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Περίληψη 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής αποτελεί η παροχή 

προσαρμοστικής μάθησης μέσα από ένα ισχυρό και διαδεδομένο Σύστημα Διαχείρισης 

Μάθησης, το Moodle. Παρόλο που το Moodle υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση ποικίλων 

δραστηριοτήτων και διαθέτει εργαλεία που βοηθούν τον καθηγητή να οργανώσει το 

μάθημα του, διαθέτει ένα εγγενές μειονέκτημα. Το μειονέκτημα αυτό είναι ότι δεν 

λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευόμενου, όπως είναι ο μαθήτυπος και η 

προηγούμενη γνώση, παρουσιάζοντας το ίδιο ακριβώς μάθημα σε όλους τους 

εκπαιδευόμενους. Η έλλειψη αυτή μπορεί να απειλήσει την επιτυχία της μαθησιακής 

διαδικασίας. Τα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων που 

χρησιμοποιήθηκαν για να θεραπεύσουν το πρόβλημα δεν πέτυχαν τον προσδοκώμενο 

σκοπό καθώς υστερούν έναντι των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης σε ευχρηστία, 

ευελιξία και προσφερόμενα εργαλεία. Στόχος της έρευνας μας είναι η ανάπτυξη ενός 

ευέλικτου μηχανισμού, που μπορεί να ενσωματωθεί στο Moodle, και να χρησιμοποιηθεί 

για την προσαρμογή της παρουσίασης του μαθησιακού υλικού και της προτεινόμενης 

σειράς πλοήγησης σε αυτό. Στα περισσότερα συστήματα που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία, η προσαρμογή γίνεται είτε με βάση τη συμπεριφορά (μαθήτυπο) του 

εκπαιδευόμενου είτε με βάση τη γνώση του. Προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα, ο προτεινόμενος μηχανισμός είναι υβριδικός, καθώς βασίζεται τόσο 

στη συμπεριφορά όσο και στη γνώση των εκπαιδευόμενων και μάλιστα αυτά 

ανιχνεύονται στατικά και δυναμικά. Το μοντέλο μαθητύπων που χρησιμοποιήθηκε είναι 

το Felder-Silverman το οποίο είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο σε παρόμοια συστήματα. 

Για τη δυναμική ενημέρωση του μοντέλου εκπαιδευόμενου, όσον αφορά τη 

συμπεριφορά, χρησιμοποιείται μια μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου 

σύμφωνα με την οποία δεδομένα που αποθηκεύονται από το σύστημα κατά τη διάρκεια 

της μελέτης των εκπαιδευόμενων, όπως είναι οι χρόνοι μελέτης και ο αριθμός 

επισκέψεων σε κάθε κατηγορία υλικού, χρησιμοποιούνται ως είσοδος σε ένα αλγόριθμο 

εξόρυξης δεδομένων. Η έξοδος του αλγορίθμου αποτελείται από τους μαθήτυπους των 

εκπαιδευόμενων οι οποίοι αποθηκεύονται στο μοντέλο εκπαιδευόμενου και 

χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας. Για τη δυναμική 

ενημέρωση της γνώσης του εκπαιδευόμενου προτείνεται η χρήση δύο νέων τιμών, του 

υπολογισμού της προόδου με βάση το χρόνο και με βάση το βαθμό των εκπαιδευόμενων. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του προτεινόμενου μηχανισμού, κύριο μέλημα 

αποτέλεσε αυτός να είναι απλός και ευέλικτος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διαφορετικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης αλλά και να μην επιβαρύνει τον 

καθηγητή με πρόσθετο φόρτο εργασίας. Συνοψίζοντας, η συμβολή της διατριβής στο 

χώρο της προσαρμοστικής μάθησης είναι η ανάπτυξη ενός υβριδικού μηχανισμού 

προσαρμογής που μπορεί να ενσωματωθεί στο Moodle, ο οποίος βασίζεται σε μία απλή 

μέθοδο αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου και σε ένα νέο τρόπο αναπαράστασης της 

γνώσης του εκπαιδευόμενου. Στο πλαίσιο αξιολόγησης του προτεινόμενου μηχανισμού 

πραγματοποιήθηκαν δύο αξιολογήσεις σε προπτυχιακούς φοιτητές που παρακολούθησαν 

το Μάθημα «Διαδικαστικός Προγραμματισμός» του πρώτου εξαμήνου του Τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο προτεινόμενος 

μηχανισμός, χωρίς να μειώνει τη δεδομένη ευχρηστία του Moodle, ενθαρρύνει τους 

φοιτητές να ασχοληθούν περισσότερο ενεργά με τη μελέτη τους, τους βοηθά να μάθουν 

ευκολότερα και βελτιώνει τις επιδόσεις τους στη γραπτή εξέταση της προόδου. Εξίσου 

ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτόματης ανίχνευσης του 

μαθήτυπου, τα οποία δείχνουν ότι η ακρίβεια πρόβλεψης που επιτυγχάνεται είναι υψηλή 

συγκριτικά με άλλες παρόμοιες μεθόδους.             

 

Λέξεις Κλειδιά: προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα, μαθήτυπος, σύστημα 

διαχείρισης μάθησης, αυτόματη ανίχνευση μαθήτυπου, προσαρμοστική παρουσίαση 

περιεχομένου, προσαρμοστική πλοήγηση, εξόρυξη δεδομένων 
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Abstract 

This thesis studies how to provide adaptive courses in Moodle. Although there 

are many types of activities available in Moodle and various sets of tools are offered to 

support teachers in creating, administering and managing online courses, Moodle does  

not consider a student’s learning style and knowledge and delivers the same set of 

educational resources to all students. Adaptive Educational Hypermedia Systems have 

been proposed in order to provide learners with courses that suit their individual needs 

and characteristics. A major drawback is that they only support a few functions of web-

enhanced education. The main purpose of our research is to develop a flexible 

mechanism that can be embedded in Moodle to adapt course presentation and navigation. 

Most of the systems that can be found in literature provide adaptation with techniques 

that are based either on learner knowledge or behavior. In order to achieve better results, 

it was decided to propose a hybrid mechanism that uses techniques that are based on  

learner knowledge and behavior regarding both static and dynamic student modeling 

modules. The Felder-Silverman Learning Style Model was selected to represent students’ 

learning styles, mainly because it is used far more often than any other in adaptive 

systems. A data mining algorithm is applied to behavior data that are gathered from the 

students’ interaction with the system, such as his/her actions and their duration, in order 

to automatically detect students’ learning styles. The output of the algorithm comprises 

the predicted learning styles for all the students which are stored in Moodle’s database. 

Learners’ knowledge progress was calculated with the use of two different measures: the 

Time-based Progress Calculation and the Grade-based Progress Calculation. The 

proposed approach has the advantage of being generic and applicable to different LMS 

and no additional effort is required by teachers during course development. This PhD’s 

contribution is reflected in a new hybrid adaptive mechanism that can be embedded in 

Moodle, based on a flexible and generic method for automatic detection of learning 

styles and a new model of knowledge representation. Two evaluation studies were 

conducted to evaluate the effectiveness of the adaptive mechanism in the context of the 

Procedural Programming introductory course taught in our department. The results 

indicated that the proposed mechanism positively affected students’ motivation and 

performance in the mid-term exam without reducing system usability. Additionally, the 
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results regarding the automatic detection method were also promising since they 

indicated that our approach attained adequate precision compared to other works.  

   

Keywords: adaptive educational system, learning style, learning management 

system, automatic detection of learning styles, adaptive content presentation, adaptive 

navigation, data mining 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πεδίο έρευνας και στόχοι διατριβής 

Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια διαρκής αύξηση των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά τον κόσμο που προσφέρουν μαθήματα εξ αποστάσεως. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ της τάσης αυτής, με κυριότερο εξ αυτών 

την άρση των εμποδίων που οφείλονται στο χρόνο, την απόσταση και διάφορους 

κοινωνικούς περιορισμούς. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη 

φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Για το λόγο αυτό, μπορεί να 

προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε άτομα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα 

συμβατικό πρόγραμμα σπουδών, είτε γιατί δουλεύουν είτε γιατί ζουν σε μεγάλη 

απόσταση από κάποιο πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, τα εκπαιδευτικά συστήματα που 

αναπτύχθηκαν για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απαιτούν λιγότερους πόρους 

για την ανάπτυξη και τη συντήρησή τους συγκριτικά με όσους απαιτούνται για μια 

τυπική τάξη. Πέρα όμως από τη χρήση τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα 

συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά σε ένα συμβατικό πρόγραμμα 

σπουδών περιλαμβάνοντας για παράδειγμα επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό ή 

δραστηριότητες κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.      

Πληθώρα τέτοιων εκπαιδευτικών συστημάτων αναπτύχθηκαν με σκοπό την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των μαθητών και την βελτίωση των μαθησιακών 

τους αποτελεσμάτων. Τα συστήματα αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες 

ανάλογα με το επίπεδο των προσωποποιημένων υπηρεσιών που παρέχουν. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν συστήματα που δε λαμβάνουν καθόλου υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ενός μαθητή όπως για παράδειγμα το επίπεδο των γνώσεων του, οι 

στόχοι, το μαθησιακό του στυλ ή μαθήτυπο (learning style), το κίνητρο και τα 

ενδιαφέροντά του και παρέχουν το ίδιο ακριβώς εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους 

μαθητές. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν συστήματα που λαμβάνουν υπόψη τις 

παραπάνω διαφοροποιήσεις και προσπαθούν να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό 

και την παρουσίαση του σε αυτές. Η εξατομίκευση των λειτουργιών που παρέχουν τα 

συστήματα αυτά, συντελεί στην αύξηση της λειτουργικότητας και της απόδοσής τους 

(Brusilovsky, 1996). 

Στην πρώτη κατηγορία κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν τα Συστήματα 

Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (Learning Management Systems - LMS). Τα συστήματα 
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αυτά προσφέρουν αρκετά εργαλεία ώστε να βοηθήσουν τον καθηγητή στη δημιουργία 

και τη διαχείριση on-line μαθημάτων. Κάποια από τα πιο ευρέως διαδεδομένα ΣΔΜ 

είναι το WebCT (2012), το Blackboard (2012) και το Moodle (2012) τα οποία έχουν 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον κόσμο. 

Παρόλο που τα ΣΔΜ έχουν αρκετά πλεονεκτήματα, διαθέτουν και ένα σημαντικό 

μειονέκτημα. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι ακριβώς το ίδιο για 

όλους τους μαθητές και δε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους όπως για 

παράδειγμα ο μαθήτυπος. Ο μαθήτυπος όμως αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την 

επιτυχή παρακολούθηση ενός on-line μαθήματος και μάλιστα πολύ περισσότερο σε 

σχέση με ένα παραδοσιακό μάθημα στην τάξη (Loomis, 2000). Επομένως, η μη λήψη 

ιδιαίτερης μέριμνας κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός μαθήματος μπορεί να 

επηρεάσει το μαθησιακό αποτέλεσμα.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αυτός προτάθηκε η ενσωμάτωση 

προσαρμοστικότητας στα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης (Brusilovsky, 1996; 

Kavcic, 1999). Οι ερευνητικές προσπάθειες οδήγησαν στην ανάπτυξη των 

Προσαρμοστικών Εκπαιδευτικών Συστημάτων Υπερμέσων (ΠΕΣΥ) (Adaptive 

Educational Hypermedia Systems - AEHS). Τα ΠΕΣΥ δημιουργούν ένα μοντέλο 

εκπαιδευόμενου (student model), το οποίο συνήθως ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, τα ΠΕΣΥ αξιοποιούν το μοντέλο 

εκπαιδευόμενου και χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της προσαρμοστικής παρουσίασης 

(adaptive presentation) και της προσαρμοστικής πλοήγησης (adaptive navigation) 

προσπαθούν να προσαρμόσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις ιδιαιτερότητες και τις 

προτιμήσεις του κάθε μαθητή (Brusilovsky, 1999). Παρόλο που τα ΠΕΣΥ έχουν το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της παροχής προσαρμοστικότητας σε σχέση με τα ΣΔΜ, έχουν 

και αυτά κάποιους σοβαρούς περιορισμούς (Graf, 2007). Για παράδειγμα, υποστηρίζουν 

πολύ λιγότερες λειτουργίες συγκριτικά με τα ΣΔΜ (Graf, 2007).   

Τόσο τα ΣΔΜ όσο και τα ΠΕΣΥ καταγράφουν όλες τις ενέργειες του μαθητή 

κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτά, όπως για παράδειγμα τη μελέτη του υλικού, την 

απάντηση ερωτήσεων και την επικοινωνία με τους συμμαθητές του (Mostow et al., 

2005). Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των ερευνητών γύρω από την 

επινόηση μεθόδων αυτόματης ανάλυσης των παραπάνω δεδομένων για διαφορετικούς 

σκοπούς. Αποτέλεσμα της τάσης αυτής ήταν η εμφάνιση ενός νέου επιστημονικού 

πεδίου που ονομάστηκε Εξόρυξη Εκπαιδευτικών Δεδομένων (ΕΕΔ) (Educational Data 
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Mining - EDM). Αντικείμενο μελέτης της ΕΕΔ είναι η εφαρμογή αλγορίθμων εξόρυξης 

δεδομένων (data mining) σε εκπαιδευτικά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 

προσπάθεια να κατανοηθούν οι μηχανισμοί μάθησης και να αναπτυχθούν υπολογιστικές 

μέθοδοι που συνδυάζουν τη θεωρία με τα δεδομένα ώστε να βοηθηθούν τελικά οι 

μαθητές (Romero & Ventura, 2007; Romero & Ventura, 2010). Η μοντελοποίηση του 

εκπαιδευόμενου και συγκεκριμένα ο εντοπισμός του μαθήτυπου του είναι μία μόνο από 

τις διαδικασίες που αξιοποιούν τις μεθόδους της ΕΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές 

προσπαθούν αναλύοντας τα δεδομένα της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα, 

όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούν τον αριθμό των επισκέψεων του σε κάθε 

κατηγορία εκπαιδευτικού υλικού καθώς επίσης και τη χρονική διάρκεια των επισκέψεων 

αυτών, με αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων (πχ δέντρα απόφασης, νευρωνικά δίκτυα, 

γενετικοί αλγόριθμοι) να ανακαλύψουν τον μαθήτυπο του μαθητή. Ίσως για αυτό το 

λόγο οι Mostow και Beck (2006) υποστηρίζουν ότι τα εκπαιδευτικά αυτά συστήματα 

συσσωρεύουν μεγάλη ποσότητα πληροφορίας, η οποία είναι πολύτιμη για την ανάλυση 

της συμπεριφοράς του μαθητή και μπορεί να αποτελέσει ένα «χρυσωρυχείο 

εκπαιδευτικών δεδομένων».        

Μέσα στο γενικό πλαίσιο που περιγράψαμε και με κύριο γνώμονα την εξάλειψη 

των όποιων προβλημάτων, η παρούσα διατριβή προσπαθεί να αξιοποιήσει στοιχεία της 

θεωρίας των μαθησιακών στυλ, των ΠΕΣΥ και της ΕΕΔ, ενσωματώνοντας τα σε ένα από 

τα πιο γνωστά ΣΔΜ, το Moodle. Στόχος της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι να 

διερευνηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

 

(1) Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση των μαθητύπων με ακρίβεια 

στο Moodle; 

(1α) Η προτεινόμενη μέθοδος ανίχνευσης του μαθήτυπου επιτυγχάνει υψηλή 

ακρίβεια συγκριτικά με άλλες παρόμοιες μεθόδους; 

(2) Ένα ΣΔΜ μπορεί να προσαρμόσει την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα 

τόσο με τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου όσο και με τη γνώση του;  

(3) Είναι εφικτό ο μηχανισμός προσαρμογής να μην εξαρτάται από τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε ΣΔΜ και να μην επιβαρύνει σημαντικά τον 

καθηγητή; 

(4) Η ενσωμάτωση ενός τέτοιου μηχανισμού στο Moodle επηρεάζει την 

ευχρηστία του και την ικανότητα του για ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων;  
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(5) Μπορεί η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση να βελτιώσει την επίδοση των 

εκπαιδευόμενων συγκριτικά με την απλή έκδοση του Moodle; 

 1.2  Συνεισφορά διατριβής 

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής προσαρμοστικότητας και 

η ενσωμάτωση του σε ένα ΣΔΜ είχε ως αποτέλεσμα η συμβολή της διατριβής να μην 

περιοριστεί στο πεδίο της εξατομίκευσης του εκπαιδευτικού υλικού και του τρόπου 

παρουσίασης του αλλά να συνεισφέρει και στην έρευνα της ΕΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, η 

συνεισφορά της διατριβής συνοψίζεται στα εξής εφτά σημεία:  

(1)  Αναπτύσσεται ένα υβριδικό μοντέλο εκπαιδευόμενου το οποίο 

κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τεχνικές που βασίζονται στην γνώση 

αλλά και τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. 

(2)  Αναπτύσσεται μέθοδος ΕΕΔ για την ανάλυση της συμπεριφοράς του 

εκπαιδευόμενου με στόχο την δυναμική ανίχνευση του μαθήτυπου. 

(3)  Σχεδιάζεται πλαίσιο πέντε βημάτων για την δημιουργία μηχανισμού 

εξατομίκευσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο οποίος μπορεί να 

ενσωματωθεί σε ΣΔΜ. 

(4)  Αναπτύσσονται δύο δείκτες μέτρησης της προόδου των φοιτητών και 

σχεδιάζεται ο τρόπος απεικόνισης τους ώστε, πέραν των άλλων 

λειτουργιών τους, να συμβάλλουν στην ενθάρρυνση της ενασχόλησης 

των φοιτητών με το σύστημα. 

(5)  Υλοποιείται ο προτεινόμενος μηχανισμός καθώς και όλες οι απαραίτητες 

επεκτάσεις και ενσωματώνονται στο Moodle.   

(6)  Πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες με τη συμμετοχή 139 και 96 φοιτητών 

για την αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος. 

(7)  Αξιολογούνται δύο διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης του εκπαιδευτικού 

υλικού ως προς την ευχρηστία, την ικανότητα ενθάρρυνσης των 

φοιτητών και την επίδοση τους.  

Η παρούσα διατριβή συμβάλλει στην έρευνα που έγινε τα τελευταία έτη στο 

πεδίο της προσαρμοστικής μάθησης (Graf, 2007; Popescu & Badica, 2011; Kazanidis & 

Satratzemi, 2009; Latham, Crockett & McLean, 2014; Despotović-Zrakić et al., 2012; 

Yang, Hwang & Yang, 2013; Crockett, Latham & Whitton, 2017; Özpolat & Akar, 2009; 

Liyanage, Gunawardena & Hirakawa, 2014; Dung & Florea, 2012; Klasnja-Milicevic et 
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al, 2011). Η υλοποίηση όμως ενός υβριδικού μοντέλου που βασίζεται στη γνώση και τη 

συμπεριφορά, όσον αφορά την κατασκευή αλλά και την ενημέρωση του μοντέλου 

εκπαιδευόμενου, όπως και η ανάπτυξη των δύο δεικτών μέτρησης της προόδου των 

φοιτητών η οποία βοηθά, τόσο στην ενημέρωση του μοντέλου εκπαιδευόμενου, όσο και 

στην ενθάρρυνση των φοιτητών να ασχοληθούν πιο ενεργά με το σύστημα αποτελούν 

συμβολή της παρούσας διατριβής. Πέραν αυτών, αξίζει να τονιστεί ότι ο προτεινόμενος 

μηχανισμός προσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και αυτός της δυναμικής 

ανίχνευσης του μαθήτυπου είναι κατά το δυνατόν απλουστευμένοι και γενικευμένοι 

ώστε να είναι εύκολη η υλοποίηση τους και σε άλλα ΣΔΜ, με την προϋπόθεση ότι αυτά 

έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα βασικά στοιχεία της αλληλεπίδρασης με τον 

εκπαιδευόμενο.     

