αλγορίθµου και µε τη 

βοήθεια  πιθανοτήτων .  

 
5.7.2.5.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 

Το µοντέλο εµπεριέχει τους κανόνες για τον καθορισµό δράσεων του 

εκπαιδευτικού συστήµατος σε δεδοµένες περιστάσεις .Περιλαµβάνει τους κανόνες 

για το πότε  και πώς το σύστηµα θα δώσει εξηγήσεις, επιπλέον παραδείγµατα, 

υποδείξεις και βοήθεια στο φοιτητή που τις χρειάζεται.. Ένας συγκεκριµένος κανόνας 

πιθανόν να ελέγχει εάν ένας φοιτητής δεν έχει κατανοήσει µια προαπαιτούµενη 

έννοια και αν πράγµατι συµβαίνει αυτό, τότε προειδοποιεί τον φοιτητή και τον 

υποβοηθά µε µία σύνδεση στην έννοια αυτή.  

 

5.7.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Η βασική οθόνη της εφαρµογής, που αποτελεί την διεπιφάνεια χρήστη, 

σχεδιάστηκε ώστε να είναι απλή αλλά και λειτουργική προς τον φοιτητή και επιπλέον 

να παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργικότητες για την πρόσβαση του στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες του συστήµατος TM-TUTOR. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3 
 
 
 

ΧΑΡΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 
 
 

 
Σχήµα  5.14: Βασική οθόνη της εφαρµογής TUTOR 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η βασική οθόνη της εφαρµογής TUTOR  έχει την 

γενική δοµή που απεικονίζεται στο Σχήµα  5.14.  Η βασική οθόνη χωρίζεται σε  3 

λειτουργικά πλαίσια.  Το πλαίσιο 1, περιλαµβάνει τη γραµµή εργαλείων και τη 

γραµµή βασικών πλήκτρων οι οποίες παρέχουν στον χρήστη τις απαραίτητες 

λειτουργικότητες για την υποστήριξη των βασικών εντολών και την παροχή βοήθειας 

(Σχήµα 5.15). Το πλαίσιο 2 είναι υπεύθυνο για την ενότητα της παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου  ενώ στο πλαίσιο 3 εµφανίζεται ο χάρτης πληροφοριών  

που περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που εµπεριέχονται στο πεδίο γνώσης του 

συστήµατος ΤM-TUTOR.  

Γραµµή εντολών 

Γραµµή  πλήκτρων  

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
Σχήµα  5.15: Πλαίσιο 1 

H εισαγωγική ιστοσελίδα (Σχήµα 5.16) καλωσορίζει τον χρήστη και 

παρουσιάζει κάποιες γενικές πληροφορίες,  για τη διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη 

ή εισόδου ενός ήδη καταχωρηµένου χρήστη στο σύστηµα TM-TUTOR.  
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Σχήµα  5.16: Εισαγωγική ιστοσελίδα 

Στη συνέχεια (Σχήµα 5.17) ο χρήστης πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του ώστε 

το σύστηµα να πιστοποιήσει την ταυτότητά του.   

Σχήµα  5.17: Εισαγωγή στοιχείων 

 

Η καταχώρηση ενός  νέου φοιτητή στο σύστηµα ως εγκεκριµένου χρήστη 

πραγµατοποιείται µέσω της επιλογής «εγγραφή νέου χρήστη». Η ιστοσελίδα 

«Εγγραφή νέου χρήστη» εµφανίζει µία φόρµα όπου ο φοιτητής θα πρέπει να 

συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του στο σύστηµα. Ειδικότερα. 

Θα πρέπει να δηλώσει ένα κωδικό χρήστη ”username”, κωδικό πρόσβασης 

”password” που επιθυµεί, το Όνοµα και το Επίθετό του, ένα e-mail και το 

προτιµώµενο στυλ παρουσίασης µαθηµάτων ώστε το σύστηµα να είναι σε θέση να 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
 

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ 
ΧΡΗΣΤΗ 
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τον αναγνωρίζει κάθε φορά που εισέρχεται (Σχήµα 5.18).  Με την αποστολή των 

στοιχείων, τα δεδοµένα αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων στο µοντέλο φοιτητή,  

για τον µελλοντικό έλεγχο της πρόσβασης του φοιτητή στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

σύστηµα , αλλά και για την διαµόρφωση του µαθησιακού του προφίλ. 

 

Σχήµα  5.18: Εγγραφή νέου χρήστη  

 

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων του και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

πιστοποίησης της ταυτότητας του, ο φοιτητής εισέρχεται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Σχήµα 5.19). Η εισαγωγική ιστοσελίδα  της Εκπαιδευτικής διαδικασίας  

που εµφανίζεται στο πλαίσιο 2 (Παρουσίασης) ενηµερώνει τον φοιτητή για το 

περιεχόµενο και τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος. Παράλληλα, 

στο Πλαίσιο 3 εµφανίζονται όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο πεδίο γνώσης 

του συστήµατος ΤM-TUTOR. Η αναπαράσταση των θεµάτων ακολουθεί µια 

δενδρική δοµή. Στο δένδρο σηµειώνεται η πραγµατική θέση του φοιτητή την 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή και η ιεραρχική σχέση της µε τα υπόλοιπα θέµατα της 

ύλης, διευκολύνοντας την πλοήγηση στα περιεχόµενά του. (Milheim & Lavix, 1992). 

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
 

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

e_mail 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΥΛ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
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Σχήµα  5.19: Εισαγωγική σελίδα µαθηµάτων 

Ο φοιτητής µπορεί να δει την λίστα όλων των θεµάτων προς εκµάθηση,   και 

να επιλέξει το θέµα που επιθυµεί ως εκπαιδευτικό στόχο στο πλαίσιο 3. Στη συνέχεια 

το σύστηµα,  σύµφωνα µε το µοντέλο του φοιτητή και τους κανόνες που διέπουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία και την προσαρµογή του, θα  αποφασίσει ποιο είναι το 

επόµενο στάδιο για να πετύχει ο φοιτητής τον εκπαιδευτικό του στόχο. Θα καθορίσει 

δηλαδή τις εκπαιδευτικές ενότητες (Σχήµα 5.20)  και τα  τεστ αξιολόγησης (Σχήµα 

5.21) που  πρέπει να διδαχθούν στο φοιτητή ανάλογα µε τις µαθησιακές ανάγκες  και 

τις προτιµήσεις του. 

Σχήµα  5.20: Παρουσίαση µαθήµατος 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) 

 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3 
(ΧΑΡΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 
 
 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ 

∆ΕΝ∆ΡΟΕΙ∆Η ∆ΟΜΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) 

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3 
(ΧΑΡΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 
 
 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ 

∆ΕΝ∆ΡΟΕΙ∆Η ∆ΟΜΗ 
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Στο πλαίσιο 2 της βασικής οθόνης,  εµφανίζεται το πραγµατικό περιεχόµενο 

του αντικειµένου εκµάθησης που µπορεί να είναι ένα µάθηµα, µία ενότητα ή ένα τεστ 

αξιολόγησης. Η επιλογή των µαθηµάτων που σχετίζονται µε τα θέµατα που πρέπει να 

διδαχθεί ο φοιτητής εξαρτώνται από το επίπεδο λεπτοµέρειας και το τύπο 

παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Σχήµα  5.21 Παρουσίαση τεστ αξιολόγησης 

5.6.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
Ο σχεδιασµός του προτεινόµενου  ∆ΕΣ παρέχει τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασής του συστήµατος µε τον εκπαιδευόµενο σε όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να δηµιουργεί µαθήµατα µε δυναµικό τρόπο, τα 

οποία σταδιακά καλύπτουν το γνωστικό στόχο που έχει επιλέξει ο εκπαιδευόµενος, 

ακολουθώντας το γνωστικό του επίπεδο, το προτιµώµενο στυλ εκµάθησης, αλλά και 

την εξέλιξή του και τις εκάστοτε µαθησιακές του ανάγκες. 

Στο υποσύστηµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας εµπεριέχεται και η ενότητα 
συλλογιστικής (Σχήµα 5.22) .   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΕΣΤ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 2 
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) 

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 3 
(ΧΑΡΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 
 
 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ 

∆ΕΝ∆ΡΟΕΙ∆Η ∆ΟΜΗ 
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Σχήµα  5.22: Ενότητα συλλογιστικής 

 
Στην παρούσα διατριβή η ενότητα συλλογιστικής εµπεριέχει τον λογισµό του 

συστήµατος και  αποτελείται από τρία βασικά τµήµατα όπως φαίνεται και στο σχήµα: 

την µηχανή συµπερασµατολογίας, την µηχανή προσαρµογής και την µηχανή 

µοντελοποίησης φοιτητή (Σχήµα 5.23).  

 
 

Σχήµα  5.23: ∆οµικές µονάδες ενότητας συλλογιστικής 

 

5.6.2.1 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Η µηχανή συµπερασµατολογίας έχει ως στόχο την παραγωγή νέων 

γεγονότων (υπονοούµενα γεγονότα), από τα υφιστάµενα γεγονότα µε τη βοήθεια των 

λογικών συµπερασµάτων και τη χρήση κανόνων. Οι κανόνες εξαγωγής 

συµπερασµάτων δίνουν τη δυνατότητα για δηµιουργία νέων θεµάτων και σχέσεων 

βασισµένων στα ήδη υπάρχοντα. Με αυτό τον τρόπο το σύστηµα αποκτά ευφυΐα.  

Η µηχανή προσαρµογής αποτελεί τµήµα της µηχανής συµπερασµατολογίας,  

διαχειρίζεται τους κανόνες προσαρµογής και εξατοµίκευσης που υπάρχουν 

αποθηκευµένοι στο υποσύστηµα βάσης γνώσης και αποφασίζει για την κατάλληλη 

προσαρµογή του συστήµατος. 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΗ 
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Στην παρούσα προσέγγιση το ∆ΕΣ TM-TUTOR σχεδιάζεται ώστε να  

συγκεντρώνει τις εξής ιδιότητες προσαρµογής:   

Αρχικά να έχει  την δυνατότητα να τροποποιεί αυτόµατα το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον στην έναρξη κάθε εκπαιδευτικής συνόδου. Η τροποποίηση αυτή 

βασίζεται στα χαρακτηριστικά του φοιτητή που παραµένουν χωρίς τροποποιήσεις 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκµάθησης, όπως η γλώσσα της χρήσης, το 

προτιµώµενο στυλ εκµάθησης, κ.λπ... Τα χαρακτηριστικά αυτά , µπορούν να 

παρασχεθούν στο σύστηµα µέσω πχ  αρχικών ερωτηµατολογίων κατά την έναρξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το βασικό χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι ότι είναι προσαρµοστικό 

δηλαδή ότι  προσαρµόζει το µαθησιακό περιβάλλον µε βάση τα χαρακτηριστικά του 

φοιτητή που τροποποιούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, όπως η γνωστική κατάσταση του φοιτητή σε σχέση µε το εκπαιδευτικό 

θέµα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι που πρέπει να πετύχει, οι βαθµοί, κλπ. Το σύστηµα 

ανιχνεύει αυτά τα χαρακτηριστικά, µέσω ελέγχου και αξιολόγησης του φοιτητή.   

Η µηχανή προσαρµογής εφαρµόζει τους κανόνες προσαρµογής και 

εξατοµίκευσης για να αποφασίσει για το πώς θα συνεχιστεί περαιτέρω η εκπαιδευτική 

διαδικασία ή για να παραγάγει τις πληροφορίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε 

φοιτητή,  υπό µορφή ιστοσελίδας.  

Η προσαρµοστικότητα στο προτεινόµενο Εκπαιδευτικό Σύστηµα στοχεύει να 

υποστηρίξει τον εκπαιδευόµενο στη διάρκεια της µελέτης του, προσδίδοντας στο 

σύστηµα τη δυνατότητα να προσαρµόζεται δυναµικά ανάλογα µε τον εκπαιδευόµενο 

και την εξέλιξή του. Για την εξατοµίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπεύθυνοι 

είναι οι κανόνες προσαρµογής και εξατοµίκευσης του συστήµατος που 

χρησιµοποιούν το µοντέλο φοιτητή, το µοντέλο πεδίου γνώσης και το παιδαγωγικό 

µοντέλο ώστε να αποφασίζουν για τις προσαρµογές που πρέπει να γίνουν στη 

διαδοχή παρουσίασης των µαθηµάτων και των τεστ αξιολόγησης. Στο σχήµα  5.24 

που ακολουθεί απεικονίζεται το διάγραµµα ροής που απεικονίζει τη εκπαιδευτική 

διαδικασία και το ποιες λογικές διεργασίες εκτελούνται από τη µηχανή προσαρµογής 

και συµπερασµατολογίας για την ολοκλήρωση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Σχήµα  5.24: ∆ιάγραµµα ροής εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 
Το σύστηµα  κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα εµπεριέχει 

και µια διαδικασία επαναληπτικής αξιολόγησης του φοιτητή µε σκοπό να βελτιώσει 

τη γενική του απόδοση σχετικά µε έννοιες που ήδη έχει διδαχθεί καθώς και τη 

µαθησιακή του ικανότητα µέσω της συνεχούς επανάληψης.   

 

Επιπροσθέτως κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας το σύστηµα 

που αξιολογεί το φοιτητή,  του θέτει  ερωτήµατα σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

σχετικά µε έννοιες από προηγούµενες ενότητες και επανελέγχει τη γνωστική 

κατάσταση του. Η επέµβαση αυτή γίνεται  µε χρήση ενός αλγορίθµου και µε τη 

βοήθεια  πιθανοτήτων.  Ένας συγκεκριµένος κανόνας  θα ελέγχει εάν ένας φοιτητής 

δεν έχει κατανοήσει πλήρως µια προαπαιτούµενη έννοια και αν πράγµατι συµβαίνει 

αυτό, τότε θα προειδοποιεί τον φοιτητή και θα τον υποβοηθά µε µία σύνδεση στην 
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έννοια αυτή. Η διαδικασία αυτής της επαναληπτικής αξιολόγησης απεικονίζεται στο 

Σχήµα 6.25. 

Καθώς ο φοιτητής προχωρά στη µαθησιακή διαδικασία µιας εκπαιδευτικής ενότητας, 

το σύστηµα µέσω ενός διερευνητικού αλγορίθµου θα αποφασίσει αν θα δράσει. Στη 

συνέχεια  θα αποφασίσει µέσω ενός δεύτερου αλγορίθµου αν θα θέσει ένα ερώτηµα 

αξιολόγησης από τις προηγούµενες εκπαιδευτικές ενότητες και αν ναι από ποιες. Οι 

απαντήσεις του φοιτητή θα κρατηθούν και θα αναλυθούν από το σύστηµα.. Το 

αντίστοιχο γνωστικό προφίλ του φοιτητή θα ενηµερωθεί ανάλογα. Όταν ο φοιτητής 

επιτύχει τη βαθµολογία ΄5΄ για κάθε εκπαιδευτική ενότητα µιας συγκεκριµένης 

εκπαιδευτικής οµάδας, θεωρείται ότι απέκτησε ένα αρκετά καλό επίπεδο γνώσης της 

οµάδας αυτής και µπορεί να συνεχίσει κανονικά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σχήµα 5.25: ∆ιαδικασία επαναληπτικής αξιολόγησης  

 

 

Το σύστηµα θα αποφασίσει µέσω µιας πιθανότητας Pi
ask αν θα προχωρήσει στην 

διερευνητική εξέταση του µαθητή σε προηγούµενες έννοιες (εκπαιδευτικές ενότητες) 
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που ήδη έχει διδαχθεί ο φοιτητής.  Η  πιθανότητα αυτή  υπολογίζεται  σύµφωνα µε 

τον εξής αλγόριθµό: 

Pi
ask= (10-A)+ k +L > 2 *kmax*c 

 

Όπου 

k =η παράµετρος που αναπαριστά τον αριθµό των προηγούµενων εκπαιδευτικών 

ενοτήτων 

• Ai =η µαθησιακή ικανότητα του σπουδαστή σε µια συγκεκριµένη 

εκπαιδευτική ενότητα ι. 

• Α=η µέση µαθησιακή ικανότητα των φοιτητών για όλα τα προηγούµενα 

µαθήµατα 

• kmax =ο µέγιστος αριθµός εκπαιδευτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού 

συστήµατος 

• L=αναπαριστά τις φορές που το σύστηµα ζήτησε ερωτήσεις για να προωθήσει 

στον φοιτητή. Το σύστηµα αυξάνει το L κάθε φορά που το ερευνητικό τµήµα 

δεν ολοκλήρωσε την απαίτηση και παίρνει την τιµή 0 όταν το ερευνητικό 

τµήµα θέτει ερώτηση στον φοιτητή 

• c=τυχαίος παράγοντας 0-1 που προέρχεται από τη συνάρτηση τυχαίας 

γεννήτριας 

Αν το διερευνητικό τµήµα αποφασίσει να ζητήσει από τον σύστηµα να 

εκτελέσει την επαναληπτική αξιολόγηση, για να ερευνήσει περισσότερο τις γνώσεις 

του φοιτητή σε προηγούµενες εκπαιδευτικές ενότητες, η τρέχουσα εκπαιδευτική 

διαδικασία σταµατά, και η εφαρµογή, θα αποφασίσει αν θα θέσει ερώτηση στον 

φοιτητή και από ποια ενότητα. Η εφαρµογή ερευνά το µοντέλο του φοιτητή, εντοπίζει 

τις σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες στις οποίες έχει επίπεδο γνώσης. ∆ηλαδή έχει 

βαθµολογηθεί στο τεστ αξιολόγησης µε  Αj<6 και µέσω ενός δεύτερου αλγορίθµου 

υπολογίζει τις πιθανότητες να θέσει ερώτηση για κάθε προηγούµενη εκπαιδευτική 

ενότητα. 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι ο κάτωθι: 

Pj
q= Qj + Rj – Tj> c 

Όπου: 

• c= είναι ένας τυχαίος παράγοντας 0-10 που προέρχεται από µια συνάρτηση 

τυχαίας γεννήτριας 
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• Qj =είναι η πιθανότητα να τεθεί ερώτηση σύµφωνα µε το επίπεδο ικανοτήτων. Η 

παράµετρος αυτή παίρνει προκαθορισµένες τιµές που έχουν επιλεχθεί από τον 

καθηγητή ανάλογα µε το βαθµό του φοιτητή. 

• Tj =αναπαριστά τις φορές που το σύστηµα έχει επανυποβάλλει ερώτηση στο 

φοιτητή από τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα. 

• Rj =αναπαριστά τυχόν προηγούµενη αποτυχία του φοιτητή να απαντήσει στη 

συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα. 

 

Αν το σύστηµα αποφασίσει να θέσει µια ερώτηση από µια εκπαιδευτική 

ενότητα, η απάντηση του σπουδαστή θα κρατηθεί και θα αναλυθεί, και το αντίστοιχο 

γνωστικό µοντέλο του φοιτητή  θα ενηµερωθεί σχετικά . Αν ο φοιτητής αποτύχει και 

δεύτερη φορά και το Rj ισούται µε 2, θα αναγκαστεί να ξαναπαρακολουθήσει τη 

συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα και στο τέλος θα πρέπει να περάσει ξανά ένα νέο 

τεστ αξιολόγησης. 

Στην επόµενη εκπαιδευτική ενότητα το διερευνητικό τµήµα θα επαναλάβει τη 

διαδικασία και θα αποφασίσει αν θα επέµβει, και στη συνέχεια ο πράκτορας θα 

αποφασίσει µέσω του δεύτερου αλγορίθµου αν θα θέσει ερωτήσεις από προηγούµενες 

εκπαιδευτικές ενότητες και αν ναι, από ποια. Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα βοηθά 

το φοιτητή να βελτιώσει τη γενική του απόδοση στις προηγούµενες ενότητες καθώς 

και τη µαθησιακή του ικανότητα µέσω της συνεχούς επανάληψης. 

 
 

 

5.6.2.2 ΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΜΜΦ) 

 

Η µηχανή µοντελοποίησης φοιτητή  αποτελεί το τρίτο τµήµα της ενότητας 

συλλογιστικής. Ο ρόλος της ΜΜΦ είναι να αποθηκεύσει, να ανακτήσει, να 

επεξεργαστεί  και να ανανεώσει τις πληροφορίες που σχετίζονται µε το φοιτητή. 

Όταν o ο φοιτητής εγγραφεί στο σύστηµα για πρώτη φορά, δηµιουργείται το µοντέλο 

φοιτητή στο οποίο αρχικοποιούνται οι τιµές του βασισµένες σε ένα στερεότυπο 

µοντέλο. Το σύστηµα επιλέγει το στερεότυπο, βασισµένο στην αρχική 

αλληλεπίδραση του σπουδαστή µε το σύστηµα µέσω ενός αρχικού ερωτηµατολογίου.   

Το σύστηµα  βαθµιαία εισάγει άλλα χαρακτηριστικά στο ΜΦ βασισµένο στην κατ' 

εκτίµηση γνώση του φοιτητή, όπως ο βαθµός γνώσης, επίπεδο εµπειρίας, ύφος 
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εκµάθησης, επίπεδο λεπτοµέρειας, κ.λπ.. Οι τιµές αυτές   υπολογίζονται και 

προσαρµόζονται µε την εφαρµογή µιας οµάδας κανόνων και απλών λειτουργιών από 

το παιδαγωγικό µοντέλο. Οι τιµές ενηµερώνονται σε όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής συνόδου. Στο τέλος κάθε συνόδου, το σύστηµα αποθηκεύει το µοντέλο 

κάθε φοιτητή ως ΘΧ. Την επόµενη φορά που ο φοιτητής θα µπει στο σύστηµα, το 

σύστηµα θα ανακτήσει τα στοιχεία από τον αποθηκευµένο ΘΧ για να συνεχίσει ο 

φοιτητής την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TM-TUTOR 
 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η ανάλυση, η σχεδίαση µε τις 

προκαθορισθείσες προδιαγραφές και τέλος η υλοποίηση ενός διαδικτυακού 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε την χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες 

αυτές (σηµασιολογικό δίκτυο, οντολογίες και µεταδεδοµένα) παρέχουν την 

δυνατότητα ευκολότερης,  πιο γρήγορης και χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα συγγραφής 

και χρησιµοποίησης ενός συστήµατος αυτής της µορφής. Ακολουθώντας τις βασικές 

κατευθυντήριες γραµµές σχεδίασης που αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

υλοποιήθηκε το σύστηµα TM-TUTOR. Είναι ένα εννοιολογικό προσαρµοστικό 

διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο ενσωµατώνει την τεχνολογία των 

θεµατικών χαρτών, µε πιλοτική εφαρµογή στο αντικείµενο  µικροϋπολογιστές –

µικροελεγκτές. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κύρια στάδια υλοποίησης του 

συστήµατος. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται µε λεπτοµέρεια  τα 

στάδια και οι τεχνικές υλοποίησης των επιµέρους δοµικών τµηµάτων που απαρτίζουν 

το όλο σύστηµα. Ειδικότερα, περιγράφονται οι βασικές λειτουργικότητες και οι 

διεπαφές χρήστη που παρέχονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι διεπαφές  

προσφέρουν αντίστοιχα  στο χρήστη-φοιτητή  και στο χρήστη-καθηγητή/ διαχειριστή 

όλες τις απαραίτητες  υπηρεσίες  για να λάβει µέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία ή 

στην συγγραφή του προτεινόµενου συστήµατος διαδικτυακής µάθησης .  

 

6.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
Η ανάλυση και οι προδιαγραφές οι οποίες καθόρισαν τις κατευθυντήριες 

γραµµές σχεδίασης για την ανάπτυξη του συστήµατος που προτείνεται στην παρούσα 

διατριβή, αναπτύχθηκαν εκτενώς στο προηγούµενο κεφάλαιο. Το σύστηµα  βασίζεται 

στο σηµασιολογικό διαδίκτυο και χρησιµοποιεί τη τεχνολογία των θεµατικών χαρτών 

για την αναπαράσταση και τη διαχείριση της γνώσης.. Συνεπώς και η αρχιτεκτονική 

του συστήµατος βασίζεται στις τεχνολογίες του σηµασιολογικού δικτύου, που 

απεικονίζεται στην διαστρωµάτωση επιπέδων του σηµασιολογικού ιστού κατά B. L 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TM-TUTOR 

 151

(σχ. 3.6).Σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική αυτή, η γνώση σχολιάζεται σηµασιολογικά  

και οι οντολογικές γλώσσες χτίζουν πάνω σε αυτή την αναπαράσταση, η οποία 

επιτρέπει στα προγράµµατα (για παράδειγµα µηχανές αναζήτησης) τη συλλογιστική 

της γνώσης.   

H αρχιτεκτονική του συστήµατος (Σχήµα 6.1), διαχωρίζεται σε 5 επίπεδα 

λειτουργίας: 

 -Το επίπεδο δεδοµένων, το οποίο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό σε µορφή 

σελίδων html. 

 
 

Σχήµα 6.1: Λειτουργική αρχιτεκτονική του συστήµατος TM-TUTOR 
 

 
Σχήµα 6.1: Λειτουργική αρχιτεκτονική του συστήµατος TM-TUTOR 

  -Το επίπεδο γνώσης περιλαµβάνει όλες τις πηγές γνώσης που 

χρησιµοποιούνται και τις διαδικασίες της συλλογιστικής. Περιέχει τα 
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κωδικοποιηµένα δεδοµένα (µεταδεδοµένα) µε τη χρήση του προτύπου των θεµατικών 

χαρτών για τη σηµασιολογική περιγραφή τους και την αναπαράσταση της γνώσης 

που εµπεριέχουν. 

 

-Το επίπεδο συλλογιστικής που είναι το πιο σηµαντικό τεχνικά, υπό την 

έννοια ότι εµπεριέχει το σύστηµα σηµασιολογικής ανάκλησης, για την παραγωγή και 

την κωδικοποίηση των απαντήσεων του συστήµατος.  

     -Το επίπεδο επικοινωνίας που καθορίζει την ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ των επιπέδων   συλλογιστικής και   παρουσίασης. Πρέπει να διασφαλίζει την 

διάφανη και χωρίς λάθη επικοινωνία. 

   - Το επίπεδο Παρουσίασης αποτελεί την διεπιφάνεια που επιτρέπει στο 

χρήστη να αλληλεπιδρά µε το σύστηµα Η διεπαφή χρήστη απαιτεί  ένα εργονοµικά 

προσαρµόσιµο προφίλ το οποίο µπορεί ο χρήστης να προσδιορίσει ανάλογα µε τις 

προτιµήσεις του. 

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται  αναλυτική παρουσίαση της 

διαδικασίας υλοποίησης του συστήµατος  καθώς και των διεργασιών που συνδέουν 

τις δοµικές µονάδες. 

 
6.3.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΜ-TUTOR 

 Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές σχεδίασης που αναπτύχθηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο το σύστηµα αποτελείται από 3 υποσυστήµατα: διαχείρισης 

γνώσης,  βάσης γνώσης και  εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η λεπτοµερής µορφή της 

αρχιτεκτονικής του συστήµατος που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσης 

διατριβής, και ακολουθεί την λειτουργική αρχιτεκτονική 3-επιπέδων απεικονίζεται 

στο  Σχήµα 6.3. 
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∆ιεπαφή 1   
Φοιτητής   

∆ιεπαφή 2 
Φοιτητής

∆ιεπαφή 3  
Καθηγητής/∆ιαχειριστής

Αποστολή  
δεδοµένων Ανάκληση 

δεδοµένων
 

Προσαρµοσµένη παρουσίαση

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΠΙΠΕ∆Ο  
ΓΝΩΣΗΣ 

 

Θεµατικοί χάρτες  
και κανόνες 

 

 ΕΠΙΠΕ∆Ο  
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ 

  
Συγγραφή  

εκπαιδευτικού  
υλικού   

  
∆ιαχείριση  
γνώσης   

  
  

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ  

  
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ   

ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΙΤΗΤΗ   

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ   

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ  
ΓΝΩΣΗΣ   

 
 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ   

    

    

ΕΠΙΠΕ∆Ο

 ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
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Σχήµα 6.3 : Αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήµατος TM-TUTOR 

 

Οι δοµικές µονάδες που απαρτίζουν το σύστηµα περιγράφονται αναλυτικά 

στις επόµενες ενότητες.  

 

6.4  ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ(Εφαρµογή ΑΤop) 
Ο προσανατολισµός των ∆ΕΣ στην ενσωµάτωση  οντολογιών και στη χρήση 

προτύπων του Σηµασιολογικού Ιστού,  έχει ως συνέπεια την ανάγκη δηµιουργίας 

λογισµικών εργαλείων που χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες αυτές και βοηθούν  στην 

αποτελεσµατική συγγραφή εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας έγινε προφανές ότι τα λογισµικά εργαλεία των 

θεµατικών χαρτών που είναι δωρεάν και διαθέσιµα στους τελικούς χρήστες είναι 

περιορισµένα. Επιπλέον, αποδείχτηκε ανέφικτη η εύρεση ενός εύχρηστου εργαλείου, 

εκτελέσιµου σε παραθυρικό περιβάλλον, που να εφαρµόζει τη σύνταξη και τη δοµή 

των θεµατικών χαρτών και που δεν απαιτεί την εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή 

δικτύου. Καθώς  το σύστηµα χρησιµοποιεί την τεχνολογία των ΘΧ  για τη 

σηµασιολογική περιγραφή όλων των δεδοµένων  και την αναπαράσταση της γνώσης 

που εµπεριέχουν, η εφαρµογή AΤop είναι  ένα ολοκληρωµένο και εύχρηστο εργαλείο 

λογισµικού µε σκοπό την αποτελεσµατική επεξεργασία και διαχείριση δεδοµένων µε 

τη χρήση ΘΧ. 
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Το προτεινόµενο εργαλείο λογισµικής εφαρµογής σχεδιάστηκε και 

αναπτύχθηκε µε σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες των καθηγητών/ συγγραφέων και των 

διαχειριστών του προτεινόµενου συστήµατος.  

Στο σηµείο αυτό, και πριν από την υλοποίηση του ΑΤΟΡ θεωρείται σκόπιµο 

να γίνει µια αναφορά στα λογισµικά εργαλεία τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη του συστήµατος. 

Στη συνέχεια περιγράφεται η εφαρµογή AΤop και ερευνάται ο τρόπος 

αποτελεσµατικού χειρισµού στα βασικά θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη των 

θεµατικών χαρτών, ούτως ώστε να δώσει την δυνατότητα σε έναν συντάκτη/ 

διαχειριστή να εκµεταλλευτεί πλήρως τα πλεονεκτήµατα τους. 

 

6.4.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ATOP 

Η εφαρµογή Atop υλοποιήθηκε στη γλώσσα προγραµµατισµού Java  και έχει 

δηµιουργηθεί  κάτω από το προγραµµατιστικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών 

NetBeans Integrated Development Environment (IDE). 

 Η επιλεχθείσα γλώσσα προγραµµατισµού  ήταν η Java, και ειδικότερα οι 

εκδόσεις JSDK της SUN, λόγω της ευελιξίας τους σε διαφορετικά λειτουργικά 

συστήµατα ούτως ώστε να επιτευχθεί η ανεξαρτησία της πλατφόρµας σε σχέση µε 

την εφαρµογή. Η Java ευνοεί την ανάπτυξη δικτυακών εφαρµογών αφού παρέχει 

εξειδικευµένα πακέτα κλάσεων που υλοποιούν συγκεκριµένες δικτυακές λειτουργίες. 

Είναι µια αντικειµενοστρεφής  γλώσσα προγραµµατισµού, µε αποτέλεσµα ο κώδικας 

να είναι εύκολα αναβαθµίσιµος και επεκτάσιµος.  Ο κώδικας της Java λόγω της 

ύπαρξης του Java Virtual Machine εκτελείται σε µεγάλο αριθµό πλατφόρµων. Το API 

της Java παρέχει βιβλιοθήκες για τον έλεγχο πολλών παραµέτρων του συστήµατος. Η  

Java υποστηρίζει προγραµµατισµό σε επίπεδο διαχείρισης ΘΧ µε τη χρήση της 

βιβλιοθήκης TM4J, καθώς και το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων OZONE. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά της Java, καλύπτουν πλήρως της ανάγκες του συστήµατος 

που υλοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή τόσο για την απαραίτητη δικτυακή 

επικοινωνία, όσο και για την διάδραση µε τη βάση δεδοµένων.  

Το λογισµικό NetBeans Integrated Development Environment (IDE) είναι το 

πρώτο ολοκληρωµένο αναπτυξιακό περιβάλλον ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει τα 

εµπλουτισµένα χαρακτηριστικά της γλώσσας J2SE . Το δυναµικό περιβάλλον της 

Java IDE έχει όλα όσα οι σχεδιαστές εφαρµογών Java χρειάζονται για την ανάπτυξη 

λογισµικού ανεξαρτήτως πλατφόρµας στο διαδίκτυο. Είναι ένα ολοκληρωµένο και 
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βασισµένο στα πρότυπα αναπτυξιακό περιβάλλον µε όλες τις λειτουργίες κλειδιά σε 

ένα πακέτο, χωρίς να χρειάζεται  επιπρόσθετα plug-ins. Πρόκειται για λογισµικό 

ανοιχτού κώδικα και προσφέρει τη δυνατότητα στους προγραµµατιστές  να 

κατασκευάσουν και να προσθέσουν επιπλέον υποπρογράµµατα κώδικα. Η χρήση του 

περιβάλλοντος Netbeans διευκολύνει την επεκτασιµότητα  και την διαβαθµισιµότητα 

του λογισµικού καθώς επίσης και τη µελλοντική τµηµατική επέκταση των 

λειτουργιών του . 

Το NetBeans παρέχει ένα εκτεταµένο πλαίσιο λειτουργικοτήτων για τη 

δηµιουργία παραθυρικών περιβαλλόντων, δίνοντας την δυνατότητα στον 

προγραµµατιστή  να ασχοληθεί µε τη λογική διεργασίας του συστήµατος που 

υλοποιείται. Με τον τρόπο αυτό, καθιστά εφικτή τη δηµιουργία  εύχρηστων διεπαφών 

χρήστη (GUI), εµπλουτισµένων µε πολλές λειτουργίες. 

Η διαχείριση χαµηλού επιπέδου των θεµατικών χαρτών επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση 2 βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα της TM4J(έκδοση 0.9) και της TMAPI.  

Η TM4J (Topic Maps for Java),  είναι ένα πακέτο λογισµικού ανοικτού 

κώδικα, που υποστηρίζει το πρότυπο των ΘΧ. Παρέχει ένα ολοκληρωµένο 

περιβάλλον προγραµµατισµού εφαρµογών (API), που επιτρέπει στους 

προγραµµατιστές  να δηµιουργήσουν και να τροποποιήσουν  τους ΘΧ που επιθυµούν. 

Η µηχανή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διαχειριστεί τους ΘΧ που είτε βρίσκονται 

στην µνήµη είτε είναι αποθηκευµένοι. Στην δεύτερη περίπτωση η αποθήκευση 

γίνεται είτε σε µια αντικειµενοστρεφή βάση δεδοµένων τύπου ΟΖΟΝΕ, είτε σε µια 

σχεσιακή βάση δεδοµένων χρησιµοποιώντας τη λειτουργία χαρτογράφησης Hibernate 

O-R.  

Η TM4J υποστηρίζει:  

• Την χρήση και διαχείριση ερωτηµάτων και κανόνων βασισµένων στη 

γλώσσα διατύπωσης ερωτήσεων TOLOG  

• Την ανάλυση θέµατος από τα αρχεία τύπου XTM ή LTM,   

• Την εγγραφή των θεµάτων σε αρχεία τύπου XTM.   

• Τη συγχώνευση θεµατικών χαρτών 

Η TM4J είναι εύκολη στη χρήση και παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες 

για την διαχείριση του προτύπου των ΘΧ και την ενσωµάτωση τους στο 

προτεινόµενο σύστηµα TM-TUTOR . Επιπλέον, η µηχανή υποστηρίζει πλήρως την 

τρέχουσα έκδοση του περιβάλλοντος για εφαρµογές ΘΧ, TMAPI. Το TMAPI 

(Common Topic Map Application Programming Interface) είναι µια 
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προγραµµατιστική διεπαφή για την πρόσβαση και τον χειρισµό των δεδοµένων που 

περιέχει ένας ΘΧ.  

Για τη διαχείριση υψηλότερου επιπέδου των δοµικών συστατικών των 

θεµατικών χαρτών,  σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε  η υποµονάδα(module) Atop ώστε 

να χειριστεί τη  βιβλιοθήκη TM4J και να οργανώσει και να αναπαραστήσει τις 

πληροφορίες των θεµατικών χαρτών σε µια δοµή προσανατολισµένη προς το χρήστη. 

Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρµογή επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει, να δηµιουργεί και 

να χειρίζεται τις πληροφορίες των ΘΧ σε µια πιο κατανοητή µορφή από την αυστηρή 

δοµή του προτύπου της γλώσσας σύνταξης των ΘΧ XTM, όπως θα εξηγηθεί στις 

επόµενες παραγράφους. 