 1.3  Διάρθρωση της διατριβής 

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει την εισαγωγή της διατριβής, στην οποία παρουσιάζονται το πεδίο έρευνας, 

οι στόχοι και η συνεισφορά της. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

της διατριβής. Πιο συγκεκριμένα, αφού γίνει μια σύντομη εισαγωγή στην αρχιτεκτονική 

των ΠΕΣΥ, παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της θεωρίας των μαθητύπων καθώς και των 

μεθόδων ανίχνευσης τους. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των 

διαθέσιμων τεχνικών προσαρμογής. 

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μια εκτενής ανασκόπηση της έρευνας στο χώρο των 

προσαρμοστικών συστημάτων. Η πρώτη ενότητα του συγκεκριμένου κεφαλαίου 

παρουσιάζει μοντέλα εκπαιδευόμενου που έχουν προταθεί από παρόμοια συστήματα. 

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται μέθοδοι αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου 

των εκπαιδευόμενων. Οι μέθοδοι ταξινομούνται σε μεθόδους οδηγούμενες από τα 

δεδομένα και σε μεθόδους που βασίζονται στη βιβλιογραφία. Η ενότητα ολοκληρώνεται 

με τη σύγκριση των δύο κατηγοριών. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται 

προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσουμε τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου 

μηχανισμού. Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος 

και, ακολούθως, ο τρόπος δημιουργίας του μαθήματος. Στη συνέχεια περιγράφονται τα 

βήματα που ακολουθούνται προκειμένου να επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση του 

μαθήτυπου με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου δέντρων απόφασης. Αφού παρουσιαστεί ο 
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προτεινόμενος τρόπος υπολογισμού της προόδου ενός εκπαιδευόμενου, το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την περιγραφή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την 

προσαρμογή του μαθήματος. 

Το Κεφάλαιο 5 αποτελείται ουσιαστικά από δύο παρόμοιες ενότητες. Στην πρώτη 

από αυτές παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος οργάνωσης και τα αποτελέσματα της 

πρώτης αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε. Στη δεύτερη ενότητα, έχοντας ως 

δεδομένο ότι ο τρόπος οργάνωσης είναι παρόμοιος με αυτόν της πρώτης, δίνεται 

βαρύτητα μόνο στα ερευνητικά αποτελέσματα της δεύτερης αξιολόγησης. 

Η διατριβή ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει τον 

επίλογο. Στον επίλογο γίνεται αρχικά μία σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων της 

διατριβής, για να ακολουθήσει η περιγραφή των πιθανών μελλοντικών επεκτάσεων του 

συστήματος. Στην τελευταία ενότητα του έκτου κεφαλαίου παρουσιάζεται ένας 

κατάλογος των δημοσιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της 

παρούσας διατριβής. 
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 2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 2.1  Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική των ΠΕΣΥ 

Η ραγδαία αύξηση των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε, 

όπως προαναφέρθηκε, στην ανάπτυξη πληθώρας εκπαιδευτικών συστημάτων που ως 

σκοπό έχουν την υποστήριξη των ιδιαιτεροτήτων αυτών των προγραμμάτων. Τα ΣΔΜ 

προσφέρουν μεν πολλές δυνατότητες τόσο στον εκπαιδευτή όσο και στον 

εκπαιδευόμενο, αλλά δε λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του δεύτερου, με 

αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να επηρεαστεί αρνητικά το μαθησιακό 

αποτέλεσμα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αυτός προτάθηκε η 

ενσωμάτωση προσαρμοστικότητας στα διαδικτυακά περιβάλλοντα (Brusilovsky, 1996; 

Kavcic, 1999) και αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής τάσης είναι τα Προσαρμοστικά  

Συστήματα Υπερμέσων (ΠΣΥ). Η εξειδίκευση και η χρησιμοποίηση των συστημάτων 

αυτών για εκπαιδευτικούς σκοπούς οδήγησε στην ανάπτυξη των Προσαρμοστικών 

Εκπαιδευτικών Συστημάτων Υπερμέσων (ΠΕΣΥ).  

Τα ΠΕΣΥ βασίζονται στην αντίληψη ότι η σύνδεση των στρατηγικών μάθησης 

με το γνωστικό και μαθησιακό στυλ των εκπαιδευόμενων μπορεί να βελτιώσει την 

απόδοση τους. Τα ΠΕΣΥ μπορούν να οριστούν ως «τα συστήματα υπερμέσων τα οποία 

κατασκευάζουν ένα μοντέλο των στόχων, των προτιμήσεων και της γνώσης του κάθε 

χρήστη, και χρησιμοποιούν το μοντέλο αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης 

με το χρήστη, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες του» (Brusilovsky, 1996). Η 

αρχιτεκτονική των ΠΕΣΥ στηρίζεται στην αρχιτεκτονική των ΠΣΥ όπως αυτή 

αποτυπώνεται στην Εικόνα 2-1. Με βάση λοιπόν το συγκεκριμένο ορισμό ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί τρία κριτήρια προκειμένου να 

χαρακτηριστεί ως ΠΣΥ: να είναι σύστημα υπερκειμένου ή υπερμέσων, να διαθέτει 

μοντέλο χρήστη και να μπορεί να προσαρμόζει την εμφάνιση του με βάση το 

αποθηκευμένο μοντέλο χρήστη, έτσι ώστε το ίδιο σύστημα να φαίνεται διαφορετικό για 

χρήστες με διαφορετικά μοντέλα (Brusilovsky, 1996). Από τα παραπάνω εύκολα 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι το μοντέλο χρήστη και η μονάδα προσαρμογής είναι δύο 

από τα πιο σημαντικά μέρη των ΠΣΥ άρα κατ’ επέκταση και των ΠΕΣΥ και ουσιαστικά 

είναι αυτά που διαφοροποιούν το ένα σύστημα από το άλλο. Η βελτίωση τους αποτέλεσε 

το βασικό αντικείμενο μελέτης των ερευνητών του χώρου. 
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Εικόνα 2-1: Αρχιτεκτονική των ΠΣΥ (Brusilovsky, 1996)       

 

Το Μοντέλο Εκπαιδευόμενου (Student Model), όπως αναφέρεται σε πολλά 

εκπαιδευτικά συστήματα το μοντέλο χρήστη, αποτελεί μια αναπαράσταση της γνώσης, 

των προτιμήσεων, των χαρακτηριστικών και των μαθησιακών στόχων του 

εκπαιδευόμενου (Brusilovsky, 1996). Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το 

σύστημα έχει συλλέξει για έναν εκπαιδευόμενο, και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως 

βάση από τη μονάδα προσαρμογής, προκειμένου να δημιουργηθεί το προσαρμοσμένο 

μάθημα. Ένα ιδανικό μοντέλο εκπαιδευόμενου θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε 

χαρακτηριστικό του εκπαιδευόμενου που μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Κάτι τέτοιο όμως είναι εξ ορισμού ανέφικτο, καθώς θα αυξανόταν 

δραματικά η πολυπλοκότητα του συστήματος. Για το λόγο αυτό οι ερευνητές επιλέγουν 

και χρησιμοποιούν όσα από τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου θεωρούν κάθε φορά 

σημαντικά, αγνοώντας τα υπόλοιπα.  

Η διαδικασία της κατασκευής αλλά και της ενημέρωσης του μοντέλου 

εκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει με τεχνικές που βασίζονται στη γνώση ή στη 

συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου (Kobsa, Koenemann, & Pohl, 2001). Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν συστήματα (Sidiropoulos, 2008; Kazanidis, 2010) που εστιάζουν στη 

γνώση και τους εκπαιδευτικούς στόχους των εκπαιδευόμενων προκειμένου να 

κατασκευαστεί το μοντέλο εκπαιδευόμενου. Αντίθετα στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν 

συστήματα (Graf, 2007; Popescu, Badica, & Moraret, 2009) που χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου όπως αυτή εκφράζεται για παράδειγμα 

από τις ενέργειες του, τη χρονική διάρκεια των ενεργειών αυτών αλλά και την πλοήγηση 

στο εκπαιδευτικό υλικό του συστήματος.     
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Εκτός από τον προηγούμενο διαχωρισμό, η μοντελοποίηση του εκπαιδευόμενο 

μπορεί να είναι μια στατική ή δυναμική διαδικασία. Στην πρώτη περίπτωση 

αναφερόμαστε σε μια διαδικασία όπου το μοντέλο εκπαιδευόμενου κατασκευάζεται 

συνήθως κατά την εγγραφή των εκπαιδευόμενων στο σύστημα και δεν ενημερώνεται 

ποτέ (Graf, 2007; Wang et al., 2004). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε 

αστοχία κατά την αρχική διαδικασία κατασκευής του μοντέλου, να ακολουθεί τον 

εκπαιδευόμενο και να μην υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της. Αντίθετα, στη δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν συστήματα (Popescu, Badica, & Moraret, 2009; Kazanidis, 2010) τα 

οποία συχνά ενημερώνουν το μοντέλο εκπαιδευόμενου ώστε αυτό να αναπαριστά με 

μεγαλύτερη ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευόμενου και όχι μία 

συγκεκριμένη κατάσταση στην αρχή της διαδικασίας.      

 2.2  Η θεωρία των μαθητύπων 

Με τον όρο μαθησιακό στυλ ή μαθήτυπος αναφερόμαστε στις συνήθειες ή τις 

συμπεριφορές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος εκπαιδευόμενος μαθαίνει 

κάτι νέο (Honey & Mumford, 1992). Ο Gregorc (1979) περιγράφει το μαθήτυπο ως το 

χαρακτηριστικό σετ συμπεριφοράς που είναι σταθερό για έναν εκπαιδευόμενο, παρόλο 

που οι στόχοι ή το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορούν να μεταβάλλονται, και αποτελεί 

ένδειξη του τρόπου με τον οποίο ο καθένας μαθαίνει κάτι νέο. Πιο απλά, οι 

εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για να επεξεργαστούν και να 

κατανοήσουν νέες πληροφορίες και οι διαφορές αυτές ορίζονται ως μαθήτυποι (Alharbi 

et al., 2011). Για παράδειγμα, κάποιοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν περισσότερο 

αποτελεσματικά όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται με εικόνες ενώ κάποιοι άλλοι 

προτιμούν το κείμενο. Παρόμοια, κάποιοι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να μαθαίνουν 

δεδομένα και γεγονότα ενώ άλλοι προτιμούν τη θεωρητική γνώση.  

Η σημαντικότητα της θεωρίας των μαθητύπων και η επίδραση τους στη 

μαθησιακή διαδικασία αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών. Οι έρευνες αυτές 

επισημαίνουν ότι οι μαθητές ωφελούνται από εκπαιδευτικό υλικό και μεθόδους που 

προσαρμόζονται στις μαθησιακές τους προτιμήσεις όπως αυτές εκφράζονται από το 

μαθήτυπό τους (Layman, Cornwell & Williams, 2006; Bajraktarevic, Hall & Fullick, 

2003; Akbulut & Cardak, 2012). Μάλιστα, σύμφωνα με τον Loomis (2000), ο μαθήτυπος 

ενός μαθητή επηρεάζει τις πιθανότητες επιτυχίας του σε ένα εξ αποστάσεως μάθημα 

περισσότερο από ότι συμβαίνει σε ένα «παραδοσιακό» μάθημα στην τάξη. Προβλήματα 
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μπορούν να προκύψουν όταν οι προσδοκίες των καθηγητών σχετικά με τον τρόπο που 

μαθαίνουν οι μαθητές, δεν συμφωνούν με τον πραγματικό τους μαθήτυπο (Mills et al., 

2005). Μια πιθανή εξήγηση για αυτό μπορεί να είναι το γεγονός ότι όταν ο μαθήτυπος 

τους δε λαμβάνεται υπόψη κατά τη μαθησιακή διαδικασία τότε μειώνεται το κίνητρο 

τους και χάνουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα (Felder, Felder & Dietz, 2002). 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι και η άποψη του Capretz (2002) ο οποίος υποστηρίζει ότι 

«οι καθηγητές πρέπει να κατανοούν ότι το να είναι πραγματικά δίκαιοι σημαίνει ότι 

πρέπει να παρέχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης σε κάθε εκπαιδευόμενο, ώστε αυτός να 

μπορεί να μαθαίνει σύμφωνα με τον τρόπο που ταιριάζει περισσότερο με τον μαθήτυπό 

του». Ο κυριότερος λοιπόν λόγος της χρησιμοποίησης των μαθητύπων είναι η 

εξατομίκευση της παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού στις προτιμήσεις του 

εκπαιδευόμενου (Peter, Bacon & Dastbaz, 2010).   

Πολλές διαφορετικές θεωρίες αλλά και μοντέλα μαθητύπων έχουν προταθεί από 

τους ερευνητές. Οι Coffield et al. (2004) εντόπισαν 71 διαφορετικά μοντέλα μαθητύπων 

από τα οποία ξεχώρισαν τα 13 και τα χαρακτήρισαν ως κύρια με γνώμονα τη 

σημαντικότητά τους, την επιρροή τους σε άλλα μοντέλα και την ύπαρξη εργαλείων 

ανίχνευσης του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου. Στον Πίνακα 2-1 αποτυπώνονται τα 

στοιχεία των δεκατριών αυτών κύριων μοντέλων.   

 

Πίνακας 2-1: Κύρια μοντέλα μαθητύπων (Coffield et al. 2004) 

Μοντέλο μαθήτυπου  Εργαλείο 

ανίχνευσης 

μαθήτυπου 

Αναφορές 

Allinson and Hayes’ Cognitive Styles 

Index 

CSI Allinson & Hayes, 1996 

Apter’s Motivational Style Profile  MSP Apter, 2001 

Dunn and Dunn model and instruments 

of learning styles 

 Dunn, 1990 

Entwistle’s Approaches and Study Skills 

Inventory for Students 

ASSIST Entwistle, 1998 

Gregorc’s Mind Styles Model and Style 

Delineator  

GSD Gregorc, 1985 

Herrmann’s Brain Dominance Instrument  HBDI Herrmann, 1996 
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Honey and Mumford’s Learning Styles 

Questionnaire 

LSQ Honey & Mumford, 2000 

Jackson’s Learning Styles Profiler  LSP Jackson, 2002 

Kolb’s Learning Style Inventory  LSI Kolb, 1999 

Myers-Briggs Type Indicator  MBTI Myers & McCaulley, 1985 

Riding’s Cognitive Styles Analysis  CSA Riding & Rayner, 1998 

Sternberg’s Thinking Styles Inventory  TSI Sternberg, 1999 

Vermunt’s Inventory of Learning Styles ILS Vermunt, 1998 

 

Σε παρόμοια έρευνα οι Sampson και Karagiannidis (2002) ξεχώρισαν 11 κύρια 

μοντέλα μαθητύπων. Στον Πίνακα 2-2 παρουσιάζονται τα μοντέλα αυτά, οι κατηγορίες 

των εκπαιδευόμενων σύμφωνα με το καθένα από αυτά τα μοντέλα, τα αντίστοιχα 

εργαλεία ανίχνευσης του μαθήτυπου και, τέλος, οι σχετικές αναφορές στη βιβλιογραφία. 
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Πίνακας 2-2: Κύρια μοντέλα μαθητύπων (Sampson & Karagiannidis, 2002) 

 

Από την πληθώρα των μοντέλων που προτάθηκαν αυτό που ξεχώρισε είναι το 

μοντέλο Felder-Silverman (Felder-Silverman Learning Style Model – FSLSM), το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στα ΠΕΣΥ, κυρίως γιατί περιγράφει τους 

μαθήτυπους με περισσότερη λεπτομέρεια και ακρίβεια (Carver, Howard & Lane, 1999; 

Kuljis & Liu, 2005). Το μοντέλο Felder-Silverman (Felder & Silverman,1988) 

αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις, η καθεμία από τις οποίες έχει δύο τιμές: 

ενεργητικός/στοχαστικός (active/reflective), αισθητήριος/διαισθητικός (sensing/ 

intuitive), οπτικός/λεκτικός (visual/verbal) και ακολουθιακός/σφαιρικός (sequential/ 

global). Παρόλο που οι διαστάσεις του συγκεκριμένου μοντέλου δεν είναι κάτι νέο στο 
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χώρο της θεωρίας των μαθητύπων, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουν το μαθήτυπο 

ενός εκπαιδευόμενου μπορούν να χαρακτηριστούν καινοτόμες.  Ενώ δηλαδή τα 

περισσότερα μοντέλα (Myers-Briggs, Gregorc, Kolb, Honey and Mumford) περιγράφουν 

το μαθήτυπο χρησιμοποιώντας την επικρατούσα τιμή για κάθε διάσταση του μοντέλου, 

το μοντέλο Felder-Silverman περιγράφει το μαθήτυπο χρησιμοποιώντας 4 περιττές τιμές 

(μία για κάθε διάσταση) από το -11 έως το +11. Ο συγκεκριμένος τρόπος 

αναπαράστασης των μαθητύπων δίνει στο μοντέλο Felder-Silverman τη δυνατότητα να 

περιγράφει το μαθήτυπο χρησιμοποιώντας περισσότερες λεπτομέρειες. Επιπρόσθετα, με 

αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναπαριστούμε ισορροπημένες προτιμήσεις, με την 

έννοια ότι μπορεί κάποιος εκπαιδευόμενος να μην έχει μια ξεκάθαρη προτίμηση προς 

κάποια από τις δύο ακραίες τιμές μιας διάστασης. Μπορεί δηλαδή ένας εκπαιδευόμενος 

να μην είναι ούτε απόλυτα ενεργητικός, ούτε και απόλυτα στοχαστικός αλλά να μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως «ισορροπημένος» ως προς τη συγκεκριμένη διάσταση. Προτού 

προχωρήσουμε στην περιγραφή των 4 διαστάσεων, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

δημιουργοί του μοντέλου θεωρούν τις μαθησιακές προτιμήσεις ενός εκπαιδευόμενου ως 

τάσεις, με την έννοια ότι ακόμα και κάποιος με ισχυρή προτίμηση για κάποια τιμή μιας 

διάστασης μπορεί κάποιες φορές να λειτουργήσει διαφορετικά. Για παράδειγμα, ένας 

ενεργητικός εκπαιδευόμενος μπορεί μερικές φορές να παρουσιάζει χαρακτηριστικά και 

προτιμήσεις που ταιριάζουν σε έναν στοχαστικό εκπαιδευόμενο, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι αλλάζει ο μαθήτυπος του.      

Η πρώτη διάσταση (ενεργητικός/στοχαστικός) είναι ανάλογη με την αντίστοιχη 

διάσταση του μοντέλου Kolb και μας δείχνει τον τρόπο που ο εκπαιδευόμενος 

επεξεργάζεται την πληροφορία. Οι ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι κατανοούν κάτι 

καλύτερα όταν κάνουν κάποια δραστηριότητα με αυτό, όπως για παράδειγμα να το 

εφαρμόσουν ή να προσπαθήσουν να το εξηγήσουν σε τρίτους. Αντίθετα οι στοχαστικοί 

προτιμούν να το σκεφτούν πρώτα μόνοι τους. Επιπρόσθετα οι ενεργητικοί 

εκπαιδευόμενοι προτιμούν να δουλεύουν σε ομάδες ενώ αντίθετα, οι στοχαστικοί 

προτιμούν να δουλεύουν ατομικά.   

Η δεύτερη διάσταση (αισθητήριοι/διαισθητικοί) προέρχεται από το μοντέλο 

Myers-Briggs ενώ έχει και κάποιες ομοιότητες με το μοντέλου Kolb. Η διάσταση αυτή 

μας δείχνει τον τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται την πληροφορία. Οι 

αισθητήριοι εκπαιδευόμενοι έχουν την τάση να προτιμούν να μαθαίνουν σχετικά με 

γεγονότα. Τους αρέσει να λύνουν προβλήματα ακολουθώντας καλά δομημένες μεθόδους 
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και αντιπαθούν τις επιπλοκές και τις εκπλήξεις. Για αυτό το λόγο είναι πιθανότερο να 

αντιδράσουν περισσότερο σε σχέση με τους διαισθητικούς σε περίπτωση εξέτασης σε 

ύλη που δεν έχει καλυφθεί επαρκώς στην τάξη. Επίσης είναι καλοί στην απομνημόνευση 

γεγονότων, περισσότερο πρακτικοί και προτιμούν μαθήματα που έχουν άμεση σχέση με 

τον πραγματικό κόσμο. Από την άλλη μεριά οι διαισθητικοί προτιμούν να ανακαλύπτουν 

πιθανότητες και σχέσεις. Τους αρέσει η καινοτομία και αποφεύγουν την στείρα 

επανάληψη. Είναι καλοί στην κατανόηση νέων εννοιών και έχουν καλύτερο επίπεδο 

αφαιρετικής σκέψης σε σχέση με τους αισθητήριους. Συνήθως έχουν γρηγορότερους 

ρυθμούς δουλειάς και αποφεύγουν μαθήματα απομνημόνευσης και υπολογισμών 

ρουτίνας γιατί αυτά έρχονται σε αντίθεση με την προτίμηση τους για καινοτομία και 

δημιουργικότητα.  

Η τρίτη διάσταση (οπτικοί/λεκτικοί) μας δείχνει τον τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι  

λαμβάνουν την πληροφορία. Οι οπτικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν οπτικές 

αναπαραστάσεις της πληροφορίας όπως είναι για παράδειγμα οι εικόνες, τα 

διαγράμματα, οι ταινίες και οι επιδείξεις. Αντίθετα, οι λεκτικοί προτιμούν 

αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν γραπτές επεξηγήσεις.  

Η τελευταία διάσταση (ακολουθιακοί/σφαιρικοί) βασίζεται στο μοντέλο Pask 

(1976) στο οποίο οι ακολουθιακοί εκπαιδευόμενοι ονομάζονται σειριακοί και οι 

σφαιρικοί ολιστικοί. Η τελευταία αυτή διάσταση του μοντέλου Felder Silverman μας 

δείχνει τον τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν την πληροφορία. Οι ακολουθιακοί 

χαρακτηρίζονται από ένα πιο γραμμικό τρόπο σκέψης, αφού μαθαίνουν ακολουθώντας 

μικρά βήματα σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας, το καθένα από τα οποία είναι λογικό 

επακόλουθο του προηγούμενου. Στον αντίποδα, οι σφαιρικοί εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν 

ακολουθώντας μεγάλα βήματα. Παρατηρούν αρχικά το εκπαιδευτικό υλικό με τυχαίο 

τρόπο χωρίς να αντιλαμβάνονται κάποιου είδους συσχέτιση, μέχρι που ξαφνικά να 

συλλάβουν την κεντρική ιδέα. Από τη στιγμή αυτή και μετά είναι σε θέση να λύσουν 

σύνθετα προβλήματα γρηγορότερα από τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

 2.3  Ανίχνευση των μαθητύπων             

Ανεξάρτητα από το μοντέλο μαθητύπων που θα υιοθετηθεί σε ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα, η ανίχνευση του μαθήτυπου του εκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους: με συνεργατικές μεθόδους (collaborative approaches) και με μεθόδους 

αυτόματης ανίχνευσης (automatic detection approaches).  
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 2.3.1 Συνεργατικές μέθοδοι 

Σύμφωνα με τις μεθόδους της πρώτης κατηγορίας, επιχειρείται η εμπλοκή του 

εκπαιδευόμενου στη διαδικασία ανίχνευσης του μαθήτυπου και η συνεργασία του με το 

εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να επιτευχθεί η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών. 

Από τους πιο συνηθισμένους τρόπους της κατηγορίας αυτής είναι η συμπλήρωση 

ειδικών ερωτηματολογίων. Συνήθως λοιπόν οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε μοντέλο 

μαθητύπων, έτσι ώστε να παρέχουν οι ίδιοι στο σύστημα τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την ανίχνευση του μαθήτυπου τους. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου γίνεται συνήθως στην αρχή του μαθήματος ώστε το σύστημα να 

εξάγει το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου και να γίνει στη συνέχεια η εξατομίκευση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρόλο που τα ερωτηματολόγια αυτά αποτελούν σε γενικές 

γραμμές έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία για την ανίχνευση των μαθητύπων (Felder & 

Spurlin, 2005), δεν έλειψαν οι προσπάθειες αμφισβήτησης τους (Van Zwanenberg, 

Wilkinson & Anderson, 2000; Viola et al., 2007). Οι περισσότερες ενστάσεις πηγάζουν 

από την ίδια τη δομή των ερωτηματολογίων. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια 

αποτελούνται συνήθως από ένα σχετικά μεγάλο πλήθος ερωτήσεων. Για παράδειγμα, το 

ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στο μοντέλο Felder-Silverman αποτελείται από 44 

ερωτήσεις. Μάλιστα κάποιες από τις ερωτήσεις μοιάζουν μεταξύ τους, είτε ακούσια είτε 

εκούσια για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του εργαλείου. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να καθίσταται η διαδικασία της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου βαρετή 

και πολλές φορές αγχωτική για τους μαθητές. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι μαθητές 

δεν ξέρουν ή δεν κατανοούν γιατί είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε τόσες πολλές 

και ανιαρές ερωτήσεις. Μη αντιλαμβανόμενοι την σημαντικότητα της ορθής 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, αντιμετωπίζουν την διαδικασία με επιπολαιότητα 

και δίνουν τυχαίες απαντήσεις απλά και μόνο προκειμένου να απαλλαχθούν από το 

βάρος μιας ανούσιας διαδικασίας. Το γεγονός αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα τα 

εξαγόμενα αποτελέσματα να ελέγχονται για την ακρίβεια τους και να μην 

αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου. Επιπρόσθετα, 

μπορούμε να επισημάνουμε ότι η ανίχνευση του μαθήτυπου μέσω της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων αποτελεί μια στατική μέθοδο με την οποία ο μαθήτυπος ανιχνεύεται 

μία φορά, συνήθως στην αρχή του μαθήματος, και στη συνέχεια ουδέποτε αναθεωρείται. 

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε λανθασμένη αρχική εκτίμηση σχετικά με το μαθήτυπο ενός 
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εκπαιδευόμενου, τον ακολουθεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία  δίχως να υπάρχει η 

δυνατότητα αναθεώρησής της.  

Παράδειγμα ερωτηματολογίου διάγνωσης του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου 

αποτελεί το Index of Learning Styles (ILS) το οποίο αναπτύχθηκε από τους Felder και 

Soloman (1997) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το μοντέλο Felder-Silverman. Το 

ILS είναι ένα ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και αποτελείται από 44 

ερωτήσεις οι οποίες είναι ισομερώς μοιρασμένες στις 4 διαστάσεις του FSLSM. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν 11 ερωτήσεις που το περιεχόμενο τους συνδέεται με καθεμία 

από τις 4 διαστάσεις του FSLSM. Κάθε ερώτηση έχει δύο πιθανές απαντήσεις (α ή β) οι 

οποίες σχετίζονται με μία από τις δύο κατηγορίες της συγκεκριμένης διάστασης του 

FSLSM. Για παράδειγμα, σε μία από τις ερωτήσεις του ILS ο εκπαιδευόμενος καλείται 

να απαντήσει αν μαθαίνει κάτι καλύτερα αν το δοκιμάσει (απάντηση α) ή αν το σκεφτεί 

διεξοδικά (απάντηση β). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η πρώτη απάντηση αποτελεί 

ένδειξη ενός ενεργητικού εκπαιδευόμενου ενώ η δεύτερη ενός στοχαστικού. Η ύπαρξη 

11 ερωτήσεων για κάθε διάσταση του FSLSM διασφαλίζει την εγκυρότητα του 

εργαλείου καθώς αν ο εκπαιδευόμενος απαντήσει σε κάποια από τις 11 ερωτήσεις με 

τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, υπάρχουν οι υπόλοιπες δέκα 

ερωτήσεις ώστε τελικά να μην επηρεαστεί η ορθότητα του αποτελέσματος. Είναι πιθανό 

βέβαια σε κάποια από τις ερωτήσεις ο εκπαιδευόμενος να μην συμφωνεί απόλυτα με 

κάποια από τις πιθανές απαντήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση οι δημιουργοί του 

εργαλείου προτρέπουν τον εκπαιδευόμενο να επιλέξει την απάντηση που ταιριάζει 

περισσότερο με τις μαθησιακές του προτιμήσεις. Η ύπαρξη των υπόλοιπων ερωτήσεων 

διασφαλίζει και πάλι ότι το τελικό αποτέλεσμα δε θα επηρεαστεί σημαντικά.  

Προκειμένου να είναι ευκολότερη και πιο πρακτική η στατιστική ανάλυση των 

απαντήσεων των εκπαιδευόμενων στο ILS ακολουθείται η μέθοδος της καταμέτρησης 

των απαντήσεων «α» για κάθε εκπαιδευόμενο. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε 

εκπαιδευόμενο καταμετρούνται οι φορές που επέλεξε την πρώτη απάντηση (απάντηση α) 

στο σύνολο των 11 ερωτήσεων που αφορούν την κάθε διάσταση του FSLSM. Επομένως, 

για κάθε διάσταση ο μαθήτυπος του εκπαιδευόμενου χαρακτηρίζεται από έναν ακέραιο 

ανάμεσα στο 0 και το 11. Παίρνοντας για παράδειγμα την πρώτη διάσταση 

(ενεργητικός/στοχαστικός), μπορούμε να πούμε ότι σκορ 0 ή 1 καταδεικνύουν έναν 

εκπαιδευόμενο με ισχυρή προτίμηση προς το διαισθητικό τρόπο μάθησης. Αντίθετα ένα 

σκορ 10 ή 11 δείχνουν έναν εκπαιδευόμενο με ισχυρή προτίμηση σε πιο ενεργητικές 
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μεθόδους. Επομένως, κάθε εκπαιδευόμενος έχει μία προσωπική προτίμηση για καθεμία 

από τις 4 διαστάσεις του μοντέλου και ο συνολικός του μαθήτυπος περιγράφεται από 

τέσσερις ακέραιες τιμές που κυμαίνονται στο διάστημα 0-11. Σύμφωνα όμως με τους 

Felder και Silverman (1988), τα αποτελέσματα του ILS λειτουργούν περισσότερο ως 

τάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και ένας εκπαιδευόμενος με μια ισχυρή 

προτίμηση για κάποιο μαθήτυπο (πχ ενεργητικός) μπορεί να λειτουργήσει μερικές φορές 

διαφορετικά (πχ ως διαισθητικός).  

 2.3.2 Αυτόματη ανίχνευση μαθήτυπου  

Προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση 

των σχετικών ερωτηματολογίων, πολλές διαφορετικές μέθοδοι προτάθηκαν από τους 

ερευνητές σχετικά με την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου. Οι 

μέθοδοι αυτές βασίζονται στην ανάλυση της συμπεριφοράς του όπως αυτή 

αποτυπώνεται στα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από το σύστημα 

(Romero, Ventura & De Bra, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ΠΕΣΥ και των ΣΔΜ καταγράφουν κάθε είδους αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με 

το ίδιο το σύστημα καθώς επίσης και τη χρονική στιγμή που αυτή έλαβε χώρα (Romero, 

Ventura & Garcia, 2008). Παραδείγματα δεδομένων που καταγράφονται είναι η 

επίσκεψη του εκπαιδευόμενου σε κάθε δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο μάθημα, 

ο βαθμός του σε περίπτωση που αυτή βαθμολογείται και αρκετά άλλα που ποικίλλουν 

ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό σύστημα. Η ανάλυση τέτοιου είδους 

δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου πλεονεκτεί 

έναντι της μεθόδου συμπλήρωσης ερωτηματολογίων καθώς δεν απαιτείται πρόσθετη 

προσπάθεια από την πλευρά των εκπαιδευόμενων. Επομένως, αυτοί μπορούν να 

εστιάσουν την προσοχή τους στη μελέτη του υλικού δίχως να είναι επιφορτισμένοι με 

την υποχρέωση παροχής ανατροφοδότησης σχετικά με τον μαθήτυπό τους. Πέραν 

τούτου, καθώς η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ανάλυση πραγματικών δεδομένων της 

αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου με το σύστημα που προέρχονται από την μελέτη 

του, αυξάνεται η πιθανότητα της να είναι απαλλαγμένη από λάθη στην πρόβλεψη του 

μαθήτυπου (Feldman, Monteserin & Amandi, 2015). Επιπλέον, η αυτόματη ανίχνευση 

μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την μέθοδο της συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου καθώς αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευόμενου και 
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όχι μία στατική απεικόνιση της στην αρχή του μαθήματος, η οποία μπορεί και να είναι 

λανθασμένη για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.      

Οι τεχνικές αυτόματης ανίχνευσης μαθητύπου μπορούν να χωριστούν με τη 

σειρά τους σε δύο υποκατηγορίες (Graf, 2007): τις οδηγούμενες από τα δεδομένα (data-

driven) και τις βασιζόμενες στη βιβλιογραφία (literature-based). Η πρώτη υποκατηγορία 

στοχεύει στην κατασκευή ενός κατηγοριοποιητή (classifier) ο οποίος ουσιαστικά θα 

αντιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των ερωτηματολογίων ανίχνευσης του μαθήτυπου 

αλλά θα είναι απαλλαγμένος από τα προβλήματά τους. Προκειμένου να κατασκευαστεί ο 

κατηγοριοποιητής αξιοποιήθηκαν μέθοδοι της ΕΕΔ, της εφαρμογής δηλαδή αλγορίθμων 

εξόρυξης δεδομένων πάνω σε σύνολα εκπαιδευτικών δεδομένων. Στη βιβλιογραφία 

καταγράφονται αρκετές σχετικές ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες χρησιμοποίησαν  

για την κατασκευή του κατηγοριοποιητή δέντρα απόφασης (Cha et al., 2006; Crockett et 

al., 2011; Özpolat & Akar, 2009), δίκτυα Bayes (Garcia et al., 2005; Garcia et al., 2007; 

Graf, 2007; Alkhuraiji, Cheetham & Bamasak, 2011; Carmona, Castillo & Millán, 2008), 

νευρωνικά δίκτυα (Kolekar, Sanjeevi and Bormane, 2010; Lo & Shu, 2005; Cabada et 

al., 2010; Villaverde, Godoy, & Amandi, 2006), κρυπτομαρκοβιανά (hidden markov) 

μοντέλα (Cha et al., 2006), γενετικούς αλγορίθμους (Yannibelli, Godoy & Amandi, 

2006; Chang et al., 2009) καθώς και διάφορους άλλους αλγορίθμους. Οι αλγόριθμοι 

αυτοί δέχονται ως είσοδο τα δεδομένα που καταγράφονται από την αλληλεπίδραση του 

εκπαιδευόμενου με το σύστημα και επιστρέφουν τον μαθήτυπο του σύμφωνα με το 

μοντέλο που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Από τη στιγμή όμως που οι αλγόριθμοι αυτοί 

εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τα διαθέσιμα δεδομένα, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη 

ενός  αντιπροσωπευτικού σετ δεδομένων προκειμένου να κατασκευαστεί ένας ακριβής 

κατηγοριοποιητής (Dung & Florea, 2012). 

Η δεύτερη υποκατηγορία των τεχνικών αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου 

αποτελείται από τις τεχνικές που είναι βασιζόμενες στη βιβλιογραφία. Οι τεχνικές αυτές 

χρησιμοποιούν τα δεδομένα της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου και, αξιοποιώντας το 

θεωρητικό υπόβαθρο κάθε μοντέλου μαθητύπων, κάνουν κάποιες υποθέσεις σχετικά με 

την αναμενόμενη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. Με βάση αυτές τις υποθέσεις 

δημιουργούν συνήθως κάποια πρότυπα συμπεριφοράς. Οι τιμές που παίρνουν τα 

πρότυπα αυτά για κάθε εκπαιδευόμενο αξιολογούνται σε σχέση με τιμές που προκύπτουν 

από τη βιβλιογραφία και, με μεθόδους που βασίζονται στη δημιουργία κανόνων, γίνεται 

ο υπολογισμός των μαθητύπων. Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με αυτή που 
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χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μαθητύπων στο ILS. Βασικό της πλεονέκτημα 

είναι ότι είναι γενική και μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε τέτοιου είδους δεδομένα 

συμπεριφοράς (Graf, 2007). Έχουν καταγραφεί αρκετές προσπάθειες αυτόματης 

ανίχνευσης μαθητύπων με τεχνικές που βασίζονται στη βιβλιογραφία (Graf, 2007; Dung 

& Florea, 2012; Atman, Inceoğlu & Aslan, 2009; Şimşek et al., 2010; Popescu, Badica & 

Moraret, 2009). Παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια πρόβλεψης που επιτεύχθηκε με τις 

μεθόδους αυτές ήταν ενθαρρυντική, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι σε 

κάποιες από αυτές τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αρκετά μικρά, γεγονός που 

θέτει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα της έρευνας. Για παράδειγμα οι Şimşek et al. 

(2010) χρησιμοποίησαν στην έρευνα τους 27 φοιτητές ενώ οι Atman, Inceoğlu και Aslan 

(2009) μόλις 17.      

Θέλοντας να συγκρίνει κάποιος τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με 

την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου, μπορεί να διαπιστώσει ότι οι απόψεις που 

καταγράφονται στη βιβλιογραφία διίστανται. Αναμφίβολα δεν μπορεί κανείς να 

αγνοήσει τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα κάποιων τεχνικών που βασίζονται στη 

βιβλιογραφία (Graf, 2007; Dung & Florea, 2012), δεν μπορεί όμως και να παραβλέψει το 

γεγονός ότι η ορθή εκτίμηση των τιμών αναφοράς για τα πρότυπα είναι μια ιδιαίτερα 

δύσκολη διαδικασία που απαιτεί γνώσεις ψυχολογίας και γνωστικών επιστημών 

(Feldman, Monteserin & Amandi, 2015). Από την άλλη μεριά υπάρχει σκεπτικισμός, 

κυρίως από ερευνητές του τομέα της επιστήμης των υπολογιστών. Οι τελευταίοι είναι 

πιο εξοικειωμένοι με τεχνικές που είναι οδηγούμενες από τα δεδομένα, γιατί αυτές 

απαιτούν απλά τη χρήση ενός αλγορίθμου κατηγοριοποίησης ώστε να επιτευχθεί η 

αυτόματη ανίχνευση των μαθητύπων (Feldman, Monteserin & Amandi, 2015). 

 2.4  Τεχνικές προσαρμογής 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο κύριος στόχος της χρησιμοποίησης των μαθητύπων 

είναι η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και του τρόπου παρουσίασης του 

σύμφωνα με τις ιδιαίτερες μαθησιακές προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου (Peter, Bacon & 

Dastbaz, 2010), είτε αναφερόμαστε στα ΠΕΣΥ είτε στα ΣΔΜ. Από τη στιγμή που θα 

κατασκευαστεί το μοντέλο εκπαιδευόμενου, το σύστημα είναι σε θέση να προσαρμόσει 

το μάθημα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου. Τα χαρακτηριστικά 

των συστημάτων τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν είναι η παρουσίαση του υλικού 

και ο τρόπος πλοήγησης στο σύστημα. Με βάση το διαχωρισμό αυτό, ο Brusilovsky 
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(1996) κατέταξε τις τεχνικές προσαρμογής σε δύο κατηγορίες: την προσαρμοστική 

παρουσίαση (adaptive presentation) και την προσαρμοστική πλοήγηση (adaptive 

navigation). Η προσαρμοστική παρουσίαση αναφέρεται στην προσαρμογή σε επίπεδο 

περιεχομένου (content-level adaptation) και η προσαρμοστική πλοήγηση σε επίπεδο 

συνδέσμων (link-level adaptation). Οι δύο αυτές κατηγορίες χωρίζονται με τη σειρά τους 

σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η αναθεωρημένη κατηγοριοποίηση που πρότεινε ο 

Brusilovsky (2001) φαίνεται στην Εικόνα 2-2.    