 

6.4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ATOP 

 

Η αρχιτεκτονική της εφαρµογής ATop απεικονίζεται  στο σχήµα  6.4 που 
ακολουθεί. 

 

 
Σχήµα 6.4:  Αρχιτεκτονική της εφαρµογής ATop 

 

 

Για να εγκαταστήσει ο χρήστης το απαραίτητο λογισµικό στον υπολογιστή 

του θα πρέπει να προµηθευτεί από την ιστοσελίδα  ένα πρόγραµµα εγκατάστασης 

(Atop_setup.exe). Το πρόγραµµα  είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο του 
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Εργαστηρίου Μικρουπολογιστές Ι, και διατίθεται δωρεάν στους εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες του συστήµατος ΤΜ-TUTOR (φοιτητές/ καθηγητές/ διαχειριστές). 

Επιπλέον ο χρήστης  θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένη στον υπολογιστή του 

τη Java Run Time Εnvironment (JRE) έκδοση 1.5 η µεταγενέστερη η οποία επίσης 

είναι ανοιχτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν, καθώς και να έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο από τον υπολογιστή του. Το πρόγραµµα Atop_setup.exe, θα εγκαταστήσει 

στον υπολογιστή του χρήστη ότι  χρειάζεται για να εκτελεστεί η εφαρµογή. 

Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα εγκατάστασης, θα εγκαταστήσει: 

1. το NetBeans platform και όλες τις βοηθητικές προς αυτό βιβλιοθήκες που 

χρειάζεται για να λειτουργήσει. 

2. το module ATop, δηλαδή το  πρόγραµµα το οποίο αναγκάζει το NetBeans 

platform να συµπεριφερθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει τις ανάγκες του χρήστη 

και να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τους ΘΧ, παρέχοντας όλες 

τις απαραίτητες λειτουργικότητες. 

3. τις TM4J και TMAPI  βιβλιοθήκες  που χρησιµοποιούνται από το 

πρόγραµµα ATop, ώστε το πρόγραµµα  να µπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσµατικά 

τους Θεµατικούς Χάρτες και τη γλώσσα TOLOG 

4. την Ozone client  βιβλιοθήκη που χρησιµοποιείται από την TM4J, για την 

αποθήκευση του ΘΧ. Αρχικά το πρόγραµµα  ATop επικοινωνεί µε τον εξυπηρετητή 

(Ozone server), και στην συνέχεια µεταφέρει την επικοινωνία στην TM4J 

βιβλιοθήκη, κατευθύνοντάς την ώστε όλα τα αποτελέσµατα και οι αναζητήσεις να 

γίνονται µέσω αυτής της επικοινωνίας. 

Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες και οι 

διεπαφές χρήστη που παρέχονται από την εφαρµογή ATop. 

 

6.4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ATOP 

Βασική οθόνη 

Ακολουθώντας τις σχεδιαστικές προδιαγραφές, η  βασική  οθόνη του υποσυστήµατος, 

η οποία και αποτελεί την διεπιφάνεια του χρήστη / συγγραφέα δίδεται στο Σχήµα 6.5 

και χωρίζεται σε 4 πλαίσια . Στο πλαίσιο 3  ανοίγει το παράθυρο πλοήγησης «TM-

Explorer” όπου  εµφανίζονται τα δεδοµένα του ΘΧ, δίνοντας τη δυνατότητα στο 

χρήστη για επεξεργασία, αναπαράσταση και  πλοήγηση,  οπτικοποίηση της 

πληροφορίας,  χρήση κανόνων και διατύπωση επερωτήσεων. Τέλος στο Πλαίσιο 4 
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εµφανίζεται το παράθυρο «Ιδιότητες» «Panel Properties» όπου ο χρήστης 

επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τα δοµικά στοιχεία του ΘΧ. 

 

 
Σχήµα 6.5:  Η βασική οθόνη της εφαρµογής ATop 

 

∆ηµιουργία αρχείου θεµατικού χάρτη 

Ένα σηµαντικό θέµα που λήφθηκε υπόψη κατά την ανάπτυξη του AΤop ήταν  

το πρότυπο που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία αρχείων.  

 
Σχήµα 6.6:  ∆ηµιουργία Νέου Αρχείου 
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Ο χρήστης επιλέγοντας από το µενού εντολών «File- New…», έχει τη 

δυνατότητα να δηµιουργήσει 2 διαφορετικά είδη αρχείων (Σχήµα 6.6):  

 Αρχείο ΧΤΜ:  αποθήκευση βασισµένη στο πρότυπο ΧΤΜ, το οποίο 

µετακινείται εύκολα και αποτελεί καλή λύση για µικρούς θεµατικούς 

χάρτες. 

• AΤop project: αποτελεί ιδιαίτερη µορφοποίηση του ΑΤop που µπορεί 

να χειριστεί διαφορετικούς θεµατικούς χάρτες ταυτόχρονα. Υποστηρίζει τη 

συγχώνευση και αποθήκευση των αρχείων ΘΧ σε βάση δεδοµένων ΟΖΟΝΕ. 

Αποθηκεύει συγχρόνως το αρχείο που περιέχει τους κανόνες, καθώς και τα 

ερωτήµατα που δηµιουργεί ο χρήστης µε χρήση της γλώσσας TOLOG.  

 

Θέµατα αναπαράστασης και πλοήγησης ΘΧ 

Στο περιβάλλον ΑΤop, ανοίγοντας ένα αρχείο τύπου “ATop project”, 

εµφανίζονται αριστερά, το όνοµα του αρχείου, τα αρχεία XTM που περιέχει,  τα 

αρχεία κανόνων και τα ερωτήµατα που ανήκουν στο ίδιο project (Σχήµα 6.7) . 

 
Σχήµα 6.7:  Εµφάνιση των πληροφοριών του αρχείου 

 

Στην περιοχή TM Εxplorer εµφανίζονται οι πληροφορίες του αρχείου ΧΤΜ  

και αναπαριστώνται ως δέντρο µε κόµβους και υποκόµβους. Το δέντρο αυτό είναι 
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επεκτάσιµο. Για καλύτερη ανάγνωση του πεδίου γνώσης, χρησιµοποιούνται διάφορες 

εικόνες για τον εντοπισµό διαφορετικών ειδών αντικειµένων του θεµατικού χάρτη.  

Η µηχανή ATop (ATop Engine) (Σχήµα 6.4) οργανώνει τις πληροφορίες  του 

ΘΧ, σε µια δοµή προσανατολισµένη προς το χρήστη, και σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

της δοµής ΧTM .Με αυτόν τον τρόπο το ATop µπορεί να απεικονίσει µια 

συγκεκριµένη γνώση µε ένα αναγνωρίσιµο τρόπο. Επίσης, µπορεί να καταστήσει την  

µη αναγνωρίσιµη γνώση, σαφή στον χρήστη µέσω της εξαγωγής πληροφοριών από το 

αρχείο ΧTM και της αναπαράστασής τους σε µια πιο κατανοητή µορφοποίηση. 

Η εφαρµογή υποστηρίζει διαφορετικές µορφές αναπαραστάσεων, σε 

διαφορετικά επίπεδα λεπτοµερειών, παρουσιάζοντας διαφορετικά παράθυρα 

ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτό παρέχει την δυνατότητα  στο χρήστη να επιλέξει την 

καταλληλότερη οπτική σε ένα δεδοµένο επίπεδο λεπτοµερειών, των πληροφοριών 

που εµπεριέχει ο ΘΧ: π.χ. Θέµατα, Τύποι Θεµάτων, Τύποι  Ιδιαίτερων 

Χαρακτηριστικών,  Τύποι Μελών, Τύποι Σχέσεων, Σχέσεις ή ΄Ολα τα θέµατα. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόµα ο χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί, να αλλάξει το θεµατικό χάρτη σε 

κάθε µία από αυτές τις οπτικές, και αυτόµατα να ανανεώσει και να ενηµερώσει τις 

πληροφορίες του ΘΧ σε όλες τις προσφερόµενες άλλες φόρµες αναπαράστασης. 

Ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει τον κάθε κόµβο και να επιλέξει να δει 

όλες τις πληροφορίες που αφορούν το επιλεγµένο κόµβο (Σχήµα 6.8). Για 

παράδειγµα, εάν ο επιλεγµένος κόµβος είναι ένα θέµα (topic), όλες οι πληροφορίες 

σχετικά µε τη φύση και το ρόλο του θέµατος θα γίνουν διαθέσιµες στην περιοχή TM- 

Εxplorer (Σχήµα 6.7). Όλες οι ιδιότητες του επιλεγµένου αντικειµένου του ΘΧ, 

αναπαριστώνται σε επεξεργάσιµη µορφή στο παράθυρο «Ιδιότητες» στο δεξί τµήµα 

Σχήµα 6.8:  Επιλογή εµφάνισης πληροφορίας για ένα topic 
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της οθόνης στο παράθυρο «Ιδιότητες» (Panel Properties) (Σχήµα 6.7). Με αυτόν τον 

τρόπο το AΤop επιτρέπει την απλή διαδραστική πλοήγηση και έρευνα µέσα σε όλα τα 

διαθέσιµα σχήµατα του «θέµατος». 

 

Θέµατα επεξεργασίας 

∆ιατηρώντας  τις βασικές αρχές σχεδιασµού σχετικά µε τα θέµατα 

επεξεργασίας, το AΤop προσφέρει όλες τις απαραίτητες λειτουργικότητες στον 

χρήστη, για αποτελεσµατική επεξεργασία και διαχείριση των δοµών θεµατικών 

χαρτών. 

Με την ενεργοποίηση του χειριστηρίου (mouse), οι χρήστες µπορούν: να 

χρησιµοποιήσουν τον επεξεργαστή AΤop για να δηµιουργήσουν, να αλλάξουν και να 

ενηµερώσουν θέµατα, σχέσεις, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  και άλλα δοµικά στοιχεία 

των θεµατικών  χαρτών, και τελικά να τα µετατρέψουν στην αντίστοιχη ΧΤΜ 

µορφοποίηση τους. Η µηχανή ΑΤop, έχει υλοποιηθεί για να διευκολύνει το 

διαχειριστή των ΘΧ να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο και να απλοποιεί τη 

διαδικασία επεξεργασίας. Επιπρόσθετα, το ΑΤοp παρέχει το παράθυρο «Ιδιότητες» 

(Panel Properties) και το πλαίσιο διαλόγου «Επιλογή θέµατος» (Choose a topic dialog 

box), τα οποία βοηθούν το χρήστη να δηµιουργήσει ένα νέο «αντικείµενο θεµατικού 

χάρτη» µε έναν πιο διαισθητικό τρόπο, όπως θα περιγραφεί στις ακόλουθες 

παραγράφους. 

∆ηµιουργία νέου θέµατος(topic) 

Για να προσθέσει ένα νέο θέµα, ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει το δεξί 

πλήκτρο του χειριστηρίου στην επιλογή  «All Topics» και στη συνέχεια ενεργοποιεί 

και πάλι το ίδιο πλήκτρο για να επιλέξει την εντολή «Add (Create) New Topic».  

 
Σχήµα 6.9:  ∆ηµιουργία νέου topic 

Το ΑΤop ζητά µια ταυτότητα (Topic ID) και ένα όνοµα (Topic name)  (Σχήµα 

6.9) και στη συνέχεια  δηµιουργεί το νέο θέµα (topic) και το εµφανίζει  στα δεξιά στο 
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παράθυρο «Ιδιότητες» (Σχήµα 6.7). Σε αυτό το παράθυρο ο χρήστης µπορεί να 

προσθέσει όλες τις ιδιότητες που αφορούν το συγκεκριµένο θέµα. Για παράδειγµα αν 

θέλει να προσθέσει έναν «τύπο θέµατος» µπορεί να κάνει ενεργοποιήσει την επιλογή 

που υπάρχει στη γραµµή τύπου θέµατος και θα ανοίξει ένα νέο πλαίσιο διαλόγου 

(Σχήµα 6.10). 

 
Σχήµα 6.10:  Το πλαίσιο διαλόγου «Επιλογή θέµατος» 

Το πλαίσιο διαλόγου «Επιλογή θέµατος» προσφέρει τρεις επιλογές: «Σχέσεις 

θεµάτων», «∆ηµιουργία Νέου Θέµατος» και «Έρευνα TOLOG», µε σκοπό να 

διευκολύνει το χρήστη στην επιλογή του θέµατος που θέλει να προσθέσει. Οι 

«Σχέσεις θεµάτων» παρέχουν στο χρήστη µια δεξαµενή προκαθορισµένων θεµάτων. 

Εναλλακτικά, ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα νέο θέµα ή να βρει το θέµα που 

αναζητά χρησιµοποιώντας ερωτήσεις TOLOG, για µια πιο  σύνθετη ανάκληση 

πληροφοριών. Αν ο χρήστης προσθέσει σαν τύπο θέµατος ένα θέµα που δεν έχει 

ακόµη καθοριστεί (σαν τύπος θέµατος), το ΑΤop το  θεωρεί σαν νέο τύπο θέµατος 

και το προσθέτει στον κατάλογο των “topic types”. Αντίστοιχα ο χρήστης µπορεί να 

δηλώσει ”occurrence type” και “occurrences” 

Για να προσθέσει ο χρήστης το όνοµα, και τα πεδία «subject» και “subject 

indicator”, ενεργοποιεί το αντίστοιχο πλήκτρο δεξιά από κάθε πεδίο, και εµφανίζεται 

ένα πλαίσιο κειµένου  όπου µπορούν να προστεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. 

 

∆ηµιουργία νέου συσχετισµού (Association) 

Οι συσχετισµοί µεταξύ θεµάτων δηµιουργούνται ως δοµικά στοιχεία της 

τάξης “Association”. Η τάξη MEMBER χρησιµοποιείται για να ορίσει το ρόλο 

(ROLE)  κάθε µέρους του συσχετισµού, και των θεµάτων που παίζουν αυτόν τον 
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ρόλο. Η µηχανή ATop Engine, οργανώνει και διαχειρίζεται τις πληροφορίες σε µια 

δοµή προσανατολισµένη προς το χρήστη, και επιτρέπει έτσι στο διαχειριστή του ΘΧ 

να δηµιουργεί συσχετισµούς καθορίζοντας απλά για κάθε θέµα,  τους ρόλους (Role), 

τα µέλη (Μember) και τους παίκτες που παίζουν αυτούς τους ρόλους (Role Player). 

Στη συνέχεια διαχειρίζεται τη µηχανή TM4J, και δηµιουργεί όλη την απαραίτητη 

δοµή ώστε το αρχείο ΧΤΜ να δηµιουργήσει το νέο συσχετισµό. Για κάθε νέα σχέση 

ο χρήστης µπορεί να καθορίσει τον τύπο συσχετισµών (association type), ένα ή 

περισσότερα µέλη (Members) και  τους ρόλους (Roles) που παίζουν στη σχέση. 

 

  

 

 

 

 

 

Για παράδειγµα, για να δηµιουργήσει ο χρήστης µια νέα σχέση, ενεργοποιεί 

το δεξί πλήκτρο του χειριστηρίου πάνω στο τόξο “Associations” και  επιλέγει “Add 

(Create Association)”. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Create an association»,  

όπου ο χρήστης ορίζει το µοναδικό όνοµα της νέας σχέση (Association ID) και το 

τύπο της νέας σχέσης. (Association Type) (Σχήµα 6.11).   

Η νέα σχέση ορίστηκε και η επεξεργάσιµη µορφή της εµφανίζεται στο 

πλαίσιο «Ιδιότητες panel», όπου ο χρήστης µπορεί αντίστοιχα να προσθέσει έναν 

τύπο συσχετισµού, χρησιµοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου «Επιλογή θέµατος» (Σχήµα 

6.12). Ο χρήστης µπορεί να εισάγει έναν προκαθορισµένο τύπο συσχετισµού ή να 

εισάγει ένα νέο, ενώ το ΑΤop θα τον προσθέσει στον κατάλογο «Association type» 

για µελλοντική χρήση. 

Η νέα σχέση εµφανίζεται, και στη συνέχεια ο χρήστης ενεργοποιώντας το δεξί 

πλήκτρο πάνω στη σχέση, µπορεί να επιλέξει να προσθέσει Μέλη (Members) για 

αυτή τη σχέση. Με την επιλογή αυτή ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου“Choose a topic for 

Member type ”, δίνοντας στο χρήστη την δυνατότητα να δει τα υπάρχοντα θέµατα για 

να εντοπίσει αυτό που ψάχνει ή να δηµιουργήσει ένα νέο θέµα. Με αυτόν τον τρόπο ο 

χρήστης επιλέγει τα θέµατα που επιθυµεί να προσθέσει ως µέλη στη σχέση (Σχήµα 

6.12). 

Σχήµα 6.11:  ∆ηµιουργία νέας σχέσης 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TM-TUTOR 

 165

 

 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ορίστηκαν τα θέµατα «teaching subject» και 

«required subject» ως µέλη της νέας σχέσης. Στη συνέχεια, µε ενεργοποίηση του 

δεξιού πλήκτρου στον ρόλο «teaching subject» η εφαρµογή ανοίγει το πλαίσιο 

διαλόγου «Choose a topic» και το AΤop καθοδηγεί το χρήστη να επιλέξει τον παίκτη 

(Role Player) για αυτόν τον ρόλο, π.χ.  η σχέση “ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ”  (Σχήµα 6.13). 

Τέλος, ενεργοποιώντας το δεξί πλήκτρο στο «required subject», ο χρήστης επιλέγει 

τον παίκτη για τον ρόλο, π.χ. “ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ” και η σχέση καθιερώνεται (Σχήµα 6.13). 

Αν ο χρήστης επιλέξει να δει τους ρόλους που παίζει το θέµα «ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ», γίνεται 

προφανές ότι το ΑTop έχει ανανεώσει τις πληροφορίες και αυτού του θέµατος, και 

αναπαριστά το θέµα  «ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ» ως προαπαιτούµενη γνώση στο θέµα 

«ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Σχήµα 6.12:  Προσθήκη θεµάτων  ως µέλη  (Member) στη σχέση 

Σχήµα 6.13:  Ορισµός των θεµάτων ως Role Players στη σχέση 
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Κανόνες και ερωτήµατα 

 Η εφαρµογή  ATop υποστηρίζει τη χρήση κανόνων και ερωτηµάτων  µε τα 

χρήση της γλώσσας επερωτήσεων  TOLOG, για µια πιο σύνθετη ανάκληση 

πληροφοριών  οι οποίες εµπεριέχονται στους ΘΧ. Για να τεθεί µε επιτυχία ένα 

ερώτηµα στο ΘΧ και να ερευνηθούν οι γνώσεις που περικλείει , πρέπει να 

συγχρονιστούν διάφορα αρχεία που έχουν διαφορετικά περιεχόµενα:  

1. Αρχικά ο ΘΧ,  που βρίσκεται σε ένα ή περισσότερα ΧΤΜ αρχεία.  

2. Στη συνέχεια οι κανόνες που βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα αρχεία 

κειµένων . Οι κανόνες γράφονται σύµφωνα µε την σύνταξη της γλώσσας TOLOG και 

αποθηκεύονται σε αρχεία κειµένου µε  την προέκταση tl.  

 

 

 
Για τη σύνταξη νέων κανόνων, ο χρήστης απλά ανοίγει το αρχείο των  

 

Η εφαρµογή Atop, εµφανίζει στο παράθυρο του «ΤΜ-Explorer», ένα αρχείο 

κειµένου µε όλους τους κανόνες στη γλώσσα TOLOG (Σχήµα 6.14). Ο χρήστης 

µπορεί απλά να προσθέσει νέους κανόνες και να αποθηκεύσει το τροποποιηµένο 

αρχείο. 

3. Τέλος για την διατύπωση επερωτήσεων µε 

χρήση της TOLOG, o χρήστης απλά ενεργοποιεί το δεξί 

πλήκτρο στο “Queries”  και επιλέγει την εντολή “Add-

Query(empty)” (Σχήµα 6.15). Ανοίγει ένα πλαίσιο 

                       Σχήµα 6.14:  Αρχείο κειµένου µε τους κανόνες 

 Σχήµα 6.15 
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διαλόγου που ζητά ένα όνοµα  για το νέο ερώτηµα. Στη συνέχεια εµφανίζει στο 

παράθυρο του “TM-Explorer” ένα πλαίσιο κειµένου όπου ο χρήστης µπορεί να 

συντάξει το ερώτηµα σε γλώσσα TOLOG  και πατώντας το πλήκτρο “Execute 

Query”  να το εκτελέσει. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται κάτω από το ερώτηµα, µε 

µορφή πίνακα. Στο παράδειγµα που εµφανίζεται στο σχήµα, το ερώτηµα ζητά ποια 

θέµατα µπορεί να διδαχθεί ο φοιτητής «geo» και τα θέµατα αυτά εµφανίζονται κάτω 

από το ερώτηµα.(Σχήµα 6.16). Το ερώτηµα κατά την εκτέλεση του λαµβάνει υπόψη 

και όλους τους κανόνες που είναι αποθηκευµένοι στο αντίστοιχο αρχείο κανόνων. 

Αν υποτεθεί ότι ένας χρήστης θέλει να αποθηκεύσει σε µια τράπεζα δεδοµένων 

διάφορα ερωτήµατα για µελλοντική χρήση, γίνεται κατανοητό ότι είναι απαραίτητο 

να υπάρχει το αντίστοιχο αρχείο για την αποθήκευση των ερωτηµάτων. 

 

 

 

Η µηχανή ΘΧ της εφαρµογής AΤop,  πρέπει να «φορτώσει» όλα τα σχετικά 

XTM και TOLOG  αρχεία, και στη συνέχεια είναι έτοιµη να δεχτεί το ερώτηµα. Για 

αυτό το λόγο, δηµιουργήθηκε ένα πρότυπο αποθήκευσης  νέου αρχείου, το αρχείο 

«ΑΤop project» το οποίο οργανώνει όλα τα παραπάνω αρχεία. 

 
Σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων OZONE 

Για τη δηµιουργία σύνδεσης µε  την  βάση δεδοµένων Ozone που βρίσκεται 

στον εξυπηρετητή   του συστήµατος,  ο χρήστης απλά ενεργοποιεί το δεξί πλήκτρο 

                 Σχήµα 6.16:  Εµφάνιση αποτελεσµάτων µετά την εκτέλεση ενός query 
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πάνω στην επιλογή “Topic Maps” και επιλέγει  “Add-Ozone” (Σχήµα 6.17)  

Το πρόγραµµα ανοίγει  το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου (Σχήµα 6.18), που 

είναι το πρώτο από τα 3 τα οποία συµπεριλαµβάνονται στον οδηγό διασύνδεσης µε 

την OZONE βάση δεδοµένων. 

Η σύνδεση µε την βάση δεδοµένων, όπως προαναφέρθηκε,  µπορεί να γίνει µε δύο 

τρόπους: 

• Τοπική σύνδεση(local) 

• Αποµακρυσµένη(remote) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 6.18:  Οδηγός διασύνδεσης µε την OZONE βάση δεδοµένων (Βήµα 1) 
 

Καθώς το σύστηµα TM-TUTOR είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, ο χρήστης επιλέγει την  αποµακρυσµένη σύνδεση η οποία και 

πραγµατοποιείται µέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP και στην συνέχεια επιλέγει το 

πλήκτρο Next>. Ανοίγει το δεύτερο πλαίσιο διαλόγου όπου ο χρήστης συµπληρώνει 

το όνοµα του 

εξυπηρετητή και 

τη θύρα σύνδεσης, 

και επιλέγει Next> 

(Σχήµα 6.19). 

 

 

Σχήµα 6.17  Σύνδεση µε 

την ΟΖΟΝΕ 
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Σχήµα 6.19:  Οδηγός διασύνδεσης µε την OZONE βάση δεδοµένων (Βήµα 2) 
 

Τέλος στο τρίτο πλαίσιο διαλόγου(Σχ. 6.20) επιλέγει τον ΘΧ, ο οποίος 

περιέχει όλα τα δεδοµένα του συστήµατος “TM-TUTOR”, ώστε να µπορέσει να τον 

επεξεργαστεί. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει θεµατικός χάρτης αλλά ο χρήστης θα 

τον δηµιουργήσει από την αρχή, επιλέγει την εντολή «Create new Topic Map» και 

δίνει το όνοµα του νέου Θεµατικού Χάρτη. Στη συνέχεια επιλέγει το πλήκτρο Finish 

και η σύνδεση µε την OZONE έχει ολοκληρωθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.20:  Οδηγός διασύνδεσης µε την OZONE βάση δεδοµένων (Βήµα 3) 

 

Η εφαρµογή ATop υλοποιήθηκε για να παρέχει στον καθηγητή και στο 

διαχειριστή του συστήµατος TM_TUTOR, όλες τις απαραίτητες λειτουργικότητες για 

την αποτελεσµατική διαχείριση και επεξεργασία των ΘΧ που αποτελούν τη βάση του 

προτεινόµενου συστήµατος. 
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6.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

??? 
   Το υποσύστηµα βάσης γνώσης αποτελείται από την οµάδα πηγών 

δεδοµένων στην οποία υπάρχει πρόσβαση από το υψηλότερα τοποθετηµένο επίπεδο 

συλλογιστικής. Τα δεδοµένα στις βάσεις δεδοµένων του συστήµατος µπορεί να 

υπάρχουν σε οποιαδήποτε µορφή, αλλά η διαχείριση της γνώσης είναι 

αποτελεσµατική µόνο αν το περιεχόµενό των βάσεων σχολιάζεται σηµασιολογικά µε 

αρκετά µεταδεδοµένα.  Η χρήση των γλωσσών προτυποποίησης όπως η XML, XTM, 

RDF και η OWL, καθώς επίσης και τα πρότυπα EML και LOM, για την προσθήκη 

σηµασιολογικών µεταδεδοµένων στο περιεχόµενο διδασκαλίας, την οργάνωση των 

δοµών γνώσης και της περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα σε ένα ∆ΕΣ, 

είναι ένα σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Είναι προφανές ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια αξιόπιστη σηµασιολογική 

αναπαράσταση της γνώσης, καθώς και µια παρόµοια οριοθέτηση στο υψηλότερο 

επίπεδο συλλογιστικής.  Στην παρούσα διατριβή, για τη σηµασιολογία των 

δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε  το πρότυπο των Θεµατικών χαρτών. Η τεχνολογία των 

θεµατικών χαρτών υποστηρίζει τόσο την αναπαράσταση γνώσης όσο και την 

οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών, παρέχοντας έναν τρόπο δοµηµένης 

προσέγγισης για τον συντονισµό όλων των ενεργειών στην διάρκεια της δηµιουργίας 

της εκπαιδευτικής ύλης. 

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που ετέθησαν  στο σχεδιασµό του 

υποσυστήµατος   βάσης γνώσης, υλοποιήθηκαν τα επιµέρους τµήµατα που το 

απαρτίζουν. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία 

υλοποίησης των  τµηµάτων της βάσης γνώσης του συστήµατος . 

 

6.5.1.2  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

 Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται σε επίπεδο δεδοµένων (πληροφορικών 

πηγών) από ιστοσελίδες html οι οποίες και  αποτελούν το βασικό συστατικό στοιχείο 

του µαθησιακού υλικού του προτεινόµενου συστήµατος. ∆ιακρίνεται στις ιστοσελίδες 

µαθηµάτων (αντικείµενα εκµάθησης) και στα τεστ αξιολόγησης. 
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Ιστοσελίδες µαθηµάτων 

Το σύστηµα προσαρµόστηκε στην ύλη του µαθήµατος των Μικροελεγκτών-

Μικροϋπολογιστών που διδάσκεται στους φοιτητές του τµήµατος Ηλεκτρονικής του 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  

Η ανάγκη για εισαγωγή πολυµεσικών µεθόδων προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν στον τοµέα κατάρτισης των ηλεκτρονικών και ειδικότερα των 

µικροϋπολογιστών οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θέµατος. H εµπειρία, 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του µαθήµατος των Μικροϋπολογιστών έχει δείξει, 

ότι οι φοιτητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν πολύπλοκες έννοιες που διδάσκονται 

στο µάθηµα. Παραδείγµατος χάριν οι εσωτερικές λειτουργίες και οι διαδικασίες που 

πραγµατοποιούνται σε έναν µικροϋπολογιστή ήταν πολύ δύσκολο να διδαχθούν και 

να γίνουν κατανοητές χρησιµοποιώντας τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας.  

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής 

εργασίας, είναι πολλαπλών µορφών παρουσίασης του µαθήµατος. Κάθε ιστοσελίδα 

µπορεί να περιέχει οποιοδήποτε είδος αρχείου σχετικό µε το περιεχόµενο όπως 

βίντεο, ήχο, εικόνες, τις κινούµενες εικόνες, παρουσιάσεις Power Point κ.λπ. 

Ειδικότερα παρέχονται ιστοσελίδες µε απλό κείµενο και εικόνες (Σχήµα 6.23). 

 
 

Το δεύτερο είδος ιστοσελίδων διαχωρίζει το παράθυρο παρουσίασης σε δυο 

τµήµατα. Το κείµενο παρουσιάζεται στο αριστερό τµήµα του. Το δεξί τµήµα του 

παραθύρου καλύπτει την οπτική παρουσίαση του µαθήµατος σε Power Point και 

κίνηση µε το πρόγραµµα Flash (Σχήµα 6.24). 

                 Σχήµα  6.23:  Ιστοσελίδες µαθηµάτων µε κείµενο και εικόνα 
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Οι γραφικές αναπαραστάσεις είναι πραγµατικά αποτελεσµατικές εκπαιδευτικά 

όσον αφορά την παρουσίαση ανοικείων ή δύσκολων θεµάτων. Οι ηλεκτρονικές 

τεχνολογίες πολυµέσων έχουν ουσιαστικά εξαλείψει το  κόστος ενώ ταυτόχρονα  

καθιστούν ευκολότερη την παραγωγή και χρήση τρισδιάστατων γραφικών και 

εικόνων  

Το σύστηµά µας βασίζεται εν µέρει στην αναπαράσταση γραφικών για να 

αναλάβει το έργο της παρουσίασης  διαφορετικών τύπων διδακτικών περιεχοµένων. 

Η εισαγωγή των τρισδιάστατων γραφικών στην οθόνη είναι ιδιαίτερα αναλυτική  

καθώς εξηγεί τις δύσκολες προσεγγίσεις των δραστηριοτήτων του επεξεργαστή. Η 

υποστηρικτική του φύση µπορεί να αποτελέσει σηµαντική βοήθεια για τον 

σπουδαστή ούτως ώστε να κατανοήσει την όλη έννοια της επεξεργασίας στο 

εκπαιδευτικό πεδίο των µικροελεγκτών. 

 
 

        Σχήµα  6.24:  Ιστοσελίδες µαθηµάτων µε κείµενο και οπτικοποιοηµένες παρουσιάσεις  

        Σχήµα 6.25:  Ιστοσελίδες µαθηµάτων µε κείµενο, οπτικοποιοηµένες παρουσιάσεις και χρήση video 
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Το τρίτο είδος ιστοσελίδων διαχωρίζει το παράθυρο παρουσίασης σε τρία 

τµήµατα (Σχήµα 6.25).  Είναι παρόµοια µε την λειτουργία του προηγούµενου είδους, 

απλά σε ένα τρίτο τµήµα  της οθόνης, εµπεριέχεται και βίντεο µε ένα φιλικό avatar το 

οποίο εκτελεί την διάλεξη του µαθήµατος. 

Τέλος σε κάθε ιστοσελίδα, υπάρχουν διευθύνσεις από  προτεινόµενες 

ιστοσελίδες.   Ενεργοποιώντας τις αντίστοιχες υπερσυνδέσεις (links), ο φοιτητής 

µπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες σχετικές µε το  θέµα το οποίο διδάσκεται. 

 

Τεστ αξιολόγησης 

Τα τεστ αξιολόγησης στο προτεινόµενο σύστηµα είναι µια συλλογή 

ερωτήσεων σε µορφή ιστοσελίδων html. Έχουν ως στόχο την παρακολούθηση του 

βαθµού επιτυχίας στα επιµέρους θέµατα του πεδίου γνώσης, ώστε ο εκπαιδευτής να 

προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη ή  να διαπιστώσει αν οι φοιτητές έχουν αποκτήσει 

ικανοποιητικό επίπεδο µάθησης στις έννοιες µε τις οποίες σχετίζεται κάθε τεστ 

αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται σε κάθε τεστ πρέπει να έχουν 

άµεση σχέση µε το εκπαιδευτικό υλικό και το θέµα που παρουσιάστηκε σε κάθε 

ενότητα. 

Κάθε ερώτηση είναι ένα αρχείο html. Τα αρχεία ερωτήσεων  είναι 

εµπλουτισµένα µε εικόνες για καλύτερη κατανόηση των ερωτηµάτων από τους 

φοιτητές (Σχήµα 6.26).  
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Σχήµα 6.26:  Τεστ αξιολόγησης, που απαρτίζεται από 5 ιστοσελίδες ερωτήσεων 

αξιολόγησης 

Οι ερωτήσεις µπορεί να είναι  τύπου: πολλαπλής επιλογής (αυτή η κατηγορία 

περιλαµβάνει επίσης ερωτήσεις σωστού-λάθους και πολλαπλών απαντήσεων) και 

συµπλήρωσης σύντοµων απαντήσεων. Κάθε τεστ αξιολόγησης θα δηµιουργηθεί µε 

τυχαία επιλογή από µια τράπεζα ερωτήσεων και θα απαρτίζεται συνολικά από 5 

ερωτήσεις (Σχήµα 6.26). Πρέπει να τονισθεί, ότι οι ερωτήσεις είναι διαφορετικής 

δυσκολίας και το τελικό τεστ αξιολόγησης δηµιουργείται µε βάση ένα αλγόριθµο ο 

οποίος λαµβάνει υπόψη τους βαθµούς δυσκολίας κάθε ερώτησης. 

 
6.5.1.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

 

 

 

 

6.5.1.3  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 

ΠΗΓΩΝ 

Η επισύναψη µεταδεδοµένων στις εκπαιδευτικές  πληροφορικές πηγές 

θεωρείται ουσιαστική για την εφαρµογή µάθησης που βασίζεται στο διαδίκτυο. Κατά 

συνέπεια, είναι απαραίτητη η χρήση των σηµασιολογικών τεχνολογιών (στην 

παρούσα διατριβή η χρήση του προτύπου των ΘΧ) για την περιγραφή των 

αντικειµένων εκµάθησης.  Με τη χρήση των οντολογιών, είναι δυνατό να 

αντιπροσωπευθούν και να συσχετιστούν τα αντικείµενα που συνθέτουν το υλικό 

εκµάθησης.  

Στη ουσία δηµιουργείται µια βάση δεδοµένων δοµηµένης πληροφορίας του 

εκπαιδευτικού υλικού.  Μία ή περισσότερες ιστοσελίδες που αντιστοιχούν στο 

εκπαιδευτικό  υλικό, αντιστοιχούν σε µία η περισσότερες γνωστικές έννοιες  του 

εννοιολογικού πεδίου γνώσης.  

Ένα από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα των θεµατικών χαρτών είναι ότι 

διαχωρίζουν πλήρως το Σηµασιολογικό επίπεδο από το επίπεδο πηγών καθιστώντας 

αποτελεσµατικότερη και ευκολότερη την πλοήγηση στις πληροφορίες αλλά και την 

ανάκλησή τους (Σχήµα 6.27).  
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Σχήµα 6.27:  Αναπαράσταση οντολογίας µε χρήση Θεµατικών χαρτών 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ)  ΠΕ∆ΙΟ ΓΝΩΣΗΣ  

Προκειµένου να  κατανοηθεί η δοµή  του ΘΧ , δίδεται ένα παράδειγµα. 

Υποθέστε µια σειρά µαθηµάτων για τους µικροϋπολογιστές, που διαµορφώνεται για 

οποιαδήποτε οµάδα σπουδαστών. Τα θέµατα που διδάσκονται έστω ότι είναι:  

Περίοδος και Συχνότητα. Οι δύο αυτές γνωστικές έννοιες, αναπαριστώνται στον ΘΧ 

ως θέµατα (topics), τύπου (topic type)=subject. ∆ηλαδή, ο τύπος θέµατος (topic type) 

αναφέρεται σε µια ιδιότητα των δύο θεµάτων (περίοδος, συχνότητα), το γεγονός ότι 

είναι έννοιες και στην περίπτωση αυτή λαµβάνουν το  όνοµα subject. Με τον τρόπο 

αυτό διευκολύνεται η προσπάθεια οµαδοποίησης των εννοιών.  Σε κάθε θέµα 

καθορίζεται ένα  id  και ένα ή περισσότερα ονόµατα.  

Οι έννοιες συνδέονται µεταξύ τους µε διάφορες σχέσεις σχηµατίζοντας έτσι 

το δίκτυο εννοιών ενός θέµατος.. Η διασύνδεση των εννοιών και η κωδικοποίηση 

τους σε δοµικά στοιχεία του θεµατικού χάρτη, ο οποίος αναπαριστά την οντολογία 

βάσης γνώσης πεδίου, επιτυγχάνεται µε την χρήση  των σχέσεων-“association”. 