 

 

Εικόνα 2-2: Η αναθεωρημένη κατηγοριοποίηση των τεχνικών προσαρμογής 

(Brusilovsky, 2001) 

 

Προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση των τεχνικών προσαρμογής των δυο 

ευρύτερων κατηγοριών, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις 

ανάμεσα στους ερευνητές σχετικά με τον στόχο της παροχής προσαρμοστικότητας 

(Jonassen & Grabowski, 1993). Σύμφωνα με την επικρατούσα τάση προτείνεται η 

διδασκαλία να ακολουθεί πορεία σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες των 

εκπαιδευόμενων. Τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την προσέγγιση αυτή είναι 

βραχυπρόθεσμα. Βασικότερο όλων είναι να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη 

χρήση του συστήματος ώστε η μάθηση να είναι μία εύκολη και ευχάριστη διαδικασία. 
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Εκτός όμως από τη συγκεκριμένη προσέγγιση υπάρχουν και άλλες με πιο 

μακροπρόθεσμους στόχους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ερευνητές όπως οι 

Messick(1976) και Felder & Spurlin (2005) οι οποίοι θεωρούν ότι θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται οι λιγότερο αναπτυγμένες δεξιότητες των εκπαιδευόμενων, καθώς επίσης 

και να προσανατολίζεται η μάθηση και προς τις λιγότερο ισχυρές μαθησιακές τους 

προτιμήσεις. Ο Messick (1976) υποστηρίζει ότι όταν οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν 

μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία τότε θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν σε μια 

ποικιλία διδακτικών μεθόδων. Η ικανότητα να προσαρμόζονται σε διαφορετικά 

διδακτικά στυλ θα τους εφοδιάσει με δεξιότητες σημαντικές για την περαιτέρω πορεία 

τους. Για παράδειγμα, αν παρέχουμε σε λεκτικούς εκπαιδευόμενους μόνο υλικό που 

είναι κατάλληλο για οπτικούς εκπαιδευόμενους, τότε θα τους αναγκάσουμε να 

αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν οπτικές δεξιότητες, πράγμα που δε θα συνέβαινε αν 

το υλικό και η διδασκαλία προσανατολιζόταν μόνο στις προτιμήσεις τους.  

 2.4.1 Προσαρμοστική παρουσίαση 

Στην κατηγορία της προσαρμοστικής παρουσίασης εντάσσονται τεχνικές που ως 

στόχο έχουν την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και της παρουσίασης του 

σύμφωνα με τη γνώση, τους στόχους και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευόμενου (Brusilovsky, 1996). Για παράδειγμα, σε έναν έμπειρο εκπαιδευόμενο 

μπορεί να παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό 

ενώ σε έναν αρχάριο είναι προτιμότερο να παρουσιαστούν περισσότερες επεξηγήσεις 

(Brusilovsky, 1996). Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2-2, η προσαρμοστική παρουσίαση 

μπορεί να χωριστεί σε τρεις κύριες υποκατηγορίες: την προσαρμοστική παρουσίαση 

πολυμέσων (adaptive multimedia presentation), την προσαρμοστική παρουσίαση 

κειμένου (adaptive text presentation) και την προσαρμογή μορφής (adaptation of 

modality). 

Οι δύο πρώτες υποκατηγορίες αναφέρονται σε τεχνικές προσαρμογής των 

πολυμέσων και του κειμένου αντίστοιχα. Η βασική ιδέα πίσω από αυτές τις κατηγορίες 

είναι ότι σε εκπαιδευόμενους με διαφορετικά μοντέλα εκπαιδευόμενων, παρουσιάζονται 

αντίστοιχα διαφορετικά πολυμέσα ή κείμενα ως περιεχόμενα της ίδιας σελίδας. Στη 

βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί περισσότερες τεχνικές σχετικές με την προσαρμοστική 

παρουσίαση κειμένου. Οι κυριότερες τεχνικές αυτής της κατηγορίας είναι η 

εισαγωγή/απομάκρυνση τμημάτων κειμένου (inserting/removing fragments), η 
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διαφοροποίηση τμημάτων κειμένου (altering fragments), η ανάπτυξη κειμένου 

(stretchtext), η ταξινόμηση τμημάτων κειμένου (sorting fragments) και η υποσκίαση 

τμημάτων κειμένου (dimming fragments). 

Σύμφωνα με την πρώτη από αυτές τις τεχνικές (εισαγωγή/απομάκρυνση 

τμημάτων κειμένου), το σύστημα ανάλογα με το μοντέλο εκπαιδευόμενου προσθέτει ή 

αφαιρεί συγκεκριμένα μέρη του κειμένου. Αντίστοιχα, το σύστημα διαθέτει 

διαφοροποιημένα τμήματα κειμένου και ανάλογα με τις προτιμήσεις του 

εκπαιδευόμενου, επιλέγεται κάθε φορά αυτό που είναι περισσότερο κατάλληλο προς 

παρουσίαση.  Όσον αφορά την επόμενη τεχνική (ανάπτυξη κειμένου), πρόσθετο κείμενο 

μπορεί να εμφανισθεί ή να υποκρυφθεί από τον εκπαιδευόμενο είτε αυτόματα είτε με 

κάποια δική του ενέργεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμφάνιση πρόσθετου 

κειμένου όταν ο εκπαιδευόμενος αφήσει το δείκτη του ποντικιού πάνω σε κάποιον 

σύνδεσμο. Σύμφωνα με την τεχνική της ταξινόμησης τμημάτων κειμένου, το σύστημα 

πρώτα αξιολογεί κάθε τμήμα του κειμένου με βάση κάποιο κριτήριο, όπως είναι για 

παράδειγμα το επίπεδο ή ο μαθήτυπος του εκπαιδευόμενου, και στη συνέχεια 

αναπροσαρμόζει τη σειρά εμφάνισης των τμημάτων του κειμένου, σύμφωνα πάντα με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης. Τέλος, η υποσκίαση κειμένου δίνει τη δυνατότητα στο 

σύστημα να κάνει λιγότερο εμφανές κείμενο, το οποίο από τη μια δεν είναι τόσο 

κατάλληλο για το συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο, αλλά από την άλλη δεν επιθυμούμε την 

παράλειψη του.           

Η τρίτη υποκατηγορία είναι αυτή της προσαρμογής της μορφής του 

εκπαιδευτικού υλικού. Πολλά συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα της επιλογής 

διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικού υλικού, πέραν του κειμένου, προκειμένου να 

παρουσιαστεί η ίδια πληροφορία στον εκπαιδευόμενο. Για παράδειγμα, εκτός από την 

παρουσίαση μέσω κειμένου το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να παρουσιαστεί με μουσική, 

βίντεο, ομιλία, κινούμενα σχέδια και διάφορες άλλες μορφές (Brusilovsky, 2001). Το 

σύστημα μπορεί να επιλέξει υλικό διαφορετικής μορφής για την παρουσίαση του ίδιου 

περιεχομένου, ανάλογα με τις μαθησιακές προτιμήσεις του κάθε εκπαιδευόμενου.      

 2.4.2 Προσαρμοστική πλοήγηση 

Η προσαρμοστική πλοήγηση έχει ως στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να βρουν 

τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν για την πλοήγηση τους σε ένα μάθημα, 

προσαρμόζοντας τον τρόπο παρουσίασης των συνδέσμων σύμφωνα με τους στόχους, την 
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προηγούμενη γνώση και άλλα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου, όπως για 

παράδειγμα είναι ο μαθήτυπος (Brusilovsky, 1996). Οι τεχνικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την προσαρμοστική πλοήγηση (Εικόνα 2-2) είναι η άμεση 

καθοδήγηση (direct guidance), η προσαρμοστική ταξινόμηση συνδέσμων (adaptive link 

sorting), η προσαρμοστική απόκρυψη συνδέσμων (adaptive link hiding), ο 

προσαρμοστικός σχολιασμός συνδέσμων (adaptive link annotation), η προσαρμοστική 

δημιουργία συνδέσμων (adaptive link generation) και η προσαρμογή χάρτη (map 

adaptation). Πριν προχωρήσουμε στη σύντομη περιγραφή των τεχνικών αυτών θα πρέπει 

να επισημάνουμε ότι η χρησιμοποίηση μίας εξ αυτών δεν σημαίνει τον αποκλεισμό 

κάποιας άλλης. Είναι εφικτό δηλαδή, και συνήθως αυτό υιοθετείται στα περισσότερα 

συστήματα, να γίνεται συνδυασμός των συγκεκριμένων τεχνικών.        

Η τεχνική της άμεσης καθοδήγησης είναι ίσως η απλούστερη από τις παραπάνω. 

Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί ποια είναι η αμέσως επόμενη καταλληλότερη 

ενότητα για μελέτη σύμφωνα με το μοντέλο εκπαιδευόμενου. Η υλοποίηση της τεχνικής 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Σύμφωνα με τον πρώτο, αν ο σύνδεσμος που οδηγεί 

στην επόμενη καταλληλότερη ενότητα υπάρχει ήδη στην οθόνη, μπορεί να επισημανθεί 

με κάποιο τρόπο (πχ έντονα γράμματα, αλλαγή χρώματος κ.ά.) ώστε να γίνεται εύκολα 

αντιληπτή η παρουσία του. Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο, αν ο σύνδεσμος δεν υπάρχει 

ήδη, θα δημιουργείται ένας νέος δυναμικός σύνδεσμος του οποίου ο προορισμός θα 

αλλάζει κάθε φορά, σύμφωνα με το μοντέλο εκπαιδευόμενου και την τρέχουσα ενότητα 

που αυτός μελετάει, ώστε πάντα να οδηγεί στην επόμενη καταλληλότερη μελέτη. 

Παρόλο που η τεχνική της άμεσης καθοδήγησης είναι αρκετά απλή και εύκολη στην 

υλοποίηση της, έχει το μειονέκτημα ότι δεν παρέχει καμία προσαρμογή για χρήστες που 

δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν την προτεινόμενη σειρά πλοήγησης (Brusilovsky, 

2007). Για το λόγο αυτό, τις περισσότερες φορές, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

άλλες τεχνικές. Επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική σε 

αρχάριους χρήστες παρά σε πιο έμπειρους, κυρίως γιατί οι τελευταίοι θέλουν να 

ακολουθήσουν τη δική τους διαδρομή πλοήγησης (Brusilovsky, 2007). 

Η τεχνική της προσαρμοστικής ταξινόμησης συνδέσμων ταξινομεί όλους τους 

συνδέσμους μίας σελίδας σύμφωνα με το μοντέλο εκπαιδευόμενου και κάποιο 

προκαθορισμένο κριτήριο απόδοσης τιμής σε αυτούς (Brusilovsky, 1996). Με τον τρόπο 

αυτό οι σύνδεσμοι που έχουν μεγαλύτερη τιμή σύμφωνα με το συγκεκριμένο κριτήριο, 

τοποθετούνται πιο ψηλά στη σελίδα του μαθήματος καθώς θεωρούνται πιο σχετικοί, ενώ 
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αυτοί με χαμηλή τιμή τοποθετούνται προς το τέλος. Το βασικότερο πρόβλημα της 

συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι η σειρά εμφάνισης των συνδέσμων δεν είναι σταθερή 

αλλά μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που ο εκπαιδευόμενος επισκέπτεται τη σελίδα αυτή. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά κυρίως τους αρχάριους 

εκπαιδευόμενους.    

Η προσαρμοστική απόκρυψη συνδέσμων είναι μία από τις περισσότερο 

χρησιμοποιημένες τεχνικές για την παροχή προσαρμοστικής πλοήγησης. Στόχος της 

είναι η απόκρυψη συνδέσμων που οδηγούν σε «μη σχετικές» σελίδες. Ο διαχωρισμός 

των σελίδων σε σχετικές / μη σχετικές μπορεί να γίνει με διάφορα κριτήρια όπως για 

παράδειγμα τους στόχους του εκπαιδευόμενου ή το αν απαιτείται κάποιο γνωστικό 

υπόβαθρο πριν μελετήσει κάποιο υλικό. Η τεχνική αυτή περιορίζει τον υπερχώρο και 

μειώνει τη γνωστική υπερφόρτωση (Brusilovsky, 1996). Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 

στην περίπτωση απόκρυψης συνδέσμων που ήταν προηγουμένως ορατοί καθώς η 

μέθοδος αυτή παρουσιάζει προβλήματα (Brusilovsky, 2007) και θα πρέπει να 

αποφεύγεται. Αντίθετα η σταδιακή εμφάνιση συνδέσμων που νωρίτερα δεν ήταν 

διαθέσιμοι, είναι αποδεκτός και αποτελεσματικός τρόπος προσαρμογής. 

Η τεχνική του προσαρμοστικού σχολιασμού προβλέπει την προσθήκη κάποιας 

μορφής σχολίων στους συνδέσμους ώστε να μπορεί να ενημερώνεται ο εκπαιδευόμενος 

σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του κόμβου που συνδέεται με τον αντίστοιχο 

σύνδεσμο. Τα σχόλια αυτά μπορούν να είναι είτε εκφρασμένα με κείμενο είτε με 

γραφικά (διαφορετικές εικόνες δίπλα στους συνδέσμους, διαφορετικά χρώματα ή 

διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς του συνδέσμου). Η συγκεκριμένη τεχνική είναι 

μία από της πιο αποτελεσματικές τεχνικές από αυτές που ανήκουν στην κατηγορία της 

προσαρμοστικής πλοήγησης (Zhao et al., 1993; Brusilovsky, 1996). Σύμφωνα με τον 

Brusilovsky (1996), η τεχνική αυτή είναι γενικά πιο ισχυρή από την προσαρμοστική 

απόκρυψη συνδέσμων καθώς υποστηρίζει σταθερή διάταξη των συνδέσμων και μπορεί 

να απεικονίσει περισσότερες καταστάσεις για αυτούς. Ενώ δηλαδή στη προσαρμοστική 

απόκρυψη συνδέσμων, οι πιθανές καταστάσεις των συνδέσμων που μπορούν να 

απεικονιστούν είναι μόλις δύο (σχετικό ή μη σχετικό), στον προσαρμοστικό σχολιασμό 

μπορούμε να απεικονίσουμε περισσότερα επίπεδα σχετικότητας για τους συνδέσμους, 

σύμφωνα πάντα με το μοντέλο εκπαιδευόμενου. Ωστόσο, ο προσαρμοστικός σχολιασμός 

αυξάνει περισσότερο το γνωστικό φορτίο συγκριτικά με την απόκρυψη συνδέσμων. Η 

τεχνική της απόκρυψης συνδέσμων μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω του προσαρμοστικού 
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σχολιασμού, δημιουργώντας για παράδειγμα συνδέσμους με υποσκίαση αντί αυτοί να 

μην είναι καθόλου ορατοί. Το γεγονός αυτό ισοσκελίζει εν μέρει την αύξηση του 

γνωστικού φορτίου που αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς δεν αλλάζει το πλήθος το 

συνδέσμων  προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τον εκπαιδευόμενο από τη δημιουργία 

εσφαλμένων νοητικών χαρτών (Brusilovsky, 1996)         

Η προσαρμοστική δημιουργία συνδέσμων δεν περιορίζεται στην προσαρμογή 

των προορισμών των συνδέσμων αλλά μπορεί να δημιουργήσει νέους συνδέσμους. Η 

τεχνική αυτή λοιπόν περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δημιουργίας νέων συνδέσμων: i) την 

ανακάλυψη νέων χρήσιμων συνδέσμων μεταξύ εγγράφων και την μόνιμη προσθήκη τους 

στο υπάρχον σετ συνδέσμων, ii) τη δημιουργία συνδέσμων για την πλοήγηση με βάση 

την ομοιότητα μεταξύ τμημάτων του εκπαιδευτικού υλικού και iii) τη δυναμική σύσταση 

συνδέσμων που είναι κατάλληλοι για τον τρέχον εκπαιδευόμενο.     

Τέλος, η τεχνική της προσαρμογής χαρτών βοηθά τον εκπαιδευόμενο να 

δημιουργήσει τη δική του αναπαράσταση για το υπό εξέταση γνωστικό αντικείμενο. 

Περιλαμβάνει διάφορους τρόπους προσαρμογής της μορφής με την οποία οι χάρτες 

αυτοί παρουσιάζονται στον εκπαιδευόμενο. Τεχνολογίες όπως η άμεση καθοδήγηση, η 

απόκρυψη και ο σχολιασμός συνδέσμων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 

προσαρμογή των χαρτών, αλλά όλες αυτές οι τεχνολογίες δεν τροποποιούν τη δομή ενός 

χάρτη (Brusilovsky, 1996). Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τεχνική δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα από ερευνητές.     

 2.5  Σύνοψη κεφαλαίου 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας 

διατριβής. Αρχικά γίνεται παρουσίαση των γενικών αρχών της αρχιτεκτονικής των 

ΠΕΣΥ. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της θεωρίας των μαθητύπων και κυρίως του 

μοντέλου Felder-Silverman το οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιείται στο προτεινόμενο 

σύστημα. Επίσης, περιγράφονται οι δύο κατηγορίες μεθόδων που υπάρχουν όσον αφορά 

την ανίχνευση του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθήτυπος 

μπορεί να ανιχνευθεί είτε με συνεργατικές μεθόδους όπως είναι η συμπλήρωση σχετικών 

ερωτηματολογίων είτε με αυτόματες μεθόδους που αναλύουν τα δεδομένα της 

αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου με το σύστημα. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με 

την παρουσίαση της κατηγοριοποίησης των τεχνικών προσαρμογής που έγινε από τον 

Brusilovsky (2001). 
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 3 Ανασκόπηση Έρευνας στο Χώρο των Προσαρμοστικών 

Εκπαιδευτικών Συστημάτων 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το μοντέλο εκπαιδευόμενου και η 

μονάδα προσαρμογής είναι δύο από τα σημαντικότερα μέρη των εκπαιδευτικών 

συστημάτων προκειμένου αυτά να είναι σε θέση να προσαρμόζουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία σύμφωνα με τις μαθησιακές προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου. Οι δύο αυτές 

λειτουργικές υπομονάδες είναι αυτές που ουσιαστικά διαφοροποιούν το ένα σύστημα 

από το άλλο. Για παράδειγμα, η επιλογή των χαρακτηριστικών του εκπαιδευόμενου που 

θα αποθηκευτούν στο μοντέλο εκπαιδευόμενου, ο τρόπος ενημέρωσης τους καθώς και οι 

τεχνικές προσαρμογής που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να οδηγήσουν σε ένα τελείως 

διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό και έχοντας ως απώτερο στόχο τη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αρχιτεκτονική και ο τρόπος λειτουργίας των 

δύο αυτών υπομονάδων αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν βασικό αντικείμενο 

μελέτης των ερευνητών του χώρου. Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται μία 

κριτική ανασκόπηση κάποιων εκ των πιο σημαντικών ερευνητικών προσεγγίσεων όσον 

αφορά τη μοντελοποίηση του εκπαιδευόμενου και τις τεχνικές προσαρμογής που 

εφαρμόζει ένα εκπαιδευτικό σύστημα.   

 3.1  Μοντέλο εκπαιδευόμενου 

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, η μοντελοποίηση 

του εκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει με τεχνικές που βασίζονται στη γνώση ή τη 

συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου (Kobsa, Koenemann, & Pohl, 2001). Οι ερευνητές 

που επιλέγουν τεχνικές που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, προσπαθούν να 

μοντελοποιήσουν τη γνώση και τους εκπαιδευτικούς στόχους του εκπαιδευόμενου. 

Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο Καζανίδης (2010) μέσω ενός πολυεπίπεδου 

μοντέλου επικάλυψης επιχειρεί να αναπαραστήσει τη γνώση του εκπαιδευόμενου. Πιο 

συγκεκριμένα, στην αρχή ή και κατά τη διάρκεια της μελέτης του μαθήματος, ο 

εκπαιδευόμενος πρέπει να δηλώσει την προηγούμενη γνώση του επί του γνωστικού 

αντικειμένου του μαθήματος, μέσω ειδικής φόρμας η οποία είναι διαθέσιμη στο 

σύστημα. Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος καλείται να δηλώσει τους μαθησιακούς στόχους 

του, είτε ρητά επιλέγοντας διαδοχικά τις ενότητες του μαθήματος που αποτελούν στόχο 

του (μοντέλο επικάλυψης), είτε επιλέγοντας μία ομάδα στόχων που προτείνεται από τον 
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καθηγητή και απευθύνεται σε συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευόμενων (μοντέλο 

στερεοτύπων), όπως είναι για παράδειγμα οι αρχάριοι και οι προχωρημένοι. Κατά τη 

διάρκεια της μελέτης, το σύστημα, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά του προτύπου SCORM 

(ADL, 2009), υπολογίζει μέσω προκαθορισμένων και πολύπλοκων κανόνων τη 

βαθμολογία του μαθήματος, η οποία ουσιαστικά δείχνει το επίπεδο της γνώσης που 

αποκτήθηκε επί του γνωστικού πεδίου. Πέρα όμως από την αυτοματοποιημένη αυτή 

διαδικασία υπολογισμού της γνώσης, το σύστημα προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη 

δυνατότητα να δηλώσει ρητά ο ίδιος αν έμαθε ή όχι το υλικό μιας ενότητας, Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε περίπτωση αντικρουόμενων αποτελεσμάτων η ρητή δήλωση του 

εκπαιδευόμενου υπερτερεί έναντι του υπολογισμού της βαθμολογίας από το σύστημα.      

Σε μία ακόμα ερευνητική προσπάθεια που εντάσσεται στην ίδια κατηγορία, ο 

Σιδηρόπουλος (2008) χρησιμοποιεί ένα σταθμισμένο τεστ γνώσεων και μια εμπειρική 

συνάρτηση, η οποία είναι αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων του συστήματος, 

προκειμένου να χαρακτηριστεί αρχικά ο εκπαιδευόμενος ως αδύναμος, μέτριος ή καλός 

και να ενταχθεί στο αντίστοιχο γνωστικό επίπεδο. Η εμπειρική συνάρτηση που 

χρησιμοποιείται, έχει κατασκευαστεί κατόπιν στατιστικής μελέτης των δεδομένων 

χρήσης του συστήματος από φοιτητές περασμένων εξαμήνων. Το εκπαιδευτικό υλικό 

του συστήματος έχει κατηγοριοποιηθεί και αυτό σε τρία επίπεδα δυσκολίας: χαμηλό, 

μέτριο, δύσκολο. Με βάση λοιπόν το γνωστικό επίπεδο στο οποίο έχει ενταχθεί ο 

εκπαιδευόμενος, το σύστημα παρουσιάζει σε αυτόν το διδακτικό υλικό που είναι 

κατάλληλο για το επίπεδο του. Μόλις ολοκληρωθεί η παρακολούθηση μιας ενότητας, ο 

εκπαιδευόμενος καλείται να λύσει μία άσκηση. Ανάλογα με την επίδοση του σε αυτή, το 

σύστημα αποφασίζει εάν θα αλλάξει επίπεδο δυσκολίας ή θα παραμείνει στο ίδιο, 

ενημερώνοντας κατάλληλα το μοντέλο εκπαιδευόμενου. Εάν ο φοιτητής βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο και δεν καταφέρει να πετύχει την επιθυμητή βαθμολογία, τότε το 

σύστημα του επιτρέπει να προχωρήσει σε επόμενη ενότητα, αλλά ενημερώνει αυτόματα 

τον καθηγητή ο οποίος με τη σειρά του έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει αυτή τη 

μετάβαση.     

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται προσπάθειες ερευνητών οι οποίοι θεωρούν 

ότι η μοντελοποίηση του εκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει με τεχνικές που βασίζονται 

στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου (Graf, 2007; Popescu, Badica & Moraret, 2009). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο, κύριο εκφραστή της συμπεριφοράς του 

εκπαιδευόμενου αποτελεί ο μαθήτυπός του. Οι ερευνητές που επιλέγουν τη 
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συγκεκριμένη προσέγγιση για τη μοντελοποίηση του εκπαιδευόμενου, επιλέγουν και 

υιοθετούν αρχικά ένα συγκεκριμένο μοντέλο μαθητύπων, το οποίο κατά την άποψή τους 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος τους. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι η Graf (2007) χρησιμοποιεί το μοντέλο Felder-Silverman. Αντίθετα, η Popescu 

(2009) αφού μελέτησε τη σχετική βιβλιογραφία της θεωρίας των μαθητύπων, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι οι ανάγκες του συστήματος της δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από 

κάποιο από τα υπάρχοντα μοντέλα και για το σκοπό αυτό σχεδίασε και πρότεινε το 

Unified Learning Style Model (ULSM), το οποίο ουσιαστικά υιοθετεί στοιχεία από 

προϋπάρχοντα μοντέλα. Στη συνέχεια επιχειρούν είτε μέσω συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων ανίχνευσης του μαθήτυπου, είτε μέσω των μεθόδων ανίχνευσης που 

αναλύονται στην επόμενη παράγραφο, να βρουν το μαθήτυπο του κάθε εκπαιδευόμενου 

και να τον αποθηκεύσουν στο μοντέλο του εκπαιδευόμενου.  

 3.2  Αυτόματη ανίχνευση μαθήτυπου 

Μία από τις πλέον διαδεδομένες προσεγγίσεις όσον αφορά τις μεθοδολογίες 

αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου ανήκει στην Graf (2007). Η 

προτεινόμενη αυτή προσέγγιση αποτυπώνεται διαγραμματικά στην Εικόνα 3-1. Με βάση 

την εικόνα αυτή η προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελείται από δύο φάσεις. Αρχικά θα 

πρέπει να προσδιοριστεί ποια συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου θεωρείται κατάλληλη 

για τη διαδικασία της ανίχνευσης του μαθήτυπου. Ο προσδιορισμός αυτός βασίζεται 

συνήθως στη βιβλιογραφία που είναι σχετική με κάθε μοντέλο μαθητύπων. Επομένως 

πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία έχει κάποιες γενικές κοινές αρχές, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσια σε καθένα από τα υπάρχοντα 

μοντέλα μαθητύπων καθώς επηρεάζεται από τις ιδιαιτερότητες του μοντέλου. 

Περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με τον προσδιορισμό των προτύπων της συμπεριφοράς 

του εκπαιδευόμενου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (Felder & Silverman, 1988; Graf, 

Kinshuk & Liu, 2008), την συσχέτιση τους με κάθε διάσταση του μοντέλου και την 

εύρεση ορίων για καθένα από αυτά ώστε να γίνεται η κατηγοριοποίηση του 

εκπαιδευόμενου. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, λαμβάνει χώρα η 

εύρεση των μαθητύπων από τα δεδομένα της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου. Σε 

αυτό το στάδιο γίνεται η εξαγωγή των δεδομένων από τη βάση του συστήματος και η 

προετοιμασία τους ώστε να χρησιμοποιηθούν ως είσοδος στον αλγόριθμο ανίχνευσης 

που θα χρησιμοποιηθεί. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω κοινά βήματα, υπάρχουν 
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δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούν να ακολουθηθούν: οι οδηγούμενες από τα 

δεδομένα (data-driven) και οι βασιζόμενες στη βιβλιογραφία (literature-based). Στα δύο 

επόμενα υποκεφάλαια γίνεται μια κριτική ανασκόπηση ερευνητικών προσπαθειών που 

ανήκουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες. 

 

Εικόνα 3-1: Προτεινόμενη προσέγγιση για την αυτόματη ανίχνευση των μαθητύπων 

(Graf, 2007) 

 3.2.1 Τεχνικές οδηγούμενες από τα δεδομένα (data-driven) 

Οι τεχνικές αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν ένα τμήμα των δεδομένων για 

την κατασκευή του μοντέλου ανίχνευσης του μαθήτυπου. Στόχος τους είναι ουσιαστικά 

η χρησιμοποίηση αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων για την κατασκευή ενός μοντέλου 

που θα αντιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του ερωτηματολογίου ανίχνευσης του 

μαθήτυπου. Το πλεονέκτημα των συγκεκριμένων τεχνικών είναι ότι μπορούν να είναι 

αρκετά ακριβείς καθώς βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα τα οποία προέρχονται από 

την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το σύστημα. Ωστόσο, επειδή οι 

συγκεκριμένες τεχνικές εξαρτώνται άμεσα από τα διαθέσιμα δεδομένα, πρέπει να 

λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να επιλέγεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των 

δεδομένων για την κατασκευή ενός μοντέλου ανίχνευσης, ικανού να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά τόσο στο ίδια όσο και σε άλλα μαθήματα.  
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Μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές προσπάθειες που εντάσσεται στην 

συγκεκριμένη κατηγορία τεχνικών ανήκει στην Graf (2007) καθώς είναι από τις πρώτες 

που εφαρμόστηκαν σε ΣΔΜ και συγκεκριμένα στο Moodle, και για το λόγο αυτό 

επηρέασαν την έρευνα στο χώρο. Προκειμένου να μπορέσει να προσαρμόσει τη 

διαδικασία σύμφωνα με το μαθήτυπο, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η δυνατότητα 

γενίκευσης της μεθόδου, επέλεξε να χρησιμοποιήσει εφτά διαφορετικούς τύπους 

εκπαιδευτικού υλικού: τα αντικείμενα περιεχομένου (content objects), τα 

σκιαγραφήματα (outlines), τα συμπεράσματα (conclusions), τα παραδείγματα 

(examples), τα τεστ αυτοαξιολόγησης (self-assessment tests), τις ασκήσεις (exercises) 

και τα φόρουμ συζήτησης (discussion forums). Οι τύποι αυτοί επιλέχθηκαν καθώς 

κρίθηκαν ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εκπαιδευόμενων με διαφορετικό 

μαθήτυπο και ταυτόχρονα, δεν αποτελούν εξειδικευμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων 

αποκλειστικά του Moodle αλλά είναι συνήθως διαθέσιμοι και σε άλλα ΣΔΜ. Σύμφωνα 

με την Εικόνα 3-1, η Graf αρχικά επέλεξε κάποια πρότυπα συμπεριφοράς του 

εκπαιδευόμενου με βάση τη θεωρία του FSLSM (Felder & Silverman, 1988). Έπειτα 

αφαίρεσε από την αρχική της επιλογή όσα από αυτά είναι πιθανό να μην μπορούν να 

καταγραφούν σε άλλα ΣΔΜ και, επομένως, πιθανή επιλογή τους θα περιόριζε τη 

γενικότητα της μεθόδου. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή των 

προτύπων που φαίνονται στον Πίνακα 3-1.  

Πίνακας 3-1: Πρότυπα κατάλληλα για την ανίχνευση κάθε διάστασης του FSLSM 

(Graf, 2007) 

 

Τα σύμβολα (+) και (–) δείχνουν υψηλή ή χαμηλή συχνότητα εμφάνισης του 

προτύπου για εκπαιδευόμενους που ανήκουν στην πρώτη τιμή κάθε διάστασης, δηλαδή 

ενεργητικούς, αισθητήριους, οπτικούς και ακολουθιακούς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
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σημειωθεί ότι εάν ένα πρότυπο έχει σύμβολο (+) για μία τιμή κάποιας διάστασης τότε θα 

έχει (–) για την άλλη τιμή της ίδιας διάστασης. Για παράδειγμα το πρότυπο content_visit 

έχει (–) για τους ενεργητικούς εκπαιδευόμενους και επομένως θα έχει (+) για τους 

στοχαστικούς. Τα πρότυπα του Πίνακα 3-1 σχετίζονται κυρίως με παραμονή (_stay) ή 

αριθμό επισκέψεων (_visit) σε κάθε κατηγορία υλικού. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια 

πιο εξειδικευμένα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ερωτήσεων ή κάποιες επιλογές 

πλοήγησης. 

Στη συνέχεια η Graf εξήγαγε από τη βάση του Moodle τα δεδομένα 

συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα πρότυπα του Πίνακα 3-1. Για κάθε πρότυπο τα 

δεδομένα αντιστοιχίζονται με μία από τις 4 τιμές της κλίμακας 0-3. Στη συνέχεια 

δημιουργείται ένας πίνακας (Pdim) για κάθε μία από τις τέσσερις διαστάσεις του FSLSM 

που αποτελείται από μία γραμμή για κάθε φοιτητή και μία στήλη για κάθε πρότυπο 

συμπεριφοράς. Οι τιμές 1, 2 και 3 υποδεικνύουν τη συχνότητα εμφάνισης μιας 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς με βάση και τα όρια που έχουν επιλεγεί από τη 

βιβλιογραφία. Αντίθετα η τιμή 0 δεν αντιστοιχεί σε μηδενική συχνότητα αλλά φανερώνει 

έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το υπό εξέταση πρότυπο. Οι τέσσερις αυτοί πίνακες 

χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου για τον υπολογισμό των μαθητύπων.  

Η Graf χρησιμοποίησε τα δίκτυα Bayes προκειμένου να ανιχνεύσει τους 

μαθήτυπους των εκπαιδευόμενων. Η δομή του κάθε δικτύου προέκυψε από την 

βιβλιογραφία (Felder & Silverman, 1988). Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν 

τέσσερα δίκτυα, ένα για κάθε διάσταση του FSLSM, καθένα από τα οποία αποτελείται 

από τα πρότυπα που θεωρούνται κατάλληλα για την ανίχνευση της συγκεκριμένης 

διάστασης και τα οποία αποτυπώνονται στον Πίνακα 3-1. Στην Εικόνα 3-2 φαίνεται το 

δίκτυο που κατασκευάστηκε για την διάσταση ενεργητικός/στοχαστικός του FSLSM.       

 

Εικόνα 3-2: Δίκτυο Bayes για την ανίχνευση της διάστασης 

ενεργητικός/στοχαστικός του FSLSM (Graf, 2007) 
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Προκειμένου να υπολογιστεί η κατανομή των υπό συνθήκη πιθανοτήτων, 

δημιουργήθηκαν τέσσερις νέοι πίνακες ως επέκταση των πινάκων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Καθένας από τους νέους πίνακες περιλαμβάνει μία επιπλέον στήλη σε σχέση 

με τον αρχικό, στην οποία καταχωρείται μία βαθμωτή τιμή, η οποία αναπαριστά την τιμή 

της συγκεκριμένης διάστασης του FSLSM όπως εξήχθη από το ερωτηματολόγιο ILS. Με 

δεδομένο ότι η προσέγγιση που ακολούθησε η Graf προέβλεπε την ανίχνευση του 

μαθήτυπου σε μία κλίμακα τριών πιθανών τιμών (πχ. ενεργητικός, ισορροπημένος ή 

στοχαστικός), αποφασίστηκε και η νέα τιμή που συμπεριλήφθηκε στον πίνακα να είναι 

μεταξύ των 1, 2 και 3. Η τιμή 1 επιλέχθηκε να αναπαριστά μία τιμή στο ILS μεγαλύτερη 

ή ίση του 5 και ως εκ τούτου να υποδηλώνει έναν ενεργητικό, αισθητήριο, οπτικό ή 

ακολουθιακό εκπαιδευόμενο, ανάλογα με την υπό εξέταση διάσταση. Η τιμή 2 

επιλέχθηκε να αναπαριστά τιμές του ILS από -3 έως 3 και επομένως έναν ισορροπημένο 

εκπαιδευόμενο. Τέλος, η τιμή 3 επιλέχθηκε για τιμές του ILS μικρότερες από -5 

υποδηλώνοντας έναν στοχαστικό, διαισθητικό, λεκτικό ή σφαιρικό εκπαιδευόμενο. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η εκπαίδευση και η αξιολόγηση των δικτύων Bayes τα 

δεδομένα χωρίστηκαν σε δεδομένα εκπαίδευσης (training data) και δεδομένα ελέγχου 

(test data). Τα δύο αυτά σύνολα αποτελούν αντίστοιχα το 90% και το 10% του αρχικού 

συνόλου δεδομένων. Με το διαχωρισμό των δεδομένων ελέγχεται η εγκυρότητα του 

δικτύου καθώς εξετάζεται η συμπεριφορά του σε ένα νέο ανεξάρτητο σύνολο 

δεδομένων. Αντίθετα η χρησιμοποίηση του ίδιου σετ δεδομένων τόσο για την 

εκπαίδευση όσο και για τον έλεγχο του δικτύου, αποδεικνύει μόνο ότι η εκπαίδευση του 

δικτύου ήταν επιτυχής και το δίκτυο κατηγοριοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα 

εκπαίδευσης. Παραμένει όμως άγνωστη η επίδοση του σε άγνωστα σετ δεδομένων. Για 

τον υπολογισμό των παραμέτρων των δικτύων μέσω του πίνακα των υπό συνθήκη 

πιθανοτήτων (Conditional Probability Table - CPT) η Graf χρησιμοποίησε τον 

αλγόριθμο Μεγιστοποίησης Προσδοκίας (Expectation Maximization - EM).    

Εκτός όμως από την προσέγγιση της Graf (2007), στη βιβλιογραφία 

καταγράφονται και άλλες ερευνητικές προσπάθειες αυτόματης ανίχνευσης του 

μαθήτυπου μέσω τεχνικών οδηγούμενων από τα δεδομένα. Σε μία από αυτές οι Garcia et 

al. (2007) ακολούθησαν μία παρόμοια προσέγγιση χρησιμοποιώντας και αυτοί δίκτυα 

Bayes για την ανίχνευση του μαθήτυπου του εκπαιδευόμενου σύμφωνα με το μοντέλο 

FSLSM. Η προσέγγιση αυτή εμφανίζει ομοιότητες με τη προσέγγιση της Graf, καθώς 

και σε αυτήν οι ερευνητές στηρίχτηκαν στη βιβλιογραφία (Felder & Silverman, 1988) 
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ώστε να συσχετίσουν πρότυπα συμπεριφοράς με τις διαστάσεις του μοντέλου. Η 

διαδικασία κατασκευής του μοντέλου ήταν παρόμοια καθώς και σε αυτήν την 

προσέγγιση τα πρότυπα συμπεριφοράς που επιλέχθηκαν αποτέλεσαν τους κόμβους του 

δικτύου. Ειδοποιό διαφορά αποτέλεσε το γεγονός ότι αγνοήθηκε εντελώς η διάσταση 

οπτικός/λεκτικός του FSLSM καθώς δεν χρησιμοποιήθηκε σχετικό υλικό. Αιτία αυτής 

της επιλογής αποτέλεσε το γεγονός ότι η ανάπτυξη τέτοιου υλικού είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρα (Graf, 2007). Επιπρόσθετα, συγκρίνοντας τις δύο προσεγγίσεις, μπορούμε να 

σταθούμε στο ότι στη δεύτερη (Garcia et al., 2007) χρησιμοποιήθηκαν λιγότερα πρότυπα 

συμπεριφοράς (έντεκα) και μόλις ένα δίκτυο Bayes αντί για τέσσερα. Η Εικόνα 3-3 

παρουσιάζει την τελική δομή του δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση του 

μαθήτυπου του εκπαιδευόμενου. 

 

Εικόνα 3-3: Δίκτυο Bayes για την ανίχνευση του μαθήτυπου με βάση το FSLSM 

(Garcia et al., 2007) 

Σε μία άλλη αξιόλογη και πρόσφατη εργασία (Liyanage, Gunawardena & 

Hirakawa, 2016) επιχειρήθηκε η σύγκριση τεσσάρων διαφορετικών αλγορίθμων 

εξόρυξης δεδομένων: του J48 για την κατασκευή δέντρων απόφασης, των δικτύων 

Bayes, του απλού ταξινομητή Bayes (naïve Bayes) και του «Τυχαίου Δάσους». Για το 

σκοπό αυτό υιοθετήθηκαν στοιχεία της προσέγγισης της Graf (2007) ώστε να 

προσδιοριστούν οι ιδιότητες που είναι κατάλληλες για την ανίχνευση των μαθητύπων. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν βίντεο, κουίζ, ασκήσεις, 

παραδείγματα και τεστ αυτοαξιολόγησης. Από την ανάλυση των στοιχείων που 

καταγράφηκαν στη βάση του Moodle υπολογίστηκαν δύο μεγέθη: η αναλογία των 

επισκέψεων σε κάθε διαφορετικό τύπο μαθησιακών αντικειμένων (RVisitedLOs), η οποία 

προέκυψε από το κλάσμα του αριθμού των επισκέψεων προς το συνολικό αριθμό των 

μαθησιακών αντικειμένων κάθε τύπου, και η αναλογία του χρόνου παραμονής σε κάθε 
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μαθησιακό αντικείμενο (RTimeSpentLOs) που υπολογίστηκε ως το κλάσμα του χρόνου 

παραμονής σε κάθε αντικείμενο προς τον αναμενόμενο χρόνο παραμονής σε κάθε τύπο 

αντικειμένου, όπως αυτός ο χρόνος προσδιορίζεται από το διδάσκοντα. Αν τα δύο 

προαναφερθέντα μεγέθη κυμαίνονται μεταξύ δύο προκαθορισμένων από το διδάσκοντα 

ορίων τότε η συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου θεωρείται ισορροπημένη. Αν είναι 

μικρότερα από το κατώτερο όριο τότε η συμπεριφορά θεωρείται αρνητική ενώ αν είναι 

μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο η συμπεριφορά θεωρείται θετική. Όταν η τιμή (θετική 

ή αρνητική) για ένα συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφοράς είναι σύμφωνη με αυτό που 

προβλέπεται στον Πίνακα 3-1 για το συγκεκριμένο μαθήτυπο τότε η τιμή των παραπάνω 

μεγεθών λαμβάνεται υπόψη για την πρόβλεψη του μαθήτυπου. Για παράδειγμα, ας 

υποθέσουμε ότι η αναλογία επισκέψεων σε μαθησιακά αντικείμενα θεωρίας (Rcontent_visit) 

είναι ίση με 0.2 ενώ τα ανώτατα και κατώτατα όρια είναι 0,8 και 0,3 αντίστοιχα. Από τη 

στιγμή που το Rcontent_visit είναι μικρότερο από το κατώτατο όριο, η συμπεριφορά 

θεωρείται αρνητική. Με δεδομένο ότι ένας εκπαιδευόμενος ενεργητικός, αισθητήριος ή 

οπτικός εμφανίζει αρνητική συμπεριφορά για το συγκεκριμένο τύπο αντικειμένων, η 

τιμή Rcontent_visit μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό αυτών των 

χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος RAVG για κάθε διάσταση του 

FSLSM, με αποτέλεσμα να προκύψουν οχτώ τέτοιες τιμές οι οποίες αποθηκεύονται στη 

βάση.  

Για την πειραματική αξιολόγηση της μεθόδου διεξήχθη έρευνα με 80 φοιτητές 

Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνολογία της 

Πληροφορίας». Το μάθημα συμπεριλάμβανε 50 μαθησιακά αντικείμενα και είχε 

διάρκεια δεκατεσσάρων εβδομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αγνοήθηκαν εντελώς τα 

πρότυπα «content_stay» και «outline_stay» του Πίνακα 3-1 καθώς θεωρήθηκε δύσκολο 

να εξαχθούν κατάλληλα δεδομένα από τη βάση του Moodle. Τα δεδομένα εκπαίδευσης 

που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των τεσσάρων αλγορίθμων αποτελούνται 

από τους οχτώ μέσους όρους που προαναφέρθηκαν και από τους μαθήτυπους όπως αυτοί 

εξάγονται από το ILS. Η σύγκριση των τεσσάρων αλγορίθμων οδήγησε στο συμπέρασμα 

ότι ο αλγόριθμος J48 ήταν ο καταλληλότερος για το σύστημα και το σύνολο δεδομένων 

που χρησιμοποιήθηκε (Liyanage, Gunawardena & Hirakawa, 2016).   

Εκτός από τις προαναφερθείσες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις οποίες 

προτείνεται η χρήση αλγορίθμων κατηγοριοποίησης (classification), υπήρξαν και 

κάποιες άλλες (Despotović-Zrakić et al., 2012; Klasnja-Milicevic et al. 2011) σύμφωνα 
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με τις οποίες προτάθηκε η χρήση τεχνικών συσταδοποίησης (clustering). Πιο 

συγκεκριμένα, οι Despotović-Zrakić et al. (2012) πρότειναν η προσαρμογή να βασιστεί 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φοιτητών και ειδικά στους μαθήτυπούς τους αλλά, σε 

αντίθεση με την πλειονότητα των άλλων προσεγγίσεων, να παρέχεται σε επίπεδο ομάδας 

και όχι μεμονωμένων φοιτητών. Προκειμένου να αιτιολογήσουν την συγκεκριμένη τους 

επιλογή επικαλούνται τρεις λόγους. Πρώτον, θεωρούν ότι επειδή το κάθε μάθημα 

παρακολουθείται από πάρα πολλούς φοιτητές, είναι αδύνατο να υπάρχει επιτυχημένη 

προσαρμογή που να ανταποκρίνεται και να καλύπτει αποτελεσματικά τις ιδιαιτερότητες 

του καθενός. Αντίθετα, αν διερευνηθούν αυτές οι διαφορές μπορούν να ανακαλυφθούν 

κάποια κοινά στοιχεία τα οποία και θα αποδοθούν στη συνέχεια σε μια ευρύτερη ομάδα. 

Δεύτερον, ισχυρίζονται ότι η προσαρμογή σε επίπεδο ομάδας μπορεί να επιτευχθεί από 

την αρχή του μαθήματος και έτσι ο εκπαιδευόμενος να επωφεληθεί από τα οφέλη της 

προσαρμογής από αρκετά νωρίς. Τρίτον, αναφέρουν ότι η προσαρμογή σε επίπεδο 

γκρουπ είναι φθηνή και αποτελεσματική καθώς οι διδάσκοντες πλέον πρέπει να 

προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες περιορισμένου 

αριθμού γκρουπ εκπαιδευόμενων. Όσον αφορά τη συγκέντρωση των απαραίτητων 

δεδομένων σχετικά με τις προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων οι Despotović-Zrakić et al. 

(2012) προτείνουν να γίνει με δύο τρόπους: την απάντηση σε ένα ερωτηματολόγιο και 

την παρακολούθηση ενός εισαγωγικού μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο έχει 

κατασκευαστεί από τους ίδιους και αποτελείται από 30 ερωτήσεις σχετικές με κάποιες 

γενικές πληροφορίες, το κίνητρο των φοιτητών για μάθηση, τον προτιμώμενο τρόπο 

επικοινωνίας, τον τρόπο παρουσίασης του μαθήματος, τη διαχείριση του χρόνου και την 

ομαδική δουλειά. Προκειμένου όμως να συλλεχθούν επιπλέον στοιχεία όσον αφορά το 

μαθήτυπό τους, οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα εισαγωγικό μάθημα 

που διαρκεί μία εβδομάδα και περιλαμβάνει όλους τους τύπους εκπαιδευτικού υλικού 

και δραστηριοτήτων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτείται η επιτυχής 

περάτωση ενός τεστ, τα αποτελέσματα του οποίου θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για 

τον προσδιορισμό του μαθήτυπου του κάθε φοιτητή. Όλα τα δεδομένα που θα 

συλλεχθούν με τους δύο προαναφερθέντες τρόπους, ενοποιούνται σε έναν πίνακα ο 

οποίος χρησιμοποιείται ως είσοδος στον αλγόριθμο συσταδοποίησης. Η πειραματική 

αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου έγινε με ένα δείγμα 318 προπτυχιακών φοιτητών 

που χρησιμοποίησαν το σύστημα εξ αποστάσεως μάθησης του Πανεπιστημίου του 

Βελιγραδίου. Παρόλο που τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, η συγκεκριμένη 
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πρόταση εμφανίζει κάποια μειονεκτήματα. Πρώτα από όλα, η εγκυρότητα της μεθόδου 

ελέγχεται καθώς το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, δεν αποτελεί κάποιο 

σταθμισμένο και έγκυρο εργαλείο αλλά αντίθετα έχει κατασκευαστεί από τους ίδιους 

χωρίς να έχει μελετηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του. Επιπλέον η άνιση κατανομή 

των φοιτητών σε πειραματικό γκρουπ (218 φοιτητές) και σε γκρουπ ελέγχου (100 

φοιτητές) εγείρει θέματα εγκυρότητας της μεθόδου που ακολουθήθηκε. Πέραν αυτών 

όμως η συγκεκριμένη μέθοδος διαθέτει ένα εγγενές μειονέκτημα. Επειδή λοιπόν το 

σύστημα δεν επιτρέπει την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο, οι καθηγητές θα πρέπει 

να παρακολουθούν την πρόοδο των φοιτητών και να τους μετακινούν, αν χρειάζεται, σε 

άλλη συστάδα με μη αυτόματο τρόπο, γεγονός που μειώνει την ευελιξία και την 

ευχρηστία της μεθόδου.   

 3.2.2 Τεχνικές βασιζόμενες στη βιβλιογραφία (literature-based) 

Η δεύτερη υποκατηγορία των τεχνικών αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου 

αποτελείται από τις τεχνικές που είναι βασιζόμενες στη βιβλιογραφία (literature-based). 

Οι τεχνικές αυτές, όπως και αυτές της προηγούμενης κατηγορίας, χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου όπως εξάγονται από τη βάση 

δεδομένων του συστήματος. Παράλληλα όμως, σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο 

κάθε μοντέλου μαθητύπων, γίνονται κάποιες υποθέσεις σχετικά με την αναμενόμενη 

συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων. Με βάση τις υποθέσεις αυτές δημιουργούνται 

κάποια πρότυπα συμπεριφοράς τα οποία αξιολογούνται και με διαφορετικές μεθόδους 

οδηγούν στη δημιουργία κανόνων για την ανίχνευση του μαθήτυπου.  

Μία από τις βασικότερες μεθόδους της κατηγορίας αυτής είναι αυτή που 

προτάθηκε από τη Graf (2007) και η οποία μετέπειτα επηρέασε σημαντικά την έρευνα 

στο χώρο. Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην άποψη ότι καθένα από τα πρότυπα 

συμπεριφοράς το οποίο σχετίζεται με μία διάσταση του μοντέλου μαθητύπων, σύμφωνα 

με τον Πίνακα 3-1, παρέχει μία ένδειξη για το μαθήτυπο ενός εκπαιδευόμενου. Έχοντας 

ως βάση τη συγκεκριμένη παραδοχή, καθώς επίσης και την πληροφορία σχετικά με το αν 

η υψηλή ή η χαμηλή συχνότητα εμφάνισης του προτύπου υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο 

μαθήτυπο, γίνεται ο υπολογισμός του αριθμού των ενδείξεων που είναι σύμφωνες με τη 

συμπεριφορά του φοιτητή. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τους πίνακες Pdim οι 

οποίοι αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας Hls 

για καθεμία από τις οκτώ συνολικά τιμές των τεσσάρων διαστάσεων του FSLSM, 
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δηλαδή τις τιμές ενεργητικός, στοχαστικός, αισθητήριος, διαισθητικός, οπτικός, 

λεκτικός, ακολουθιακός και σφαιρικός. Ο νέος αυτός πίνακας απεικονίζει τον βαθμό 

στον οποίο η συμπεριφορά ενός φοιτητή είναι σύμφωνη με τον αντίστοιχο μαθήτυπό του 

για καθένα από τα σχετικά πρότυπα συμπεριφοράς. Επομένως, ο  πίνακας Hls, κατά 

αναλογία με τον πίνακα Pdim, αποτελείται από μία γραμμή για κάθε φοιτητή και μία 

στήλη για κάθε πρότυπο συμπεριφοράς που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη διάσταση του 

μαθήτυπου. Κάθε κελί του πίνακα Hls συμπληρώνεται με μία ακέραιη τιμή μεταξύ του 0 

και του 3. Η τιμή 3 δείχνει ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του φοιτητή αποτελεί μια 

ισχυρή ένδειξη ότι ο φοιτητής χαρακτηρίζεται από τον μαθήτυπο αυτό. Για παράδειγμα 

ένας αυξημένος αριθμός επισκέψεων σε ασκήσεις ή ένας μειωμένος αριθμός επισκέψεων 

σε αντικείμενα θεωρίας αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος φοιτητής είναι 

ενεργητικός.  Η τιμή 1 χρησιμοποιείται όταν η συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου είναι 

εκ διαμέτρου αντίθετη με την αναμενόμενη συμπεριφορά για τον αντίστοιχο μαθήτυπο, 

όπως συμβαίνει για παράδειγμα όταν αναφερόμαστε στη συσχέτιση ενός ενεργητικού 

φοιτητή με ένα μειωμένο αριθμό επισκέψεων σε ασκήσεις ή έναν αυξημένο αριθμό 

επισκέψεων σε αντικείμενα θεωρίας. Η τιμή 2 χρησιμοποιείται για περιπτώσεις που 

βρίσκονται ανάμεσα στις δύο προαναφερθείσες. Στις περιπτώσεις αυτές η συμπεριφορά 

του εκπαιδευόμενου δεν παρέχει μία συγκεκριμένη ένδειξη για τον μαθήτυπο του και 

βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο των περιπτώσεων με τιμές 1 και 3. Αντίθετα με τις 

παραπάνω περιπτώσεις, η τιμή 0 δεν υποδηλώνει κάποια συσχέτιση συμπεριφοράς με 

μαθήτυπο, αλλά έλλειψη πληροφοριών σχετικών με τη συμπεριφορά του φοιτητή. 

Αθροίζοντας όλες τις τιμές ενός πίνακα Hls και διαιρώντας το άθροισμα αυτό με τον 

αριθμό (m) των προτύπων συμπεριφοράς που περιέχουν διαθέσιμες πληροφορίες, 

υπολογίζεται μία τιμή για τον αντίστοιχο μαθήτυπο κάθε φοιτητή. Η τιμή αυτή ανήκει 

στο διάστημα [1,3] αλλά για λόγους ευκολίας στους υπολογισμούς, κανονικοποιείται στο 

διάστημα [0,1], όπου το 1 φανερώνει μια ισχυρή προτίμηση για το συγκεκριμένο 

μαθήτυπο και το 0 μια ισχυρή αρνητική προτίμηση. Από τη στιγμή όμως που κάθε 

διάσταση του FSLSM έχει δύο αντίθετους πόλους, μία ισχυρή αρνητική προτίμηση 

μπορεί εκ των πραγμάτων να θεωρηθεί ως ισχυρή προτίμηση για τον αντίθετο πόλο της 

συγκεκριμένης διάστασης. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι υπολογισμοί γίνονται μόνο 

για τον ενεργητικό, αισθητήριο, οπτικό και ακολουθιακό μαθήτυπο και ανάλογα με το 

αποτέλεσμα γίνεται η κατάλληλη ερμηνεία. Οι τελικές τιμές που υπολογίζονται 

αντιστοιχίζονται τελικά σε μία κλίμακα τριών τιμών. Για παράδειγμα αν αναφερόμαστε 
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στη διάσταση ενεργητικός/στοχαστικός το τελικό αποτέλεσμα της πρόβλεψης είναι 

ενεργητικός, ισορροπημένος ή στοχαστικός.       

Μία ακόμη αξιόλογη ερευνητική πρόταση αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου 

με τεχνικές που βασίζονται στη βιβλιογραφία (literature-based) είναι αυτή των Dung & 

Florea (2012). Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη προσέγγιση πρέπει αρχικά να 

συσχετιστεί κάθε μαθησιακό αντικείμενο με έναν ή περισσότερους μαθήτυπους με 

γνώμονα το εάν το αντικείμενο είναι κατάλληλο και θα πρέπει να προτείνεται ή όχι για 

τους συγκεκριμένους μαθήτυπους. Έπειτα θα πρέπει να καθοριστεί ο αναμενόμενος 

χρόνος ενασχόλησης με κάθε μαθησιακό αντικείμενο (Timeexpected_stay) και να 

καταγραφεί ο πραγματικός χρόνος ενασχόλησης του φοιτητή με αυτό (Timespent). Οι 

χρονικές αυτές τιμές είναι αυτές που θα αποδοθούν για κάθε μαθήτυπο που έχει 

συσχετιστεί με το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο. Για παράδειγμα, εάν η τιμή 

Timeexpected_stay ενός αντικειμένου που έχει συσχετιστεί με το στοχαστικό και τον 

αισθητήριο μαθήτυπο είναι ίση με 30ms τότε και η τιμή Timeexpected_stay που θα αποδοθεί 

σε καθένα από τους δύο προαναφερθέντες μαθήτυπους θα είναι ίση με 30ms. Μετά την 

πάροδο μιας χρονικής περιόδου P, η οποία εισάγεται ως παράμετρος στο σύστημα (για 

παράδειγμα 2 εβδομάδες), υπολογίζονται τα αθροίσματα των χρονικών τιμών Timespent 

για καθεμία από τις οχτώ πιθανές τιμές των διαστάσεων του FSLSM. Με τον τρόπο αυτό 

υπολογίζονται 8 νέες τιμές σύμφωνα με τον τύπο (3.1). 

𝑅𝑇𝐿𝑆_𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
∑ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑝𝑒𝑛𝑡

∑ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑_𝑠𝑡𝑎𝑦

 (3.1) 

 

Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζονται άλλες 8 τιμές RVLS_element οι οποίες αφορούν, 

αντί για το χρόνο, τον αριθμό των επισκέψεων σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο. Οι τιμές 

αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με τον τύπο (3.2). Για τον υπολογισμό των τιμών αυτών 

πρέπει πρώτα να βρεθούν ο αριθμός των μαθησιακών αντικειμένων που επισκέφθηκε ο 

φοιτητής (LOsvisited) και το σύνολο των αντικειμένων (LOs) που συσχετίζονται με το 

συγκεκριμένο μαθήτυπο.   

𝑅𝑉𝐿𝑆_𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
∑ 𝐿𝑂𝑠𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑑

∑ 𝐿𝑂𝑠
 (3.2) 

 

Στη συνέχεια για κάθε διάσταση του FSLSM υπολογίζεται ο μέσος όρος Ravg των 

αντίστοιχων τιμών RT και RV σύμφωνα με τον τύπο (3.3) . 