Ορίστηκε ένας τύπος σχέσης 

(association type)  ο οποίος ονοµάστηκε 

“connect lesson”. Για κάθε θέµα 

(“subject”) του πεδίου γνώσης, 

καθορίζεται µια σχέση τύπου “connect 

lesson” (Σχήµα  6.21). 

 
 
 
 
 

Σχήµα 6.21 
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Ως µέλη-“Members” της σχέσης αυτής ορίζονται 2 ρόλοι -“Roles”. Οι ρόλοι 

αυτοί είναι δηλωµένοι στον θεµατικό χάρτη ως “topic” και ονοµάζονται “teaching 

subject” και “required subject”(Σχήµα 6.23). 

Οι επιπλέον ρόλοι που εµπλουτίζουν αυτή 

τη σχέση, χρησιµοποιούνται όπως θα 

εξηγηθεί σε επόµενες ενότητες, για τη 

διασύνδεση του εκπαιδευτικού υλικού µε τις 

γνωστικές έννοιες  του πεδίου γνώσης.  

Σε κάθε ρόλο αυτής της σχέσης 

αντιστοιχίζεται το κατάλληλο “subject”-

“topic”, και µε αυτόν τον τρόπο καθορίζεται 

η παιδαγωγική δοµή του πεδίου γνώσης. 

Για Παράδειγµα η σχέση [a_frequency], είναι τύπου “connect lessons”. Στον 

ρόλο του “teaching subject” προστέθηκε το θέµα (subject-topic) ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ και στον 

ρόλο   “required subject” προστέθηκε το θέµα (subject-topic) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ(Σχήµα 

6.22). Η οντολογία πεδίου γνώσης περιέχει τις γνωστικές έννοιες και τις σχέσεις που  

υπάρχουν µεταξύ αυτών των εννοιών, για να χρησιµοποιηθούν ως βάση για την 

ανάπτυξη των µαθηµάτων.  

6.5.1.3  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 

ΠΗΓΩΝ 

 

Σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές περιγραφές που αναπτύχθηκαν στο προηγούµενο 

κεφάλαιο µια σειρά µαθηµάτων διαµορφώνεται από τα µαθήµατα (lesson), τις 

ενότητες (tutorial) τις ερωτήσεις αξιολόγησης (question) και  τέλος τις γνωστικές 

έννοιες (θέµατα) του πεδίου γνώσης και οι οποίες αναπτύχθηκαν σε προηγούµενες 

ενότητες.  

Για την αναπαράσταση και τη σηµασιολογία της βάσης γνώσης 

χρησιµοποιείται το πρότυπο των θεµατικών χαρτών. Στον θεµατικό χάρτη που 

δηµιουργήθηκε ορίστηκαν 3 τύποι θεµάτων (topic types) για να περιγράψουν το 

εκπαιδευτικό υλικό τα “topic”: “tutorial” που αντιστοιχεί στις ενότητες , “lesson” που 

αντιστοιχεί στα µαθήµατα και  “question” που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 

αξιολόγησης (Σχήµα 6.28). 

 

Σχήµα 6.22 
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Προκειµένου να βελτιωθεί η κατανόηση της δοµής , δίδεται το επόµενο 

παράδειγµα .   

 Υποθέστε µια σειρά µαθηµάτων για τους µικροϋπολογιστές, που 

διαµορφώνεται για οποιαδήποτε φοιτητή. Τα θέµατα που παρακολουθούνται µπορούν 

να είναι:  Μάθηµα «Περίοδος», Μάθηµα «Συχνότητα», Ενότητα «Συσχετισµός 

Περιόδου – Συχνότητας». Αντίστοιχα για τα θέµατα Περίοδος και Συχνότητα υπάρχει 

ένας αριθµός ερωτήσεων αξιολόγησης, οι οποίες θα διαµορφώσουν το τελικό τεστ 

αξιολόγησης που αντιστοιχεί σε κάθε µία από αυτές τις γνωστικές έννοιες. 

 

6.5.4.1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Η δηµιουργία ενός µαθήµατος περιλαµβάνει και τη γενικότερη περιγραφή του 

µε τη χρήση µεταδεδοµένων. Το περιεχόµενο θα πρέπει να συνδέεται µε 

µεταδεδοµένα ούτως ώστε να διευκολύνει την πλοήγηση, το φιλτράρισµα  και την 

προσαρµογή. Τα µεταδεδοµένα θα πρέπει να  περιγράφουν  το εκπαιδευτικό υλικό µε 

τεχνικές πληροφορίες όπως την τοποθεσία του στον εξυπηρετητή και το είδος του. 

Ειδικότερα έχει οριστεί ένα topic τύπου  «topic type”=“lesson” (Σχήµα 6.29).  

 
 

Για αυτό το θέµα (“topic”), καθορίζουµε µια µοναδική ταυτότητα 

αναγνώρισης (identifier) (Topic Map Object Id), ένα ή περισσότερα ονόµατα (Topic 

Names), το «Subject» που αντιστοιχεί στην διαδροµή  που δείχνει που είναι 

Σχήµα 6.28

Σχήµα 6.29: Topic type=lesson 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TM-TUTOR 

 178

αποθηκευµένος ο συγκεκριµένος εκπαιδευτικός πόρος, και κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (Occurrences) που προστίθενται ως µεταδεδοµένα  και 

χρησιµοποιούνται από το εκπαιδευτικό σύστηµα για την έγκαιρη και πληρέστερη 

ανάκτηση των δεδοµένων (Σχήµα 6.30). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Ως µεταδεδοµένο ορίζεται και η µορφή του αρχείου του αντικειµένου µάθησης.. Στο 

προτεινόµενο σύστηµα είναι διαθέσιµες τρεις µορφές ιστοσελίδων. Στον θεµατικό 

χάρτη, αυτές οι µορφές αντιπροσωπεύονται ως ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά 

(occurrences) κάθε αντικειµένου εκµάθησης. Συγκεκριµένα, καθορίστηκε ένας τύπος 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (occurrence type) στον ΘΧ, ο οποίος ονοµάστηκε 

Τρόπος Παρουσίασης (“presentation view”). Σε κάθε αντικείµενο µάθησης ορίζεται 

occurrence type=presentation view, και ως τιµές (occurrence value) ορίζουµε 

αντίστοιχα την τιµή ti,  vi ή ppt, σε αντιστοιχία µε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας 

του αντικειµένου εκµάθησης, όπως φαίνεται στον Πίνακα. 
ΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ Occurrence type 

 

Occurrence value 

Κείµενο και Εικόνα PRESENTATION TYPE ti 

Κείµενο και παρουσίαση ppt και 

Flash 

PRESENTATION TYPE ppt 

Κείµενο και παρουσίαση ppt και 

Flash, και προσθήκη video 

PRESENTATION TYPE vi 

 

Σχήµα 6.30: Παράθυρο ιδιοτήτων για το topic=lesson period 1
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Για παράδειγµα, στο µάθηµα “lesson period 1” όπως φαίνεται στο παράθυρο 

Ιδιοτήτων στο σχήµα 6.31,  καθορίστηκε ως occurrence type=“presentation view”, η 

τιµή ti, που αντιστοιχεί σε ιστοσελίδα που περιέχει κείµενο και εικόνα.  

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Για ενότητες, που εµπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό, έχει οριστεί ένα 

topic τύπου  “topic type”=“tutorial”(Σχήµα 6.32). 

 
Κάθε “topic” που αντιστοιχεί σε µια ενότητα είναι και τύπου  “lesson” και 

τύπου “tutorial”. Με τον ίδιο τρόπο για κάθε ενότητα καθορίζουµε µια µοναδιαία 

ταυτότητα (identifier), (Topic Map Object Id), ένα ή περισσότερα ονόµατα (Topic 

Names), το «Subject» δηλαδή τη διαδροµή που δείχνει που είναι αποθηκευµένος ο 

συγκεκριµένος εκπαιδευτικός πόρος, και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

(Occurrences) που προστίθενται ως µεταδεδοµένα  και χρησιµοποιούνται από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα για την έγκαιρη και πληρέστερη ανάκτηση των δεδοµένων 

(Σχήµα 6.33). Συνήθως οι εκπαιδευτικοί πόροι που είναι ενότητες, είναι µία απλή 

σελίδα html, η οποία αναφέρεται περιληπτικά στις αποκτηθείσες γνώσεις από τον 

φοιτητή και τον προετοιµάζει για το τελικό τεστ αξιολόγησης, το οποίο θα περιέχει 

ερωτήσεις σχετικές µε όλα τα θέµατα µε τα οποία έχει σχέση η συγκεκριµένη 

θεµατική ενότητα. 

Σχήµα 6.32
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Ως µεταδεδοµένο καθορίζεται επίσης στις ενότητες και η µορφή του αρχείου 

του αντικειµένου µάθησης. Για παράδειγµα στο “occurrence type”=presentation type” 

δηλώνουµε “occurrence value”= “ti”. 

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για  την αναπαράσταση των ερωτήσεων αξιολόγησης έχει οριστεί ένα θέµα 

(topic) τύπου  “topic type”=“question” (Σχήµα 6.34).  

 
Για κάθε θέµα “topic” που αντιστοιχεί σε µια ερώτηση αξιολόγησης, 

καθορίζεται µια µοναδιαία ταυτότητα (identifier) (Topic Map Object Id), ένα ή 

περισσότερα ονόµατα (Topic Names), το “Subject» δηλαδή η διαδροµή που δείχνει 

που είναι αποθηκευµένος ο συγκεκριµένος εκπαιδευτικός πόρος δηλαδή η ερώτηση 

αξιολόγησης, και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Occurrences) που προστίθενται 

ως µεταδεδοµένα  και χρησιµοποιούνται από το εκπαιδευτικό σύστηµα για την 

έγκαιρη και πληρέστερη ανάκτηση των δεδοµένων (Σχήµα 6.35). 

Σχήµα 6.33: Παράθυρο ιδιοτήτων για το topic=tutorial_time_freq_relation 

Σχήµα 6.34
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Ως µεταδεδοµένο καθορίζεται η σωστή απάντηση στην ερώτηση αξιολόγησης 

και ο βαθµός δυσκολίας. Oπως περιγράφηκε σε προηγούµενες ενότητες, το τελικό 

τεστ αξιολόγησης αποτελείται από 5 συνολικά ερωτήσεις αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις 

που απαρτίζουν το τελικό τεστ αξιολόγησης, επιλέγονται από µια τράπεζα 

ερωτήσεων σχετικών µε το αντικείµενο εκµάθησης και  σύµφωνα µε ένα αλγόριθµο ο 

οποίος λαµβάνει υπόψη το βαθµό δυσκολίας των ερωτήσεων για την τελική επιλογή.  

 Οι ιδιότητες κάθε ερώτησης αξιολόγησης αντιπροσωπεύονται στον ΘΧ, ως 

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά (occurrences). Ειδικότερα, καθορίστηκαν δύο τύποι 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (occurrence type) στον ΘΧ, οι οποίοι ονοµάστηκαν  

“correct reply”   και  “question difficulty”. Σε κάθε ερώτηση αξιολόγησης ο 

καθηγητής/συγγραφέας  ορίζει occurrence type=correct reply  και συµπληρώνει ως 

τιµή (occurrence value) αντίστοιχα την σωστή απάντηση. Όπως προαναφέρθηκε οι 

ερωτήσεις αξιολόγησης µπορεί να είναι  τύπου: πολλαπλής επιλογής (αυτή η 

κατηγορία περιλαµβάνει επίσης ερωτήσεις σωστού-λάθους και πολλαπλών 

απαντήσεων) και συµπλήρωσης σύντοµων απαντήσεων. Στην τιµή “correct reply” ο 

καθηγητής /συγγραφέας συµπληρώνει  αντίστοιχα µε µορφή κειµένου τη σωστή 

απάντηση. 

Επιπροσθέτως, στο πεδίο “question difficulty”, ο καθηγητής /συγγραφέας ο 

οποίος έχει δηµιουργήσει τις ερωτήσεις αξιολόγησης, καθορίζει µε την αντίστοιχη 

τιµή, επιλέγοντας µεταξύ των τιµών 1,2 και 3 το “occurrence value”=”question 

difficulty “ για κάθε ερώτηση αξιολόγησης . Οι καθορισµένοι τύποι “Occurrences” 

καθώς και οι προκαθορισµένες τιµές τις οποίες µπορεί να επιλέξει ο καθηγητής 

Σχήµα 6.35: Παράθυρο ιδιοτήτων για το topic=question period 1
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/συγγραφέας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
Topic Occurrence type Occurrence value 

Correct reply “text” Question 

“question difficulty” 1,2 or 3 

 

Στο Σχήµα  6.35 απεικονίζεται το παράθυρο ιδιοτήτων για ένα θέµα 

(topic=question period 1), όπου ο καθηγητής έχει συµπληρώσει τα απαραίτητα 

στοιχεία για την συγκεκριµένη ερώτηση αξιολόγησης µε την προσθήκη των 

κατάλληλων µεταδεδοµένων. 

 

6.5.4.2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  LOM 

Για να είναι προσπελάσιµο και επαναχρησιµοποιήσιµο το εκπαιδευτικό υλικό 

στο σύστηµα µας, θα πρέπει να περιγράφονται οι εκπαιδευτικοί πόροι µε στοιχεία 

µεταδεδοµένων από αναγνωρισµένα πρότυπα. Η  IEEE έχει ορίσει ένα πρότυπο των 

µεταδεδοµένων αντικειµένων εκµάθησης (LOM) [ IEEE's Learning Object Metadata 

(LOM) ]. Τα µεταδεδοµένα στο ΤΜ_TUTOR βασίζονται στα LOM (LOM IEEE 

P1484.12 Learning Object Metadata Working Group).  Αυτά τα µεταδεδοµένα δεν 

έχουν άµεση σχέση µε την εκπαιδευτική λειτουργία αλλά θεωρούνται απαραίτητα 

ώστε τα αντικείµενα εκµάθησης του συστήµατος να είναι συµβατά µε το πρότυπο 

LOM,  και έτσι να επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα και η 

επαναχρησιµοποιησιµότητα.  

O συντάκτης του ΘΧ καθορίζει τα µεταδεδοµένα (συµβατά µε τα πρότυπα Dublin 

Core [9] LOM [10] ) για τον ΘΧ που δηµιούργησε. 

Αυτά περιλαµβάνουν:  

TM Title,  Creator,  Subject / Main Topic (keywords),  Description, Creation 

Date,  Type, LOM 4.1 Resource Format, identifier και language.  

Η κωδικοποίηση αυτών των µεταδεδοµένων µε χρήση του προτύπου RDF 

κωδικοποιείται ως εξής: 

<RDF:RDF> 

  <RDF:Description RDF:HREF="http://purl.org//metadata//dublin_core_elements"> 

    <dc:title>TUTOR</dc:title> 

    <dc:creator>Professor</dc:creator> 

    <dc:subject>Microcontrollers</dc:subject> 
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    <dc:description>A general course (lectures and quizzes) about 

microcontrollers</dc:description> 

    <dc:date>2005</dc:date> 

    <dc:type>dataset</dc:type> 

    <dc:format>xml</dc:format> 

    <dc:identifier>path</dc:identifier> 

    <dc:language>Greek</dc:language> 

  </RDF:Description> 

</RDF:RDF> 

 

6.5.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η υλοποίηση σε αυτό το επίπεδο ουσιαστικά εµπεριέχει την απεικόνιση της 

διδακτικής  γνώσης, δηλαδή την εκπαιδευτική διαδικασία και την ακολουθιακή  

σειρά µαθηµάτων  Οι εργασίες στο υλικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

περιγράφονται ή σχολιάζονται µε όρους των εννοιών του γνωστικού αντικειµένου και 

εκπαιδευτικές σχέσεις (όπως προαπαιτούµενα, χρήσεις κ.ά) µεταξύ των 

εµπλεκοµένων εννοιών.  

Η  διασύνδεση όλου του εκπαιδευτικού υλικού µε τις γνωστικές έννοιες του 

πεδίου γνώσης και µε τη χρήση ΘΧ, επιτυγχάνεται  µε τη χρήση των σχέσεων 

(association).  Όπως αναπτύχθηκε σε προηγούµενες παραγράφους, ορίστηκε ένας 

τύπος σχέσης (association type)  ο οποίος ονοµάστηκε “connect lesson”. Για κάθε 

θέµα-“subject” του πεδίου γνώσης, καθορίζεται µια σχέση τύπου “connect lesson” 

(Σχήµα  6.36). 
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Ως µέλη-“Members” της σχέσης αυτής ορίζεται 4 επιπλέον ρόλοι-“Roles” Οι 

ρόλοι αυτοί είναι δηλωµένοι στον θεµατικό χάρτη ως “topic” και ονοµάζονται “grade 

5 ” και “grade 7 ” , “grade  9” “ και “question”.  

Σε κάθε ρόλο αυτής της σχέσης αντιστοιχίζεται το κατάλληλο “subject”-

“topic”, και µε αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η παιδαγωγική δοµή του πεδίου γνώσης. 

Ειδικότερα στον ρόλο  “grade 5 ”, αντιστοιχίζεται το εκπαιδευτικό υλικό και 

ειδικότερα τα µαθήµατα, που διαθέτουν λεπτοµερειακή ανάλυση και απευθύνονται σε 

φοιτητές µε όχι και τόσο  καλή απόδοση στις προηγούµενες ενότητες του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Αντίστοιχα στον ρόλο  “grade 7 ”, αντιστοιχίζονται τα 

µαθήµατα, που έχουν µικρότερη λεπτοµερειακή ανάλυση και απευθύνονται σε 

φοιτητές µε απόδοση  και βαθµό στα τεστ αξιολόγησης 7 και 8 για τις  προηγούµενες 

ενότητες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Τέλος  ρόλο  “grade 9 ”, αντιστοιχίζονται τα 

µαθήµατα, που έχουν µικρή λεπτοµερειακή ανάλυση και απευθύνονται σε φοιτητές 

µε απόδοση  και βαθµό στα τεστ αξιολόγησης 9 και 10 για τις  προηγούµενες 

ενότητες του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Επιπροσθέτως, σε µία ή περισσότερες έννοιες καθορίζεται ο ρόλος “question”  

και προστίθενται οι ερωτήσεις αξιολόγησης οι οποίες σχετίζονται  µε το 

συγκεκριµένο διδασκόµενο θέµα. Όπως φαίνεται στο παράδειγµα της σχέσης που 

απεικονίζεται στο Σχήµα 6.36, έχουν προστεθεί 10 ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται 

µε το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Από αυτές τις 10 ερωτήσεις, η εφαρµογή 

Σχήµα 6.36: Καθορισµός µελών και ρόλων στη σχέση a_frequency
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TUTOR θα αποφασίσει ποιες θα συµπεριληφθούν στον τελικό τεστ αξιολόγησής 

σύµφωνα µε τον αλγόριθµο υπολογισµού και τους βαθµούς δυσκολίας. 

 
6.5. 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ  

 

Οι κανόνες προσαρµογής και εξατοµίκευσης  παρέχουν τις επικοινωνιακές 

δοµές γνώσης  ούτως ώστε το σύστηµα  να εναλλάσσεται µεταξύ της  διδακτικής και 

της διαγνωστικής υποστήριξης του φοιτητή και σε κάθε συγκεκριµένη εκπαιδευτική 

ενότητα να επιλέγει: 

  τις έννοιες που πρέπει να διδάξει 

  την κατάλληλη διδακτική στρατηγική 

  τις εκπαιδευτικές ενότητες που πρέπει να διδάξει, τον τρόπο παρουσίασης και 

τη κατάλληλη ακολουθιακή σειρά µαθηµάτων προσαρµοσµένα στις ανάγκες 

του κάθε φοιτητή 

 τον τρόπο αξιολόγησης του φοιτητή  και παροχή εξηγήσεων  

 την παροχή βοήθειας και  καθοδήγησης στο φοιτητή 

 τη βελτίωση της γνωστικής του  κατάσταση 

Στην συγκεκριµένη προσέγγιση αποτελείται από 3 βασικά τµήµατα:  τον 

εκπαιδευτικό σχεδιαστή, τον εκπαιδευτικό αξιολογητή και τον εκπαιδευτικό 

βοηθό. Οι κανόνες προσαρµογής και εξατοµίκευσης υλοποιήθηκαν  µε  χρήση της 

γλώσσας TOLOG η οποία  υποστηρίζει τη δηµιουργία κανόνων σύµφωνα µε το 

πρότυπο των θεµατικών χαρτών. 

 

6.5.6.1  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ 

Περιέχει τους κανόνες για τη δηµιουργία της σχεδίασης και παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού υλικού βασισµένο στη γνωστική κατάσταση του φοιτητή, 

(ακριβέστερα, από την διαφορά των υφισταµένων γνώσεων και του γενικού 

εκπαιδευτικού στόχου), τις διδακτικές στρατηγικές  και  τις προτιµήσεις του φοιτητή 

σχετικά µε το ύφος εκµάθησης (τον τρόπο παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού). 

Ο ορισµός των  κανόνων πραγµατοποιείται µε εφαρµογή της γλώσσας διατύπωσης 

επερωτήσεων TOLOG. 

H TOLOG είναι µια περιγραφική γλώσσα επερώτησης που δηµιουργήθηκε 

από την Ontopia (ref) και την  TM4J (ref), και βασίζεται στην κατηγορηµατική 

λογική πρώτης τάξης (first-order predicate logic).  Έχει τις αρχές της στην Datalog, 
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ένα υποσύνολο  της Prolog και της SQL. Η γλώσσα TOLOG µπορεί να ερευνήσει 

τους ΘΧ για θέµατα συγκεκριµένων τύπων, που συµµετέχουν σε ορισµένους 

συνδυασµούς συσχετίσεων, και υποστηρίζει επαγωγικούς κανόνες. Η γλώσσα 

υποστηρίζει δύο ειδών κατηγορήµατα: Τα ενσωµατωµένα µε τον ορισµό της γλώσσας 

κατηγορήµατα (built in predicates) και τα κατηγορήµατα δυναµικής συσχέτισης 

(dynamic association predicates), όπου ο χρήστης θα πρέπει ρητά να ορίσει τους 

κανόνες συσχέτισης στην επερώτηση. Η προσθήκη κανόνων εξαγωγής 

συµπερασµάτων µπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή συσχετίσεων που δεν είναι ρητά 

ορισµένες µέσα στους ΘΧ του συστήµατος και επιτρέπει την εξαγωγή νέων 

δεδοµένων.  

Οι κανόνες στην γλώσσα TOLOG οι οποίοι εκπληρώνουν την διεργασία αυτή 

συνοψίζονται ως εξής: 

 
required_1($tSubject,$tRequired) :- 

  connect_lessons($tSubject:teach_subject,$tRequired:required_subject). 

 

is_root($tSubject) :- 

  instance-of($tSubject,subject) 

  ,not 

  ( 

     instance-of($tSuperSubject,subject) 

     ,required_1($tSuperSubject,$tSubject) 

   ). 

 

required($tSubject,$tRequired) :- 

{ 

  required_1($tSubject,$tRequired) 

  |required_1($tSubject,$t),required($t,$tRequired) 

}. 

 

has_requirements($tSubject) :-  

  required($tSubject,$tRequired). 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι κανόνες που θα χρειαστεί το  σύστηµα για να 

συλλέξει τα χαρακτηριστικά του φοιτητή που αφορούν το επίπεδο γνώσης που έχει 

για κάθε θέµα «subject»  και το οποίο προαπαιτείται για να πετύχει τον εκπαιδευτικό 

του στόχο.  
get_student_subject_grade($tStudent,$tSubject,$tGrade) :- 

  student_subject_grade($tStudent:student, 
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                        $tSubject:subject, 

                        $tGrade:grade). 

 

student_passed_subject($tStudent,$tSubject) :- 

  get_student_subject_grade($tStudent,$tSubject,$tGrade) 

  ,greater(grade_4,$tGrade). 

 

student_required($tStudent,$tSubject,$tRequired) :- 

  required($tSubject,$tRequired) 

  ,not(student_passed_subject($tStudent,$tRequired)). 

 

has_student_requirements($tStudent,$tSubject) :-  

  student_required($tStudent,$tSubject,$tRequired). 

Οι κανόνες που καθορίζουν ποια θέµατα και εποµένως τα αντίστοιχα 

µαθήµατα που µπορεί να παρακολουθήσει ο φοιτητής, καθώς και τη σειρά των 

µαθηµάτων, στηριζόµενα στους προηγούµενους κανόνες. 

 
student_can_study($tStudent,$tSubject) :- 

  instance-of($tSubject,subject) 

  ,not(has_student_requirements($tStudent,$tSubject)). 

 

student_target ($tStudent, $tTarget) :- 

  student_choices ($tStudent:student, $tTarget:target). 

 

_students_next_subject($tStudent,$tTarget,$tNextSubject) :- 

  student_required($tStudent,$tTarget,$tNextSubject) 

  ,student_can_study($tStudent,$tNextSubject). 

 

students_next_subject($tStudent,$tNextSubject) :- 

  student_target($tStudent,$tTarget) 

  ,_students_next_subject($tStudent,$tTarget,$tNextSubject). 

 

all_lessons($tSubject,$tLesson) :- 

  connect_lessons ($tSubject:teach_subject, $tLesson:$tGrade) 

  ,instance-of ($tGrade, grade). 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται από τους κανόνες που 

καθορίζουν τον εκπαιδευτικό αξιολογητή όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Ανάλογα 

µε την αξιολόγηση του φοιτητή και το προτιµώµενο στυλ εκµάθησης, το σύστηµα 

αποφασίζει ποιο µάθηµα «lesson», ανάλογα µε την µορφή παρουσίασης και το βαθµό 

δυσκολίας, θα πρέπει να δοθεί στο φοιτητή ως συνέχεια της εκπαιδευτικής 
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διαδικασίας. Οι κανόνες που καθορίζουν αυτή τη διαδικασία διατυπωµένες στη 

γλώσσα TOLOG διατυπώνονται ως εξής; 
//Lesson 

get_next_lesson_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNextLesson) :- 

  get_nearest_grade_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNearestGrade) 

  ,connect_lessons ($tNextSubject:teach_subject, $tNextLesson:$tNearestGrade). 

 

get_next_lesson_locator_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$locator) :- 

  get_next_lesson_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNextLesson) 

  ,subject-locator ($tNextLesson, $locator). 

 

get_next_lesson_for_subject_pref($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNextLesson,$pref) :- 

  get_nearest_grade_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNearestGrade) 

  ,connect_lessons ($tNextSubject:teach_subject, $tNextLesson:$tNearestGrade) 

  ,occurrence($tGrade,$oPref) 

  ,type($oPref, present_type) 

  ,value($oPref, $pref). 

 

Αντίστοιχα το σύστηµα αποφασίζει για το τεστ αξιολόγησης που θα πρέπει να 
εµφανίσει σε κάθε φοιτητή.  

 
//Questions 

all_questions($tSubject,$tQuestion) :- 

  connect_lessons ($tSubject:teach_subject, $tQuestion:question) 

  ,instance-of ($tQuestion, question). 

 

all_question_locators($tSubject,$locator) :- 

  all_questions($tSubject,$tQuestion) 

  ,subject-locator($tQuestion, $locator). 

 

all_question_locators_repl($tSubject,$locator,$corReply,$dificulty) :- 

  all_questions($tSubject,$tQuestion) 

  ,subject-locator($tQuestion, $locator) 

  ,occurrence($tQuestion, $oCorrectReply) 

  ,type($oCorrectReply, correct_reply) 

  ,value($oCorrectReply, $corReply) 

  ,occurrence($tQuestion, $oDificulty) 

  ,type($oDificulty, question_difficulty) 

  ,value($oDificulty, $dificulty). 

 

6.5.6.2  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ 

Ο εκπαιδευτικός αξιολογητής εµπεριέχει τους διαγνωστικούς κανόνες  οι 

οποίοι περιγράφουν τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των τεστ και τι 
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επιρροή έχουν τα αποτελέσµατα αυτά στις διάφορες έννοιες οι οποίες σχετίζονται µε 

τα τεστ. Η υποµονάδα αξιολόγησης περιέχει κανόνες ώστε το σύστηµα να είναι σε 

θέση να  εκτιµά την απόδοση του φοιτητή βάσει της διάδρασης του µε το σύστηµα 

και να  ενηµερώνει αντίστοιχα το µοντέλο του, καταγράφοντας τη γνώση του για 

κάθε  έννοια.  Σύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες  συγκεντρώνονται όλοι οι 

βαθµοί του φοιτητή για όλα τα θέµατα που έχει επισκεφτεί. Αυτοί οι κανόνες 

χρησιµοποιούνται και για το επαναληπτικό τεστ αξιολόγησης. 
 

//Grades 

get_all_grades_for_subject ($tSubject,$tGrade) :- 

  connect_lessons ($tSubject:teach_subject, $tLesson:$tGrade) 

  ,instance-of ($tGrade, grade). 

 

get_all_smaller_or_equal_grades_for_subject($tSubject,$tGrade,$tGradeSmallerOrEq) :- 

  get_all_grades_for_subject ($tSubject,$tGradeSmallerOrEq) 

  ,greater_or_equal($tGradeSmallerOrEq,$tGrade). 

 

_get_nearest_grade_for_subject($tSubject,$tGrade,$tNearest) :- 

  get_all_smaller_or_equal_grades_for_subject($tSubject,$tGrade,$tGradeSmallerOrEq) 

  ,greater_or_equal($tGradeSmallerOrEq,$tNearest) 

  ,get_all_smaller_or_equal_grades_for_subject($tSubject,$tGrade,$tNearest). 

 

get_nearest_grade_for_subject($tSubject,$tGrade,$tNearest) :- 

  _get_nearest_grade_for_subject($tSubject,$tGrade,$tNearest) 

  ,not(_get_nearest_grade_for_subject($tSubject,$tGrade,$tBigger) 

       ,greater($tNearest,$tBigger)). 

 

get_student_grades_for_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$tGrade) :- 

  required_1 ($tNextSubject, $tRequiredSubject)  

  ,get_student_subject_grade($tStudent,$tRequiredSubject,$tGrade). 

 

get_student_grade_values_for_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$gradeVal) :- 

  get_student_grades_for_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$tGrade)  

  ,occurrence($tGrade,$oGradeVal) 

  ,type($oGradeVal, grade) 

  ,value($oGradeVal, $gradeVal). 

 

get_student_grades_for_all_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$tGrade) :- 

  required ($tNextSubject, $tRequiredSubject)  

  ,get_student_subject_grade($tStudent,$tRequiredSubject,$tGrade). 

 

get_student_grade_values_for_all_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$gradeVal) :- 
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  get_student_grades_for_all_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$tGrade)  

  ,occurrence($tGrade,$oGradeVal) 

  ,type($oGradeVal, grade) 

  ,value($oGradeVal, $gradeVal). 

 

get_all_grades($tStudent,$tSubject,$gradeVal) :- 

  student_subject_grade($tStudent:student,$tSubject:subject,$G:grade) 

  ,type($G, grade) 

  ,value($G, $gradeVal). 

 

Το επίπεδο γνώσης του χρήστη σε κάθε έννοια που ανήκει στο αρχικό 

εκπαιδευτικό στάδιο θα πρέπει να είναι υψηλότερο ή ίσο µε το κατώτερο αποδεκτό 

επίπεδο γνώσης. Αν συµβαίνει αυτό, θα επιλεχθεί µια άλλη υποοµάδα έννοιας και θα 

προκύψει µια νέα εκπαιδευτική ενότητα. Αλλιώς, θα γίνει επανεπιλογή της 

εκπαιδευτικής µεθόδου και των ίδιων εκπαιδευτικών ενοτήτων αλλά µε µεγαλύτερη 

ανάλυση, καθώς το σύστηµα θα θεωρήσει ότι ο φοιτητής απέτυχε στην κατανόηση 

των εννοιών και χρειάζεται πιο αναλυτική παρουσίαση των συγκεκριµένων εννοιών 

µε περισσότερα παραδείγµατα.  

 

6.5.6.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 

Το µοντέλο εµπεριέχει τους κανόνες για τον καθορισµό δράσεων του 

εκπαιδευτικού συστήµατος σε δεδοµένες περιστάσεις .Περιλαµβάνει τους κανόνες 

για το πότε  και πώς το σύστηµα θα δώσει εξηγήσεις, επιπλέον παραδείγµατα, 

υποδείξεις και βοήθεια στο φοιτητή που τις χρειάζεται. Ένας συγκεκριµένος κανόνας  

ελέγχει εάν ένας φοιτητής δεν έχει κατανοήσει µια προαπαιτούµενη έννοια και αν 

πράγµατι συµβαίνει αυτό, τότε προειδοποιεί τον φοιτητή και τον υποβοηθά µε µία 

σύνδεση στην έννοια αυτή. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας το 

σύστηµα που αξιολογεί το φοιτητή  του θέτει  ερωτήµατα σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα, σχετικά µε έννοιες από προηγούµενες ενότητες και επανελέγχει τη 

γνωστική κατάσταση του. Η επέµβαση αυτή γίνεται  µε χρήση ενός αλγορίθµου και 

µε τη βοήθεια  πιθανοτήτων . 

 

6.5.7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ  

 Στο προηγούµενο κεφάλαιο περιγράφηκε εκτενώς η σχεδίαση του 

µοντέλου φοιτητή  που θα χρησιµοποιηθεί.  
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Όταν o ο φοιτητής εγγραφεί στο σύστηµα για πρώτη φορά, το σύστηµα 

επιλέγει το στερεότυπο, βασισµένο στην αρχική αλληλεπίδραση του σπουδαστή µέσω 

ενός αρχικού ερωτηµατολογίου.   Ειδικότερα αποθηκεύονται  δεδοµένα για τον 

έλεγχο της πρόσβασης του φοιτητή στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστηµα 

Κάθε φοιτητής έχει µια µοναδιαία ταυτότητα (identifier), ένα κωδικό χρήστη 

(username), ένα προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το όνοµα του, το 

επώνυµο και µία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Επιπλέον ο φοιτητής επιλέγει το 

στυλ εκµάθησης που επιθυµεί από αυτά που προσφέρει το σύστηµα. Όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούµενες ενότητες το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να έχει τη 

µορφή ιστοσελίδων µόνο µε κείµενο και εικόνες,  (text), ιστοσελίδων µε παρουσίαση 

ppt, ή και προσθήκη video.Η παραπάνω δοµή φαίνεται στον πίνακα  που ακολουθεί. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 

Identifier 
Όνοµα χρήστη 

Προσωπικό κωδικό πρόσβασης 
Όνοµα 
Επώνυµο 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
Προτιµώµενο στυλ εκµάθησης 

 

Θα χρησιµοποιηθούν οι Θ Χ, για την αναπαράσταση και αποθήκευση των 

δεδοµένων που χρειάζονται για να δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία 

των φοιτητών. Τα δεδοµένα κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται ως βασικά δοµικά 

χαρακτηριστικά ενός θεµατικού χάρτη, δηλαδή ως θέµατα (topics), σχέσεις 

(associations) και ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (occurrences) . 

Ορίστηκε ένα “topic type”=student και όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο 

σύστηµα αποθηκεύονται ως “topic”  αυτού του τύπου(Σχήµα 6.37). 

 

 
 

Σε κάθε topic το οποίο αφορά ένα συγκεκριµένο φοιτητή, προστίθενται τα 

δεδοµένα που τον αφορούν. Το user_id είναι µοναδικό και είναι το username το οποίο 

Σχήµα 6.37: Topic=george τύπου student 
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διαλέγει ο φοιτητής. Για τα υπόλοιπα στοιχεία ορίστηκε από ένα  “topic” , το οποίο 

δηλώθηκε στον θεµατικό χάρτη ως “occurrence type”. 

Ως µοναδιαία ταυτότητα (identifier)  για κάθε φοιτητή, ορίζεται στον 

θεµατικό χάρτη το “Topic Map Object ID” και παίρνει την τιµή που ορίζει ως 

“username” ο φοιτητής. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Θεµατικός χάρτης 

Identifier 

Όνοµα χρήστη(username) 

Topic Map Object ID 

 

Τα ιδιαίτερα στοιχεία για κάθε φοιτητή αποθηκεύονται ως ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, και πιο συγκεκριµένα ως τιµές δηλαδή  “occurrences values” του 

αντίστοιχου «occurrence type”. Σύµφωνα µε την κωδικοποίηση των δεδοµένων ως 

δοµικά συστατικά ενός θεµατικού χάρτη, τα προσωπικά στοιχεία του πίνακα 

αντιστοιχούν στα εξής topic. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Topic (Occurrence type) 

Όνοµα χρήστη username 

Προσωπικό κωδικό πρόσβασης password 

Όνοµα first name 

Επώνυµο last name 

Ηλεκτρονική διεύθυνση e_mail 

Προτιµώµενο στυλ εκµάθησης Preference(text-ppt-video) 

 

Η παραπάνω δοµή φαίνεται στο Σχήµα 6.38 που ακολουθεί. 
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Ο φοιτητής αποφασίζει αρχικά ποιος είναι ο εκπαιδευτικός του στόχος, 

δηλαδή το θέµα το οποίο επιλέγει προς εκµάθηση. 