𝑅𝑎𝑣𝑔 =  
RT+RV

2
 (3.3) 
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Με βάση την τελική τιμή του κάθε μέσου όρου υπολογίζεται ο μαθήτυπος του 

φοιτητή για τη συγκεκριμένη διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές 0-0,3 δείχνουν μια 

ασθενή προτίμηση του φοιτητή για το συγκεκριμένο μαθήτυπο, οι τιμές 0,3-0,7 μια 

μέτρια και, τέλος, οι τιμές 0,7-1 μία ισχυρή προτίμηση. Η μέθοδος αυτή (Dung & Florea, 

2012) εφαρμόστηκε με παρόμοιο τρόπο και από τους Liyanage, Gunawardena & 

Hirakawa (2014) με εξίσου ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  

 3.2.3 Σύγκριση τεχνικών 

Έχοντας ως δεδομένο την ύπαρξη πληθώρας μεθόδων αυτόματης ανίχνευσης του 

μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου, κρίθηκε αναγκαία η εξεύρεση ενός κοινού τρόπου 

σύγκρισης της ακρίβειας τους, είτε πρόκειται για μεθόδους οδηγούμενες από γεγονότα, 

είτε για μεθόδους που βασίζονται στη βιβλιογραφία. Λύση στο παραπάνω ερευνητικό 

πρόβλημα έδωσαν οι Garcia et al. (2007) σε μία εργασία που προτείνουν μία μέθοδο 

αυτόματης ανίχνευσης μαθητύπων με χρήση δικτύων Bayes. Πέρα όμως από την  

παρουσίαση της συγκεκριμένης μεθόδου, στην ίδια εργασία (Garcia et al., 2007) 

προτείνεται μία μέθοδος υπολογισμού της ακρίβειας πρόβλεψης του μαθήτυπου σε 

σχέση με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ILS. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ο 

ακόλουθος τύπος:   

Precision =  
∑ Sim(LSBN,LSILS)n

i=1

n
 (3.4) 

 

 

Στον τύπο αυτό με n συμβολίζεται ο αριθμός των εκπαιδευόμενων που 

αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Οι παράμετροι LSBN και LSILS συμβολίζουν την τιμή 

που προκύπτει για το μαθήτυπο από το δίκτυο Bayes και από το ερωτηματολόγιο ILS 

αντίστοιχα. Η συνάρτηση Sim συγκρίνει τις δύο αυτές παραμέτρους που δέχεται ως 

είσοδο (LSBN και LSILS) και επιστρέφει: την τιμή 1 αν οι δύο παράμετροι έχουν ίσες 

τιμές, την τιμή 0,5 αν μία από τις δύο τιμές υποδηλώνει ισορροπημένο μαθήτυπο 

(balanced) και, τέλος, την τιμή 0 αν έχουν αντίθετες τιμές (πχ η μία ενεργητικός και η 

άλλη στοχαστικός). Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι όχι μόνο ότι 

υπολογίζει την ακρίβεια αλλά και το ότι προσδιορίζει το πόσο κοντά είναι η πρόβλεψη 

στην τιμή που προκύπτει από το ILS. Είναι άλλωστε αναμενόμενο και απολύτως φυσικό 

ότι οι δύο αυτές τιμές μπορούν να διαφέρουν, αυτό ωστόσο δε σημαίνει ότι η διαφορά 

τους έχει πάντα την ίδια σημασία, καθώς είναι άλλο πράγμα η μία από τις δύο τιμές να 

δείχνει ισορροπημένο μαθήτυπο και άλλο οι δύο τιμές να είναι ακριβώς αντίθετες. 
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Στον Πίνακα 3-2 φαίνονται οι ακρίβειες πρόβλεψης του μαθήτυπου για 

διαφορετικές μεθόδους αυτόματης ανίχνευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες 

μέθοδοι (Garcia et al., 2007; Graf, 2007) ανήκουν των κατηγορία των μεθόδων που είναι 

οδηγούμενες από τα δεδομένα, ενώ οι υπόλοιπες στην κατηγορία των βασιζόμενων στη 

βιβλιογραφία. Η απουσία αριθμητικών δεδομένων από ορισμένα κελιά του Πίνακα 3-2 

οφείλεται στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη έρευνα η αντίστοιχη διάσταση αγνοήθηκε 

για κάποιο λόγο. Για παράδειγμα οι Garcia et al. (2007) δεν ασχολήθηκαν καθόλου με τη 

διάσταση οπτικός/λεκτικός καθώς είναι δύσκολη η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για 

τη συγκεκριμένη διάσταση. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν δεδομένα όσον αφορά την 

πρόβλεψη της συγκεκριμένης διάστασης.  

Πίνακας 3-2: Ακρίβεια πρόβλεψης μαθητύπων για διάφορες μεθόδους αυτόματης 

ανίχνευσης 

Μέθοδος  Ενεργητικός/ 

Στοχαστικός 

Αισθητήριος/

Διαισθητικός 

Οπτικός/ 

Λεκτικός 

Ακολουθιακός/ 

Σφαιρικός 

Garcia et al. (2007) 58% 77% - 63% 

Graf (2007) 62.5% 65% 68.75% 66.25% 

Atman, Inceoğlu & 

Aslan (2009) 

83.15% - - - 

Simsek et al. (2010) 79.6% - - - 

Dung & Florea (2012) 72.73% 70.15% 79.54% 65.91% 

Graf, Kinshuk & Liu 

(2009) 

79.33% 77.33% 76.67% 73.33% 

Liyanage Gunawardena 

& Hirakawa (2014) 

65% 75% 76.25% 77.5% 

 3.3  Προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα   

Προκειμένου λοιπόν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν συστήματα 

προσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις μαθησιακές προτιμήσεις του 

εκπαιδευόμενου, οι ερευνητές καλούνται να κάνουν ορισμένες σχεδιαστικές επιλογές. Οι 

επιλογές αυτές αφορούν τόσο την κατασκευή και ενημέρωση του μοντέλου 

εκπαιδευόμενου όσο και τις τεχνικές προσαρμογής (Εικόνα 2-2) που θα υλοποιεί το 

σύστημα. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για εκπαιδευτικά 

συστήματα προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρουσιάζονται στις 
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ακόλουθες υποενότητες, οργανωμένα σε 4 ομάδες με βάση τον τύπο τους. Στις δύο 

πρώτες ομάδες ανήκουν τα ΠΕΣΥ και τα ΣΔΜ τα οποία αναπτύχθηκαν από τους 

δημιουργούς τους εκ του μηδενός, χωρίς δηλαδή να αποτελούν επεκτάσεις σε 

προϋπάρχοντα συστήματα. Στην τρίτη ομάδα εντάσσονται συστήματα που αποτελούν 

επεκτάσεις του Moodle και έχουν ως στόχο να εισάγουν σε αυτό στοιχεία 

προσαρμοστικότητας. Τέλος, στην τέταρτη ομάδα ανήκουν συστήματα τα οποία δεν 

μπορούν να ενταχτούν σε κάποια από τις προηγούμενες ομάδες.     

 3.3.1 Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων 

Τα ΠΕΣΥ ήταν τα πρώτα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να 

προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με κάποιο κριτήριο όπως είναι ο 

μαθήτυπος ή η προηγούμενη γνώση του εκπαιδευόμενου. Συστήματα όπως τα CS383 

(Carver et al., 1996), MANIC (Stern, 1997), TANGOW (Carro et al, 2001), iWeaver 

(Wolf, 2002), INSPIRE (Papanikolaou et al., 2003), AES-CS (Triantafillou, Pomportsis 

& Demetriadis, 2003), AHA! 3.0 (Stash & De Bra, 2004) και EDUCE (Kelly & 

Tangney, 2004) εφαρμόζουν ορισμένες από τις τεχνικές προσαρμογής που προτάθηκαν 

από τον Brusilovsky (2001) προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμοστική παρουσίαση 

του υλικού και η προσαρμοστική πλοήγηση σε αυτό. Για τη μοντελοποίηση του 

εκπαιδευόμενου υιοθέτησαν κάποια από τα υπάρχοντα μοντέλα μαθητύπων, αλλά σε 

κάποια από τα παραπάνω συστήματα (CS383, TANGOW, iWeaver) παραβλέπονται 

ορισμένες από τις διαστάσεις του εκάστοτε μοντέλου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

πλήρης προσαρμογή. Προκειμένου να ανιχνευθεί ο μαθήτυπος του εκπαιδευόμενου, όλα 

τα παραπάνω συστήματα, εκτός του AHA! 3.0, χρησιμοποιούν το αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο του εκάστοτε μοντέλου. Στο AHA! 3.0 η μοντελοποίηση γίνεται με τη 

ρητή δήλωση του εκπαιδευόμενου αφού διαβάσει τα χαρακτηριστικά κάθε μαθήτυπου. Η 

συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή όμως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ο 

εκπαιδευόμενος μπορεί είτε να μην έχει καταλάβει απόλυτα τη περιγραφή του 

μαθήτυπου, είτε να αγνοεί χαρακτηριστικά του δικού του μαθήτυπου. Μόνο στο EDUCE 

ο μαθήτυπος μπορεί να ενημερωθεί δυναμικά με τη χρήση ενός αλγορίθμου 

συσταδοποίησης, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος της αποκλειστικής χρήσης ενός 

ερωτηματολογίου για την ανίχνευση του μαθήτυπου.     

Το AMDPC (Yang, Hwang & Yang, 2013) ήταν ένα προσαρμοστικό 

εκπαιδευτικό σύστημα που λαμβάνει υπόψη τόσο το μαθήτυπο όσο και τα γνωστικά 
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στυλ των εκπαιδευόμενων. Ο τρόπος παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού 

προσαρμόζεται με βάση το μαθήτυπο ενώ η διεπαφή σύμφωνα με το γνωστικό στυλ. Για 

τη μοντελοποίηση του μαθήτυπου χρησιμοποιείται το FSLSM. Το AMDPC 

αξιολογήθηκε πειραματικά στα πλαίσια ενός μαθήματος δικτύων υπολογιστών από 54 

φοιτητές χωρισμένους σε δύο ομάδες των 27 ατόμων. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε το 

προτεινόμενο σύστημα ενώ η δεύτερη ένα κλασικό ΠΕΣΥ που λαμβάνει υπόψη μόνο το 

μαθήτυπο και όχι το γνωστικό στυλ ενός εκπαιδευόμενου. Αν και τα αποτελέσματα της 

έρευνας ήταν ικανοποιητικά, καθώς έδειξαν ότι το σύστημα βελτιώνει την επίδοση των 

φοιτητών, η συγκεκριμένη έρευνα έχει κάποιους περιορισμούς. Εκτός από το σχετικά 

μικρό μέγεθος του δείγματος, σημαντικότερο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι 

ουσιαστικά οι δύο ομάδες χρησιμοποίησαν εντελώς διαφορετικό σύστημα και όχι το ίδιο 

με κάποια διαφορά ως προς τις προσφερόμενες λειτουργίες. Ως εκ τούτου, η εγκυρότητα 

της αξιολόγησης ελέγχεται.         

Από τις πλέον αξιόλογες ερευνητικές προσπάθειες, κυρίως λόγω του πλήθους 

των δυνατοτήτων που παρέχει τόσο στον εκπαιδευόμενο όσο και στο διδάσκοντα, είναι 

αυτή που οδήγησε στην κατασκευή του WELSA (Web-based Educational system with 

Learning Style Adaptation). Το WELSA ήταν ένα ΠΕΣΥ που ως κύριο παιδαγωγικό 

στόχο είχε την προσφορά μιας εκπαιδευτικής εμπειρίας που θα ταιριάζει με τον 

μαθήτυπο του κάθε εκπαιδευόμενου (Popescu, Badica & Moraret, 2009). Η 

αρχιτεκτονική του WELSA φαίνεται στην Εικόνα 3-4. Όπως λοιπόν φαίνεται, το 

WELSA αποτελείται από τις εξής υπομονάδες: 

 Ένα εργαλείο δημιουργίας μαθημάτων συμβατών με την μορφή του 

WELSA, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τους 

διδάσκοντες.   

 Μία μονάδα προβολής του μαθήματος στους εκπαιδευόμενους η οποία θα 

μπορεί να καταγράφει την αλληλεπίδραση τους με το υλικό αλλά και να 

προσαρμόζει το μάθημα σύμφωνα με το μαθήτυπό τους.    

 Ένα εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων συμπεριφοράς του κάθε 

εκπαιδευόμενου με σκοπό την εξαγωγή του μαθήτυπου του και 

ακολούθως την κατασκευή ή ενημέρωση του μοντέλου εκπαιδευόμενου.        
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Εικόνα 3-4: Αρχιτεκτονική WELSA (Popescu, Badica & Moraret, 2009) 

 

Το WELSA δεν χρησιμοποιεί κάποιο από τα γνωστά μοντέλα μαθητύπων αλλά 

το μοντέλο ULSM (Unified Learning Style Model) το οποίο δημιουργήθηκε από τους 

δημιουργούς του WELSA. Το ULSM (Popescu, 2009) ουσιαστικά αποτελεί μια συλλογή 

μαθησιακών προτιμήσεων που προέρχονται από τα βασικά μοντέλα μαθητύπων και έχει 

ως στόχο την κάλυψη ενός μεγάλου εύρους χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων με 

την μικρότερη δυνατή αλληλοεπικάλυψη. Προτού το σύστημα να είναι σε θέση να 

προσαρμόσει το μάθημα ώστε να ανταποκρίνεται στο μαθήτυπο του κάθε 

εκπαιδευόμενου, θα πρέπει να έχει πρώτα ανιχνεύσει το συγκεκριμένο μαθήτυπο. Η 

ανίχνευση του μαθήτυπου του κάθε εκπαιδευόμενου γίνεται με μία αυτόματη μέθοδο 

που βασίζεται στη βιβλιογραφία και αναλύει τα δεδομένα της αλληλεπίδρασης του 

εκπαιδευόμενου με το εκπαιδευτικό υλικό (Εικόνα 3-5). Τα δεδομένα αυτά καθαρίζονται 

από ακραίες τιμές και αθροίζονται ώστε να δημιουργηθούν τελικά οι τιμές των 

προτύπων για κάθε εκπαιδευόμενο. Κάποιες από τις τιμές αυτές αφορούν το συνολικό 

χρόνο ενασχόλησης με το μάθημα, τον συνολικό αριθμό ενεργειών του εκπαιδευόμενου, 

τον χρόνο ενασχόλησης με κάθε τύπο μαθησιακών αντικειμένων, τον αριθμό των 

επισκέψεων σε κάθε τύπο μαθησιακών αντικειμένων, τη σειρά πλοήγησης στα 

μαθησιακά αντικείμενα και τον αριθμό μηνυμάτων στο φόρουμ. Εκτός από τις τιμές των 

προτύπων συμπεριφοράς, υπολογίζονται και τα επίπεδα αξιοπιστίας για κάθε πρότυπο. Η 

αξιοπιστία ενός προτύπου είναι ανάλογη του πλήθους των διαθέσιμων ενεργειών του 

εκπαιδευόμενου που συνδέονται με το συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφοράς. Στη 
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συνέχεια το εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων συμπεριφοράς εφαρμόζει 

προκαθορισμένους κανόνες στις τιμές των προτύπων, των επιπέδων αξιοπιστίας και των 

βαρών τους και εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις προτιμήσεις κάθε εκπαιδευόμενου 

για κάθε διάσταση του μοντέλου ULSM. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η 

δυνατότητα που προσφέρει το WELSA στο διδάσκοντα να μπορεί να τροποποιήσει τα 

βάρη των προτύπων καθώς και το άνω και κάτω κατώφλι για καθένα από αυτά ανάλογα 

με τις ιδιαιτερότητες στη δομή και στο περιεχόμενο του κάθε μαθήματος. 

     

Εικόνα 3-5: Μηχανισμός μοντελοποίησης εκπαιδευόμενου στο WELSA (Popescu, 

Badica & Moraret, 2009) 

Όσον αφορά τις τεχνικές προσαρμογής, το WELSA χρησιμοποιεί τόσο την 

προσαρμοστική παρουσίαση όσο και την προσαρμοστική πλοήγηση (Brusilovsky, 1996). 

Πιο συγκεκριμένα, για την προσαρμοστική παρουσίαση το WELSA χρησιμοποιεί τις 

τεχνικές της προσαρμογής μορφής, της εισαγωγής/απομάκρυνσης τμημάτων κειμένου 

και της ανάπτυξης κειμένου. Για την υλοποίηση της προσαρμοστικής πλοήγησης το 

WELSA χρησιμοποιεί τις τεχνικές της προσαρμοστικής δημιουργίας συνδέσμων και του 

προσαρμοστικού σχολιασμού συνδέσμων. Το εκπαιδευτικό υλικό οργανώνεται στο 

WELSA με τη βοήθεια της XML και των κατάλληλων μεταδεδομένων που έχουν 

δηλωθεί από τον διδάσκοντα κατά τη δημιουργία του μαθήματος. Το σετ μεταδεδομένων 

που προτείνεται (Popescu, Badica & Trigano, 2008) προέρχεται από την ενοποίηση 

στοιχείων του προτύπου Dublin Core (DCMI, 2014) και της οντολογίας του Ullrich 

(Ullrich, 2005) τα οποία σχετίζονται με τους μαθήτυπους. Θα πρέπει να επισημανθεί 

όμως ότι το σετ των μεταδεδομένων σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητο του 

μοντέλου μαθητύπων. Η μονάδα προσαρμογής του WELSA εφαρμόζει ένα σύνολο 

προκαθορισμένων κανόνων προσαρμογής λαμβάνοντας υπόψη τα μεταδεδομένα των 

μαθησιακών αντικειμένων και το μοντέλο εκπαιδευόμενου και δημιουργεί το 

προσαρμοσμένο μάθημα.  
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    Ο τίτλος κάθε μαθησιακού αντικειμένου χρωματίζεται κατάλληλα ώστε να 

φαίνεται αν είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο (πράσινο χρώμα), 

ακατάλληλο (ανοιχτό γκρι χρώμα) ή δεν έχει άμεση συσχέτιση, είτε θετική είτε 

αρνητική, με το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου (μαύρο χρώμα). Η Εικόνα 3-6 

αποτυπώνει ένα στιγμιότυπο ενός προσαρμοσμένου μαθήματος Τεχνητής Νοημοσύνης 

στο WELSA στο οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα η τεχνική του προσαρμοστικού 

σχολιασμού των συνδέσμων. Στο στιγμιότυπο αυτό λοιπόν, μπορούμε να δούμε ότι για 

το συγκεκριμένο φοιτητή προτείνονται ως περισσότερο κατάλληλα δύο μαθησιακά 

αντικείμενα (“Example of a CSP”, “Another example of a CSP”) στα οποία ο τίτλος 

εμφανίζεται με πράσινα γράμματα. Επιπλέον, υπάρχει και ένα τρίτο μαθησιακό 

αντικείμενο (“Definitions”) για το οποίο ο τίτλος εμφανίζεται με μαύρα γράμματα καθώς 

το αντικείμενο αυτό δεν είναι τόσο κατάλληλο αλλά και δεν πρέπει να αποφεύγεται. Ο 

προτεινόμενος συνδυασμός μαθησιακών αντικειμένων, όπως συμβαίνει και στο σύστημα 

της Graf, δεν είναι δεσμευτικός για το φοιτητή αλλά αποτελεί περισσότερο μια σύσταση 

μελέτης προς αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αγνοήσει 

εντελώς το προτεινόμενο μονοπάτι και να πλοηγηθεί στο υλικό ελεύθερα. Η πλοήγηση 

μπορεί να γίνει με τη χρήση του συνδέσμου «NEXT», με τη χρήση του συνδέσμου 

«OUTLINE» που προβάλει τον πίνακα περιεχομένων του κεφαλαίου ή, τέλος, ελεύθερα 

μέσω της λίστας των κεφαλαίων του μαθήματος που είναι διαθέσιμη στο αριστερό 

τμήμα της διεπαφής του συστήματος (Εικόνα 3-6).         

 

Εικόνα 3-6: Στιγμιότυπο μαθήματος στο WELSA (Popescu & Badica, 2011) 
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Προκειμένου να αξιολογηθεί, το WELSA χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια ενός 

μαθήματος τεχνητής νοημοσύνης. Το εκπαιδευτικό υλικό οργανώθηκε σε 4 ενότητες και 

9 υποενότητες και αποτελούνταν συνολικά από 46 μαθησιακά αντικείμενα. Συμμετείχαν 

71 συνολικά φοιτητές, οι οποίοι στη λήξη του εξαμήνου κλήθηκαν να αξιολογήσουν 

μέσω ερωτηματολογίων την εμπειρία τους με το σύστημα. Η πλειοψηφία των φοιτητών 

αξιολόγησε θετικά το WELSA για την ευχρηστία και τις δυνατότητες του και μοναδικό 

αντικείμενο αρνητικών σχολίων αποτέλεσαν κάποια μαθησιακά αντικείμενα, γεγονός 

όμως που δε συνδέεται με τις τεχνικές προσαρμογής που προσφέρει το σύστημα.  

Εξίσου αξιόλογη ερευνητική προσπάθεια είναι αυτή που οδήγησε στη δημιουργία 

του Proper. Το Proper είναι ένα ΠΕΣΥ του οποίου το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αποτελεί 

η συμβατότητα με το πρότυπο SCORM (Kazanidis & Satratzemi, 2008). Στο σύστημα 

αυτό, το μάθημα προσαρμόζεται σύμφωνα με το μοντέλο εκπαιδευόμενου του 

εκπαιδευόμενου αλλά πάντα σε συνδυασμό με το πρότυπο SCORM και τις 

ιδιαιτερότητες του, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα προσβασιμότητας, 

επαναχρησιμοποίησης και διαλειτουργικότητας του εκπαιδευτικού υλικού.  