Αυτή η επιλογή αποθηκεύεται στον θεµατικό χάρτη µε την µορφή 

“Association” και “Association Type”= student_choices (Σχήµα 6.39). 

 
 

Μέσα σε αυτή τη σχέση αποθηκεύεται το όνοµα του φοιτητή και ο 

εκπαιδευτικός στόχος που επιλέγει. Ο εκπαιδευτικός στόχος αποθηκεύεται ως 

«Association Role”=Target και ορίζεται ποιο θέµα («subject») επέλεξε ο φοιτητής για 

στόχο. 

 

Σχήµα 6.38: Το παράθυρο ιδιοτήτων του topic=”george”, τύπου “student”

Σχήµα 6.39: Σχέσεις τύπου “student_choices” και “student subject grade”
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Στο παράδειγµα του Σχήµατος 6.40, ο φοιτητής «geo»,  έχει επιλέξει ως στόχο 

το θέµα “subject” =ΕΝΟΤΗΤΑ:ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ .  

Το µοντέλο φοιτητή είναι µία βάση δεδοµένων που αποθηκεύει, περιγράφει τα 

προσωπικά στοιχεία, τις προτιµήσεις, τον εκπαιδευτικό στόχο και µπορεί να 

συµπεράνει τη γνώση που έχει στα θέµατα του πεδίου γνώσης το οποίο διδάσκεται  

στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σύστηµα.  Η γνώση του φοιτητή είναι ο βασικός 

οδηγός πίσω από την προσαρµογή του συστήµατος.  Το σύστηµα πρέπει να είναι σε 

θέση να αναγνωρίσει τη γνωστική κατάσταση  του φοιτητή, να ενηµερώσει το 

µοντέλο του και να τροποποιήσει την παρουσίαση και την αλληλεπίδραση αναλόγως. 

Ειδικότερα αποθηκεύονται στοιχεία σχετικά που αφορούν: 

 Το ιστορικό εκµάθησης: δηλαδή ποιες εκπαιδευτικές έννοιες έχει 

διδαχτεί ο φοιτητής και τη γνωστική του κατάσταση σε κάθε έννοια και  

 Τους βαθµούς στα τεστ αξιολόγησης  

 

 

 

 

 

 

 

Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στον θεµατικό χάρτη µε την µορφή 

“Association” και “Association Type”= Student subject grade 

Μέσα σε αυτή τη σχέση δηµιουργούνται 3 ρόλοι, ο ρόλος “subject”,  ο ρόλος  

“student”  και ο ρόλος “grade”.  Σε κάθε ρόλο αντιστοιχίζεται το όνοµα του φοιτητή, 

το θέµα του πεδίου γνώσης και ο βαθµός που έχει επιτύχει σε αυτό το θέµα. Με 

αυτόν τον τρόπο το σύστηµα γνωρίζει κάθε στιγµή, το επίπεδο γνώσης που έχει κάθε 

φοιτητής σε κάθε θέµα του γνωστικού πεδίου. 

Σχήµα 6.40: Σχέση τύπου “student_choices” 

Σχήµα 6.41: Σχέση τύπου “student subject grade” 
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Στο παράδειγµα που απεικονίζεται στο Σχήµα 6.41, ο φοιτητής  “george” 

(student=T[george]) έχει βαθµό 8 (grade=grade 8) για το θέµα  

“subject”=«ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ». 

Το σύστηµα  βαθµιαία εισάγει  χαρακτηριστικά στο ΜΦ  Οι τιµές αυτές   

υπολογίζονται και προσαρµόζονται µε την εφαρµογή µιας οµάδας κανόνων και 

απλών λειτουργιών από το παιδαγωγικό µοντέλο και  ενηµερώνονται σε όλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο τέλος κάθε συνόδου, το σύστηµα 

αποθηκεύει το µοντέλο του φοιτητή στην βάση δεδοµένων. Την επόµενη φορά που ο 

φοιτητής θα µπει στο σύστηµα, το σύστηµα θα ανακτήσει τα στοιχεία για να 

συνεχίσει ο φοιτητής την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

6.6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
Το επίπεδο συλλογιστικής είναι το πιο σηµαντικό στο σύστηµα, γιατί όλος ο 

λογισµός του συστήµατος λαµβάνει χώρα σε αυτό το στάδιο. Το επίπεδο 

συµπερασµατολογίας εφαρµόζει στο σύστηµα σηµασιολογικής ανάκλησης, τη 

µηχανή   συµπερασµατολογίας  για την παραγωγή και την κωδικοποίηση των 

απαντήσεων του συστήµατος. Η συλλογιστική της γνώσης στο προτεινόµενο 

σύστηµα βασίζεται στην ιεράρχηση των εννοιών µέσω του σηµασιολογικού δικτύου, 

που ορίζει τη δοµή του πεδίου γνώσης µε εφαρµογή του προτύπου των θεµατικών 

χαρτών, καθώς και στον ορισµό των παιδαγωγικών και διαγνωστικών κανόνων που 

διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία µε χρήση της γλώσσας TOLOG. Με τον τρόπο 

αυτό παρουσιάζει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό στο φοιτητή προσαρµοσµένο 

στις ανάγκες του και στις ιδιαίτερες προτιµήσεις του.Τµήµα αυτής της διατριβής 

αποτελεί η έρευνα του τρόπου παροχής λογισµού στο σηµασιολογικό διαδίκτυο µε 

ιδιαίτερη εστίαση στις τεχνικές εξατοµίκευσης.  

Για να εξηγηθεί καλύτερα η προσαρµοστική λειτουργία του συστήµατος στον 

κάθε φοιτητή θα περιγραφούν αναλυτικά οι επιµέρους διαδικασίες που λαµβάνουν 

µέρος. Ο φοιτητής αποφασίζει αρχικά ποιος είναι ο εκπαιδευτικός του στόχος, 

δηλαδή ποιο θέµα θέλει να µάθει. Αυτή η επιλογή αποθηκεύεται στον θεµατικό χάρτη 

µε την µορφή “Association” και “Association Type”= Student Choices 

Μέσα σε αυτή τη σχέση αποθηκεύεται το όνοµα του φοιτητή και ο 

εκπαιδευτικός στόχος που επιλέγει. Ο εκπαιδευτικός στόχος αποθηκεύεται ως 

«Association Role”=Target και ορίζεται ποιο «subject» επέλεξε ο φοιτητής για στόχο. 
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Στο παράδειγµα του Σχήµατος 6.42, ο φοιτητής «geo»,  έχει επιλέξει ως στόχο 

το θέµα “subject” =ΕΝΟΤΗΤΑ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ”.  

Αρχικά το σύστηµα πρέπει να αποφασίσει, στηριζόµενο στις σχέσεις 

προαπαιτούµενων που έχουν τα «θέµατα» του πεδίου γνώσης για το ποια «θέµατα» 

πρέπει να διδαχθεί ο φοιτητής για να πετύχει τον εκπαιδευτικό του στόχο. 

Στη συνέχεια το σύστηµα συλλέγει τα χαρακτηριστικά για τον φοιτητή που 

αφορούν το επίπεδο γνώσης που έχει για κάθε θέµα «subject» που προαπαιτείται για 

να πετύχει τον εκπαιδευτικό του στόχο και ενηµερώνει το µοντέλο φοιτητή µέσω της 

µηχανής µοντελοποίησης φοιτητή.  

Κατόπιν  το σύστηµα αποφασίζει  ποια θέµατα και εποµένως ποια αντίστοιχα 

µαθήµατα µπορεί να παρακολουθήσει ο φοιτητής, καθώς και για τη σειρά των 

µαθηµάτων στηριζόµενο στους προηγούµενους κανόνες. Στη συνέχεια 

συγκεντρώνονται όλοι οι βαθµοί του φοιτητή για όλα τα θέµατα που έχει διδαχθεί.  

Ανάλογα µε τον βαθµό του φοιτητή και το προτιµώµενο στυλ εκµάθησης, το 

σύστηµα αποφασίζει ποιο µάθηµα «lesson»,  µε τι µορφή παρουσίασης και τι βαθµό 

δυσκολίας, θα πρέπει να δοθεί στο φοιτητή ως συνέχεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Αντίστοιχα το σύστηµα αποφασίζει για το τεστ αξιολόγησης που θα 

πρέπει να εµφανίσει σε κάθε φοιτητή.  

Το σύστηµα  κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εµπεριέχει και 

µια διαδικασία επαναληπτικής αξιολόγησης του φοιτητή µε σκοπό να βελτιώσει τη 

γενική του απόδοση σχετικά µε έννοιες που ήδη έχει διδαχθεί καθώς και τη 

µαθησιακή του ικανότητα µέσω της συνεχούς επανάληψης.  Οι  κανόνες που διέπουν 

την διαδικασία της επαναληπτικής αξιολόγησης ακολουθούν τους κανόνες που 

περιγράφηκαν, και επιπλέον βασίζονται σε 2 αλγορίθµους µε πιθανότητες που θα 

περιγραφούν αναλυτικά στην ενότητα που περιγράφει τις λειτουργίες του 

υποσυστήµατος  εκπαιδευτικής διαδικασίας (TUTOR). 

Σχήµα 6.42: Σχέση τύπου “student _choices” 
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6.7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ( 2nd tier) 
Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει το λογισµικό που λειτουργεί στην πλευρά του 

εξυπηρετητή. O εξυπηρετητής αποτελεί το περιβάλλον όπου αποθηκεύονται και 

εκτελούνται οι λειτουργίες του συστήµατος, και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία 

πελάτη, εξυπηρετητή και βάσης δεδοµένων. Είναι το µέσο µε το οποίο επικοινωνούν 

τα διάφορα τµήµατα του συστήµατος και εκτελεί όλες τις απαραίτητες διεργασίες για 

την εκτέλεση των λειτουργιών του συστήµατος..  

 

 

 

Σχήµα 6.43 : Επίπεδο εξυπηρετητή και βάσης δεδοµένων του συστήµατος TM-Tutor 
Για την υλοποίηση του συστήµατος πελάτη-εξυπηρετητή καθώς και για τη 

διαχείριση της βάσης δεδοµένων επιλέχθηκε το σύστηµα διαχείρισης OZONE 

(OODBMS)[22](Σχήµα 6.43). Είναι ένα αντικειµενοστραφές σύστηµα διαχείρισης 

βάσεων δεδοµένων, που βασίζεται στη γλώσσα προγραµµατισµού Java και είναι 

λογισµικό ανοικτού κώδικα. Η OZONE είναι βασισµένη σε µια λειτουργία κεντρικής 

αρχιτεκτονικής. Τα αντικείµενα δεν αφήνουν ποτέ τον κεντρικό υπολογιστή για 

οποιοδήποτε λόγο και οι εφαρµογές πελατών ελέγχουν τα αντικείµενά τους στη βάση 

δεδοµένων µέσω των αντικειµένων πληρεξούσιου του συστήµατος. Είναι σε θέση 

επίσης να χρησιµοποιήσουν όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που οι εφαρµογές 
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διαθέτουν, προκειµένου να δηµιουργηθεί και να ρυθµιστεί ο ΘΧ και να  αποθηκευθεί 

στη βάση δεδοµένων OZONE.   

 

6.7.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ OZONE(OODBMS) 

Η αρχιτεκτονική της βάσης δεδοµένων Οzone,  αποτελείται βασικά από 

τέσσερα επίπεδα, όπως φαίνεται και στο επόµενο σχήµα. 
 

 
Σχήµα 6.44 : Αρχιτεκτονική της βάσης δεδοµένων Οzone σε υψηλό επίπεδο ιεραρχίας (High-Level view) 

 
Επίπεδο πελάτη – χρήστη (Client) 

Το επίπεδο αυτό ενεργοποιείται από τον ίδιο τον χρήστη της βάσης 

δεδοµένων. Ο πελάτης αρχικά συνδέεται µε τον εξυπηρετητή της βάσης δεδοµένων 

της Ozone (Ozone Server). Στο επίπεδο αυτό η εφαρµογή (TUTOR για τον φοιτητή 

και  ΑΤop για τον καθηγητή/ διαχειριστή), που υλοποιεί τον πελάτη της βάσης 

δεδοµένων,  αλληλεπιδρά µε την βάση για την δηµιουργία, διαγραφή , ανανέωση και 

αναζήτηση των αντικειµένων που αποθηκεύονται στην βάση. Η αλληλεπίδραση µε 

την βάση δεδοµένων γίνεται µέσω  του προγράµµατος διασύνδεσης (Database API) 

µε την βάση που έχει αναπτυχθεί από την Οzone. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

σύνδεση στην βάση δεδοµένων του κάθε πελάτη γίνεται ξεχωριστά (threaded model) 

επιτρέποντας την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών πελατών της βάσης δεδοµένων.  

 

Επίπεδο διασύνδεσης πελατών-βάσης δεδοµένων 

Το επίπεδο της διασύνδεσης πελατών-βάσης δεδοµένων αποτελεί βασικό 

µέρος της αρχιτεκτονικής. Το επίπεδο αυτό αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας 
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µεταξύ των πελατών και της βάσης, ένα πρωτόκολλο παρόµοιο µε το RMI της Java. 

Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού οι εφαρµογές-πελάτες µπορεί να "εκτελούν" εντολές 

στα αντικείµενα της βάσης δεδοµένων, καθώς και να επιτελούν όλες τις εντολές που 

διατίθενται από τον εξυπηρετητή του Ozone( Οzone Server) 

 

Εξυπηρετητής Ozone (Ozone Server) 

Ο κεντρικός εξυπηρετητής της βάσης δεδοµένων διαχειρίζεται τις συνδέσεις 

µε τους πελάτες της βάσης. Ο κεντρικός εξυπηρετητής είναι  υπεύθυνος διαχείρισης   

της βάσης δεδοµένων. Ο εξυπηρετητής εκτελεί τις εντολές των πελατών του στα 

αντικείµενα της βάσης. Παράλληλα, διαχειρίζεται την ύπαρξη πολλαπλών πελατών 

συνδεδεµένων µε την βάση δεδοµένων. Η διασύνδεση µε τα αντικείµενα της βάσης 

δεδοµένων γίνεται µέσω της λειτουργίας αποµακρυσµένης πρόσβασης (remote 

proxy). 

 
Επίπεδο Αποθήκευσης των αντικειµένων της βάσης (Storage) 

Το συγκεκριµένο επίπεδο είναι άµεσα προσπελάσιµο µέσω του επιπέδου του 

εξυπηρετητή που περιγράφτηκε προηγουµένως. Στο επίπεδο αυτό γίνεται η 

αποθήκευση των αντικειµένων σε φυσική µορφή (αρχεία) εφαρµόζοντας διάφορες 

τεχνικές άθροισης οµοειδών αντικειµένων (clustering). Εδώ γίνονται όλες οι 

διεργασίες αποθήκευσης, ανάκλησης και αναγνώρισης  των αντικειµένων που 

υπάρχουν ή θα δηµιουργηθούν στην βάση.  

 
 

6.8 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (TUTOR) 
Η  εφαρµογή TUTOR  είναι το λογισµικό που χρειάζεται ο φοιτητής για να 

συµµετέχει και να παρακολουθεί την εκπαιδευτική διαδικασία που παρέχεται στο 

σύστηµα για το µάθηµα των Μικροϋπολογιστών. Το προτεινόµενο λογισµικό 

εργαλείο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε µε σκοπό να ακολουθεί τις κύριες 

κατευθυντήριες γραµµές σχεδίασης.  

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες του 

συστήµατος και οι διεπαφές χρήστη που παρέχονται από την εφαρµογή TUTOR . Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται και εξηγούνται φωτογραφικά στιγµιότυπα (screenshots) 
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της οθόνης του φοιτητή κατά την πρόσβασή του στις διάφορες παρεχόµενες 

υπηρεσίες του συστήµατος TM-TUTOR. 

Βασικός στόχος ήταν η εφαρµογή να είναι εύχρηστη, ευέλικτη και φιλική 

προς τον φοιτητή λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός  ότι µπορεί να µην έχει εµπειρία σε 

παρόµοια συστήµατα διαδικτυακής ηλεκτρονικής µάθησης. Το λογισµικό επίσης 

πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργικότητες στο φοιτητή για την 

πρόσβαση του στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του συστήµατος. Το υλικό θα πρέπει 

είναι έτσι σχεδιασµένο, ώστε να είναι ανεξάρτητο από την εκάστοτε πλατφόρµα που 

χρησιµοποιεί ο κάθε χρήστης.   

Η αρχιτεκτονική της εφαρµογής είναι παρόµοια µε την αρχιτεκτονική της 

εφαρµογής AΤop η οποία και απεικονίζεται στο Σχήµα 6.4. Η εφαρµογή έχει 

υλοποιηθεί στη γλώσσα Java ως ένα πακέτο (module)  στο προγραµµατιστικό 

περιβάλλον NetBeans. Η χρήση του περιβάλλοντος Netbeans διευκολύνει την 

επεκτασιµότητα  και την διαβαθµισιµότητα του λογισµικού.  Επιτρέπει τη µελλοντική 

τµηµατική επέκταση των λειτουργιών του, καθώς και την διασφάλισης της 

συµβατότητας µε άλλες πλατφόρµες, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα όπου 

αναπτύχθηκαν οι τεχνολογίες υλοποίησης του υποσυστήµατος διαχείρισης γνώσης. 

Παρέχει στον φοιτητή ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον διεπαφής (GUI). Καθώς το 

GUI είναι ένα παραθυρικό περιβάλλον και ο χρήστης είναι εξοικειωµένος µε τέτοια 

περιβάλλοντα, µπορεί εύκολα να µάθει και να εξερευνήσει όλες τις δυνατότητες που 

του προσφέρονται. 

 

6.8.1  ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ 

Για να εγκαταστήσει ο φοιτητής το απαραίτητο λογισµικό στον υπολογιστή 

του χρειάζεται την εφαρµογή tutor_setup.exe  και την Java Virtual Μachine. 

Ειδικότερα, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από τον 

υπολογιστή του, και θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένη την Java Run Time 

Εnvironment (JRE) έκδοση 1.5 η µεταγενέστερη.  

Το πρόγραµµα  είναι διαθέσιµο στους φοιτητές στο δικτυακό τόπο του 

Εργαστηρίου Μικρουπολογιστές Ι. Για να προµηθευτεί ο φοιτητής το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα αρχικά να προσπελάσει µέσω ενός web browser τη διεύθυνση 

“mycad.c5lab.el.teithe.gr/tutor” και στη συνέχεια να επιλέξει Save to Disk και να 

καθορίσει τον κατάλογο στον οποίο θέλει να αποθηκεύσει το πρόγραµµα 

εγκατάστασης (tutor_setup.exe). 
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Το πρόγραµµα αυτό θα εγκαταστήσει στον υπολογιστή του ότι χρειάζεται ο 

φοιτητής  για να συνδεθεί και να παρακολουθήσει τα µαθήµατα επιτυχώς. Επιπλέον ο 

φοιτητής µπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσει κάποια επιπρόσθετα αρχεία (plug-in), 

ανάλογα µε τον τύπο των αρχείων που συµπεριλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό 

και τα οποία διατίθενται επίσης δωρεάν µέσω του ∆ιαδικτύου.  

Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα εγκατάστασης, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική 

υλοποίησης (Σχήµα 6.45), θα εγκαταστήσει: 

1. το NetBeans platform και όλες τις βοηθητικές προς αυτό βιβλιοθήκες που 

χρειάζεται για να λειτουργήσει. 

2. το module Tutor, το πρόγραµµα που υποχρεώνει το NetBeans platform να 

συµπεριφερθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει τις ανάγκες του φοιτητή (δηλαδή να 

εµφανίζει τα µαθήµατα, και να επιτρέπει τον φοιτητή να λειτουργεί µέσα σε αυτά) 

3. το TM4J και TMAPI, βιβλιοθήκες που χρησιµοποιούνται από το module 

Tutor, ώστε να µπορέσει να διαχειριστεί το Topic Map, µε όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζεται να γνωρίζει, καθώς και για την εκτέλεση των εντολών Tolog. 

4. την Ozone client  βιβλιοθήκη που χρησιµοποιείται από την TM4J, για την 

αποθήκευση του ΘΧ. Αρχικά ο Tutor επικοινωνεί µε τον εξυπηρετητή Ozone , και 

στην συνέχεια µεταφέρει την επικοινωνία στην TM4J. 

 

6.8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TUTOR 

6.8.2.1 Περιγραφή της βασικής οθόνης 

Το περιβάλλον της εφαρµογής είναι ένα παραθυρικό περιβάλλον  και 

περιλαµβάνει τον Τίτλο Παραθύρου και τη γραµµή εντολών µε τις βασικές εντολές 

τις οποίες το λογισµικό υποστηρίζει Από κάτω υπάρχει η γραµµή πλήκτρων βασικών 

ενεργειών που περιλαµβάνει:. 

  Πλήκτρο «login» για την είσοδο του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία 

του  συστήµατος TM-TUTOR 

   Πλήκτρο «logout» για την έξοδο του φοιτητή από το σύστηµα TM-TUTOR  

   Πλήκτρο «Next Step» (Επόµενο βήµα) για την µετάβαση του φοιτητή στο 

επόµενο βήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε προσαρµογή στις ιδιαίτερες 

µαθησιακές ανάγκες και προτιµήσεις του. 
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 Πλήκτρο «Βοήθεια» για να εµφανίζεται µια σελίδα µε γενικές πληροφορίες που 

αφορούν την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στο κυρίως τµήµα της οθόνης εµφανίζεται µια εισαγωγική σελίδα όπου 

δίνονται κάποιες αρχικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης πριν 

µπορέσει να προσπελάσει την εφαρµογή (Σχήµα 6.46). 

 
 

 

Πρωταρχικός στόχος του συστήµατος είναι µία λειτουργία εγγραφής για κάθε 

νέο φοιτητή. Ο φοιτητής θα συµπληρώνει ορισµένα προσωπικά στοιχεία σε µία 

φόρµα και το σύστηµα θα ενηµερώνεται κατάλληλα.  

 
 

Για να εγγραφεί ένας νέος φοιτητής στο σύστηµα  θα πρέπει να επιλέξει στο 

παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται , το πλήκτρο Register (Σχήµα 6.47). Η αρχική 

εγγραφή γίνεται µε τη συµπλήρωση συγκεκριµένων προσωπικών δεδοµένων του 

φοιτητή, τα οποία συγκεντρώνονται µέσω ενός αρχικού ερωτηµατολογίου και 

αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων µε την κατάλληλη κωδικοποίηση  ως 

αντικείµενα του θεµατικού χάρτη.. 

             Σχήµα 6.46: Εισαγωγική σελίδα της εφαρµογής 

             Σχήµα 6.47: Πλαίσιο διαλόγου για log-in στο σύστηµα 
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.  
Σχήµα 6.48: Φόρµα για την εισαγωγή των στοιχείων του νέου φοιτητή 
 

Στην φόρµα που εµφανίζεται (Σχήµα 6.48)  ο φοιτητής θα συµπληρώσει τα 

απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του στο σύστηµα καθώς και για το στυλ 

εκµάθησης που προτιµά . Ειδικότερα ο νέος φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει τον 

κωδικό χρήστη -”username” και τον κωδικό πρόσβασης -”password” που επιθυµεί 

ώστε το σύστηµα να είναι σε θέση να τον αναγνωρίζει κάθε φορά που εισέρχεται, το 

Όνοµα και το Επίθετό του, ένα e-mail και την προτιµώµενο στυλ παρουσίασης 

µαθηµάτων.  
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Τι συµβαίνει όταν ο χρήστης κάνει login στο σύστηµα; 

Σχήµα 6.49: Η εφαρµογή TUTOR στο σύστηµα TM-TUTOR 
 

 Αρχικά ξεκινάει το πρόγραµµα και µια από τις πρώτες λειτουργίες της 

εφαρµογής TUTOR είναι να καλέσει τον Ozone client και να συνδεθεί µε τον 

Ozone server (Σχήµα 6.49). 

 Στην συνέχεια η εφαρµογή καλεί την TM4J βιβλιοθήκη και την κατευθύνει 

ώστε να βρίσκει το Topic Map µέσα στην Ozone. 

 Ο  Tutor κατευθύνει το NetBeans platform, να εµφανίσει την επιλογή «login» 

στην εργαλειοθήκη. 

 Όταν ο χρήστης επιλέγει την λειτουργία, ο Tutor ενηµερώνεται από το 

NetBeans platform ότι η λειτουργία «login» έχει ενεργοποιηθεί. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TM-TUTOR 

 205

 ο  Tutor κατασκευάζει ένα πλαίσιο διαλόγου µε το οποίο ζητάει από την 

χρήστη το username του και το password και στην συνέχεια εµφανίζει το 

πλαίσιο αυτό. 

 ο χρήστης ενηµερώνει τα πεδία και επιλέγει το ΟΚ. 

 ο  Tutor διαβάζει τα username  και το password που έχει δώσει ο χρήστης 

 ο  Tutor κατόπιν καλεί την TM4J για να ψάξει στο Topic Map εάν τα στοιχεία 

που έδωσε ο χρήστης ευσταθούν. 

 εάν τα στοιχεία ευσταθούν υποδέχεται τον χρήστη στο σύστηµα και ξεκινάει η 

διαδικασία του µαθήµατος.  

 

6.8.2.2 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Με την εισαγωγή (login) του φοιτητή στο σύστηµα, το σύστηµα πιστοποιεί 

την ταυτότητα του φοιτητή. Ο τίτλος του παράθυρου της βασικής οθόνης αλλάζει και 

ενηµερώνει το εκάστοτε χρήστη ότι   έχει κάνει “login” στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

του TM-TUTOR χρησιµοποιώντας το “username” που έχει δηλώσει (Σχήµα 6.50). 

Το κυρίως τµήµα της οθόνης όπου θα εµφανίζονται οι πληροφορίες του 

συστήµατος. χωρίζεται σε δύο µέρη.  Στο αριστερό πλαίσιο της βασικής οθόνης 

εµφανίζονται όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο πεδίο γνώσης του συστήµατος 

ΤM-TUTOR. 

Η αναπαράσταση των θεµάτων ακολουθεί µια δενδρική δοµή. Το δένδρο αυτό 

αποτελείται από κόµβους και υποκόµβους αντικατοπτρίζοντας  την ιεραρχική δοµή 

των θεµάτων της εκπαιδευτικής ύλης  (Σχήµα 6.50). Στο δένδρο σηµειώνεται η 

πραγµατική θέση του σπουδαστή την συγκεκριµένη χρονική στιγµή και η ιεραρχική 

σχέση της µε τα υπόλοιπα θέµατα της ύλης, διευκολύνοντας την πλοήγηση στα 

περιεχόµενά του. [Milheim & Lavix, 1992]. Μπροστά από τον τίτλο κάθε θέµατος, 

που περιλαµβάνεται στο πεδίο γνώσης του συστήµατος TM-TUTOR, αντιστοιχίζεται 

ένα  εικονίδιο το οποίο έχει σκοπό να πληροφορεί τους φοιτητές για την πορεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα εικονίδια που χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη 

εφαρµογή είναι τα εξής: 

  Ενηµερώνει τον φοιτητή πως είναι ένα θέµα που πρέπει να διδαχθεί. 

  Ενηµερώνει τον φοιτητή πως είναι ένα θέµα που έχει ήδη διδαχθεί, και έχει 

βαθµολογηθεί µε προβιβάσιµο βαθµό στα τεστ αξιολόγησης που σχετίζονται µε αυτό 

το θέµα. 
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   Ενηµερώνει τον φοιτητή για το τρέχον θέµα που διδάσκεται τη συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή . 

Στο δένδρο επίσης υπάρχουν και τα εικονίδια    και δίνοντας τη 

δυνατότητα στο φοιτητή να κρύβει ή να εµφανίζει κάποια τµήµατα του δένδρου 

ανάλογα µε τις προτιµήσεις του. 

Ο µαθητής µπορεί να δει την πλήρη λίστα όλων των θεµάτων προς εκµάθηση,   

και να επιλέξει το θέµα που επιθυµεί ως εκπαιδευτικό στόχο , ενεργοποιώντας το δεξί 

πλήκτρο του χειριστηρίου επάνω στο θέµα και επιλέγοντας την εντολή “Set as 

Target”. 

 
 

 

Αν ο φοιτητής ενεργοποιήσει το πλήκτρο «Next Step», το σύστηµα θα τον 

καθοδηγήσει στο επόµενο βήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σύστηµα TM-

TUTOR, πρέπει να αποφασίσει, στηριζόµενο στις σχέσεις προαπαιτούµενων που 

έχουν τα «θέµατα» του πεδίου γνώσης για το ποια «θέµατα» πρέπει να διδαχθεί ο 

φοιτητής.  

Στη συνέχεια το σύστηµα  σύµφωνα µε το µοντέλο του φοιτητή και τους 

κανόνες που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την προσαρµογή του 

συστήµατος και αναπτύχθηκαν λεπτοµερώς στις αντίστοιχες ενότητες, θα  καθορίσει 

ποιο είναι το επόµενο στάδιο για να πετύχει ο φοιτητής τον εκπαιδευτικό του στόχο, 

Σχήµα 6. 50: Βασική οθόνη της εφαρµογής µετά την είσοδο του φοιτητή 
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καθορίζοντας τα  µαθήµατα και τα  τεστ αξιολόγησης που  πρέπει να διδαχθούν στο 

φοιτητή ανάλογα µε τις µαθησιακές ανάγκες  και τις προτιµήσεις του. 

Στο δεξί τµήµα της βασικής οθόνης,  εµφανίζεται το πραγµατικό περιεχόµενο 

του αντικειµένου µάθησης που µπορεί να είναι ένα µάθηµα, µία ενότητα ή ένα τεστ 

αξιολόγησης. Η επιλογή των µαθηµάτων που σχετίζονται µε τα θέµατα που πρέπει να 

διδαχθεί ο φοιτητής αφορούν το επίπεδο λεπτοµέρειας και τον τύπο παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού υλικού. Η επιλογή του επιπέδου λεπτοµέρειας, γίνεται µε βάση το 

γνωστικό επίπεδο που έχει αποκτήσει ο φοιτητής σε προαπαιτούµενα θέµατα.  Ειδικά 

για ένα νέο φοιτητή,  για την επιλογή του πρώτου µαθήµατος, που σχετίζεται µε το 

πρώτο θέµα που πρέπει να διδαχθεί για να πετύχει τον εκπαιδευτικό του στόχο, το 

σύστηµα καθώς  δεν έχει στοιχεία για την γνωστική του κατάσταση, επιλέγει για 

παρουσίαση  ένα µάθηµα µέσης λεπτοµερειακής ανάλυσης. 

 
 

Η επιλογή του τύπου παρουσίασης του µαθήµατος, γίνεται µε βάση την 

προτίµηση του φοιτητή, η οποία είναι  αποθηκευµένη στο µοντέλο φοιτητή. Στο δεξί 

τµήµα της βασικής οθόνης, µέσα στον φυλλοµετρητή που παρέχει το 

προγραµµατιστικό περιβάλλον Netbeans,  ανοίγει η σελίδα html που αντιστοιχεί στο 

αντικείµενο εκµάθησης που προτείνει το σύστηµα στο φοιτητή (Σχήµα 6.51).  

Αν οι σελίδες html που προτείνονται για εκµάθηση είναι τύπου ppt ή  video, η 

παρουσίαση γίνεται στον Internet Explorer, καθώς είναι απαραίτητα κάποια plug-ins 

που δεν υποστηρίζονται από τον φυλλοµετρητή του περιβάλλοντος Netbeans (Σχήµα 

6.52). 

Σχήµα 6.51: Παρουσίαση µαθήµατος στην βασική οθόνη της εφαρµογής 
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Κάθε τεστ αξιολόγησης θα δηµιουργηθεί µε τυχαία επιλογή από µια τράπεζα 

ερωτήσεων και θα απαρτίζεται συνολικά από 5 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις µπορεί να 

είναι  τύπου: πολλαπλής επιλογής, συµπλήρωσης σύντοµων απαντήσεων και 

διαφορετικής δυσκολίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το τελικό τεστ αξιολόγησης δηµιουργείται µε βάση το αλγόριθµο ο οποίος 

λαµβάνει υπόψη τους βαθµούς δυσκολίας κάθε ερώτησης. Eµφανίζεται στο χώρο του 

φυλλοµετρητή που παρέχει το Netbeans µε τη µορφή 5 φακέλων ( που αντιστοιχούν 

στις 5 ερωτήσεις αξιολόγησης που επιλέχτηκαν από το πρόγραµµα (Σχήµα 6.53). 

Ο φοιτητής θα πληκτρολογήσει την απάντηση του στο πλαίσιο κειµένου που 

εµφανίζεται για κάθε µία από τις 5 ερωτήσεις  στο κάτω µέρος του παραθύρου ή αν 

δεν γνωρίζει την απάντηση µπορεί να επιλέξει την επιλογή «I don’t know” για να 

προχωρήσει στο επόµενο βήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σχήµα 6.53).  

Σχήµα 6.53: Εµφάνιση του τεστ αξιολόγησης

Σχήµα 6.52: Παρουσίαση µαθήµατος στον Internet Explorer
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Μόλις  ο φοιτητής ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξέτασης µπορεί να 

πατήσει το πλήκτρο «Next Step» και το σύστηµα θα τον ενηµερώσει για το 

αποτέλεσµα του τεστ αξιολόγησης και για τον τελικό βαθµό που έλαβε (Σχήµα 6.54).  

 

 
 

 

Αν ο τελικός βαθµός του φοιτητή είναι προβιβάσιµος, το σύστηµα µε την 

ενεργοποίηση του πλήκτρου  «Next Step»  θεωρεί ότι ο φοιτητής έχει επαρκή γνώση 

στο συγκεκριµένο θέµα, και θα προχωρήσει στην διαδικασία εκµάθησης του 

επόµενου θέµατος, δηλαδή της επόµενης γνωστικής έννοιας (Σχήµα 6.55).  

Για την περίπτωση που ο βαθµός του φοιτητή στο τεστ αξιολόγησης είναι 

µικρότερος του 5, γίνεται επανεπιλογή του µαθήµατος που θα παρουσιαστεί στο 

φοιτητή  για το ίδιο θέµα, αλλά µε µεγαλύτερη ανάλυση, καθώς το σύστηµα θα 

θεωρήσει ότι ο φοιτητής απέτυχε στην κατανόηση των εννοιών και χρειάζεται πιο 

αναλυτική παρουσίαση των συγκεκριµένων εννοιών µε περισσότερα παραδείγµατα.. 

Στη συνέχεια ο φοιτητής θα επαναλάβει τη διαδικασία  του τεστ αξιολόγησης για να 

εξεταστεί αν απέκτησε το επιθυµητό επίπεδο γνώσης για το συγκεκριµένο θέµα. 

 

Σχήµα 6.54: Πληροφορίες για τις ερωτήσεις αξιολόγησης στις οποίες απάντησε ο φοιτητής 
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Με αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής συµµετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία µε 

σκοπό την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού στόχου που έχει θέσει. Το σύστηµα είναι 

σε  θέση να αξιολογήσει την πρόοδο του φοιτητή και  στη συνέχεια να επινοήσει ένα 

σχέδιο για την µετάβαση του φοιτητή από την επικρατούσα γνωστική του κατάσταση 

στην επιθυµητή, προσαρµόζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στις εξατοµικευµένες 

µαθησιακές ανάγκες και προτιµήσεις κάθε φοιτητή.  

 

Επιπροσθέτως κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας το σύστηµα 

που αξιολογεί το φοιτητή,  του θέτει  ερωτήµατα σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

σχετικά µε έννοιες από προηγούµενες ενότητες και επανελέγχει τη γνωστική 

κατάσταση του. Η διαδικασία αυτής της επαναληπτικής αξιολόγησης περιγράφηκε 

εκτενώς στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

Καθώς ο φοιτητής προχωρά στη µαθησιακή διαδικασία µιας εκπαιδευτικής 

ενότητας, το σύστηµα µέσω ενός διερευνητικού αλγορίθµου θα αποφασίσει αν θα 

δράσει. Στη συνέχεια  θα αποφασίσει µέσω ενός δεύτερου αλγορίθµου αν θα θέσει 

ένα ερώτηµα αξιολόγησης από τις προηγούµενες εκπαιδευτικές ενότητες και αν ναι 

από ποιες. Οι απαντήσεις του φοιτητή θα κρατηθούν και θα αναλυθούν από το 

σύστηµα.. Το αντίστοιχο γνωστικό προφίλ του φοιτητή θα ενηµερωθεί ανάλογα. 

Όταν ο φοιτητής επιτύχει τη βαθµολογία ΄5΄ για κάθε εκπαιδευτική ενότητα µιας 

συγκεκριµένης εκπαιδευτικής οµάδας, θεωρείται ότι απέκτησε ένα αρκετά καλό 

Σχήµα 6.55: Παρουσίαση επόµενου µαθήµατος στην βασική οθόνη της εφαρµογής TUTOR
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επίπεδο γνώσης της οµάδας αυτής και µπορεί να συνεχίσει κανονικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

 

Το σύστηµα θα αποφασίσει µέσω µιας πιθανότητας Pi
ask αν θα προχωρήσει στην 

διερευνητική εξέταση του µαθητή σε προηγούµενες έννοιες (εκπαιδευτικές ενότητες) 

που ήδη έχει διδαχθεί ο φοιτητής.  Η  πιθανότητα αυτή  υπολογίζεται  σύµφωνα µε 

τον εξής αλγόριθµό: 

Pi
ask= (10-A)+ k +L > 2 *kmax*c 

 

Όπου 

k =η παράµετρος που αναπαριστά τον αριθµό των προηγούµενων εκπαιδευτικών 

ενοτήτων 

• Ai =η µαθησιακή ικανότητα του σπουδαστή σε µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική 

ενότητα ι. 

Σχήµα 6.56: ∆ιαδικασία επαναληπτικής αξιολόγησης 
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• Α=η µέση µαθησιακή ικανότητα των φοιτητών για όλα τα προηγούµενα µαθήµατα 

• kmax =ο µέγιστος αριθµός εκπαιδευτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού συστήµατος 

• L=αναπαριστά τις φορές που το σύστηµα ζήτησε ερωτήσεις για να προωθήσει στον 

φοιτητή. Το σύστηµα αυξάνει το L κάθε φορά που το ερευνητικό τµήµα δεν 

ολοκλήρωσε την απαίτηση και παίρνει την τιµή 0 όταν το ερευνητικό τµήµα θέτει 

ερώτηση στον φοιτητή 

• c=τυχαίος παράγοντας 0-1 που προέρχεται από τη συνάρτηση τυχαίας γεννήτριας 

Αν το διερευνητικό τµήµα αποφασίσει να ζητήσει από τον σύστηµα να 

εκτελέσει την επαναληπτική αξιολόγηση, για να ερευνήσει περισσότερο τις γνώσεις 

του φοιτητή σε προηγούµενες εκπαιδευτικές ενότητες, η τρέχουσα εκπαιδευτική 

διαδικασία σταµατά, και η εφαρµογή, θα αποφασίσει αν θα θέσει ερώτηση στον 

φοιτητή και από ποια ενότητα. Η εφαρµογή ερευνά το µοντέλο του φοιτητή, εντοπίζει 

τις σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες στις οποίες έχει επίπεδο γνώσης. ∆ηλαδή έχει 

βαθµολογηθεί στο τεστ αξιολόγησης µε  Αj<6 και µέσω ενός δεύτερου αλγορίθµου 

υπολογίζει τις πιθανότητες να θέσει ερώτηση για κάθε προηγούµενη εκπαιδευτική 

ενότητα. 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι ο κάτωθι: 

Pj
q= Qj + Rj – Tj> c 

Όπου: 

• c= είναι ένας τυχαίος παράγοντας 0-10 που προέρχεται από µια συνάρτηση τυχαίας 

γεννήτριας 

• Qj =είναι η πιθανότητα να τεθεί ερώτηση σύµφωνα µε το επίπεδο ικανοτήτων. Η 

παράµετρος αυτή παίρνει προκαθορισµένες τιµές που έχουν επιλεχθεί από τον 

καθηγητή ανάλογα µε το βαθµό του φοιτητή. 

• Tj =αναπαριστά τις φορές που το σύστηµα έχει επανυποβάλλει ερώτηση στο 

φοιτητή από τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα. 

• Rj =αναπαριστά τυχόν προηγούµενη αποτυχία του φοιτητή να απαντήσει στη 

συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα. 

 

Αν το σύστηµα αποφασίσει να θέσει µια ερώτηση από µια εκπαιδευτική 

ενότητα, η απάντηση του σπουδαστή θα κρατηθεί και θα αναλυθεί, και το αντίστοιχο 

γνωστικό µοντέλο του φοιτητή  θα ενηµερωθεί σχετικά . Αν ο φοιτητής αποτύχει και 

δεύτερη φορά και το Rj ισούται µε 2, θα αναγκαστεί να ξαναπαρακολουθήσει τη 
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συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα και στο τέλος θα πρέπει να περάσει ξανά ένα νέο 

τεστ αξιολόγησης. 

Στην επόµενη εκπαιδευτική ενότητα το διερευνητικό τµήµα θα επαναλάβει τη 

διαδικασία και θα αποφασίσει αν θα επέµβει, και στη συνέχεια ο πράκτορας θα 

αποφασίσει µέσω του δεύτερου αλγορίθµου αν θα θέσει ερωτήσεις από προηγούµενες 

εκπαιδευτικές ενότητες και αν ναι, από ποια. Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα βοηθά 

το φοιτητή να βελτιώσει τη γενική του απόδοση στις προηγούµενες ενότητες καθώς 

και τη µαθησιακή του ικανότητα µέσω της συνεχούς επανάληψης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TM-TUTOR 
“Test with real users early in product  

development and frequently thereafter” 

The First Law of Usability Engineering (1998) 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι η προσφορά της δυνατότητας 

στους χρήστες της να βελτιώσουν τις υπάρχουσες γνώσεις ή  και να αποκτήσουν 

γνώσεις σε ένα νέο γνωστικό πεδίο. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού 

πρέπει να µελετά προσεκτικά την παιδαγωγική αποτελεσµατικότητα και την 

ευχρηστία. Η σχεδίαση των µέσων αλληλεπίδρασης πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον 

τρόπο µάθησης των εκπαιδευοµένων και να παρέχει την βέλτιστη 

χρησιµοποιησιµότητα ούτως ώστε η αλληλεπίδραση του εκπαιδευόµενου µε το 

λογισµικό να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαισθητική και ρεαλιστική.  

Στα προηγούµενα κεφάλαια έγινε αναφορά στην ανάλυση των απαιτήσεων 

καθώς και στις προδιαγραφές για ένα διαδικτυακό σύστηµα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Με βάση τις προδιαγραφές, ακολούθησε  η σχεδίαση και έγινε η 

υλοποίηση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος. Στο κεφάλαιο αυτό 

διερευνάται µε την βοήθεια της αξιολόγησης το κατά πόσον το προϊόν υλοποίησης 

αυτής της ερευνητικής εργασίας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές οι οποίες ετέθησαν.   

 

7.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Η αξιολόγηση σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής διδασκαλίας περιλαµβάνει 

την συστηµατική απόκτηση και αποτίµηση πληροφοριών για την παροχή αξιόλογης 

ανάδρασης σχετικά µε την χρησιµότητα, την αξία και την επίδραση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ενός συστήµατος εκπαίδευσης. Σκοπός της αξιολόγησης 

είναι η βελτίωση της απόδοσης ενός εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά αναγνωρίζεται 

ότι εκτός από τον κύριο αυτό σκοπό η αξιολόγηση θεωρείται ότι: 

 χρειάζεται ως ουσιαστικό στοιχείο στην σχεδίαση και τον 

προγραµµατισµό κάθε προγράµµατος ηλεκτρονικής διδασκαλίας  
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 πρέπει να καλύπτει το πρόγραµµα σε όλη του την διάρκεια και  να 

είναι διαµορφωτική, συµπερασµατική και συνεχής  

 πρέπει να επικεντρώνεται στον χρήστη, χωρίς σχέση εξάρτησης   

 πρέπει να είναι επαγγελµατική και υπεύθυνη 

Η  αξιολόγηση αποτελεί ένα σηµαντικό στάδιο για την ανάπτυξη  λογισµικού 

προσανατολισµένου στο χρήστη. Ειδικότερα τονίζεται [Dudley-Marling & Owston, 

1988] ότι οδηγός για την αξιολόγηση λογισµικού ηλεκτρονικής µάθησης είναι η 

καταγραφή των απόψεων των τελικών χρηστών σχετικά µε  το παιδαγωγικό του 

περιεχόµενο και την διαδικασία εκµάθησης αλλά και τη τεχνική του αρτιότητα. Η 

µελέτη αξιολόγησης τότε επικεντρώνεται σε δύο περιοχές : άν η υλοποίηση του 

λογισµικού ικανοποιεί τους στόχους (εκπαιδευτικές προδιαγραφές) που τέθηκαν κατά 

το σχεδιασµό, και  κατά πόσον αυτοί οι στόχοι είναι αξιόπιστοι σε σχέση µε τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση των µαθητών µε 

το λογισµικό [Gunn, 1995]. Σχετικά έχει γίνει αποδεκτή η θεώρηση µελέτης της 

ευχρηστίας του εκπαιδευτικού λογισµικού σε συνδυασµό µε την εκπαιδευτική του 

αρτιότητα [Squires & Preece, 1999]. Η χρησιµοποιησιµότητα ενός συστήµατος  

αναλύεται σε δύο συνιστώσες: την ωφέλεια που παρέχει στον τελικό χρήστη  και την 

ευχρηστία  του [Grudin 1992]. Η ωφέλεια αφορά στη λειτουργικότητα του 

συστήµατος και η ευχρηστία στην ευκολία µε την οποία οι χρήστες αντιλαµβάνονται 

ή χρησιµοποιούν τη λειτουργικότητα αυτή.  

 

7.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
Η αξιολόγηση είναι δυνατόν να ταξινοµηθεί λαµβάνοντας ως στάθµη 

αναφοράς την φάση ανάπτυξης του συστήµατος.   Μεταξύ των διαφόρων τύπων 

αξιολόγησης συχνά επιλέγονται, ανάλογα µε την πρόοδο της ερευνητικής εργασίας, η 

διαµορφωτική, η συµπερασµατική και η ολοκληρωµένη ή παρακολουθητική  

αξιολόγηση. 

Η διαµορφωτική αξιολόγηση διεξάγεται ώστε να εξασφαλίσει στους 

προγραµµατιστές πληροφορίες, χρήσιµες για την βελτίωση του προγράµµατος, 

[Worthen, Sanders, and Fitzpatrick, 1997]. Λαµβάνει χώρα στην διάρκεια ανάπτυξης 

ή βελτίωσης του προγράµµατος, µε σκοπό την βελτίωση του συστήµατος [Scriven, 

1991]. Σκοπός της διαµορφωτικής αξιολόγησης είναι να επιβεβαιώσει ή να 

επικυρώσει ότι έχουν επιτευχθεί οι εκπαιδευτικοί στόχοι καθώς και αν είναι 
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απαραίτητη η εκπαιδευτική βελτίωση δια της αναγνώρισης και της επακόλουθης 

καλύτερης παρουσίασης των προβληµατικών τµηµάτων [Weston, Mc Alpine, and 

Bordonaro, 1995]. Συµπερασµατικά, διαµορφωτική αξιολόγηση καλείται η 

διαδικασία συλλογής δεδοµένων ως τµήµα της διαδικασίας σχεδίασης και ανάπτυξης.  

Η συµπερασµατική αξιολόγηση αποτελεί µια µέθοδο υπολογισµού της αξίας 

ενός προγράµµατος µετά την ολοκλήρωσή του και εστιάζεται στο αποτέλεσµα. 

[Bhola 1990]. Η συµπερασµατική αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες ως προς την 

ικανότητα του προγράµµατος να εκτελεί αυτά για τα οποία σχεδιάστηκε. Πρέπει να 

τονιστεί ότι γενικά η συµπερασµατική αξιολόγηση είναι ποσοτική, και χρησιµοποιεί 

βαθµολόγηση αριθµητική ή αλφαβητική για την εκτίµηση των επιτεύξεων του 

εκπαιδευόµενου. Η συµπερασµατική αξιολόγηση πραγµατοποιείται µετά την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήµατος µε σκοπό την εξακρίβωση της 

απόδοσης και των ιδιοτήτων του προγράµµατος.  Επίσης  η συµπερασµατική 

αξιολόγηση γενικά πρέπει να αναφέρεται και σε συγκριτικές µετρήσεις οι οποίες 

υποβοηθούν την λήψη αποφάσεων ως προς την χρήση ενός συγκεκριµένου 

συστήµατος. [Draper, 1997].  

Συνοψίζοντας πρέπει να λεχθεί ότι η συµπερασµατική αξιολόγηση εξετάζει 

τις επιδράσεις (επιρροή), τα αποτελέσµατα και την έκβαση του αντικειµένου ή της 

διαδικασίας. Τα δεδοµένα τα οποία συλλέγονται ως τµήµα αυτής της διαδικασίας, 

παρουσιάζουν συνοπτικά την εργασία, περιγράφοντας  τι έχει συµβεί ως επακόλουθο 

της  διανοµής ενός προγράµµατος ή µιας τεχνολογίας.  

Τέλος, η ολοκληρωµένη ή παρακολουθητική  αξιολόγηση προσπαθεί να 

διατηρήσει την ενηµέρωση σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο οι καινοτοµίες, οι 

διαδικασίες και τα προϊόντα έχουν αφοµοιωθεί στην εκπαίδευση και ποιες είναι οι 

συνεχιζόµενες επιπτώσεις. Όπως υπονοεί και το όνοµα, πρόκειται για µια 

συνεχιζόµενη διαδικασία και διεξάγεται ως τµήµα της φάσης µετά την υλοποίηση. Τα 

δεδοµένα τα οποία συλλέγονται ως τµήµα αυτής της διαδικασίας χρησιµοποιούνται 

για την βελτίωση της νέας έκδοσης της εργασίας. Η παρακολουθητική αξιολόγηση 

αποζητά την επανεξέταση των υπαρχόντων δεδοµένων για τον ορισµό νέων 

ερωτήσεων ή την χρησιµοποίηση µεθόδων οι οποίες δεν επιστρατεύθηκαν 

προηγουµένως. Αποζητά να αποτιµήσει την αφοµοίωση της καινοτοµίας, και 

προσπαθεί να εξακριβώσει τον βαθµό στον οποίο οι εξετάσεις και οι άλλες ασχολίες 

διαµορφώνουν ένα αναπόσπαστο τµήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Περιλαµβάνει µια αποτίµηση του χρόνου σε µια εργασία, ο οποίος αποτελεί έναν 
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υπολογισµό του χρόνου που αφιερώνεται από εκπαιδευτικούς και φοιτητές στις 

απαιτούµενες εργασίες. 

 

7.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TM-TUTOR 
Για τους εκπαιδευόµενους οι οποίοι θέλουν να χρησιµοποιήσουν ένα 

διαδικτυακό σύστηµα εκπαίδευσης, η ευχρηστία αποτελεί τον κυριότερο στοιχείο του 

συστήµατος. Το πρότυπο ISO 9241 [1998] καθορίζει την ευχρηστία ως ‘ το βαθµό 

στον οποίο ένα προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από εξειδικευµένους χρήστες για 

την επίτευξη καθορισµένων στόχων µε αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και 

ικανοποίηση σε ένα καθορισµένο περιβάλλον χρήσης.  

Η βιβλιογραφία παρέχει µια ποικιλία κριτηρίων για την  αξιολόγηση της 

ευχρηστίας. Από την πλευρά της ευχρηστίας λογισµικού οι καθιερωµένοι ευρετικοί 

κανόνες ευχρηστίας έχουν προταθεί από τον [Nielsen, 1994] και έχουν 

χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στο πεδίο αυτό. Για την αξιολόγηση του συστήµατος TM-

TUTOR, επιλέχτηκαν ορισµένα  από τα προτεινόµενα κριτήρια ευχρηστίας καθώς και 

µια σειρά κριτηρίων που αφορούν την  αποτελεσµατικότητα εκπαιδευτικού 

λογισµικού , το παιδαγωγικό του περιεχόµενο, την διαδικασία εκµάθησης και την 

τεχνική του αρτιότητα. Αναλυτικότερα ελέγχθηκε το κατά πόσο οι προδιαγραφές και 

οι απαιτήσεις που ετέθησαν κατά το σχεδιασµό του συστήµατος, ταυτίζονται µε τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι καλύτερα να  αξιολογείται µέσα από τη 

χρήση του και από πραγµατικούς  χρήστες που έχουν αλληλεπίδραση µε το σύστηµα 

διότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα παροχής αξιόπιστων αποτελεσµάτων ([unn, 1995, 

Tucker, 1989, Jones, et all, 1996]. Στα πλαίσια αυτών των αρχών, για την αξιολόγηση 

του συστήµατος TM-TUTOR επιλέχτηκαν ως χρήστες 80 φοιτητές του Τµήµατος 

Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης του Ε Εξαµήνου, οι οποίοι είχαν δηλώσει να 

παρακολουθήσουν το µάθηµα και είχαν επιτύχει σε όλα τα προαπαιτούµενα 

µαθήµατα σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. 

 Οι φοιτητές οι οποίοι έλαβαν µέρος στην αξιολόγηση είχαν γνώσεις βασικών 

ηλεκτρονικών, λογικών και ψηφιακών κυκλωµάτων. Επιπλέον είχαν άνεση στο 

χειρισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών και στη χρήση του διαδικτύου. Το δείγµα των 

χρηστών εκπροσωπεί όλες τις κατηγορίες επίδοσης έτσι ώστε το εύρος των 

ικανοτήτων τους να οδηγεί στο να αξιολογηθούν οι ανάγκες και οι απόψεις όλων των 
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χρηστών. Επιπροσθέτα, ορισµένοι από τους φοιτητές είχαν γενικές γνώσεις 

συστηµάτων Μικροϋπολογιστών και Μικροελεγκτών ως απόφοιτοι τεχνικού 

Λυκείου. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές  µέθοδοι για την πραγµατοποίηση 

αξιολόγησης [Βabbie, 1989, Nielsen 1993]. Η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την 

αξιολόγηση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος  TM-TUTOR έχει 

ποσοτικό χαρακτήρα µε τη µορφή συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου. 

Η χρήση ερωτηµατολόγιων (Questionnaires) για την καταγραφή των απόψεων 

των χρηστών και της υποκειµενικής ικανοποίησης τους (Νielsen, 1993) αποτελεί µια 

δοκιµασµένη µέθοδο. Η διάσταση της υποκειµενικής ικανοποίησης των φοιτητών 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στα διαδικτυακά προσαρµοστικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα , όπου το κίνητρο για συµµετοχή δεν είναι δεδοµένο [Soloway et al., 

1994]. Τα ερωτηµατολόγια χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την αξιολόγηση 

διαδικτυακού λογισµικού, καθώς είναι εύκολη η διανοµή τους αλλά και η αυτόµατη 

συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσµάτων [Tselios et al., 2001].  

Αποτελεσµατικά ερωτηµατολόγια όσον αφορά στην εγκυρότητα και 

αξιοπιστία των παραγόµενων αποτελεσµάτων, θεωρούνται τα WAMMI [Kirakowski 

et al, 1998], QUIS και SUMI (Schneiderman, 1998). Επιπλέον για τη ευχρηστία του  

λογισµικού χρησιµοποιούνται ευρύτατα οι καθιερωµένοι ευρετικοί κανόνες όπως 

έχουν προταθεί από τον [Nielsen, 1994] . 

Οι βασικές αρχές για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού ερωτηµατολόγιου 

σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις συνοψίζονται στα εξής: 

 Ένα ερωτηµατολόγιο πρέπει να αποτελείται από ένα ικανοποιητικό 

αριθµό  ερωτήσεων (30-40)  

 Μπορεί να περιέχει ερωτήσεις τύπου ΝΑΙ-ΟΧΙ ή ερωτήσεις 

διαβαθµισµένης απάντησης όπως για παράδειγµα µε τη χρήση της κλίµακας Likert , 

ώστε να δίνουν περισσότερες πληροφορίες 

 Οι ερωτήσεις θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα θέµατα που πρέπει να 

αξιολογηθούν.  

Στα πλαίσια αυτών των οδηγιών, το  ερωτηµατολόγιο το οποίο 

δηµιουργήθηκε για την αξιολόγηση του συστήµατος TM_TUTOR αποτελείται από 

38 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι διαβαθµισµένης απάντησης σε µια κλίµακα 1 µε 3 

και έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα θέµατα που θεωρήθηκαν σηµαντικά για 

την αξιολόγηση ενός προσαρµοστικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού συστήµατος. 
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Για τη σχεδίαση και τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου υιοθετήθηκε µια σειρά 

ερωτήσεων η οποία είχε ως βάση ανεγνωρισµένα πρότυπα ερωτηµατολογίων όπως το 

ερωτηµατολόγιο για Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού( Niki K. Lambropoulos, 

http://users.ach.sch.gr/nikilambropoulos/pubdocs/gen/QuestionnaireforEducationalSo

ftwareToolsEl.doc), µια σειρά ερωτήσεων για αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού 

από το  National Education Association (NEA) and Blackboard Inc.[ 

http://www.ihep.com/Projects.php?parm=Projects/Blackboard.html], µια σειρά 

κριτηρίων για αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού [Criteria for Evaluating 

Learning Technology, Steve Semler], και  τα ερωτηµατολόγια QUIS και SUMI 

[Schneiderman, 1998]. 

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, οι τοµείς στους οποίους απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή είναι: 

 

1. ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

2. ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

4. ΥΠΕΡΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

6. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σύµφωνα  µε αυτούς τους τοµείς, οι 38 ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται 

στο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης κατανεµήθηκαν στις ακόλουθες ενότητες. 

 

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ) 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3. ΒΟΗΘΕΙΑ 

4. ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

7. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

8 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

9. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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7.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Στις επόµενες ενότητες περιγράφονται οι ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται 

σε κάθε ενότητα του ερωτηµατολογίου, και σχολιάζονται και αναλύονται τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των φοιτητών σε σχέση µε το κατά 

πόσο ταυτίζονται µε τα βασικά κριτήρια ευχρηστίας και λειτουργικότητας τα οποία 

καθορίστηκαν για τη σχεδίαση και υλοποίηση του συστήµατος TM-TUTOR 

 

7.5.1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 
Στην πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης, 

συµπεριλαµβάνονται ερωτήσεις  οι οποίες στοχεύουν στο να διαµορφωθεί µια γενική 

άποψη για το δείγµα των φοιτητών που λαµβάνει µέρος στην αξιολόγηση. Ειδικότερα 

συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία για την εµπειρία των φοιτητών από συστήµατα 

ηλεκτρονικής µάθησης, για το επίπεδο γνώσης τους σε λογισµικό διαδικτυακής 

εκπαίδευσης καθώς και για το χρόνο που χρειάστηκε κάθε φοιτητής για την 

κατανόηση της λειτουργίας του συστήµατος TM-TUTOR.  

Στη πρώτη ερώτηση που αφορά στην προηγούµενη προσωπική εµπειρία των 

φοιτητών σε ηλεκτρονικά συστήµατα διδασκαλίας, το 21% (17 φοιτητές) απάντησε 

ότι είχε  προηγούµενη προσωπική εµπειρία σε χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων 

διδασκαλίας, το 31% (25 φοιτητές)  είχε µικρή εµπειρία και το 41% (38 φοιτητές)  

δεν είχε καθόλου εµπειρία.  

Σχήµα 7.1 Είχατε προηγούµενη προσωπική εµπειρία από ηλεκτρονικά 

συστήµατα διδασκαλίας; 

 

1. ΕIXATE ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΑΠΌ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ?

ΌΧΙ
48%

ΜΙΚΡΗ
31%

ΝΑΙ
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1. ΕIXATE ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΑΠΌ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ?
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Η δεύτερη ερώτηση αυτής της ενότητας διερευνά το επίπεδο γνώσης των 

φοιτητών σχετικά µε τη χρήση ή την ανάπτυξη σε λογισµικό διαδικτυακών 

συστηµάτων εκπαίδευσης. Το 21% (17 φοιτητές) απάντησε ότι έχει υψηλό επίπεδο 

γνώσης σχετικά µε το λογισµικό διαδικτυακών συστηµάτων εκπαίδευσης, το 28%(22 

φοιτητές)  δήλωσε ότι είχε µέτριες γνώσεις και το 51% (41 φοιτητές) ότι δεν διαθέτει 

καµία σχετική γνώση.  

 

Σχήµα 7.2 Ποιες οι γνώσεις σας σχετικά µε το λογισµικό διαδικτυακών 

συστηµάτων εκπαίδευσης; 

 

Σχετικά µε το χρόνο που χρειάστηκαν οι φοιτητές για την κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας του συστήµατος, το 64% (51 φοιτητές) απάντησε ότι κατανόησε 

σε σύντοµο χρόνο την λειτουργία του συστήµατος, το 26% (21 φοιτητές) χρειάστηκε 

αρκετό χρόνο και το 10% (8 φοιτητές) χρειάστηκε πολύ χρόνο.      

 

 

Σχήµα 7.3 Πόσο χρόνο χρειαστήκατε για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας 

του συστήµατος; 

  

 

2. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ?

ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ
51%
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2. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ?

3.   ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ?

ΠΟΛY
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3.   ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ?
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7.5.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η πρώτη ερώτηση αυτής της ενότητας αναφέρεται στο βαθµό ευχρηστίας και 

λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Το 69% (5 φοιτητές) θεωρεί ικανοποιητικό το 

βαθµό ευχρηστίας και λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, το 23% (18 φοιτητές) 

θεωρεί µέτριο το βαθµό ευχρηστίας και το 8% (6 φοιτητές) θεωρεί µηδενικό το 

βαθµό ευχρηστίας. 

 

Σχήµα 7.4 Πόσο εύχρηστη και λειτουργική θα χαρακτηρίζατε την ιστοσελίδα? 

 

Όσον αφορά το χρόνο απόκτησης (download) του συστήµατος, το 52% (42 

φοιτητές) θεωρεί ικανοποιητικό το χρόνος απόκτησης του συστήµατος, το 30% (24 

φοιτητές) τον θεωρεί σχετικά ικανοποιητικό και το 18% (14 φοιτητές) τον θεωρεί 

καθόλου ικανοποιητικό.  

Σχήµα 7.5 Θεωρείτε τον χρόνο απόκτησης (download) του συστήµατος 

ικανοποιητικό? 

 

 

 

5.   ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ (DOWNLOAD) ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ?    

ΌΧΙ
18%
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5.   ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ (DOWNLOAD) ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ?    

4.       ΠΟΣΟ ΕΥΧΡΗΣΤH ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α?
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4.       ΠΟΣΟ ΕΥΧΡΗΣΤH ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α?
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Στην ερώτηση σχετικά µε τον βαθµό δυσκολίας κατά την διαδικασία της 

εγκατάστασης του συστήµατος, το 9% (7 φοιτητές) θεωρεί υψηλό το βαθµό 

δυσκολίας της εγκατάστασης του συστήµατος, το 18% (14 φοιτητές) θεωρεί µέτριο 

το βαθµό δυσκολίας και το 73% (69 φοιτητές) θεωρεί χαµηλό το βαθµό δυσκολίας. 

 

Σχήµα 7.6 Πως χαρακτηρίζετε τον βαθµό δυσκολίας στην διαδικασία 

εγκατάστασης;  

Στην τελευταία ερώτηση που αναφέρεται στα προβλήµατα λειτουργικότητας 

που συνάντησαν οι φοιτητές µετά την εγκατάσταση του συστήµατος, το 66% (53 

φοιτητές) απάντησε ότι δεν υπήρξαν προβλήµατα, το 23% (18 φοιτητές) απάντησε 

ότι είχε λίγα προβλήµατα και µόλις το 11% (8 φοιτητές) απάντησε ότι συνάντησε 

σηµαντικά προβλήµατα λειτουργικότητας.  

Σχήµα 7.7 Υπήρξαν προβλήµατα λειτουργικότητας µετά την εγκατάσταση του 

συστήµατος; 

 

7.5.3  ΒΟΗΘΕΙΑ 
Η πρώτη ερώτηση αυτής της ενότητας αναφέρεται στην παροχή βοήθειας 

κατά την εγκατάσταση. Το 75% (60 φοιτητές) χαρακτηρίζει ικανοποιητική την 

7. ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ?
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7. ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ?

6.  ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ?
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6.  ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ?
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παροχή βοήθειας, το 16% (13 φοιτητές) την χαρακτηρίζεί µέτρια και το 9% (7 άτοµα) 

κακή.   

 

 

Σχήµα 7.8 Πως χαρακτηρίζετε την παροχή βοήθειας στην εγκατάσταση; 

 

Όσον αφορά την ποσότητα και την πληρότητα της βοήθειας του συστήµατος, 

το 67% (54 φοιτητές) την χαρακτηρίζει ικανοποιητική, το 24% (19 φοιτητές) την 

χαρακτηρίζει  µέτρια και µόλις το 9%  (7 φοιτητές) την θεωρεί κακή.  

 

Σχήµα 7.9 Πως χαρακτηρίζετε την ποσότητα και την πληρότητα της βοήθειας 

του συστήµατος ; 

 

Στην ερώτηση σχετικά µε την καταλληλότητα της βοήθειας των οδηγιών που 

παρέχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, το 72% (58 φοιτητές) των φοιτητών της 

αποδίδει το χαρακτηρισµό ικανοποιητική, το 18% (14 φοιτητές) µέτρια και το 10% (8 

φοιτητές) κακή.   

 

 

 

 8. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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  8. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

9.       ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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9.       ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Σχήµα 7.10 Πως χαρακτηρίζετε την καταλληλότητα της βοήθειας των οδηγιών 

που παρέχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας, που αναφέρεται στα προβλήµατα που 

συνάντησαν οι φοιτητές λόγω έλλειψης βοήθειας στη διάρκεια της εκπαιδευτικής, το 

67% (54 φοιτητές) δεν αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα, το 24% (19 φοιτητές) 

αντιµετώπισε σχετικά λίγα προβλήµατα και το 9% (7 φοιτητές) συνάντησε πολλά 

προβλήµατα.  

 

Σχήµα 7.11 Αντιµετωπίσατε προβλήµατα λόγω έλλειψης βοήθειας στη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

 

 

 

 

 

10.       ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
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10.       ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
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7.5.4 ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Η πρώτη ερώτηση αυτής της ενότητας αφορά την ταχύτητα διάδρασης του 

συστήµατος. Το 78% (62 άτοµα) των φοιτητών χαρακτηρίζει ικανοποιητική την 

ταχύτητα διάδρασης µε το σύστηµα, το 16% (13 άτοµα) µέτρια και το 6% (5 άτοµα) 

την χαρακτηρίζει αργή. 

 

Σχήµα 7.12 Πως χαρακτηρίζετε την ταχύτητα διάδρασης του συστήµατος; 

 

Το αντικείµενο της τελευταία ερώτησης είναι η λειτουργικότητα της 

διάδρασης. Το 68% (55 άτοµα) των φοιτητών την χαρακτηρίζει ικανοποιητική, το 

23% (18 άτοµα) µέτρια και το 9% (7 άτοµα) την χαρακτηρίζει αργή. 

 

Σχήµα 7.13 Πως χαρακτηρίζετε τη λειτουργικότητα της διάδρασης του 

συστήµατος; 

 

  

13. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ?
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12. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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7.5.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η σχεδίαση του περιβάλλοντος εργασίας παίζει αποφασιστικό ρόλο στην 

παρουσίαση των πληροφοριών στον φοιτητή [Ηaag & Snetsigner, 1993]. Οι καλά 

σχεδιασµένες οθόνες θα πρέπει να είναι οπτικά ενδιαφέρουσες, εύκολες στην 

ανάγνωσή τους και να µην εµφανίζουν αποπροσανατολιστικά στοιχεία [Strickland & 

Poe, 1989]. Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι η σταθερότητα στη δοµή µε 

την τοποθέτηση των διαφόρων τµηµάτων σε κάθε οθόνη όλη την έκταση του 

προγράµµατος [Milheim & Lavix, 1992].  Η παροχή εύχρηστου µενού  και βασικών 

πλήκτρων εργαλείων  υποβοηθούν τον φοιτητή στην παρακολούθηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας [Kensworthy, 1993]. Τέλος η αλληλουχία των οθονών που 

παρουσιάζονται στο φοιτητή, πρέπει να είναι καλά  οργανωµένη και να υποβοηθά την 

όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στην πρώτη ερώτηση αυτής της ενότητας αξιολογείται η σταθερότητα της 

δοµής της οθόνης. Το 73% (58 φοιτητές) χαρακτηρίζει ικανοποιητική την δοµή της 

οθόνης, το 21% (17 φοιτητές) χαρακτηρίζει µέτρια και το 6% (5 φοιτητές) την 

χαρακτηρίζει κακή. 

Σχήµα 7.14 Σταθερότητα στη δοµή της οθόνης 

 

Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στην καταλληλότητα και ευχρηστία των 

γραµµών εργαλείων. Το 60% (48 φοιτητές) χαρακτηρίζει ικανοποιητική την 

καταλληλότητα και την ευχρηστία των γραµµών εργαλείων, το 30% (24 φοιτητές) 

την χαρακτηρίζει µέτρια και το 10% (8 φοιτητές) τη χαρακτηρίζει κακή.  

  

14. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
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     Σχήµα 7.15 Καταλληλότητα και ευχρηστία γραµµών εργαλείων και πλήκτρων; 

 

Η επόµενη ερώτηση σχετίζεται µε την ευχρηστία και την κατανόηση του 

µενού επιλογών. Το 80% (64 φοιτητές ) χαρακτηρίζουν ικανοποιητικά εύχρηστο το 

µενού επιλογών, το 15% (12 φοιτητές) το χαρακτηρίζουν µέτρια εύχρηστο, και µόλις 

το 5% (4 φοιτητές) το χαρακτηρίζουν κακό.  

  Σχήµα 7.16 Εύχρηστο και κατανοητό µενού 

Όσον αφορά την ευκρίνεια των χαρακτήρων στην οθόνη, το 74% (60 

φοιτητές) την χαρακτηρίζουν ικανοποιητική, το 18% (14 φοιτητές) την χαρακτηρίζει 

µέτρια, και το 8% (6 φοιτητές) την χαρακτηρίζει κακή. 

 

Σχήµα 7.17 Ευκρίνεια χαρακτήρων στην οθόνη; 

 

15. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
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Σχετικά µε την αλληλουχία οθονών, το 65% (52 φοιτητές) την χαρακτηρίζουν 

ικανοποιητική, το 26% (21 φοιτητές) την χαρακτηρίζουν µέτρια, και το 9% (7 

φοιτητές) την χαρακτηρίζουν κακή.  

 

  Σχήµα 7.18 Αλληλουχία οθονών   

 

Η τελευταία ερώτηση αυτή της ενότητας σχετίζεται µε το πλήθος των εικόνων 

στις παρουσιάσεις. Το 65% (54 φοιτητές) θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικό το πλήθος 

των εικόνων στις παρουσιάσεις, το 26% (21 φοιτητές) θεωρεί ότι µερικές φορές 

υπάρχουν παρουσιάσεις  µε αρκετές εικόνες, και µόλις το 9% (7 φοιτητές) θεωρούν 

ότι υπάρχουν πολλές εικόνες σε κάποιες παρουσιάσεις. 

 

  

Σχήµα 7.19 Θεωρήσατε κάποια παρουσίαση ότι περιέχει πολλές εικόνες; 

 

7.5.6 ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
 

Οι διαδικασίες πλοήγησης σε ένα σύστηµα ∆ΕΣ θα πρέπει να είναι µε 

σαφήνεια καθορισµένες ώστε να προσφέρει υποδείξεις για προσανατολισµό και να 

19.   ΘΕΩΡΗΣΑΤΕ ΌΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΠΟΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ?   
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18.  ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΟΘΟΝΩΝ
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διευκολύνει τους φοιτητές να πλοηγούνται µέσα σε µια εκπαιδευτική πολυµεσική 

εφαρµογή [Search 1993 ;Park & Hannafin, 1993].  

Τα στοιχεία που βοηθούν στην πλοήγηση και τη διαχείριση εξυπηρετούν την 

ενίσχυση της µάθησης και διευκολύνουν τη χρήση ενός πακέτου διαδραστικών 

πολυµέσων (Kensworthy, 1993; Schwier & Misanchuk, 1993). Τα στοιχεία της 

πλοήγησης δίνουν σε ένα πρόγραµµα δοµή, βοηθούν στην τακτοποιηµένη διαχείρισή 

του και προσφέρουν στο χρήστη έλεγχο πάνω σε ότι συµβαίνει (Schwier & 

Misanchuk, 1993).   

Μέσα σε µια εφαρµογή διαδραστικών πολυµέσων υπάρχει συνήθως ένας 

χάρτης της πορείας ή της θέσης του σπουδαστή µέσα στο πρόγραµµα (Milheim & 

Lavix, 1992). Στη παρούσα διατριβή, η αναπαράσταση των εκπαιδευτικών θεµάτων 

ακολουθεί µια δενδρική δοµή. Στο δένδρο σηµειώνεται η πραγµατική θέση του 

φοιτητή την συγκεκριµένη χρονική στιγµή και η ιεραρχική σχέση της µε τα υπόλοιπα 

θέµατα της ύλης, διευκολύνοντας την πλοήγηση στα περιεχόµενά του. 

Η πρώτη ερώτηση αυτής της ενότητας αναφέρεται στον προσανατολισµό του 

συστήµατος. Το 76% (61 φοιτητές) θεωρεί ικανοποιητικό τον προσανατολισµό του 

συστήµατος κατά την πλοήγηση, το 19% (15 φοιτητές) θεωρεί µέτριο τον 

προσανατολισµό και το 5% (4 φοιτητές) τον θεωρεί κακό. 

 

 

 

Σχήµα 7.20 Πως χαρακτηρίζετε τον προσανατολισµό σας στο σύστηµα; 

 

  

20. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ?
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Η επόµενη ερώτηση σχετίζεται µε την θέση των φοιτητών σε σχέση µε τον 

εκπαιδευτικό στόχο. Το 71% (57 φοιτητές) είχαν κάθε στιγµή γνώση της θέσης τους 

σε σχέση µε τον εκπαιδευτικό στόχο, το 20% (16 φοιτητές) είχαν συνήθως γνώση της 

θέσης τους και το 9% (7 φοιτητές) δεν είχαν γνώση της θέσης τους στο σύστηµα.  

Σχήµα 7.21 Γνωρίζατε ανά πάσα στιγµή τη θέση σας µε τον εκπαιδευτικό στόχο; 

 

Όσον αφορά τη λειτουργικότητα και  την αποτελεσµατικότητα του χάρτη 

πλοήγησης, το 77% (61 φοιτητές) χαρακτηρίζει πολύ λειτουργικό και 

αποτελεσµατικό το χάρτη πλοήγησης, το 14% (11 φοιτητές) τον χαρακτηρίζει µέτριο 

και µόνο το 9% (7 φοιτητές) τον χαρακτηρίζει κακό.  

Σχήµα 7.22 Πόσο λειτουργικό  και αποτελεσµατικό χαρακτηρίζετε το χάρτη 

πλοήγησης; 

  

Σχετικά µε το πόσο εύκολη και φιλική είναι η πλοήγηση στον φοιτητή, το 

76% (61 φοιτητές) την χαρακτηρίζει πράγµατι εύκολη και φιλική, το 18% (14 

φοιτητές) την χαρακτηρίζει µέτρια ως προς την ευκολία και µόνο το 6% (5 φοιτητές) 

δεν την χαρακτηρίζει  ως φιλική και εύκολη.  

 

 

21. ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ?
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22.  ΠΟΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ 
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Σχήµα 7.23 Χαρακτηρίζετε την πλοήγηση εύκολη και φιλική; 

 

Η τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας, αξιολογεί αν ήταν πάντα προφανής 

η ακολουθία των βηµάτων  που έπρεπε να ακολουθήσουν οι φοιτητές. Το 74% (59 

φοιτητές) απάντησε ότι ήταν πάντα προφανές το επόµενο βήµα, το 21% (17 φοιτητές) 

απάντησε ότι ήταν σχεδόν πάντα προφανές και το 5% (4 φοιτητές) απάντησε ότι δεν 

ήταν προφανές.  

Σχήµα 7. 24 Ήταν πάντα προφανές ποιο είναι το επόµενο βήµα που πρέπει να 

ακολουθήσετε; 

 

7.5.7 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Σε αυτή την ενότητα γίνεται αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Οι 

φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο ακριβές, σύγχρονο, κατανοητό και εύστοχο 

είναι το εκπαιδευτικό υλικό. Το 72% (58 φοιτητές) θεωρεί ικανοποιητικά ακριβές το 

εκπαιδευτικό υλικό, το 18% (14 φοιτητές) το θεωρεί µέτρια ακριβές και το 10% (8 

φοιτητές) το θεωρεί κακό. Το 77% (62 φοιτητές) θεωρεί ικανοποιητικά σύγχρονο το 

εκπαιδευτικό υλικό, το 15% (12 φοιτητές) το θεωρεί µέτρια σύγχρονο και το 8% (6 

φοιτητές) το θεωρεί κακό. Ως προς την ευκολία κατά την κατανόηση του 

εκπαιδευτικού υλικού, το 81% (65 φοιτητές) το θεωρεί πλήρως κατανοητό, το 14% 

23. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ?
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(11 φοιτητές) το θεωρεί µέτρια κατανοητό και το 5% (4 φοιτητές) το θεωρεί µη 

κατανοητό. Ως προς την ευστοχία του εκπαιδευτικού υλικού, το 71% (57 φοιτητές) 

θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικά εύστοχο, το 24% (19 φοιτητές) θεωρεί ότι είναι µέτρια 

εύστοχο και το 5% (4 φοιτητές) θεωρεί ότι δεν εξυπηρετεί τον στόχο του.  

 

Σχήµα 7. 25 Πως χαρακτηρίζετε το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού υλικού; 

 

Το αντικείµενο της δεύτερης ερώτησης αυτής της ενότητας είναι η 

ταυτοποίηση των οπτικοποιηµένων παρουσιάσεων µε το περιεχόµενο του 

εκπαιδευτικού υλικού. Το 72% (58 φοιτητές) θεωρεί ότι υπάρχει ικανοποιητική 

ταύτιση ανάµεσα στις παρουσιάσεις και το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού υλικού, το 

19% (15 φοιτητές) θεωρεί ότι είναι µέτρια η ταύτιση και το 9% (7 φοιτητές) θεωρεί 

ότι δεν υπάρχει καλή ταύτιση.  

  Σχήµα 7. 26 Βαθµό ταυτοποίησης οπτικοποιηµένων παρουσιάσεων µε το 

περιεχόµενο; 
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Στη συνέχεια κρίνεται η χρήση υπερµεσικών εφαρµογών (όπως βίντεο, ήχο 

και παρουσιάσεις) από το σύστηµα και η συµβολή τους στην κατανόηση του 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Το 76% (61 φοιτητές) θεωρεί ικανοποιητική τη χρήση 

πολυµεσικών εφαρµογών, το 18% (14 φοιτητές) τη θεωρεί µέτρια και το 6% (5 

φοιτητές) θεωρεί ότι έγινε κακή χρήση αυτών των εφαρµογών.  

  Σχήµα 7. 27 Πως χαρακτηρίζετε τη χρήση πολυµεσικών εφαρµογών (βίντεο-

ήχος-παρουσιάσεις-κινήση) στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού; 

΄ 

Σχετικά µε το βαθµό προετοιµασίας των φοιτητών στη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, το 35% (28 φοιτητές) θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικά 

προετοιµασµένο, το 37% (30 φοιτητές) θεωρεί ότι είναι µέτρια προετοιµασµένο και 

το 28% (22 φοιτητές) ότι δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένο. 

 Σχήµα 7. 28 Πως χαρακτηρίζετε το βαθµό προετοιµασίας σας στη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδιακσίας; 

 

Η τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας ασχολείται µε το συνολικό χρόνο 

διάρκειας των µαθηµάτων. Το 56% (46 φοιτητές) θεωρεί ικανοποιητική τη χρονική 

διάρκεια των µαθηµάτων, το 30% (24 φοιτητές) τη θεωρεί µέτρια και το 14% (11 

φοιτητές) τη θεωρεί µικρή.  

28. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΑΣ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ?
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Σχήµα 7. 29 Πως χαρακτηρίζετε τη χρονική διάρκεια των µαθηµάτων; 

 

7.5.8 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Η πρώτη ερώτηση αυτή της ενότητας σχετίζεται µε την παρουσίαση του 

συστήµατος και τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται στην εισαγωγική σελίδα. 

Το 76% (61 φοιτητές) θεωρεί ότι είναι ικανοποιητική η παρουσίαση του συστήµατος, 

το 15% (12φοιτητέ30) θεωρεί ότι είναι µέτρια και το 9% (7 φοιτητές) θεωρεί ότι δεν 

είναι ικανοποιητική.  

  

Σχήµα 7. 30 Θεωρείτε ικανοποιητική την παρουσίαση του συστήµατος στην   

εισαγωγική σελίδα; 

 

Στη συνέχεια αξιολογείται η απόκριση του συστήµατος σε σχέση µε το στυλ 

εκµάθησης που προτιµούν οι φοιτητές. Το 81% (65 φοιτητές) χαρακτηρίζει 

ικανοποιητική την απόκριση του συστήµατος, το 14% (11 φοιτητές) την χαρακτηρίζει 

µέτρια και το 5% (4 φοιτητές) την χαρακτηρίζει κακή.   

29. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ  ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ?
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α? 
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Σχήµα 7. 31 Πως χαρακτηρίζετε την απόκριση του συστήµατος ως προς το 

προτιµώµενο στυλ εκµάθησης; 

Η επόµενη ερώτηση αναφέρεται στο επίπεδο του εκπαιδευτικού υλικού σε 

σχέση µε τις γνώσεις που διαθέτουν οι φοιτητές. Το 58% (46 φοιτητές) θεωρεί ότι το 

επίπεδο του εκπαιδευτικού υλικού είναι ικανοποιητικό για τις γνώσεις του, το 26% 

(21 φοιτητές) το θεωρεί µέτρια ικανοποιητικό και το 16% (13 φοιτητές)  θεωρεί ότι 

το δεν είναι το κατάλληλο επίπεδο για τις γνώσεις του.  

 

 
Σχήµα 7. 32 Πως χαρακτηρίζετε το επίπεδο του εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση 

µε τις γνώσεις σας; 

Σχετικά µε την συνεισφορά των τεστ αξιολόγησης  των φοιτητών στην 

µάθηση, το 60% (48 φοιτητές) θεωρεί ότι είναι πάντα αποτελεσµατική η βοήθεια των 

τεστ αξιολόγησης στην µάθηση, το  31% (26 φοιτητές) θεωρεί ότι συνήθως είναι 

αποτελεσµατική και το 9% (7 φοιτητές) θεωρεί ότι τα τεστ αξιολόγησης δεν βοηθούν 

στην διαδικασία της µάθησης.   

 

32. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ?
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Σχήµα 7. 33 Θεωρείτε ότι τα τεστ αξιολόγησης υποβοηθούσαν ικανοποιητικά τη 

µάθηση; 

 

Επίσης σηµαντική είναι η συµβολή της επαναληπτικής αξιολόγησης των 

φοιτητών στην εµπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού. Στην αντίστοιχη ερώτηση το το 

69% (55 φοιτητές) θεωρεί σηµαντική τη συµβολή των επαναληπτικών τεστ 

αξιολόγησης στην εµπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού, το 21% (17 φοιτητές) τη 

θεωρεί µέτρια και το 10% (8 φοιτητές)  δεν τη θεωρεί ικανοποιητική. 

 

Σχήµα 7. 34 Πόσο συµβάλλει η διαδικασία της επαναληπτικής αξιολόγησης στην 

εµπέδωση του εκπαιδευτικού υλικού; 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα της επαναληπτικής αξιολόγησης, το 60% (48 

φοιτητές) θεωρεί ότι είναι ικανοποιητική η συχνότητα επανάληψης των τεστ 

αξιολόγησης, το 26% (21 φοιτητές) θεωρεί  ότι είναι συνήθως ικανοποιητική και το 

10% (14 φοιτητές) θεωρεί ότι δεν είναι ικανοποιητική.  

 

 

 

33. ΘΕΩΡΕΙΤE ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ?

ΌΧΙ
9%

ΣΥΝΗΘΩΣ
31%

ΝΑΙ
60%7
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33. ΘΕΩΡΕΙΤE ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΣΑΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ?

34. ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΒΑΛΛΕ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ?

ΚΑΘΟΛΟΥ
10%

ΜΕΤΡΙΑ
21%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΑ

69%

8
17

55
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34. ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΒΑΛΛΕ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ?
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Σχήµα 7. 35 Θεωρείτε ότι η συχνότητα επαναληπτικής αξιολόγησης ήταν 

ικανοποιητική; 

7.5.9 ΓΕΝΙΚΑ 
Στην πρώτη ερώτηση αυτής της ενότητας αξιολογείται το επίπεδο λειτουργίας 

του εκπαιδευτικού συστήµατος ως προς την παροχή βοήθειας στους φοιτητές, την 

πλοήγηση στο σύστηµα και την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα. Το 76% (61 

φοιτητές) θεωρεί ότι είναι ικανοποιητική η παροχή βοήθειας, το 15% (12 φοιτητές) 

θεωρεί ότι είναι µέτρια ικανοποιητική και το  9% (7 φοιτητές) θεωρεί ότι δεν είναι 

αρκετά ικανοποιητική. Ως προς την πλοήγηση, το 74% (60 φοιτητές) την θεωρεί 

ικανοποιητική, το 18% (14 φοιτητές) την θεωρεί µέτρια ικανοποιητική και το 8% (6 

φοιτητές) την θεωρεί κακή. Ως προς την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, το 71% (57 

φοιτητές) τη θεωρεί ικανοποιητική, το 23% (18 φοιτητές) τη θεωρεί µέτρια 

ικανοποιητική και το  6% (5 φοιτητές) κακή. 

Σχήµα 7. 36 Πως χαρακτηρίζετε το επίπεδο λειτουργίας του εκπαιδυετικού 

συστήµατος; 

  

35.  ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΌΧΙ
14%

ΣΥΝΗΘΩΣ
26%ΝΑΙ

60%11
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35.  ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
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36. ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΚΟ
ΜΕΤΡΙΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

9%

15%

76%

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

8%

18%

74%

ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ

6%

23%

71%

36. ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

8%

19%

73%
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Η δεύτερη γενική ερώτηση αναφέρεται στην συµβολή των πολυµέσων στην 

καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού. Το 68% (55 φοιτητές) πιστεύει ότι η 

εφαρµογή των πολυµέσων συντέλεσε στην καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού 

υλικού, το 23% (18 φοιτητές) πιστεύει ότι η συµβολή των πολυµέσων είναι σχετική 

και το 9% (7 φοιτητές) πιστεύει ότι η συµβολή τους δεν είναι σηµαντική.   

 

  Σχήµα 7. 37 Πιστεύετε ότι η εφαρµογή πολυµέσων συντέλεσε στην καλύτερη 

κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού; 

Η τελευταία ερώτηση της ενότητας αναφέρεται στην  αποτελεσµατικότητα 

του συστήµατος ως προς την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού στόχου. Το 72% (58 

φοιτητές) θεωρεί ότι το σύστηµα εκπληρώνει ικανοποιητικά  τον εκπαιδευτικό του 

στόχο, το 20% (16 φοιτητές) θεωρεί ότι τον εκπληρώνει σε ορισµένο βαθµό και το 

8% (6 φοιτητές) θεωρεί ότι δεν τον εκπληρώνει.  

  Σχήµα 7. 38 Πως χαρακτηρίζετε τη αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ως 

προς την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού στόχου; 

 

 

 

 

37. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 
ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΌΧΙ
9%
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37. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 
ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

38. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ.
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38. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ.
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Από τους φοιτητές που απάντησαν ότι έχουν υψηλή εµπειρία σε ηλεκτρονικά 

συστήµατα διδασκαλίας, το 88% (15 φοιτητές) θεωρεί ότι η ποιότητα 

προσανατολισµού του συστήµατος είναι ικανοποιητική. Οι απαντήσεις αυτών των 

φοιτητών κρίνεται σηµαντική, καθώς είναι πιο απαιτητικοί στην αξιολόγηση του 

συστήµατος, λόγω της εµπειρίας του σε άλλα συστήµατα ηλεκτρονικής διδασκαλίας. 

Αξιοσηµείωτο είναι κανένας  φοιτητής µε εµπειρία δεν  θεωρεί κακή την ποιότητα 

προσανατολισµού του συστήµατος.  

 

 
ΧΩΡΙΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΜΙΚΡΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΥΨΗΛΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-

ΚΑΚΟΣ 8% 4% 0% 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-

ΜΕΤΡΙΟΣ 21% 20% 12% 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 71% 76% 88% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΧΕΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Από την οµάδα των φοιτητών µε υψηλό επίπεδο γνώσης σε λογισµικό 

διαδικτυακών συστηµάτων εκπαίδευσης, το 82% (14 φοιτητές) επισηµαίνουν την 

εύκολη και φιλική προς το χρήστη πλοήγηση στο σύστηµα , ενώ κανένας φοιτητής 

(0%) δεν θεωρεί χαµηλό το βαθµό ποιότητας της πλοήγησης. 

 

  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΥΨΗΛΟ  

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗ - ΌΧΙ 10% 5% 0% 

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗ - ΣΧΕΤΙΚΑ 17% 18% 18% 

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗ - ΝΑΙ 73% 77% 82% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΧΕΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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Επίσης, από την ίδια οµάδα φοιτητών (µε υψηλό επίπεδο γνώσης σε 

λογισµικό διαδικτυακών συστηµάτων εκπαίδευσης), το 82% (14 φοιτητές) κρίνει τη 

λειτουργικότητα της διάδρασης ως ικανοποιητική ενώ 6% (1 φοιτητής) θεωρεί 

ανύπαρκτη την λειτουργικότητα της διαδρασης. 

 

  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΥΨΗΛΟ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ - ΚΑΚΗ 12% 5% 6% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ - ΜΕΤΡΙΑ 27% 23% 12% 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ - 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 61% 73% 82% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΧΕΣΗ  ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

Επιπλέον, από τα ίδια άτοµα που έκριναν ως ικανοποιητικά λειτουργικό το 

σύστηµα διάδρασης, το 88% (15 φοιτητές) αξιολογεί ότι και η ταχύτητα διάδρασης 

του συστήµατος είναι ικανοποιητική. Κανένας φοιτητής από την οµάδα φοιτητών µε 

γνώση από συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης (0%) θεωρεί αργή την ταχύτητα 

διάδρασης.  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΣΧΕΣΗ  ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΥΨΗΛΟ  

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ - 
ΚΑΚΗ 10% 5% 0% 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ - 
ΜΕΤΡΙΑ 17% 18% 12% 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ - 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 73% 77% 88% 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 228

Από όσους φοιτητές δήλωσαν ότι χρειάστηκαν µικρό χρόνο για την 

κατανόηση του συστήµατος, ένα σηµαντικό ποσοστό 80% (41 φοιτητές) 

χαρακτηρίζουν ικανοποιητική την καταλληλότητα και την ευχρηστία των γραµµών 

εργαλείων και των πλήκτρων. Μόλις 16% (8 φοιτητές) την χαρακτηρίζουν µέτρια , 

και µόνο 2 φοιτητές (4%) να θεωρεί τελείως ακατάλληλα τη γραµµή εργαλείων και 

τα πλήκτρα. 

  

ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

ΑΡΚΕΤΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

ΜΙΚΡΟΣ    
ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ   

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ - 
ΚΑΚΗ 13% 24% 4% 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ - 
ΜΕΤΡΙΑ 88% 43% 16% 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ - 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 0% 33% 80% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΣΧΕΣΗ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Από την ίδια οµάδα φοιτητών (που χρειάστηκαν µικρό χρόνο για την 

κατανόηση του συστήµατος) το 88% (45 φοιτητές) θεωρούν ότι η ποσότητα και η 

πληρότητα της βοήθειας που παρέχεται στον χρήστη είναι ικανοποιητική. Μόλις 12% 

(6 φοιτητές) χαρακτηρίζει αυτή τη βοήθεια ως µέτρια, ενώ κανείς φοιτητής (0%) δεν 

την θεωρεί τελείως ανεπαρκή.  

  
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ   
ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ   

ΜΙΚΡΟΣ    ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    -    

ΚΑΚΗ 75% 5% 0% 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  -   

ΜΕΤΡΙΑ 13% 57% 12% 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 13% 38% 88% 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΣΧΕΣΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
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Από το ποσοστό εκείνων των φοιτητών που δήλωσαν ότι έχουν προετοιµαστεί 

κατάλληλα, το 93% (26 φοιτητές) επισηµαίνει ότι το εκπαιδευτικό περιεχόµενο είναι 

πλήρως κατανοητό, το 4% (1 φοιτητής) θεωρεί το περιεχόµενο µέτρια κατανοητό, και 

το 4%(1 φοιτητής)  το θεωρεί τελείως ακατανόητο. 

  

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ-

ΜΙΚΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ-

ΜΕΤΡΙΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ- 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - 
ΌΧΙ 9% 3% 4% 

ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - 
ΣΧΕΤΙΚΑ 32% 10% 4% 

ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - 
ΝΑΙ 59% 87% 93% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΣΧΕΣΗ  ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Από τους φοιτητές που απάντησαν ότι έχουν πολύ καλές γνώσεις σε παρόµοιο 

λογισµικό διαδικτυακών συστηµάτων εκπαίδευσης, ένα υψηλό ποσοστό 82% (14 

φοιτητές) κρίνει ότι το σύστηµα εκπληρώνει αποτελεσµατικά τον εκπαιδευτικό του 

στόχο, και το 18% (3 φοιτητές) θεωρεί ότι επιτυγχάνεται µερικώς ο εκπαιδευτικός 

στόχος.   

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΣΧΕΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΥΨΗΛΟ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ - ΚΑΚΗ 10% 10% 0% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ - ΜΕΤΡΙΑ 20% 24% 18% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 71% 67% 82% 
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Από το σύνολο των φοιτητών, που διαθέτουν διαφορετικό επίπεδο γνώσης σε 

αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήµατα διδασκαλίας αλλά κρίνουν όλοι ότι το σύστηµα 

επιτυγχάνει αποτελεσµατικά τον εκπαιδευτικό του στόχο, το 75% (38 φοιτητές) 

θεωρεί ότι η απόκριση του συστήµατος σε σχέση µε το προτιµώµενο στυλ εκµάθησης 

είναι ικανοποιητική. Το 39% (7 φοιτητές) θεωρεί ότι είναι µέτρια και το 27% (3 

φοιτητές) κακή.  

  

 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ 

ΠΡΟΣ TO 
ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΤΥΛ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ -
ΚΑΚΗ 

 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ 

ΠΡΟΣ TO 
ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΤΥΛ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ -
ΜΕΤΡΙΑ 

 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ 

ΠΡΟΣ TO 
ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΤΥΛ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ -
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ - ΚΑΚΗ 64% 17% 2% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ - ΜΕΤΡΙΑ 9% 44% 24% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 27% 39% 75% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΣΧΕΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΤΥΛ 

ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

Από το ίδιο σύνολο φοιτητών, το 91% (42 φοιτητές) θεωρεί ότι το επίπεδο του 

εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση µε τις γνώσεις του κάθε φοιτητή είναι ικανοποιητικό, 

το 9% (4 φοιτητές) ότι είναι µέτριο και το 0% (0  φοιτητές) ότι είναι κακό. 

  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ  ΚΆΘΕ 
ΦΟΙΤΗΤΗ -ΚΑΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ  ΚΆΘΕ 

ΦΟΙΤΗΤΗ -
ΜΕΤΡΙΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ  ΚΆΘΕ 

ΦΟΙΤΗΤΗ -
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ - ΚΑΚΗ 38% 5% 0% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΧΟ - ΜΕΤΡΙΑ 31% 38% 9% 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 31% 57% 91% 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΣΧΕΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΆΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ 
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Τέλος οι φοιτητές που δήλωσαν ότι έχουν υψηλό επίπεδο γνώσης σε 

λογισµικό αντίστοιχων εφαρµογών, το 94% (16 φοιτητές) θεωρεί ότι η συνολική 

λειτουργικότητα του συστήµατος είναι ικανοποιητική και το 6% (1 φοιτητής) ότι 

είναι µέτρια. 

 

  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΓΝΩΣΗΣ 
ΥΨΗΛΟ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΚΟ 12% 5% 0% 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΜΕΤΡΙΟ 24% 18% 6% 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 63% 77% 94% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΣΧΕΣΗ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΌ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι επιδράσεις της αλλαγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το 

παραδοσιακό περιβάλλον στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχουν γίνει 

αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας.  Μια ποιοτική περίληψη των αποτελεσµάτων έχει 

παρουσιασθεί από τους Shakar και Neumann [2003] οι οποίοι συµπεραίνουν ότι τα 

προγράµµατα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι σε θέση, αλλά όχι πάντοτε, να έχουν 

βελτιωµένα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. Ο Young [2003] περιγράφει το περιβάλλον 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης «ως ένα περιβάλλον το οποίο έχει αναπτυχθεί και 

προσαρµοσθεί για πνευµατικές σχέσεις» υπονοώντας ότι οι εµπλουτισµένες 

εκπαιδευτικές δυνατότητες επιτρέπουν στους φοιτητές την µάθηση µε τους 

υπολογιστές παρά την µάθηση από τους υπολογιστές. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα  συµπεράσµατα τα οποία ήταν αποτέλεσµα 

της παρούσης ερευνητικής εργασίας. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν ως η κύρια 

ερευνητική εργασία παρουσιάζονται µε τις αντίστοιχες προτεινόµενες λύσεις που 

εδόθησαν στην διάρκεια της έρευνας µε την χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου. 

8.2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Στην εισαγωγή της εργασίας έγινε µια περιληπτική αναφορά σχετικά µε την 

ηλεκτρονική εκπαίδευση, την δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών µε σκοπό την 

ανάπτυξη µιας νέας γενιάς εκπαιδευτικών προσαρµοστικών διαδικτυακών 

συστηµάτων εκπαίδευσης. Ετέθησαν οι περιορισµοί και τα προβλήµατα που 

υπάρχουν στα συστήµατα αυτής της µορφής και προσδιορίστηκαν οι πιθανές λύσεις 

σε ορισµένα από αυτά, τα οποία και απετέλεσαν τα ερωτήµατα και τους στόχους της 

ερευνητικής εργασίας. 

Στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο επιχειρείται η ανάλυση βασικών θεωριών 

µάθησης καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο συµβάλλουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία της ηλεκτρονικής µάθησης. Η αναφορά στα υπάρχοντα συστήµατα, τις 

τεχνολογίες καθώς και τις υπάρχουσες τεχνοτροπίες αποτελεί το σηµείο εκκίνησης 

της ερευνητικής εργασίας διότι προσδιορίζονται εµφανώς οι υπάρχουσες ελλείψεις 
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και καταβάλλεται προσπάθεια για την επίλυση των προβληµάτων αυτών µε 

σύγχρονες τεχνολογίες.  

Στο τεχνολογικό υπόβαθρο (τρίτο κεφάλαιο) επιχειρείται µια περιληπτική 

παρουσίαση των τεχνολογιών των υπερµέσων, προσαρµοστικών υπερµέσων 

σηµασιολογικού ιστού και οντολογιών. Του τρόπου µε τον οποίο οι τεχνολογίες 

αυτές έχουν επηρεάσει την εξέλιξη των σύγχρονων συστηµάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης καθώς και των δυνατοτήτων που παρέχουν για περαιτέρω βελτίωση. 

Σκοπός της παρουσίασης των πλεονεκτηµάτων των τεχνολογιών αυτών είναι να γίνει 

αντιληπτή η δυναµική τους και η συµβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η µεθοδολογία σχεδιασµού (τέταρτο κεφάλαιο) αποτελεί την βάση για τον 

σχεδιασµό, την περιγραφή, την ανάλυση, την σχεδίαση , την καταγραφή απαιτήσεων, 

την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προτεινόµενου συστήµατος. Η προταθείσα 

γραµµική µεθοδολογία σχεδιασµού απαιτεί την καταγραφή των υπαρχόντων 

ερευνητικών προσπαθειών στο γνωστικό πεδίο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και τον 

προσδιορισµό των δοµικών υποµονάδων από τις οποίες πρέπει να απαρτίζεται ένα 

διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Πραγµατοποιήθηκε η καταγραφή των προβληµάτων και των περιορισµών που 

υπάρχουν σε κάθε υποµονάδα καθώς και ο προσδιορισµός των προτεινόµενων 

µεθόδων  που είναι δυνατόν να συµβάλλουν στην επίλυση των προβληµάτων αυτών. 

Από την βιβλιογραφική έρευνα προέκυψαν  τα προβλήµατα του υπερµεσικού 

αποπροσανατολισµού, της νοητικής υπερφόρτισης, της φτωχής αφηγηµατικής και 

εννοιολογικής δυνατότητας, της καλύτερης προσαρµογής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, της εξατοµίκευσης µε καλύτερη παρουσίαση και πλοήγηση. Για την 

επίλυση των προβληµάτων αυτών σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωµένο διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό σύστηµα  µε τη χρήση των τεχνολογιών του Σηµασιολογικού δικτύου. 

Αυτή η προσέγγιση παρέχει τη δυνατότητα για αποτελεσµατικότερη  συγγραφή και 

διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού αλλά και την αποδοτικότερη εκπαίδευση των 

φοιτητών σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για αποτελεσµατικότητα και 

ευχρηστία. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο έγινε η ανάλυση και  ο σχεδιασµός του προτεινόµενου 

εκπαιδευτικού συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές της 

µεθοδολογίας σχεδιασµού, τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του συστήµατος. Ο 

διαχωρισµός του όλου συστήµατος σε υποσυστήµατα βοηθά στην καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και αργότερα στην ευκολότερη υλοποίησή του. 
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Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού συστήµατος TM- -TUTΟR περιγράφεται στο 

έκτο κεφάλαιο. Για την υλοποίηση του συστήµατος αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική 

και ακολουθούνται οι προδιαγραφές που οφείλει να έχει το σύστηµα. Η χρήση των 

τεχνολογιών του σηµασιολογικού ιστού, των οντολογιών και των θεµατικών παρέχει 

τα µέγιστα στην διαλειτουργικότητα, την επαναχρησιµοποίηση και στην από κοινού 

χρήση  του εκπαιδευτικού υλικού του συστήµατος καθώς και στις αυξηµένες 

δυνατότητες προσαρµοστικότητας και εξατοµίκευσης. Επίσης συµβάλλουν στην 

καλύτερη παρουσίαση και ευκολότερη πλοήγηση στο σύστηµα. 

Η αξιολόγηση του συστήµατος που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο επτά, 

επιχειρεί την αποτίµηση του δηµιουργηθέντος συστήµατος σε πραγµατικές συνθήκες. 

Η αξιολόγηση του συστήµατος για την καταγραφή των απόψεων και του βαθµού 

υποκειµενικής  ικανοποίησης των φοιτητών, πραγµατοποιήθηκε µε µορφή 

ερωτηµατολογίου που περιελάµβανε 38 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που ετέθησαν 

κάλυπταν τους βασικούς τοµείς έρευνας, δηλαδή: πλοήγηση, αλληλεπίδραση, 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο, υπερµεσικά στοιχεία, µαθησιακές θεωρίες, προσαρµογή 

και παρουσίαση.   

8.3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Οι βασικές απαιτήσεις και τα ερωτήµατα τα οποία ετέθησαν στη διάρκεια της 

έρευνας στην διατριβή συνέβαλαν στην µελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  Επίσης στην παροχή ενός 

εύχρηστου λογισµικού εργαλείου για τους συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού, καθώς 

και σε ένα προσαρµοστικό διαδικτυακό σύστηµα εκπαίδευσης µε σκοπό την παροχή 

εξατοµεικευµένης µάθησης  για τους φοιτητές. Αρχικά προτάθηκε µια µεθοδολογία 

σχεδιασµού ενός συστήµατος ηλεκτρονικής µάθησης µέσα από την ταξινόµηση και 

την ανάλυση των κατευθυντήριων γραµµών που προέκυψαν από την βιβλιογραφική 

έρευνα και την ανάδειξη των ερευνητικών προβληµάτων που ήταν απόρροια  

σχετικών προηγούµενων εργασιών. 

Ακολούθησε ο εντοπισµός των εννοιολογικών και τεχνολογικών περιορισµών 

αλλά και των απαιτήσεων των σύγχρονων συστηµάτων ηλεκτρονικής  µάθησης και 

αναφέρθηκαν οι πιθανές προσεγγίσεις για την επίλυση τους. Τέλος η σχεδίαση, 

υλοποίηση και αξιολόγηση του πιλοτικού συστήµατος TM-TUTOR έγινε σύµφωνα 

µε τις κατευθυντήριες γραµµές που καθορίστηκαν κατά την µεθοδολογία σχεδιασµού. 
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Αποκλειστικός σκοπός ήταν η παροχή αποτελεσµατικών λογισµικών εργαλείων για 

τη συγγραφή και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού,  αλλά και για την παροχή 

αποτελεσµατικής εκπαίδευσης προσαρµοσµένη στις µαθησιακές ανάγκες κάθε 

φοιτητή. Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις στα ερωτήµατα και 

τις απαιτήσεις της έρευνας και οι προσεγγίσεις που προτείνονται για την 

αντιµετώπιση των περιορισµών και την επίτευξη των στόχων της εργασίας. 

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ  
 

Τα στοιχεία που βοηθούν στην πλοήγηση εξυπηρετούν την ενίσχυση της 

µάθησης και διευκολύνουν τη χρήση ενός ∆ΕΣ.  Οι διαδικασίες πλοήγησης  είναι µε 

σαφήνεια καθορισµένες σε κάθε βήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η θέση των 

εργαλείων και των πλήκτρων πλοήγησης, που παρέχει το σύστηµα  να τηρείται µε 

συνέπεια. Σε κάθε εφαρµογή διαδραστικών πολυµέσων υπάρχει συνήθως ένας χάρτης 

της πορείας ή της θέσης του φοιτητή. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται και στο σύστηµα 

ΤΜ_TUTOR και  η αναπαράσταση των εκπαιδευτικών θεµάτων ακολουθεί µια 

δενδρική δοµή. Στο δένδρο σηµειώνεται η πραγµατική θέση του φοιτητή την 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή και η ιεραρχική σχέση της µε τα υπόλοιπα θέµατα της 

ύλης, διευκολύνοντας την πλοήγηση στα περιεχόµενά του, αντιµετωπίζοντας έτσι 

αποτελεσµατικά τον υπερµεσικό αποπροσανατολισµό.  

Κατά την αξιολόγηση του συστήµατος και την ανάλυση των απαντήσεων στα 

ερωτήµατα που αφορούσαν την άποψη των φοιτητών σχετικά µε τον 

προσανατολισµό και την πλοήγηση στο σύστηµα, φαίνεται ότι   οι φοιτητές σε 

µεγάλο ποσοστό βρίσκουν ικανοποιητικό το παρεχόµενο επίπεδο.  Ιδιαίτερη προσοχή 

δόθηκε στις απαντήσεις των φοιτητών που είχαν εµπειρία σε παρόµοια συστήµατα  

και σε ποσοστό 80% θεώρησαν τη πλοήγηση αποτελεσµατική .  

 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

Το περιβάλλον διεπαφής του φοιτητή, που πραγµατοποιεί την οριοθέτηση 

µεταξύ ανθρώπου και µηχανής, αποτελεί ένα εργονοµικά προσαρµόσιµο προφίλ.  Η 

διεπαφή χρήστη είναι απλή αλλά και λειτουργική προς τον φοιτητή και επιπλέον 

παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργικότητες για την πρόσβαση του στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες του συστήµατος TM-TUTOR. Το σύστηµα παρέχει στο 

φοιτητή ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον το οποίο µπορεί ο φοιτητής να 
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προσαρµόσει ανάλογα µε τις προτιµήσεις του. Υπάρχουν σταθερές, λειτουργικές 

περιοχές της οθόνης που δεν παρουσιάζουν παρά ελάχιστες µεταβολές από τη µια 

οθόνη στην άλλη καθώς ο φοιτητής προχωρά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

αποτελεσµατική σχεδίαση οθόνης περιλαµβάνει πλήκτρα (Buttons) για την είσοδο 

και  έξοδο από το πρόγραµµα , για τη µετάβαση του φοιτητή στο επόµενο βήµα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε οθόνες βοήθειας.  

Η υποκειµενική ικανοποίηση των  φοιτητών για το περιβάλλον εργασίας και την 

αλληλεπίδραση  του συστήµατος διαφαίνεται και στις απαντήσεις τους κατά την 

αξιολόγηση του συστήµατος. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το εκπαιδευτικό υλικό σε επίπεδο δεδοµένων πληροφορικών πηγών, για 

λόγους απλότητας και διαλειτουργικότητας, αποτελείται από απλές ιστοσελίδες html, 

οι οποίες και  αποτελούν το βασικό συστατικό στοιχείο του µαθησιακού υλικού του 

προτεινόµενου συστήµατος. Το παρεχόµενο εκπαιδευτικό υλικό διαθέτει δυνατότητα 

προσαρµογής στις ιδιαιτερότητες κάθε φοιτητή ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία 

Οι γραφικές αναπαραστάσεις είναι πραγµατικά αποτελεσµατικές όσον αφορά την 

παρουσίαση ανοικείων ή δύσκολων θεµάτων. Το σύστηµά βασίζεται εν µέρει στην 

αναπαράσταση γραφικών για να αναλάβει το έργο της αντιµετώπισης  διαφορετικών 

τύπων διδακτικών περιεχοµένων. Η εισαγωγή των τρισδιάστατων γραφικών στην 

οθόνη είναι ιδιαίτερα αναλυτική  καθώς εξηγεί τις δύσκολες προσεγγίσεις 

εξειδικευµένων δραστηριοτήτων . Η υποστηρικτική του φύση µπορεί να αποτελέσει 

σηµαντική βοήθεια για τον σπουδαστή ούτως ώστε να κατανοήσει δύσκολες έννοιες 

του γνωστικού  πεδίου. Τέλος σε κάθε ιστοσελίδα, υπάρχουν διευθύνσεις από  

προτεινόµενες ιστοσελίδες.   Ενεργοποιώντας τις αντίστοιχες υπερσυνδέσεις (links), ο 

φοιτητής µπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες σχετικές µε το  θέµα το οποίο 

διδάσκεται. Επιπροσθέτως, κάθε ιστοσελίδα είναι πολλαπλών µορφών 

λεπτοµερειακής ανάλυσης και συνεπώς δυσκολίας. Τέλος το σύστηµα  υποστηρίζει 

διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη δόµηση του περιεχοµένου και είναι σε 

θέση να παρέχει µια εξατοµικευµένη σειρά µαθηµάτων που, εξετάζοντας το ίδιο 

περιεχόµενο, δηµιουργείται µε έναν τρόπο που αναδεικνύει καλύτερα τις  µορφές 

εκµάθησης που προτιµά ο φοιτητής. 

 

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Η παραδοσιακή µαθησιακή προσέγγιση που βασιζόταν µόνο σε κείµενο 

εµπλουτίζεται από µια νέα προσέγγιση που συνδυάζει εικόνες, ήχο και video.  Η 

πληροφορία που παρουσιάζεται µε κείµενο πολλές φορές αποτυπώνεται και 

εµπεδώνεται καλύτερα από τους εκπαιδευόµενους όταν εµπλουτίζεται µε εικόνες και 

µε οπτικοποιηµένο υλικό. Τα γραφικά και οι εικόνες µπορούν εύκολα να γίνουν 

κινούµενα (µία παρουσίαση σε power point ή Flash) ώστε να δώσουν έµφαση σε 

κάποια σηµεία, να διδάξουν γεγονότα ή έννοιες, να παρακινήσουν τους σπουδαστές, 

και να παρουσιάσουν διαδικασίες Επιπλέον, το video αποτελεί ένα σηµαντικό 

στοιχείο σε κάθε εφαρµογή πολυµέσων.   

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής 

εργασίας, είναι πολλαπλών µορφών παρουσίασης του µαθήµατος. Κάθε ιστοσελίδα 

µπορεί να περιέχει οποιοδήποτε είδος αρχείου σχετικό µε το περιεχόµενο όπως 

βίντεο, ήχο, εικόνες, τις κινούµενες εικόνες, παρουσιάσεις Power Point κ.λπ.  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

Όλες οι µαθησιακές θεωρίες και οι διδακτικές στρατηγικές υποστηρίζουν ότι 

η απόκτηση γνώσης µε επίκεντρο τον φοιτητή, αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο 

εκπαίδευσης που πρέπει να υποστηρίζεται από ένα συνεπές εκπαιδευτικό περιβάλλον 

ηλεκτρονικής µάθησης. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο προτεινόµενο σύστηµα  είναι:  

Συµπεριφορική, διότι ενδείκνυται για την εκπαίδευση αρχαρίων φοιτητών: 

ρυθµός µάθησης καθορισµένος από την σχεδίαση, ξεκάθαρες απαντήσεις, άµεση 

απόκριση, γνώση των αποτελεσµάτων, ελεγχόµενη πορεία, µικρά βήµατα, προώθηση 

και επιβεβαίωση. 

 Νοητική (Cognitive) καθώς ο φοιτητής πρέπει να φέρει εις πέρας τις γνωστικές 

διαδικασίες (µάθηση µε τη πράξη). 

 Εποικοδοµητική (Constructive) υπό την έννοια ότι βοηθά κάθε φοιτητή για να 

δηµιουργήσει προσωπικές δοµές γνώσης. Οι νέες πληροφορίες γίνονται αντιληπτές 

και ερµηνεύονται κατά τρόπο µοναδικό, βασισµένο στην προγενέστερη γνώση του 

φοιτητή και τις εξατοµικευµένες προτιµήσεις και ανάγκες του.  

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Το σύστηµα χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που  εµπεριέχονται στο µοντέλο 

φοιτητή και παρέχει  δύο βασικές υπηρεσίες: την προσαρµοστική παρουσίαση και την 
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προσαρµοστική πλοήγηση. Οι κανόνες προσαρµογής και εξατοµίκευσης  παρέχουν 

τις επικοινωνιακές δοµές γνώσης  ούτως ώστε το σύστηµα  να εναλλάσσεται µεταξύ 

της  διδακτικής και της διαγνωστικής υποστήριξης του φοιτητή και σε κάθε 

συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα να επιλέγει: τις έννοιες που πρέπει να διδάξει, 

την κατάλληλη διδακτική στρατηγική, τις εκπαιδευτικές ενότητες, τον τρόπο 

παρουσίασης και τη κατάλληλη ακολουθιακή σειρά µαθηµάτων προσαρµοσµένα στις 

ανάγκες του κάθε φοιτητή, τον τρόπο αξιολόγησης του φοιτητή  και την παροχή 

εξηγήσεων, την παροχή βοήθειας και  καθοδήγησης στο φοιτητή. 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφική έρευνα, δεν υπάρχει η δυνατότητα στα σύγχρονα 

διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήµατα για την αυτόµατη  επαναχρησιµοποίηση σε 

άλλες εφαρµογές εκπαιδευτικού υλικού το οποίο έχει δηµιουργηθεί για µια 

συγκεκριµένη εφαρµογή. Το πρόβληµα στην ουσία είναι ότι τα περισσότερα 

σύγχρονα συστήµατα  της µορφής αυτής, χρησιµοποιούν διαφορετικές 

µορφοποιήσεις, γλώσσες και λεξιλόγια για την αναπαράσταση και την αποθήκευση 

του εκπαιδευτικού υλικού, των εκπαιδευτικών στρατηγικών οι οποίες 

χρησιµοποιούνται καθώς και των εκπαιδευτικών µοντέλων.  

Το κοινό λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται στην αναπαράσταση της γνώσης του 

γνωστικού πεδίου του ΤΜ TUTOR, υποστηρίζει την επαναχρησιµοποίηση, την κοινή 

χρήση και την ανταλλαγή των  βάσεων γνώσης και των λειτουργικών συστατικών 

των σειρών  µαθηµάτων για διαφορετικά µαθήµατα και συγγραφείς. Η 

επαναχρησιµοποίηση αξιόλογων εκπαιδευτικών πληροφορικών πηγών είναι πολύτιµη 

σε πολλές περιπτώσεις. Η επαναχρησιµοποίηση αυτών των πηγών δίνει την 

δυνατότητα γρηγορότερης δηµιουργίας µιας σειράς µαθηµάτων µε πολύ καλή 

ποιότητα και καλύτερη κάλυψη και παρουσίαση των θεµατικών περιοχών. Η 

δυναµική του αυξάνεται καθώς το εκπαιδευτικό σύστηµα διαθέτει µια οντολογία του 

γνωστικού πεδίου.  

 

∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 Η διαλειτουργικότητα µεταξύ των διαφόρων διαδικτυακών συστηµάτων 

µάθησης  (όσον αφορά το πεδίο γνώσης και τα αντικείµενα εκµάθησης) 

εξασφαλίζεται µέσω της τυποποίησης. Στο σύστηµα ΤΜ TUTOR η 
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διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται: µε την χρήση του προτύπου των θεµατικών 

χαρτών, των µεταδεδοµένων, την χρήση της γλώσσας προτυποποίησης ΧΤΜ καθώς 

επίσης και το πρότυπο LOM. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την 

προσθήκη σηµασιολογικών µεταδεδοµένων στο περιεχόµενο διδασκαλίας, την 

οργάνωση των δοµών γνώσης και της περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα 

σε ένα ∆ΕΣ είναι ένα σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

Η συλλογιστική της γνώσης στο προτεινόµενο σύστηµα βασίζεται στην 

ιεράρχηση των εννοιών µέσω του σηµασιολογικού δικτύου. Το σηµασιολογικό 

δίκτυο ορίζει τη δοµή του πεδίου γνώσης, του φοιτητικού και παιδαγωγικού µοντέλου 

µε εφαρµογή του προτύπου των θεµατικών χαρτών. Ορίζει επίσης τους 

παιδαγωγικούς και διαγνωστικούς κανόνες που διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

µε χρήση της γλώσσας TOLOG. Τελικά παρουσιάζει το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

υλικό στο φοιτητή προσαρµοσµένο στις ανάγκες του και στις ιδιαίτερες προτιµήσεις 

του. Η δοµή των ΘΧ προσφέρει «έξυπνη» ανάκτηση πληροφοριών µέσω της χρήσης 

ερωτήσεων που βασίζονται στην επαγωγική µέθοδο. Οι θεµατικοί χάρτες 

ενσωµατώνουν µία µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων όπου οι χρήστες µπορούν να 

προσθέσουν κανόνες.  

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο προσανατολισµός των ∆ΕΣ στην ενσωµάτωση  οντολογιών και στη χρήση 

προτύπων του Σηµασιολογικού Ιστού,  έχει ως συνέπεια την επιτακτική ανάγκη για 

λογισµικά εργαλεία και τεχνολογίες µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση και κοινή 

χρήση της γνώσης. Το υποσύστηµα διαχείρισης γνώσης  (ATop)   παρέχει στον 

καθηγητή/ συγγραφέα την δυνατότητα να δηµιουργήσει και να προσπελάσει τα 

απαραίτητα δοµικά συστατικά της βάσης γνώσης του συστήµατος TM-TUTOR, να 

προσπελάσει µαθήµατα και  να ελέγξει το περιεχόµενο καθώς και τα προσωπικά 

στοιχεία των φοιτητών.  Επιπλέον πρέπει να παρέχει στον  διαχειριστή του 

συστήµατος τη δυνατότητα για τη γενική διαχείριση όλου του συστήµατος. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας έγινε προφανές ότι τα λογισµικά εργαλεία των 

θεµατικών χαρτών που είναι δωρεάν και διαθέσιµα στους τελικούς χρήστες είναι 

περιορισµένα. Επιπλέον, αποδείχτηκε ανέφικτη η εύρεση ενός εύχρηστου εργαλείου, 

εκτελέσιµου σε παραθυρικό περιβάλλον, που να εφαρµόζει τη σύνταξη και τη δοµή 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 240

των θεµατικών χαρτών και που δεν απαιτεί την εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή 

δικτύου. Καθώς  το σύστηµα χρησιµοποιεί την τεχνολογία των ΘΧ  για τη 

σηµασιολογική περιγραφή όλων των δεδοµένων  και την αναπαράσταση της γνώσης 

που εµπεριέχουν, η εφαρµογή AΤop είναι  ένα ολοκληρωµένο και εύχρηστο εργαλείο 

λογισµικού µε σκοπό την αποτελεσµατική επεξεργασία και διαχείριση δεδοµένων µε 

τη χρήση ΘΧ. Το σύστηµα περέχει τη δυνατότητα στο χρήστη για επεξεργασία, 

αναπαράσταση και  πλοήγηση,  οπτικοποίηση της πληροφορίας,  χρήση κανόνων και 

διατύπωση επερωτήσεων Η παρουσίαση υποστηρίζει διαφορετικές µορφές 

αναπαραστάσεων, σε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµερειών, παρουσιάζοντας 

διαφορετικά παράθυρα ταυτόχρονα, δίνοντας την δυνατότητα έτσι  στο χρήστη να 

επιλέξει την καταλληλότερη οπτική σε ένα δεδοµένο επίπεδο λεπτοµερειών, των 

πληροφοριών. 

 

8.4 ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Η εργασία αυτή είχε ως στόχο να µελετήσει την ενσωµάτωση νέων 

τεχνολογιών του Σηµασιολογικού ∆ικτύου, και ειδικότερα της τεχνολογίας των 

Θεµατικών Χαρτών (ΘΧ), στη σχεδίαση και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου 

συστήµατος διαδικτυακής εκπαίδευσης, που να υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες 

λειτουργικότητες για την παροχή εξατοµικευµένης µάθησης. Το αµέσως επόµενο 

βήµα µετά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του συστήµατος ήταν η πιλοτική 

εφαρµογή και η αξιολόγηση του από τους φοιτητές, µε σκοπό την διερεύνηση 

λειτουργικότητας και σταθερότητάς του καθώς και της εκπαιδευτικής του 

αποτελεσµατικότητας και προσαρµογής στις µαθησιακές ανάγκες κάθε φοιτητή.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η πιλοτική  εφαρµογή του συστήµατος 

πραγµατοποιήθηκε για µικρό χρονικό διάστηµα στους φοιτητές του Τµήµατος. 

Ηλεκτρονικής στο γνωστικό αντικείµενο των Μικροελεγκτών-Μικροϋπολογιστών. Η 

ενδελεχής αποτίµηση της συνεισφοράς του συστήµατος στην διαδικασία µάθησης 

απαιτεί συστηµατικό έλεγχο της παρεχόµενης λειτουργικότητας από τους τελικούς 

χρήστες του συστήµατος, φοιτητές και καθηγητές. Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να γίνει 

συστηµατική εφαρµογή του συστήµατος τουλάχιστον για ακόµη 3 εξάµηνα, ώστε να 

ληφθούν ολοκληρωµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυνατότητες και τη δυναµική 

του συστήµατος.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 241

Η περαιτέρω εφαρµογή του θα αναδείξει τυχόν υπάρχοντα προβλήµατα 

αφενός σε σχέση µε την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση κυρίως 

µε την ποιότητα και το βαθµό εξατοµίκευσης του εκπαιδευτικού υλικού , αν δηλαδή 

ανταποκρίνεται πραγµατικά στις δυνατότητες κάθε φοιτητή.  Με αυτό τον τρόπο θα 

διερευνηθεί καλύτερα αν συµβάλλει στην παροχή γνώσης στους φοιτητές ανεξάρτητα 

µε το επίπεδο γνώσης τους και δεξιοτήτων σε σχέση µε τη χρήση υπολογιστών. 

Επιπλέον θα ήταν χρήσιµο να εφαρµοστεί το σύστηµα και σε άλλα γνωστικά 

πεδία, και να µελετηθούν  οι απόψεις των καθηγητών για τη χρηστικότητα και την 

ευχρηστία του λογισµικού  εργαλείου συγγραφής και την εφαρµογή των θεµατικών 

χαρτών,  ώστε να βελτιωθεί το σύστηµα και να καλυφθούν τυχόν κενά και 

µειονεκτήµατα. 

8.5 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
       Στην διατριβή αυτή παρουσιάζεται µια εννοιλογική προσέγγιση ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που παρέχει την δυνατότητα 

συγγραφής και παρουσίασης  µιας οντολογιοστρεφούς  σειράς µαθηµάτων στο 

γνωστικό πεδίο των µικροϋπολογιστών µε βάση τους θεµατικούς χάρτες. Οι 

θεµατικοί χάρτες (ΘΧ)  προσφέρουν µια προσέγγιση βασισµένη σε αναγνωρισµένα 

πρότυπα για την δηµιουργία εκπαιδευτικών οντολογιών και εκπαιδευτικών υλικών τα 

οποία επιτρέπουν την επαναχρησιµοποίηση, την από κοινού χρήση και την 

ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού.  

Το προτεινόµενο σύστηµα περιλαµβάνει: εννοιολογικό (οντολογικό) γνωστικό 

αντικείµενο, τράπεζα εκπαιδευτικών πληροφορικών πηγών, απεικόνιση της σειράς 

µαθηµάτων, προσαρµογή και εξατοµίκευση. Το θεµελιώδες χαρακτηριστικό  του 

συστήµατος είναι η µορφοποιηµένη ταξινόµηση του εκπαιδευτικού αντικειµένου. Με 

τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται όχι µόνο η αποτελεσµατική υλοποίηση της 

απαιτούµενης λειτουργικότητας αλλά και η ανεγνωρισµένη τυποποίηση. 

Το TM-TUTOR αναπτύχθηκε µε σκοπό να προσφέρει ένα εννοιολογικό 

προσαρµοστικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό σύστηµα  µε σκοπό την παροχή 

αποτελεσµατικών λογισµικών εργαλείων για τη συγγραφή και διαχείριση 

εκπαιδευτικού υλικού, που  θα είναι επαναχρησιµοποιήσιµο και διαλειτουργικό,  

αλλά και για την παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προσαρµοσµένης στις 

εξατοµικευµένες ανάγκες κάθε φοιτητή. 
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8.6 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήµατα της παρούσης διατριβής κάλυψαν 

ένα σηµαντικό τµήµα της έρευνας σχετικά µε τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά 

συστήµατα. Καθώς οι τεχνολογίες του Σηµασιολογικού Ιστού εξελίσσονται συνεχώς, 

νέες προοπτικές εµφανίζονται για περαιτέρω έρευνα. Σηµεία τα οποία χρήζουν 

περαιτέρω έρευνας µε την τεχνολογία των θεµατικών χαρτών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία θα µπορούσαν να είναι: 

• Επέκταση του συστήµατος και σε άλλα γνωστικά πεδία 

• Εισαγωγή της βάσης δεδοµένων Hibernate η οποία πιθανόν να εγγυάται 

επικοινωνία µε µεγαλύτερες ταχύτητες 

• Περαιτέρω διερεύνηση στη χρήση κανόνων  και εξαγωγής συµπερασµάτων 

για καλύτερη προσαρµογή και εξατοµίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  

• Προσθήκη οδηγών και βοήθειας µε στόχο την αυτοµατοποίηση δηµιουργίας 

εκπαιδευτικού υλικού και προσθήκης µεταδεδοµένων 
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1. ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<topicMap id="geoTM" xml:base="/c:/tutor/tm/tutor.xtm" 
  xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/" 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> 
  <topic id="lesson_capac_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Coil_Capacitor_Theory\coil_Cap_Theory3.htm
"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-41c"> 
      <baseNameString>lesson_capac_3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l07ijmg0-433"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_ram_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1cc"> 
      <baseNameString>question ram 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1d6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1d7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-60"> 
      <baseNameString>grade 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-a8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
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  </topic> 
  <topic id="tGeneralHelp"> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/help.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kk5jlh1c-fd"> 
      <baseNameString>tGeneralHelp</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_movwf_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-37d"> 
      <baseNameString>question movwf 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-39a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-39b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="tutoriial_intro_my"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkji55hj-19e"> 
      <baseNameString>Ξ•Ξ�Ξ�Ξ¤Ξ—Ξ¤Ξ‘:Ξ•Ξ™Ξ£Ξ‘Ξ“Ξ©Ξ“Ξ— Ξ£Ξ¤Ξ�Ξ¥Ξ£ 
Ξ�Ξ™Ξ�Ξ΅Ξ�Ξ•Ξ›Ξ•Ξ“Ξ�Ξ¤Ξ•Ξ£</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-17c"> 
      <baseNameString>question internal 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-187"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-188"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
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      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-15b"> 
      <baseNameString>question genika 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-163"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-164"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_ram_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1cd"> 
      <baseNameString>question ram 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1d8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1d9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="capacitor"> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-41d"> 
      <baseNameString>Ξ Ξ¥Ξ�Ξ�Ξ©Ξ¤Ξ—Ξ£</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q2.htm"/> 
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    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-339"> 
      <baseNameString>question transistor 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-344"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-345"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="movlw"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkkdbf8p-287"> 
      <baseNameString>Ξ•Ξ�Ξ¤Ξ�Ξ›Ξ— MOVLW</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="sak"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student"/> 
    </instanceOf> 
    <occurrence id="x1klb1cjfb-2f4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#pwd"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>123</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klb1cjfb-2f5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#firstName"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>sakis</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klb1cjfb-2f6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#lastName"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>sakis</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klb1cjfb-2f7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#eMail"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>sakis</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klb1cjfb-2f8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#preference"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>vi</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_10"> 
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    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-341"> 
      <baseNameString>question transistor 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-354"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-355"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_ram-5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1d0"> 
      <baseNameString>question ram 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1de"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1df"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_per_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kjshss13-e0"> 
      <baseNameString>question period 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kjshss13-e1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
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    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kjshss13-e2"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="internal"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkjddr30-104"> 
      <baseNameString>Ξ•Ξ£Ξ©Ξ¤Ξ•Ξ΅Ξ™Ξ�Ξ� Ξ�Ξ¥</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q21a.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-356"> 
      <baseNameString>question capasitor 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-360"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-361"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_capac_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Coil_Capacitor_Theory\coil_Cap_Theory2.htm
"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-41b"> 
      <baseNameString>lesson_capac_2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l07ijmg0-432"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_ram_3"> 
    <instanceOf> 
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      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/pic_ram3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1be"> 
      <baseNameString>lesson ram 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1bf"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kinek2cp-c5"> 
      <baseNameString>question gen 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kinek2cp-c6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-159"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-15f"> 
      <baseNameString>question genika 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-16b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-16c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
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  </topic> 
  <topic id="firstName"/> 
  <topic id="q_ram-4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1cf"> 
      <baseNameString>question ram 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1dc"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1dd"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="movf"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkkdbf8p-289"> 
      <baseNameString>Ξ•Ξ�Ξ¤Ξ�Ξ›Ξ— MOVF</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="grade_0"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kict8pko-b2"> 
      <baseNameString>grade 0</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kinkah0o-c8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>0</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_frequency"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/freq1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1k91pn0im-10"> 
      <baseNameString>lesson frequency1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kjshss13-f0"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
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      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-17b"> 
      <baseNameString>question internal 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-185"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-186"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson"> 
    <baseName id="x1jeq041ni-1"> 
      <baseNameString>lesson</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_capac_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Coil_Capacitor_Theory\coil_Cap_Theory1.htm
"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-41a"> 
      <baseNameString>lesson_capac_1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l07ijmg0-431"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-323"> 
      <baseNameString>question resistor 10</baseNameString> 
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    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-336"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-337"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-17a"> 
      <baseNameString>question internal 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-183"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-184"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_movf1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/movf/pic_movf1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l0e6e16s-464"> 
      <baseNameString>lesson_movf1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l0e6e16s-466"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_freq_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
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      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-126"> 
      <baseNameString>question frequency 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-134"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-135"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_movwf_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/movwf/pic_movwf_2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2d0"> 
      <baseNameString>lesson movwf 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2d1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="question_difficulty"> 
    <baseName id="x1kjshss13-d9"> 
      <baseNameString>question difficulty</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-207"> 
      <baseNameString>question rom 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-219"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-21a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
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      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="preference"/> 
  <topic id="q_freq_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-124"> 
      <baseNameString>question frequency 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-130"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-131"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_ram_video"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/A05 
_Ram_vi/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1c2"> 
      <baseNameString>lesson ram video</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1c3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>vi</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="leson_gen_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/pic_gen1_1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-14d"> 
      <baseNameString>lesoon gen 2</baseNameString> 
    </baseName> 
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    <occurrence id="x1kkjddr30-14e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_rom_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/pic_rom3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1f7"> 
      <baseNameString>lesson rom 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1f8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="knowElectronics"/> 
  <topic id="tutorial_memory_my"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/memory/WELCOME.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-25f"> 
      <baseNameString>tutorial_memory_my</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-264"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-162"> 
      <baseNameString>question genika 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-171"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-172"> 
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      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_res_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/ResistorTheory/resistor_theory2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1ktjrm0pe-3ec"> 
      <baseNameString>lesson_res_2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ktjrm0pe-3ed"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_gen1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/pic_gen1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kgqqlinf-33"> 
      <baseNameString>lesson_gen1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kjshss13-f2"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_per_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-109"> 
      <baseNameString>question period 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-10a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-10b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
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      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-340"> 
      <baseNameString>question transistor 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-352"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-353"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_cap_1"> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-419"> 
      <baseNameString>lesson_cap1</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_rom_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/pic_rom1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1f3"> 
      <baseNameString>lesson rom 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1f4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_smaller"> 
    <baseName id="x1khl4p9j0-66"> 
      <baseNameString>grade smaller</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
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      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-33f"> 
      <baseNameString>question transistor 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-350"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-351"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_kat_ppt"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/A06 _ 
Kataxwrites_ppt/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-22c"> 
      <baseNameString>lesson katax ppt</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-22d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ppt</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="kataxorites"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1b8"> 
      <baseNameString>Ξ�Ξ‘Ξ¤Ξ‘Ξ§Ξ©Ξ΅Ξ—Ξ¤Ξ•Ξ£</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_freq_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-125"> 
      <baseNameString>question frequency 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-132"> 
      <instanceOf> 
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        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-133"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_res_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/ResistorTheory/resistor_theory1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <occurrence id="x1ktjrm0pe-3eb"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="student"> 
    <baseName id="x1keinjojg-1c"> 
      <baseNameString>student</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-33a"> 
      <baseNameString>question transistor 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-346"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-347"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="nat"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kgt92gta-48"> 
      <baseNameString>nat</baseNameString> 
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    </baseName> 
    <occurrence id="x1kk1qce16-fc"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#pwd"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>123</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-23b"> 
      <baseNameString>question katax 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-248"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-249"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-386"> 
      <baseNameString>question movf 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3ac"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3ad"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q8.html"/> 
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    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b7"> 
      <baseNameString>question dec2bin 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d2"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="knowComputers"/> 
  <topic id="q_movwf_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-379"> 
      <baseNameString>question movwf 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-392"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-393"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_gen_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/pic_gen2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-150"> 
      <baseNameString>lesson gen 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-151"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movwf_5"> 
    <instanceOf> 
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      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-378"> 
      <baseNameString>question movwf 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-390"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-391"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson res3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/ResistorTheory/resistor_theory3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-3ee"> 
      <baseNameString>lesson_res3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l07ijmg0-3ef"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q23.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-35a"> 
      <baseNameString>question capasitor 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-366"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-367"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
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    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-380"> 
      <baseNameString>question movf 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a0"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="sakis1"> 
    <occurrence id="x1kjho4dej-c8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#pwd"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>123</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movwf_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-37b"> 
      <baseNameString>question movwf 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-396"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-397"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
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      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q6.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b5"> 
      <baseNameString>question dec2bin 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3cd"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3ce"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-23c"> 
      <baseNameString>question katax 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-24a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-24b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-383"> 
      <baseNameString>question movf 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
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      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="sakis"> 
    <baseName id="x1kgt9g7hh-57"> 
      <baseNameString>sakis</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_movwf_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-376"> 
      <baseNameString>question movwf 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-38c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-38d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-37e"> 
      <baseNameString>question movf 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-39c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-39d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_ram_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q7.htm"/> 
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    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1d2"> 
      <baseNameString>question ram 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1e2"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1e3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-23d"> 
      <baseNameString>question katax 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-24c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-24d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movwf_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-375"> 
      <baseNameString>question movwf 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-38a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-38b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
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      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q21b.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-357"> 
      <baseNameString>question capasitor 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-362"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-363"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_kat_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/pic_kat1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-226"> 
      <baseNameString>lesoon_katax_1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-227"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q3.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b2"> 
      <baseNameString>question dec2bin 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3c7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
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    <occurrence id="x1klhff3e8-3c8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_per_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kjshss13-e3"> 
      <baseNameString>question period 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kjshss13-e4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kjshss13-e5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="geo"> 
    <baseName id="x1keinjojg-1d"> 
      <baseNameString>geo</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1keinjojg-1f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#pwd"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>abc</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="recordNumber"/> 
  <topic id="lesson_kat_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/pic_kat2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-228"> 
      <baseNameString>lesson katax 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-229"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_per_4"> 
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    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kjshss13-e6"> 
      <baseNameString>question period 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kjshss13-e7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kjshss13-e8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="gen"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkjddr30-105"> 
      <baseNameString>Ξ“Ξ•Ξ�Ξ™Ξ�Ξ‘ Ξ“Ξ™Ξ‘ Ξ¤Ξ�Ξ¥Ξ£ 
Ξ�Ξ¥</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q22.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-358"> 
      <baseNameString>question capasitor 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-364"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-365"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="mime"> 
    <baseName id="x1kl7acoo7-2e1"> 
      <baseNameString>mime</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_ram_ppt"> 
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    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/A05 
_Ram_ppt/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1c0"> 
      <baseNameString>lesson ram ppt</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1c1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ppt</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movwf_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-37a"> 
      <baseNameString>question movwf 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-394"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-395"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-33e"> 
      <baseNameString>question transistor 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-34e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-34f"> 
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      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-384"> 
      <baseNameString>question movf 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="ram"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1b6"> 
      <baseNameString>Ξ�Ξ�Ξ—Ξ�Ξ— RAM</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="diode_trens"> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-40e"> 
      
<baseNameString>Ξ”Ξ™Ξ�Ξ”Ξ�Ξ£_Ξ¤Ξ΅Ξ‘Ξ�Ξ£Ξ™Ξ£Ξ¤Ξ�Ξ΅</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="question"> 
    <baseName id="x1kf5lgpq3-73"> 
      <baseNameString>question</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_ram_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1d3"> 
      <baseNameString>question ram 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1e4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
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      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1e5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="n"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student"/> 
    </instanceOf> 
    <occurrence id="x1kl7s7h2e-2e3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#pwd"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>n</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kl7s7h2e-2e4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#firstName"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>n</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kl7s7h2e-2e5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#lastName"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>n</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kl7s7h2e-2e6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#eMail"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>n</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kl7s7h2e-2e7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#preference"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_ram_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1d4"> 
      <baseNameString>question ram 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1e6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
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    <occurrence id="x1kkjl371c-1e7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_diode_trans3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Theory\Transistor_diode
_Theory3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-406"> 
      <baseNameString>lesson_diode_trans3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l07ijmg0-407"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q2.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b1"> 
      <baseNameString>question dec2bin 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3c5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3c6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q5.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b4"> 
      <baseNameString>question dec2bin 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3cb"> 
      <instanceOf> 
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        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3cc"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_internal_video"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/A03_ 
Eswteriko mikroelekth_vi/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-171"> 
      <baseNameString>lesson internal video</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-172"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>vi</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-17e"> 
      <baseNameString>question internal 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-18b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-18c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q4.htm"/> 
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    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-202"> 
      <baseNameString>question rom 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-20f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-210"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="student_subject_grade"> 
    <baseName id="x1khl64db0-94"> 
      <baseNameString>student subject grade</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-37f"> 
      <baseNameString>question movf 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-39e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-39f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_movwf_video"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movwf/A08 
_MOVWF_vi/index.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2d4"> 
      <baseNameString>lesson movwf video</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2d5"> 
      <instanceOf> 
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        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>vi</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_diode_trans1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Theory\Transistor_diode
_Theory1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-402"> 
      <baseNameString>lesson_diode_trans1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l07ijmg0-403"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q7.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b6"> 
      <baseNameString>question dec2bin 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3cf"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d0"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_ram_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1d5"> 
      <baseNameString>question ram 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1e8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
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      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1e9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="knowProgramming"/> 
  <topic id="lesson_diode_trans2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Theory\Transistor_diode
_Theory2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-404"> 
      <baseNameString>lesson_diode_trans2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l07ijmg0-405"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q4.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b3"> 
      <baseNameString>question dec2bin 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3c9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3ca"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="code_base"> 
    <subjectIdentity> 
      <subjectIndicatorRef xlink:href="c:\Documents and 
Settings\natasa\Desktop\"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1jeq3goon-6"> 
      <baseNameString>code base</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
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  <topic id="q_per_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-10c"> 
      <baseNameString>question period 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-10d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-10e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movwf_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-377"> 
      <baseNameString>question movwf 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-38e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-38f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="pwd"> 
    <baseName id="x1keinjojg-1e"> 
      <baseNameString>pwd</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q1.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b0"> 
      <baseNameString>question dec2bin 1</baseNameString> 
    </baseName> 



 37

    <occurrence id="x1klhff3e8-3c3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3c4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="frequency"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkjddr30-103"> 
      <baseNameString>Ξ£Ξ¥Ξ§Ξ�Ξ�Ξ¤Ξ—Ξ¤Ξ‘</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_freq_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-120"> 
      <baseNameString>question frequency 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-128"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-129"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-241"> 
      <baseNameString>question katax 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-254"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
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    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-255"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="eMail"/> 
  <topic id="tutorial_intro_my"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/Eisagvgh/WELCOME.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-1a0"> 
      <baseNameString>tutorial_intro_my</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-1a1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-203"> 
      <baseNameString>question rom 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-211"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-212"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="tutorial_time_freq_relation"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/time_freq_relation/WELCOME.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kjsb93lc-d9"> 
      <baseNameString>tutorial time_freq_relation</baseNameString> 
    </baseName> 
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    <occurrence id="x1kjshss13-f3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-204"> 
      <baseNameString>question rom 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-213"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-214"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-238"> 
      <baseNameString>question katax 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-242"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-243"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_ram-3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
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    <baseName id="x1kkjl371c-1ce"> 
      <baseNameString>question ram 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1da"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1db"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-322"> 
      <baseNameString>question resistor 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-334"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-335"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_per_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-115"> 
      <baseNameString>question period 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-116"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-117"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
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    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-321"> 
      <baseNameString>question resistor 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-332"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-333"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q25a.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-35b"> 
      <baseNameString>question capasitor 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-36a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-36b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_gen_ppt"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/A01_ 
Eisagwgh_ppt/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 



 42

    <baseName id="x1kkjddr30-154"> 
      <baseNameString>lesson gen ppt</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-155"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ppt</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="test"> 
    <baseName id="x1keirlgb3-25"> 
      <baseNameString>test</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-205"> 
      <baseNameString>question rom 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-215"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-216"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-381"> 
      <baseNameString>question movf 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a2"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
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  <topic id="teaching_history"> 
    <baseName id="x1keirlgb3-21"> 
      <baseNameString>teaching_history</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-33c"> 
      <baseNameString>question transistor 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-34a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-34b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-320"> 
      <baseNameString>question resistor 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-330"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-331"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-208"> 
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      <baseNameString>question rom 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-21b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-21c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-31b"> 
      <baseNameString>question resistor 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-326"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-327"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q25b.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-35c"> 
      <baseNameString>question capasitor 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-36c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-36d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
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    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_freq_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kf5lgpq3-75"> 
      <baseNameString>question frequency 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kinek2cp-c1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kjshss13-dc"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-31e"> 
      <baseNameString>question resistor 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-32c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-32d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_am_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1d1"> 
      <baseNameString>question ram 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1e0"> 
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      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1e1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="connect_lessons"> 
    <baseName id="x1kgf713q2-29"> 
      <baseNameString>connect_lessons</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_movlw_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2af"> 
      <baseNameString>question movlw 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2bd"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2be"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="metakinisis"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkkdbf8p-28a"> 
      <baseNameString>Ξ•Ξ�Ξ�Ξ¤Ξ—Ξ¤Ξ‘:Ξ•Ξ�Ξ¤Ξ�Ξ›Ξ•Ξ£ Ξ�Ξ•Ξ¤Ξ‘Ξ�Ξ™Ξ�Ξ—
Ξ£Ξ—Ξ£</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_frequency_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/freq3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-11f"> 
      <baseNameString>lesson frequency 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-11e"> 
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      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-33d"> 
      <baseNameString>question transistor 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-34c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-34d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movlw_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkq9p4qp-292"> 
      <baseNameString>question movlw1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2a8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2a9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="difficulty"> 
    <baseName id="x1keinjojg-13"> 
      <baseNameString>difficulty</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
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    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-31d"> 
      <baseNameString>question resistor 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-32a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-32b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_heb_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q3.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3bd"> 
      <baseNameString>question hex2bin 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3db"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3dc"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="rom"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1b7"> 
      <baseNameString>Ξ�Ξ�Ξ—Ξ�Ξ— ROM</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_movlw_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2b1"> 
      <baseNameString>question movlw 9</baseNameString> 
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    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2c1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2c2"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="tutorial_entoles_metakinisis"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/metakinisis/WELCOME.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l0e6e16s-46a"> 
      <baseNameString>tutorial_entoles_metakinisis</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l0e6e16s-469"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="subject"> 
    <baseName id="x1keinjojg-11"> 
      <baseNameString>subject</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-206"> 
      <baseNameString>question rom 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-217"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-218"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="correct_reply"> 
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    <baseName id="x1kf5lgpq3-76"> 
      <baseNameString>correct reply</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_memory1"> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/memory/pic_program_mem1_1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kgt9g7hh-50"> 
      <baseNameString>lesson memory1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kjshss13-ef"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="present_type"> 
    <baseName id="x1kjshss13-ed"> 
      <baseNameString>presentation type</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q26.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-35d"> 
      <baseNameString>question capasitor 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-36e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-36f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-239"> 
      <baseNameString>question katax 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-244"> 
      <instanceOf> 
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        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-245"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_frequency_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/freq2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1keinjojg-14"> 
      <baseNameString>lesson frequency 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1keinjojg-1b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-31f"> 
      <baseNameString>question  resistor 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-32e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-32f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
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    <baseName id="x1kle06mqe-33b"> 
      <baseNameString>question transistor 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-348"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-349"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movlw_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2b0"> 
      <baseNameString>question movlw 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2bf"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2c0"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-17d"> 
      <baseNameString>question internal 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-189"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-18a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
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  </topic> 
  <topic id="q_freq_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kf5lgpq3-74"> 
      <baseNameString>question frequency 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kf5lgpq3-77"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kjshss13-db"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="tutorial_electronics"> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-42f"> 
      <baseNameString>Ξ•Ξ�Ξ�Ξ¤Ξ—Ξ¤Ξ‘:Ξ’Ξ‘Ξ£Ξ™Ξ�Ξ‘ Ξ—
Ξ›Ξ•Ξ�Ξ¤Ξ΅Ξ�Ξ�Ξ™Ξ�Ξ‘</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="tutorial_basic_electronics"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\tutorial_electronics.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-430"> 
      <baseNameString>tutorial_basic_electronics</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l07ijmg0-434"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="student_choices"> 
    <baseName id="x1kgqoqk4j-2c"> 
      <baseNameString>student_choices</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_movlw_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
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    <baseName id="x1kkqnstra-2ae"> 
      <baseNameString>question movlw 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2bb"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2bc"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-318"> 
      <baseNameString>question resistor 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-319"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-31a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movlw_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2b2"> 
      <baseNameString>question movlw 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2c3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2c4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
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    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_per_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-10f"> 
      <baseNameString>question period 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-110"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-111"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-17f"> 
      <baseNameString>question internal 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-18d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-18e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_internal_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/pic_inter_2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-16b"> 
      <baseNameString>lesson internal 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-16c"> 
      <instanceOf> 
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        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_movwf_ppt"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movwf/A08 
_MOVWF_ppt/index.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2d2"> 
      <baseNameString>lesson movwf ppt</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2d3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ppt</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_greater"> 
    <baseName id="x1khl4p9j0-65"> 
      <baseNameString>grade greater</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="memory"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1b9"> 
      <baseNameString>Ξ•Ξ�Ξ�Ξ¤Ξ—Ξ¤Ξ‘:Ξ�Ξ�Ξ—Ξ�Ξ— 
Ξ�Ξ™Ξ�Ξ΅Ξ�Ξ•Ξ›Ξ•Ξ“Ξ�Ξ¤Ξ—</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_per_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-112"> 
      <baseNameString>question period 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-113"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-114"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
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    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_cap1"> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-418"> 
      <baseNameString>lesoon-ca-1</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-180"> 
      <baseNameString>question internal 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-18f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-190"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade"> 
    <baseName id="x1khkm5bhr-ba"> 
      <baseNameString>grade</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-382"> 
      <baseNameString>question movf 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3a5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
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    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-23a"> 
      <baseNameString>question katax 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-246"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-247"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q27.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-35e"> 
      <baseNameString>question capasitor 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-370"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-371"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q10.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3c4"> 
      <baseNameString>question hex2bin 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
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    <occurrence id="x1klhff3e8-3ea"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movwf_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-37c"> 
      <baseNameString>question movwf 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-398"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-399"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_description"> 
    <baseName id="x1jfkp0lgp-10"> 
      <baseNameString>lesson description</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="teach_subject"> 
    <baseName id="x1jeq041ni-a"> 
      <baseNameString>teaching subject</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_internal_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/pic_inter_3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-16d"> 
      <baseNameString>lesson internal 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-16e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="time_freq_relation"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
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    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkji55hj-19f"> 
      <baseNameString>Ξ•Ξ�Ξ�Ξ¤Ξ—Ξ¤Ξ‘: Ξ£Ξ¥Ξ£Ξ§Ξ•Ξ¤Ξ™Ξ£Ξ�Ξ�Ξ£ 
Ξ Ξ•Ξ΅Ξ™Ξ�Ξ”Ξ�Ξ£-Ξ£Ξ¥Ξ§Ξ�Ξ�Ξ¤Ξ—Ξ¤Ξ‘</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_freq_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-127"> 
      <baseNameString>question frequency 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-136"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-137"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_res_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/BASIC 
ELECTRONICS/Resistor/Resistor_Questions/q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-31c"> 
      <baseNameString>question resistor 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-328"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-329"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_per_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
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    <baseName id="x1kjshss13-dd"> 
      <baseNameString>question period 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kjshss13-de"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kjshss13-df"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movlw_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2ad"> 
      <baseNameString>question movlw 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2b9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2ba"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-182"> 
      <baseNameString>question internal 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-193"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-194"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
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    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-15c"> 
      <baseNameString>question genika 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-165"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-166"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q5.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3bf"> 
      <baseNameString>question hex2bin 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3df"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e0"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_rom_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/pic_rom2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1f5"> 
      <baseNameString>lesson rom 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1f6"> 
      <instanceOf> 
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        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-66"> 
      <baseNameString>grade 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-b0"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>8</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-385"> 
      <baseNameString>question movf 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3aa"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3ab"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_per_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kinek2cp-c2"> 
      <baseNameString>question period 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kinek2cp-c3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kjshss13-da"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
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      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q6.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3c0"> 
      <baseNameString>question hex2bin 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e2"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-15d"> 
      <baseNameString>question genika 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-167"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-168"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1ff"> 
      <baseNameString>question rom 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-209"> 
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      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-20a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_freq_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-121"> 
      <baseNameString>question frequency 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-12a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-12b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-65"> 
      <baseNameString>grade 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-ab"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>7</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_internal1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/pic_inter_1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kgst4ett-41"> 
      <baseNameString>lesson_internal1</baseNameString> 
    </baseName> 



 66

    <occurrence id="x1kjshss13-ee"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movlw_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q4.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2ac"> 
      <baseNameString>question movlw 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2b7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2b8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="correct_answer"> 
    <baseName id="x1kf6dr70g-28"> 
      <baseNameString>correct answer</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="les_movlw_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/pic_movlw_1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqmn38b-293"> 
      <baseNameString>lesson movlw 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqmn38b-294"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q24.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
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    <baseName id="x1kle06mqe-359"> 
      <baseNameString>question capasitor 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-368"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-369"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-15e"> 
      <baseNameString>question genika 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-169"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-16a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_3"> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3bc"> 
      <baseNameString>question hexbin 3</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_mem_1"> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/memory/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kinkah0o-c6"> 
      <baseNameString>question memory 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kinkah0o-c7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
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    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q8.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3c2"> 
      <baseNameString>question hex2bin 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_freq_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q6.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-123"> 
      <baseNameString>question frequency 6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-12e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-12f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-67"> 
      <baseNameString>grade 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-a9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>9</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="target"> 
    <baseName id="x1kgqmp89d-2a"> 
      <baseNameString>target</baseNameString> 
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    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q9.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b8"> 
      <baseNameString>question dec2bin 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q2.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3bb"> 
      <baseNameString>question hex2bin 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3da"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movlw_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2aa"> 
      <baseNameString>question movlw 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2b3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
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      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2b4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_freq_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/frequency/q5.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-122"> 
      <baseNameString>question frequency 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-12c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-12d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-181"> 
      <baseNameString>question internal 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-191"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-192"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
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    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q1.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3ba"> 
      <baseNameString>question hex2bin 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movf_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movf\q10.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-387"> 
      <baseNameString>question movf 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3ae"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-3af"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_cap_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Capacitor_Coil\Capacitor_Coil_Questions\q28.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-35f"> 
      <baseNameString>question capasitor 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-372"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-373"> 
      <instanceOf> 



 72

        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_int_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-179"> 
      <baseNameString>question internal 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kinkah0o-c3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-177"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="period"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkjddr30-102"> 
      <baseNameString>Ξ Ξ•Ξ΅Ξ™Ξ�Ξ”Ξ�Ξ£</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q7.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3c1"> 
      <baseNameString>question hex2bin 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e3"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e4"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_movwf_1"> 
    <instanceOf> 
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      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\movwf\q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-374"> 
      <baseNameString>question movwf 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-388"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-389"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-23f"> 
      <baseNameString>question katax 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-250"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-251"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_movwf_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/movwf/pic_movwf_1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2ce"> 
      <baseNameString>lesson movwf 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2cf"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
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    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_period_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/period2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kjsb93lc-d6"> 
      <baseNameString>lesson period 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-108"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lastName"/> 
  <topic id="q_movlw_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-2ab"> 
      <baseNameString>question movlw 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2b5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-2b6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_movlw_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/pic_movlw_2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-299"> 
      <baseNameString>lesson movlw 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-29a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
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  </topic> 
  <topic id="movwf"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#subject"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1kkkdbf8p-288"> 
      <baseNameString>Ξ•Ξ�Ξ¤Ξ�Ξ›Ξ— MOVWF</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q8.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-160"> 
      <baseNameString>question genika 8</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-16d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-16e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_ram_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/pic_ram1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1ba"> 
      <baseNameString>lesson ram 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1bb"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-240"> 
      <baseNameString>question katax 9</baseNameString> 
    </baseName> 
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    <occurrence id="x1kkjl371c-252"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-253"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_movlw_video"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/A07 _ 
MOVLW_vi/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-29d"> 
      <baseNameString>lesson movlw video</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-29e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>vi</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kinkah0o-bf"> 
      <baseNameString>question gen 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kinkah0o-c0"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-15a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_movf2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
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    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/movf/pic_movf2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1l0e6e16s-465"> 
      <baseNameString>lesson_movf2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1l0e6e16s-467"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="web_page"> 
    <baseName id="x1jeq041ni-4"> 
      <baseNameString>web page</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="q_kat_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/q7.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-23e"> 
      <baseNameString>question katax 7</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-24e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-24f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_trans_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BASIC 
ELECTRONICS\Diode_Transistor\Transistor_Diode_Questions\q1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-338"> 
      <baseNameString>question transistor 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-342"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kle06mqe-343"> 
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      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="resistor"> 
    <baseName id="x1l07ijmg0-3f6"> 
      <baseNameString>Ξ‘Ξ�Ξ¤Ξ™Ξ£Ξ¤Ξ‘Ξ£Ξ•Ξ™Ξ£</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="b"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student"/> 
    </instanceOf> 
    <occurrence id="x1l1cegi5n-4a5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#pwd"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>123</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l1cegi5n-4a6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#firstName"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>b</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l1cegi5n-4a7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#lastName"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>b</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l1cegi5n-4a8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#eMail"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData></resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l1cegi5n-4a9"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#recordNumber"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData></resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l1cegi5n-4aa"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#preference"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l1cegi5n-4ab"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#knowComputers"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData></resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l1cegi5n-4ac"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#knowProgramming"/> 
      </instanceOf> 
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      <resourceData></resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l1cegi5n-4ad"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#knowElectronics"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData></resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="required_subject"> 
    <baseName id="x1jeq041ni-d"> 
      <baseNameString>required subject</baseNameString> 
    </baseName> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_ram_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/ram/pic_ram2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-1bc"> 
      <baseNameString>lesson ram 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-1bd"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-62"> 
      <baseNameString>grade 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-ac"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>4</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-63"> 
      <baseNameString>grade 5</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-ae"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>5</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_internal_ppt"> 
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    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/internal/A03_ 
Eswteriko mikroelekth_ppt/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkji55hj-16f"> 
      <baseNameString>lesson internal ppt</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkji55hj-170"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ppt</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_period"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef 
xlink:href="file:/C:/tutor/html/period/period1.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kjsb93lc-d5"> 
      <baseNameString>lesson period 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kjshss13-f1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-64"> 
      <baseNameString>grade  6</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-ad"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>6</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q3.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-201"> 
      <baseNameString>question rom 3</baseNameString> 
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    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-20d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-20e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_gen_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/q9.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-161"> 
      <baseNameString>question genika 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-16f"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-170"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-68"> 
      <baseNameString>grade 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-af"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>10</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-61"> 
      <baseNameString>grade 3</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-b1"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
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      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_rom_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/rom/q2.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-200"> 
      <baseNameString>question rom 2</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-20b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-20c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_movlw_ppt"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/movlw/A07 
_MOVLW_ppt/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkqnstra-29b"> 
      <baseNameString>lesson movlw ppt</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkqnstra-29c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ppt</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="lesson_kat_vi"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/kataxwrhtes/A06 _ 
Kataxwrites_vi/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjl371c-22a"> 
      <baseNameString>lesson katax video</baseNameString> 



 83

    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjl371c-22b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>vi</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q4.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3be"> 
      <baseNameString>question hex2bin 4</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3dd"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3de"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>2</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_hexb_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2HEX\q9.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3c3"> 
      <baseNameString>question hex2bin 9</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e7"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3e8"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="les_gen_video"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#lesson"/> 
    </instanceOf> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#mime"/> 
    </instanceOf> 
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    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="file:/C:/tutor/html/genika/A01_ 
Eisagwgh_vi/index.htm"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kkjddr30-156"> 
      <baseNameString>lesson gen video</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1kkjddr30-157"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#present_type"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>vi</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="a"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student"/> 
    </instanceOf> 
    <occurrence id="x1l0e66msf-458"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#pwd"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>123</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l0e66msf-459"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#firstName"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>a</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l0e66msf-45a"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#lastName"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>b</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l0e66msf-45b"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#eMail"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>a@test.gr</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l0e66msf-45c"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#recordNumber"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData></resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l0e66msf-45d"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#preference"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>ti</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l0e66msf-45e"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#knowComputers"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData></resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l0e66msf-45f"> 
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      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#knowProgramming"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData></resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1l0e66msf-460"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#knowElectronics"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData></resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="grade_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade"/> 
    </instanceOf> 
    <baseName id="x1khl00ph4-5f"> 
      <baseNameString>grade 1</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1ki9qao8o-aa"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <topic id="q_decb_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#question"/> 
    </instanceOf> 
    <subjectIdentity> 
      <resourceRef xlink:href="c:\tutor\html\BIN2DEC\q10.html"/> 
    </subjectIdentity> 
    <baseName id="x1kle06mqe-3b9"> 
      <baseNameString>question dec2bin 10</baseNameString> 
    </baseName> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d5"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#correct_reply"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>1</resourceData> 
    </occurrence> 
    <occurrence id="x1klhff3e8-3d6"> 
      <instanceOf> 
        <topicRef xlink:href="#question_difficulty"/> 
      </instanceOf> 
      <resourceData>3</resourceData> 
    </occurrence> 
  </topic> 
  <association id="a_frequency"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kf6c1md2-30"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#frequency"/> 
    </member> 
    <member id="x1kfr8eqje-29"> 
      <roleSpec> 
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        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#period"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki7ngdc1-9c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1ki7ngdc1-9d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1ki7ngdc1-9e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_frequency_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki7ngdc1-9f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_frequency"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki7ngdc1-a0"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_frequency_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9k60ak-a6"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9k60ak-a7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-138"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-139"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-13a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_5"/> 
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    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-13b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-13c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-13d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-13e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-13f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_geo"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_choices"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kgqoqk4j-2d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutoriial_intro_my"/> 
    </member> 
    <member id="x1kgqoqk4j-2f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgqoqk4j-30"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#geo"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9ghggj-a2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutoriial_intro_my"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a-gen"> 



 88

    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kgqqlinf-34"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgqqlinf-35"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgqqlinf-38"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#gen"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9990rf-a1"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_gen_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9990rf-a2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_gen1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kinek2cp-c7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kinkah0o-c1"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kk5i629m-fd"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#time_freq_relation"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-152"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#leson_gen_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-153"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_gen_3"/> 
    </member> 
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    <member id="x1kkjddr30-158"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_gen_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1kknrs8g7-28b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kknrs8g7-28c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kknrs8g7-28d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kknrs8g7-28e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kknrs8g7-28f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kknrs8g7-290"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kknrs8g7-291"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kknrs8g7-292"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb1ojp8-304"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_gen_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb1ojp8-306"> 
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      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_gen_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb1ojp8-307"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_gen_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb1ojp8-308"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_gen_video"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_period"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kgqsbb90-3a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgst4ett-3d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#period"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9990rf-9f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1ki9990rf-a0"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_period"/> 
    </member> 
    <member id="x1kinek2cp-c4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsb93lc-d7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_period_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjshss13-e9"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_2"/> 
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    </member> 
    <member id="x1kjshss13-ea"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjshss13-eb"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjshss13-ec"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-118"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-119"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-11a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-11b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-11c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_internal"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kgst4ett-42"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgst4ett-43"> 
      <roleSpec> 
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        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#gen"/> 
    </member> 
    <member id="x1kgst4ett-45"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#internal"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9fah4d-a4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_internal_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kinkah0o-c4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-173"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_internal_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-174"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_internal1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-175"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_internal_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-176"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_internal_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-195"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-196"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-197"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
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      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-198"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-199"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-19a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-19b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-19c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-19d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb1ojp8-300"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_internal_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb1ojp8-301"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_internal_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb1ojp8-302"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_internal_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb1ojp8-303"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 



 94

      <topicRef xlink:href="#lesson_internal_ppt"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_nat"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_choices"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kgt92gta-49"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgt92gta-4a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#gen"/> 
    </member> 
    <member id="x1kgt9g7hh-4c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgt9g7hh-4d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#nat"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_memory"> 
    <member id="x1kgt9g7hh-51"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgt9g7hh-52"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#internal"/> 
    </member> 
    <member id="x1kgt9g7hh-53"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgt9g7hh-54"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#memory"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9fah4d-a6"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1ki9fah4d-a7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
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      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_memory1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kinkah0o-c5"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_mem_1"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_sakis"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_choices"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kgt9g7hh-58"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgt9g7hh-59"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#sakis"/> 
    </member> 
    <member id="x1kgt9g7hh-5a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kgt9g7hh-5b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#memory"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="grade_1_2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1khl4p9j0-67"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-68"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-6b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-6c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
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      <topicRef xlink:href="#grade_2"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="grade_2_3"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1khl4p9j0-6d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-6e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-6f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-70"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_3"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="grade_3_4"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1khl4p9j0-71"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-72"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-73"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-74"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_4"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="grade_4_5"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
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    <member id="x1khl4p9j0-75"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-76"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-77"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-78"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="grade_5_6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1khl4p9j0-79"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-7a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-7b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-7c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_6"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="grade_6_7"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1khl4p9j0-7d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-7e"> 
      <roleSpec> 
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        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-7f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-80"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="grade_7_8"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1khl4p9j0-81"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-82"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-83"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-84"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_8"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="grade_8_9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1khl4p9j0-85"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-86"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-87"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
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      <topicRef xlink:href="#grade_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-88"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="grade_9_10"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1khl4p9j0-89"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-8a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-8b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl4p9j0-8c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_geo_period_grade"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1khl64db0-95"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl64db0-96"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl64db0-97"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1khl64db0-98"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#geo"/> 
    </member> 
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    <member id="x1khl64db0-99"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#period"/> 
    </member> 
    <member id="x1khl64db0-9a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_geo_frequency_grade"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1ki9ghggj-a3"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#geo"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9ghggj-a4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#frequency"/> 
    </member> 
    <member id="x1ki9ghggj-a5"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1kict8pko-b3"/> 
  <association id="grade_0_1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kict8pko-b4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kict8pko-b5"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1kict8pko-b7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_smaller"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_0"/> 
    </member> 
    <member id="x1kict8pko-b8"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_greater"/> 
      </roleSpec> 
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      <topicRef xlink:href="#grade_1"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1kjhof0ko-c9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_choices"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kjhof0ko-ca"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#sakis1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjhof0ko-cb"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#memory"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1kjhof0ko-cc"> 
    <member id="x1kjhof0ko-cd"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#geo"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjhof0ko-ce"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#gen"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_time_freq_relat"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kjsb93lc-d0"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#time_freq_relation"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsb93lc-d1"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#period"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsb93lc-d2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_time_freq_relation"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsb93lc-d3"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_2"/> 
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    </member> 
    <member id="x1kjsb93lc-d4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#frequency"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsssj94-f7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsssj94-f8"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsssj94-f9"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsssj94-fa"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsssj94-fb"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kjsssj94-fc"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-140"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-141"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-142"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_8"/> 
    </member> 
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    <member id="x1kkjddr30-143"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-144"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_per_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-145"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-146"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-147"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-148"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-149"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-14a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-14b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjddr30-14c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_freq_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkk84em4-285"> 
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      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_time_freq_relation"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkk84em4-286"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_time_freq_relation"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1kk5k7s2k-fe"> 
    <member id="x1kk5k7s2k-ff"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#nat"/> 
    </member> 
    <member id="x1kk5k7s2k-100"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#period"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkk79iqj-284"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_4"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_intro_my"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kkji55hj-1a2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_intro_my"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1a3"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutoriial_intro_my"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1a4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#internal"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1a5"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1a6"> 
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      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#gen"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1a7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1a8"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1a9"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1aa"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1ab"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1ac"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1ad"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1ae"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1af"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_gen_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b0"> 
      <roleSpec> 
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        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b1"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b3"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b5"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b6"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b8"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkji55hj-1b9"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_int_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_ram"> 
    <instanceOf> 
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      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kkjl371c-1c4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutoriial_intro_my"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1c5"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#ram"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1c6"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_ram_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1c7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_ram_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1c8"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_ram_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1c9"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1ca"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_ram_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1cb"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_ram_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1ea"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1eb"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram-3"/> 
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    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1ec"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram-4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1ed"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram-5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1ee"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_am_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1ef"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1f0"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1f1"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1f2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_rom"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kkjl371c-1f9"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_rom_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1fa"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_rom_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1fb"> 
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      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_rom_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1fc"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#rom"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1fd"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-1fe"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#ram"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-21d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-21e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-21f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-220"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-221"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-222"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-223"> 
      <roleSpec> 
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        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-224"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-225"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_kataxwthtes"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kkjl371c-22f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_kat_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-230"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_kat_vi"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-231"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#kataxorites"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-232"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-233"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#rom"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-234"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_kat_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-235"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
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      <topicRef xlink:href="#lesson_kat_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-236"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_kat_vi"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-237"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_kat_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-256"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-257"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-258"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-259"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-25a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-25b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-25c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-25d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_9"/> 
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    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-25e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_memory_my"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kkjl371c-260"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#memory"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-261"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_memory_my"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-262"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-263"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#kataxorites"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-265"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#ram"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-266"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#rom"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-267"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-268"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram-3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-269"> 
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      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram-4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-26a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram-5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-26b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_am_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-26c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-26d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-26e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-26f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_ram_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-270"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-271"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-272"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-273"> 
      <roleSpec> 
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        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-274"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-275"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-276"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-277"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-278"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-279"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_rom_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-27a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-27b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-27c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-27d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
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      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-27e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-27f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-280"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-281"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-282"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkjl371c-283"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_kat_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1kkqn8dph-295"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kkqn8dph-296"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#geo"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqn8dph-297"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#time_freq_relation"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqn8dph-298"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_10"/> 
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    </member> 
  </association> 
  <association id="a_movlw"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kkqnstra-29f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movlw_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2a0"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movlw_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2a1"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#memory"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2a2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#movlw"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2a3"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2a4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movlw_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2a5"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movlw_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2a6"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movlw_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2a7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movlw_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2c5"> 
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      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2c6"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2c7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2c8"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2c9"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2ca"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2cb"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2cc"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2cd"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_1"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_movwf"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kkqnstra-2d6"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
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      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movwf_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2d8"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#movwf"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2d9"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2da"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#movlw"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2db"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movwf_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2dc"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movwf_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2dd"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movwf_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2de"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movwf_ppt"/> 
    </member> 
    <member id="x1kkqnstra-2df"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#les_movwf_video"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-48e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-48f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
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      <topicRef xlink:href="#q_movwf_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-490"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-491"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-492"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-493"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-494"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-495"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-496"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_1"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1kl834ftk-2e9"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_choices"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kl834ftk-2ea"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#n"/> 
    </member> 
    <member id="x1kl834ftk-2eb"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#memory"/> 
    </member> 
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  </association> 
  <association id="x1kl834ftk-2ec"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kl834ftk-2ed"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#n"/> 
    </member> 
    <member id="x1kl834ftk-2ee"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#period"/> 
    </member> 
    <member id="x1kl834ftk-2ef"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1kl834ftk-2f0"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1kl834ftk-2f1"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#n"/> 
    </member> 
    <member id="x1kl834ftk-2f2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#frequency"/> 
    </member> 
    <member id="x1kl834ftk-2f3"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1klb1cjfb-5f6"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_choices"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1klb1cjfb-5f7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#sak"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb1cjfb-5f8"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
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      <topicRef xlink:href="#memory"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1klb2b3og-308"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1klb2b3og-309"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#sak"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb2b3og-30a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#period"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb2b3og-30b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1klb2b3og-30c"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1klb2b3og-30d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#sak"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb2b3og-30e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#frequency"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb2b3og-315"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_6"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1klb2b3og-310"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1klb2b3og-311"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#sak"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb2b3og-312"> 
      <roleSpec> 
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        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#time_freq_relation"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb2b3og-314"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1klb2b3og-316"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1klb2b3og-317"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#sak"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb2b3og-318"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#gen"/> 
    </member> 
    <member id="x1klb2b3og-319"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_resistor"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1l07ijmg0-3f0"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3f1"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#resistor"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3f2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson res3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3f3"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_res_2"/> 
    </member> 
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    <member id="x1l07ijmg0-3f7"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_res_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3f8"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3f9"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3fa"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3fb"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3fc"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3fd"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3fe"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-3ff"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-400"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-401"> 
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      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_3"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_diode_trans"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1l07ijmg0-409"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#diode_trens"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-40a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_diode_trans1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-40b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_diode_trans2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-40c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_diode_trans3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-40d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-40f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-410"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-411"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-412"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
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      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-413"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-414"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-415"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-416"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-417"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-41e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#capacitor"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_capacitor"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1l07ijmg0-41f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#resistor"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-420"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#capacitor"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-422"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_capac_2"/> 
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    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-423"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_capac_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-424"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-425"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_capac_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-426"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-427"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-428"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-429"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-42a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-42b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-42c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_2"/> 
    </member> 
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    <member id="x1l07ijmg0-42d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-42e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_basic_electronics"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1l07ijmg0-435"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_9"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_basic_electronics"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-436"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_basic_electronics"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-437"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_basic_electronics"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-438"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_electronics"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-439"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#diode_trens"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-43a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-43b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-43c"> 
      <roleSpec> 
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        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-43d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-43e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-43f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-440"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-441"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-442"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-443"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-444"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-445"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-446"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
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      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-447"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-448"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-449"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-44a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-44b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-44c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-44d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-44e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-44f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-450"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
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      <topicRef xlink:href="#q_res_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-451"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-452"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-453"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_res_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-454"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-455"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_cap_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1l07ijmg0-456"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_trans_1"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1l0e66msf-8c2"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_choices"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1l0e66msf-8c3"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#a"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e66msf-8c4"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#metakinisis"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_movf"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1l0e6e16s-46b"> 
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      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_movf2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-46c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_7"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#lesson_movf1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-46d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#movwf"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-46e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#movf"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-46f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-470"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-471"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-472"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-473"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-474"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-475"> 
      <roleSpec> 
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        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-476"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-477"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_10"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="a_entoles_metakinisis"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#connect_lessons"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1l0e6e16s-478"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade_5"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#tutorial_entoles_metakinisis"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-479"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#teach_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#metakinisis"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-47a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#required_subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#movf"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-47b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-47c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-47d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-47e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
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      <topicRef xlink:href="#q_movf_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-47f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-480"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-481"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-482"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-483"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movf_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-484"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-485"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-486"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-487"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_5"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-488"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_9"/> 
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    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-489"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_10"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-48a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-48b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-48c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-48d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movlw_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-497"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_8"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-498"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_2"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-499"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_9"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-49a"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_7"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-49b"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_10"/> 
    </member> 
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    <member id="x1l0e6e16s-49c"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_3"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-49d"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_4"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-49e"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_1"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-49f"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_6"/> 
    </member> 
    <member id="x1l0e6e16s-4a0"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#question"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#q_movwf_5"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1l198qj19-4a1"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_subject_grade"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1l198qj19-4a2"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#a"/> 
    </member> 
    <member id="x1l198qj19-4a3"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#subject"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#period"/> 
    </member> 
    <member id="x1l1cdldlc-4a6"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#grade"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#grade_8"/> 
    </member> 
  </association> 
  <association id="x1l1cekm85-4ae"> 
    <instanceOf> 
      <topicRef xlink:href="#student_choices"/> 
    </instanceOf> 
    <member id="x1l1cekm85-4af"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#student"/> 
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      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#b"/> 
    </member> 
    <member id="x1l1cekm85-4b0"> 
      <roleSpec> 
        <topicRef xlink:href="#target"/> 
      </roleSpec> 
      <topicRef xlink:href="#metakinisis"/> 
    </member> 
  </association> 
</topicMap> 
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2. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ TOLOG 

 
required_1($tSubject,$tRequired) :- 
  
connect_lessons($tSubject:teach_subject,$tRequired:required_subject). 
 
is_root($tSubject) :- 
  instance-of($tSubject,subject) 
  ,not 
  ( 
     instance-of($tSuperSubject,subject) 
     ,required_1($tSuperSubject,$tSubject) 
   ). 
 
required($tSubject,$tRequired) :- 
{ 
  required_1($tSubject,$tRequired) 
  |required_1($tSubject,$t),required($t,$tRequired) 
}. 
 
has_requirements($tSubject) :-  
  required($tSubject,$tRequired). 
 
greater_1($grade1,$grade2) :-  
  grade_greater($grade1:grade_smaller,$grade2:grade_greater). 
 
greater($grade1,$grade2) :-  
{ 
  greater_1($grade1,$grade2) 
  |greater_1($grade1,$g),greater($g,$grade2) 
}. 
 
greater_or_equal($grade1,$grade2) :-  
  instance-of($grade1, grade) 
  ,instance-of($grade2, grade) 
  ,not(greater($grade2,$grade1)). 
 
get_student_subject_grade($tStudent,$tSubject,$tGrade) :- 
  student_subject_grade($tStudent:student, 
                        $tSubject:subject, 
                        $tGrade:grade). 
 
student_passed_subject($tStudent,$tSubject) :- 
  get_student_subject_grade($tStudent,$tSubject,$tGrade) 
  ,greater(grade_4,$tGrade). 
 
student_required($tStudent,$tSubject,$tRequired) :- 
  required($tSubject,$tRequired) 
  ,not(student_passed_subject($tStudent,$tRequired)). 
 
has_student_requirements($tStudent,$tSubject) :-  
  student_required($tStudent,$tSubject,$tRequired). 
 
student_can_study($tStudent,$tSubject) :- 
  instance-of($tSubject,subject) 
  ,not(has_student_requirements($tStudent,$tSubject)). 
 
student_target ($tStudent, $tTarget) :- 
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  student_choices ($tStudent:student, $tTarget:target). 
 
//comments 
_students_next_subject($tStudent,$tTarget,$tNextSubject) :- 
  student_required($tStudent,$tTarget,$tNextSubject) 
  ,student_can_study($tStudent,$tNextSubject). 
 
students_next_subject($tStudent,$tNextSubject) :- 
  student_target($tStudent,$tTarget) 
  ,_students_next_subject($tStudent,$tTarget,$tNextSubject). 
 
all_lessons($tSubject,$tLesson) :- 
  connect_lessons ($tSubject:teach_subject, $tLesson:$tGrade) 
  ,instance-of ($tGrade, grade). 
 
////////////////// 
//Grades 
get_all_grades_for_subject ($tSubject,$tGrade) :- 
  connect_lessons ($tSubject:teach_subject, $tLesson:$tGrade) 
  ,instance-of ($tGrade, grade). 
 
get_all_smaller_or_equal_grades_for_subject($tSubject,$tGrade,$tGrade
SmallerOrEq) :- 
  get_all_grades_for_subject ($tSubject,$tGradeSmallerOrEq) 
  ,greater_or_equal($tGradeSmallerOrEq,$tGrade). 
 
_get_nearest_grade_for_subject($tSubject,$tGrade,$tNearest) :- 
  
get_all_smaller_or_equal_grades_for_subject($tSubject,$tGrade,$tGrade
SmallerOrEq) 
  ,greater_or_equal($tGradeSmallerOrEq,$tNearest) 
  
,get_all_smaller_or_equal_grades_for_subject($tSubject,$tGrade,$tNear
est). 
 
get_nearest_grade_for_subject($tSubject,$tGrade,$tNearest) :- 
  _get_nearest_grade_for_subject($tSubject,$tGrade,$tNearest) 
  ,not(_get_nearest_grade_for_subject($tSubject,$tGrade,$tBigger) 
       ,greater($tNearest,$tBigger)). 
 
get_student_grades_for_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$tGrade) 
:- 
  required_1 ($tNextSubject, $tRequiredSubject)  
  ,get_student_subject_grade($tStudent,$tRequiredSubject,$tGrade). 
 
get_student_grade_values_for_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$gr
adeVal) :- 
  
get_student_grades_for_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$tGrade)  
  ,occurrence($tGrade,$oGradeVal) 
  ,type($oGradeVal, grade) 
  ,value($oGradeVal, $gradeVal). 
 
get_student_grades_for_all_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$tGra
de) :- 
  required ($tNextSubject, $tRequiredSubject)  
  ,get_student_subject_grade($tStudent,$tRequiredSubject,$tGrade). 
 
get_student_grade_values_for_all_dependencies($tStudent,$tNextSubject
,$gradeVal) :- 
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get_student_grades_for_all_dependencies($tStudent,$tNextSubject,$tGra
de)  
  ,occurrence($tGrade,$oGradeVal) 
  ,type($oGradeVal, grade) 
  ,value($oGradeVal, $gradeVal). 
 
get_all_grades($tStudent,$tSubject,$gradeVal) :- 
  student_subject_grade($tStudent:student,$tSubject:subject,$G:grade) 
  ,type($G, grade) 
  ,value($G, $gradeVal). 
 
///////////////////////// 
//Lesson 
get_next_lesson_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNextLess
on) :- 
  
get_nearest_grade_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNeares
tGrade) 
  ,connect_lessons ($tNextSubject:teach_subject, 
$tNextLesson:$tNearestGrade). 
 
get_next_lesson_locator_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$l
ocator) :- 
  
get_next_lesson_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNextLess
on) 
  ,subject-locator ($tNextLesson, $locator). 
 
get_next_lesson_for_subject_pref($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNex
tLesson,$pref) :- 
  
get_nearest_grade_for_subject($tNextSubject,$tGradeOnDepends,$tNeares
tGrade) 
  ,connect_lessons ($tNextSubject:teach_subject, 
$tNextLesson:$tNearestGrade) 
  ,occurrence($tGrade,$oPref) 
  ,type($oPref, present_type) 
  ,value($oPref, $pref). 
 
//////////////////////// 
//Questions 
all_questions($tSubject,$tQuestion) :- 
  connect_lessons ($tSubject:teach_subject, $tQuestion:question) 
  ,instance-of ($tQuestion, question). 
 
all_question_locators($tSubject,$locator) :- 
  all_questions($tSubject,$tQuestion) 
  ,subject-locator($tQuestion, $locator). 
 
all_question_locators_repl($tSubject,$locator,$corReply,$dificulty) 
:- 
  all_questions($tSubject,$tQuestion) 
  ,subject-locator($tQuestion, $locator) 
  ,occurrence($tQuestion, $oCorrectReply) 
  ,type($oCorrectReply, correct_reply) 
  ,value($oCorrectReply, $corReply) 
  ,occurrence($tQuestion, $oDificulty) 
  ,type($oDificulty, question_difficulty) 
  ,value($oDificulty, $dificulty). 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
1. ΕΙΧΑΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ; 
   

OXI ΜΙΚΡΗ ΝΑΙ 
 
 
2. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ; 
   

OXI ΜΙΚΡΗ ΝΑΙ 
 
3. ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; 
   

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΟ ΛΙΓΟ 
 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
4. ΠΟΣΟ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α; 

   
ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
5. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ (DOWNLOAD) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ; 
   

OXI ΣΧΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 
6. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ; 
   

ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 
7. ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; 
   

ΝΑΙ ΛΙΓΑ ΟΧΙ 
 
3. ΒΟΗΘΕΙΑ 
8. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ; 

   
ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
9. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; 
   

ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
 
10. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ 

Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ; 
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ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ; 
   

ΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΛΙΓΑ ΚΑΝΕΝΑ 
 
 
4. ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
12. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ; 

   
ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
13. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΗΣ; 
 

   
ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
 
 
5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
14. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗ 

   
ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
15. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

   
ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
16. ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΜΕΝΟΥ 

   
ΟΧΙ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 
17. ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 

   
ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
18. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΟΘΟΝΩΝ 

   
ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
19. ΘΕΩΡΗΣΑΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ; 

   
ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ 

 
 
6. ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
 
20. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;  

   
ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
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21. ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ; 

   
ΟΧΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΑΝΤΑ 

 
22. ΠΟΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ; 
   

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΟ ΠΟΛΥ 
 
 
23. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ; 

   
ΟΧΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΑΙ 

 
24. ΉΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ; 
   

ΟΧΙ ΣΧΕ∆ΟΝ ΠΑΝΤΑ 
 
 
 
 
7. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
25. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ACCURATE(ΑΚΡΙΒΕΣ),  

   
ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 
CURRENT/(ΣΥΧΓΡΟΝΟ),  

   
ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 
COMPRENHENSIVE(ΚΑΤΑΝΟΤΗΤΟ), 

   
ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 
 MEANINGFUL(ΕΥΣΤΟΧΟ) 

   
ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 
 
26. ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
   

ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
 
27. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ( ΒΙΝΤΕΟ - 

ΗΧΟΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ/ ΚΙΝΗΣΗ) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ; 

   
ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
28. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ; 
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ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

 
29.  ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ  ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ?  

   
ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
 
8 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
30. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ   

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ? 
   

ΟΧΙ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
 
31. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΤΥΛ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ? 
   

ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
 
32. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ? 
   

ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 
33. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΣΑΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ? 
   

ΟΧΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΝΑΙ 
 
34. ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΒΑΛΛΕ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΗ ΕΜΠΕ∆ΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ? 
   

ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 
35. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΤΑΝ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ? 
   

ΟΧΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΝΑΙ 
 
 
9. ΓΕΝΙΚΑ 
36. ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

   
ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
   

ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

   
ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
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37. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

   
ΟΧΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΑΙ 

 
38. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ. 
 

   
ΚΑΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

 
 
 
 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 