Το μοντέλο εκπαιδευόμενου που χρησιμοποιείται από το σύστημα αποτελείται 

από δεδομένα τριών κατηγοριών: δεδομένα ανεξάρτητα του πεδίου γνώσης (όνομα 

χρήστη, κωδικός πρόσβασης, γλώσσα και δικαιώματα), δεδομένα σχετικά με τη γνώση 

του εκπαιδευόμενου για το συγκεκριμένο πεδίο καθώς και δεδομένα σχετικά με τις 

ενέργειες και τους στόχους του εκπαιδευόμενου (χρόνος που μελετήθηκε μια έννοια, 

αριθμός επισκέψεων, εκπαιδευτικοί στόχοι). Τα δεδομένα της πρώτης κατηγορίας είναι 

στατικά και δηλώνονται κατά την εγγραφή του εκπαιδευόμενου στο σύστημα. Τα 

δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση της 

γνώσης του εκπαιδευόμενου, αποθηκεύονται με την βοήθεια ενός μοντέλου επικάλυψης 

τριών επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικές με το ιστορικό 

πλοήγησης, όπως για παράδειγμα αν ο εκπαιδευόμενος μελέτησε υλικό για μία 

συγκεκριμένη έννοια ή αν επισκέφτηκε μία συγκεκριμένη σελίδα του συστήματος. Το 

δεύτερο επίπεδο περιέχει πληροφορίες σχετικές με τον υπολογισμό της γνώσης του 

εκπαιδευόμενου με βάση το πλήθος των εννοιών που μελέτησε και οι οποίες 

αναπαρίστανται με ένα ποσοστό. Το τρίτο επίπεδο περιγράφει την προηγούμενη γνώση 

του εκπαιδευόμενου και μπορεί να δηλωθεί είτε στην αρχή είτε κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Η συγκεκριμένη δομή τριών επιπέδων επιλέχθηκε προκειμένου να υπάρχει 

ανεξαρτησία και ευελιξία κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του μοντέλου. Τέλος, η τρίτη 
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κατηγορία των δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικές με το χρόνο που ο 

εκπαιδευόμενος μελέτησε μία συγκεκριμένη έννοια, τον αριθμό επισκέψεων σε μία 

σελίδα και το εάν η συγκεκριμένη έννοια αποτελεί εκπαιδευτικό του στόχο. Για τη 

δήλωση των στόχων του εκπαιδευόμενου χρησιμοποιείται ένα μοντέλο το οποίο 

συνδυάζει το μοντέλο επικάλυψης και το μοντέλο στερεοτύπων. Σύμφωνα λοιπόν με 

αυτό το μοντέλο, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δηλώσει με μη αυτόματο τρόπο τους 

στόχους του (μοντέλο επικάλυψης) ή να επιλέξει μία ομάδα στόχων κατάλληλη για 

κάποια κατηγορία εκπαιδευόμενων πχ αρχάριος-προχωρημένος (μοντέλο στερεοτύπων). 

Η μονάδα προσαρμογής του Proper εφαρμόζει ένα σύνολο προκαθορισμένων 

κανόνων στο εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνα με το μοντέλο εκπαιδευόμενου, και 

προσφέρει προσαρμοστικό σχολιασμό των συνδέσμων και άμεση καθοδήγηση. Για 

παράδειγμα, μία έννοια θεωρείται γνωστή εάν ο εκπαιδευόμενος τη μελέτησε και το 

σκορ που αποθηκεύτηκε στο μοντέλο εκπαιδευόμενου είναι μεγαλύτερο από το 

απαιτούμενο σκορ που δηλώθηκε από τον διδάσκοντα κατά τη δημιουργία του 

συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου. Επίσης, μια έννοια θεωρείται γνωστή εάν ο 

εκπαιδευόμενος έχει δηλώσει ότι ήδη την γνωρίζει κατά τη δήλωση της προηγούμενης 

γνώσης του. Και στις δύο περιπτώσεις ένα ειδικό σύμβολο εμφανίζεται δίπλα από τον 

τίτλο του αντικειμένου προκειμένου να υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο 

θεωρείται γνωστό. Διαφορετικά σύμβολα χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να 

δηλώσουμε ότι ένας σύνδεσμος έχει ήδη προσπελαστεί από τον εκπαιδευόμενο, όταν 

ένας σύνδεσμος παραπέμπει σε υλικό που αποτελεί εκπαιδευτικό στόχο του 

εκπαιδευόμενου, ή όταν αποτελεί τον αμέσως επόμενο καταλληλότερο σύνδεσμο για 

μελέτη. Εκτός από τους προηγούμενους κανόνες, εφαρμόζονται και άλλοι που 

βασίζονται στο πρότυπο SCORM και αφορούν την αλληλουχία των αντικειμένων. Με 

τους κανόνες αυτούς υλοποιούνται οι τεχνικές της προσαρμοστικής απόκρυψης 

συνδέσμων και της προσαρμοστικής ταξινόμησης τους στον πίνακα περιεχομένων του 

μαθήματος.  

Για την αξιολόγηση του Proper χρησιμοποιήθηκε ένα πολύπλοκο μοντέλο 

διαμορφωτικής-αθροιστικής αξιολόγησης. Αρχικά εφαρμόστηκε η διαμορφωτική 

αξιολόγηση με συνεντεύξεις 2 ειδικών, 2 διδασκόντων και 2 φοιτητών. Από τα 

αποτελέσματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης προέκυψαν κάποιες αλλαγές που έπρεπε 

να γίνουν στο σύστημα ώστε να βελτιωθεί. Αφού υλοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες 

αλλαγές, εφαρμόστηκε η αθροιστική αξιολόγηση, έτσι ώστε να αξιολογηθεί το σύστημα 
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και ο βαθμός επίτευξης των αρχικών σκοπών του (Kazanidis & Satratzemi, 2010). Στο 

τελικό στάδιο της αξιολόγησης συμμετείχαν 64 φοιτητές, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, και 

διεξήχθησαν 5 δίωρες συνεδρίες. Με ποσοστά πάνω από 80% οι φοιτητές αξιολόγησαν 

θετικά την ευχρηστία και τη χρησιμότητα του συστήματος και δήλωσαν σίγουροι ότι θα 

ήθελαν να το ξαναχρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, από την ανάλυση των συνολικών χρόνων 

μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού προέκυψε το συμπέρασμα ότι η ομάδα που 

χρησιμοποίησε το Proper χρειάστηκε λιγότερο χρόνο για να μελετήσει το εκπαιδευτικό 

υλικό. 

 3.3.2 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

Στη βιβλιογραφία εμφανίζονται ερευνητικές προσπάθειες δημιουργίας νέων ΣΔΜ 

τα οποία όμως παράλληλα να μπορούν να αντιγράψουν μέρος της λειτουργίας των 

ΠΕΣΥ. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της συγκεκριμένης κατηγορίας, κυρίως 

λόγω της απήχησης του και της επιρροής του σε μετέπειτα ερευνητικές προσπάθειες 

αποτέλεσε το POLCA (Dung & Florea, 2012). Το POLCA είναι ένα ΣΔΜ που 

χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική ευφυών πρακτόρων και υπηρεσιών προκειμένου να 

προσαρμόσει το μάθημα σύμφωνα με το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου (Εικόνα 3-7).  

 
Εικόνα 3-7: Αρχιτεκτονική του POLCA (Dung & Florea, 2012) 

Τα μαθησιακά αντικείμενα στο POLCA οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

υπάρχει ποικιλία όσον αφορά τον τύπο τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 

διαφορετικές απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων. Κάθε μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να 

είναι 1 ή περισσότερες διαφάνειες PowerPoint, 1 ή περισσότερες εικόνες, 1 άσκηση 

πολλαπλής επιλογής, 1 άσκηση εισαγωγής κειμένου, 1 άσκηση προγραμματισμού 
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(δημιουργία σύντομου προγράμματος, τροποποίηση ενός προγράμματος ή εύρεση της 

εξόδου του), 1 ιστοσελίδα, 1 άρθρο, ή 1 βίντεο.  

Το μοντέλο μαθητύπων που εφαρμόζεται στο POLCA είναι το FSLSM. Για τη 

δημιουργία του μοντέλου εκπαιδευόμενου αρχικά χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο 

ILS. Προκειμένου να μπορεί όμως να επιτευχθεί η ενημέρωση του μοντέλου, κάθε 

μαθησιακό αντικείμενο αρχικά χαρακτηρίζεται με βάση τις κατηγορίες μαθητύπων για 

τις οποίες είναι καταλληλότερο. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η αυτόματη μέθοδος που 

βασίζεται στη βιβλιογραφία και περιγράφεται αναλυτικότερα στην υποενότητα 3.2.2. Η 

διαδικασία ενημέρωσης του μοντέλου διεξάγεται αυτόματα και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα.  

Η προσαρμογή επιτυγχάνεται αποκλειστικά με χρήση της τεχνικής 

προσαρμοστικής απόκρυψης συνδέσμων. Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία ή η 

ενημέρωση του μοντέλου εκπαιδευόμενου, το σύστημα παρουσιάζει στον εκπαιδευόμενο 

μόνο τα μαθησιακά αντικείμενα που έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλα για το 

μαθήτυπό του, αποκρύπτοντας τα υπόλοιπα. Μάλιστα προβάλλονται τα αντικείμενα που 

είναι κατάλληλα για ένα μαθήτυπο μόνο εάν η προτίμηση του εκπαιδευόμενου στη 

συγκεκριμένη διάσταση είναι μέτρια ή ισχυρή. Αν αντίθετα ο εκπαιδευόμενος εμφανίζει 

ασθενή προτίμηση τότε τα αντίστοιχα μαθησιακά αντικείμενα αποκρύπτονται. Για 

παράδειγμα, εάν ο εκπαιδευόμενος είναι οπτικός με μέτρια ή ισχυρή προτίμηση τότε τα 

βίντεο προσφέρονται σε αυτόν. Αν όμως είναι οπτικός αλλά η συγκεκριμένη του 

προτίμηση είναι ασθενής, τότε τα βίντεο αποκρύπτονται από αυτόν. Σε περίπτωση που 

κατά την ενημέρωση του μοντέλου τροποποιηθεί μία τιμή του μαθήτυπου τότε το 

μάθημα αναπροσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται στο νέο μαθήτυπό του. 

Ένα άλλο σύστημα που εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία είναι το 

ADAPTAPlan (Baldiris et al., 2008). Κύριο μέλημα των δημιουργών του ήταν να μην 

επιβαρύνουν με πρόσθετο έργο τον διδάσκοντα τόσο όσον αφορά τη λειτουργία του 

συστήματος όσο και τη δημιουργία του μαθήματος. Το ADAPTAPlan χρησιμοποιεί ένα 

σύνθετο μοντέλο εκπαιδευόμενου το οποίο αποθηκεύει το μαθήτυπο του 

εκπαιδευόμενου σύμφωνα με το FSLSM, την γνώση για καθένα από τους 

εκπαιδευτικούς στόχους σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom και το επίπεδο 

συνεργατικής συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου. Η προσαρμογή στο σύστημα αυτό 

γίνεται με δύο τρόπους: τη δημιουργία εξατομικευμένων μονοπατιών μάθησης και την 

παροχή δυναμικών συστάσεων στους χρήστες κατά τη μελέτη. Κυριότερο μειονέκτημα 
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του συστήματος αποτελεί το γεγονός ότι η ανίχνευση του μαθήτυπου ενός 

εκπαιδευόμενου γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ερωτηματολογίου στην αρχή του 

μαθήματος.    

 3.3.3 Επεκτάσεις του Moodle 

Η διαφορά των συστημάτων αυτής της κατηγορίας με την προηγούμενη είναι ότι 

σε αυτά δεν αναπτύχθηκε ένα νέο ΣΔΜ, αλλά χρησιμοποιήθηκε ένα ισχυρό και 

διαδεδομένο ΣΔΜ που αναμφίβολα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στον 

εκπαιδευόμενο. Η πρώτη αλλά και κυριότερη ερευνητική προσπάθεια παροχής 

προσαρμοστικότητας μέσω του Moodle, ήταν αυτή που έγινε από την Graf (2007). 

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, υλοποιήθηκαν τρεις επεκτάσεις του Moodle σε 

php με αποτέλεσμα η αρχιτεκτονική του συστήματος να είναι αυτή που φαίνεται στην 

Εικόνα 3-8.  

 

Εικόνα 3-8: Επεκτάσεις στην αρχιτεκτονική του Moodle για την παροχή 

προσαρμοστικών μαθημάτων (Graf, 2007) 

 

Η Graf επέλεξε να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με το μαθήτυπο 

του εκπαιδευόμενου. Το μοντέλο μαθητύπων το οποίο επιλέχθηκε ήταν το FSLSM. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί το μοντέλο εκπαιδευόμενου, ο εκπαιδευόμενος αρχικά 

καλείται να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο ILS (Εικόνα 3-8). Τα αποτελέσματα του 

ILS, τα οποία εκφράζουν το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου, αποθηκεύονται στη 

συνέχεια στο μοντέλο εκπαιδευόμενου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι 

παρόλο που το μοντέλο που υιοθετήθηκε ήταν το FSLSM, αγνοήθηκε εντελώς κατά την 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού η διάσταση οπτικός/λεκτικός του FSLSM. Η 
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συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή της Graf οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη 

τέτοιου είδους υλικού είναι χρονοβόρα (Graf, 2007). Η θεώρηση αυτή ελλοχεύει 

κινδύνους καθώς δεν υπάρχει πλήρης εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

μπορεί να οδηγηθούμε σε εσφαλμένα αποτελέσματα.  

Για τη σχεδίαση της δομής του μαθήματος, η Graf χρησιμοποίησε ένα μοντέλο το 

οποίο βασίστηκε στην υπόθεση ότι κάθε μάθημα στο Moodle αποτελείται από ένα ή 

περισσότερα κεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από μία ή περισσότερες 

μαθησιακές μονάδες. Κάθε μαθησιακή μονάδα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα 

μαθησιακά αντικείμενα τα οποία μπορεί να προέρχονται από έναν από τους διαθέσιμους 

τύπους του Moodle: αντικείμενα περιεχομένου, περιγράμματα μαθήματος, 

παραδείγματα, τεστ αυτοαξιολόγησης, ασκήσεις, κουίζ και φόρουμ. Ο εκπαιδευτής 

πρέπει κατά τη δημιουργία των διαφόρων μαθησιακών αντικειμένων να προσθέτει σε 

αυτά διάφορα μεταδεδομένα που αφορούν τον λεπτομερέστερο προσδιορισμό τους, 

όπως είναι για παράδειγμα αυτά που αφορούν τον ακριβή τύπο τους καθώς και το αν 

σχετίζονται οι ερωτήσεις με γενικές έννοιες ή με λεπτομέρειες κάποιας έννοιας. Η 

μονάδα προσαρμογής (adaptation module) λαμβάνει υπόψη το μοντέλο εκπαιδευόμενου 

και εφαρμόζει κάποιους προκαθορισμένους κανόνες στο μαθησιακό υλικό έτσι ώστε να 

προκύψει το προσαρμοσμένο μάθημα, το οποίο είναι αυτό που προσφέρεται τελικά στον 

εκπαιδευόμενο.   

Κάθε κεφάλαιο (ενότητα) του μαθήματος περιλαμβάνει ένα περίγραμμα στην 

αρχή, το οποίο παρουσιάζει τα περιεχόμενα του κεφαλαίου, και τα συμπεράσματα στο 

τέλος τα οποία συνοψίζουν τα σημαντικότερα σημεία του κεφαλαίου. Τα 

χαρακτηριστικά προσαρμογής που χρησιμοποιήθηκαν από τη Graf περιλαμβάνουν την 

σειρά εμφάνισης των παραδειγμάτων, των ασκήσεων και των τεστ αυτοαξιολόγησης και 

το αν όλα αυτά θα προβάλλονται πριν από τα αντικείμενα περιεχομένου, μετά από αυτά 

ή και στα δύο σημεία. Άλλα χαρακτηριστικά προσαρμογής αποτέλεσαν η σειρά 

εμφάνισης των περιγραμμάτων και των συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, τα 

περιγράμματα του μαθήματος μπορούν να παρουσιαστούν είτε μία φορά πριν από τα 

αντικείμενα περιεχομένου (θεωρία) είτε ενδιάμεσα σε αυτά ώστε να προσφέρουν στους 

εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα επισκόπησης της συνολικής εικόνας του κεφαλαίου. Με 

βάση όλα τα παραπάνω η Graf πρότεινε τη δημιουργία ενός πίνακα προσαρμογής που θα 

αποτελείται από μία γραμμή για κάθε χαρακτηριστικό προσαρμογής και μία στήλη για 

κάθε πιθανή τιμή του μαθήτυπου. Κάθε κελί του πίνακα συμπληρώνεται με την τιμή 
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«+1» εάν το αντίστοιχο χαρακτηριστικό προσαρμογής υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο 

μαθήτυπο, με «-1» αν το χαρακτηριστικό πρέπει να αποφεύγεται ή με «0» αν δεν 

υπάρχει καμία συσχέτιση. Για κάθε χαρακτηριστικό αθροίζονται οι κατάλληλες με βάση 

το μαθήτυπο τιμές, αφού πρώτα ληφθεί υπόψη ως βάρος η ισχύς του μαθήτυπου του 

εκπαιδευόμενου η οποία ανάλογα με το αν είναι ισχυρή, μέτρια ή ισορροπημένη 

αντιστοιχίζεται με τις τιμές 2, 1 ή 0 αντίστοιχα (Graf, 2007). Η τελική σειρά εμφάνισης 

των μαθησιακών αντικειμένων γίνεται με φθίνουσα σειρά κατάταξης τους με βάση τις 

τιμές που υπολογίστηκαν για καθένα από αυτά. Η προτεινόμενη σειρά εμφάνισης και, 

κατά επέκτασης, μελέτης των αντικειμένων λειτουργεί ως σύσταση και η εφαρμογή της 

δεν είναι υποχρεωτική.  

Ένα παράδειγμα του τρόπου διαφοροποίησης της δομής ενός κεφαλαίου για δύο 

διαφορετικούς μαθήτυπους φαίνεται στην Εικόνα 3-9. Όπως είναι ήδη γνωστό από τη 

θεωρία του μοντέλου (Felder & Silverman, 1988), σχετικά με την διάσταση 

ενεργητικός/στοχαστικός του FSLSM, οι ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι κατανοούν 

καλύτερα τις πληροφορίες όταν κάνουν κάτι με αυτές όπως το να τις συζητάνε, να τις 

εξηγούν σε άλλους ή να τις εφαρμόζουν. Για το λόγο αυτό επιθυμούν πρώτα να έρχονται 

σε επαφή με ασκήσεις και έπειτα με λυμένα παραδείγματα και θεωρία ενώ η αντίθετη 

ακριβώς σειρά είναι αυτή που προτιμάται από τους στοχαστικούς εκπαιδευόμενους. Στην 

Εικόνα 3-9 φαίνονται δύο διαφορετικές δομές του ίδιου μαθήματος (Adaptive course 1 

και Adaptive course 2). Στο πρώτο μάθημα παρατηρούμε ότι προτείνονται ως 

καταλληλότερα προς μελέτη στον εκπαιδευόμενο τα λυμένα παραδείγματα και η θεωρία 

και έπειτα οι ασκήσεις. Επομένως, με βάση την ανάλυση του μοντέλου που προηγήθηκε, 

η συγκεκριμένη δομή του μαθήματος θα ταίριαζε περισσότερο σε έναν στοχαστικό 

εκπαιδευόμενο. Αντίθετα, στο δεύτερο μάθημα προτείνονται ως καταλληλότερες οι 

ασκήσεις και στη συνέχεια η θεωρία, γεγονός που συμβαδίζει με τις μαθησιακές 

προτιμήσεις ενός ενεργητικού εκπαιδευόμενου.  

Στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος συμμετείχαν 235 προπτυχιακοί 

φοιτητές σε πανεπιστήμιο της Αυστρίας. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για 7 εβδομάδες 

στα πλαίσια ενός μαθήματος αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, κατά το χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007. Το μάθημα αποτελούνταν από μία διάλεξη 

και ένα πρακτικό μέρος ανά εβδομάδα. Το πρακτικό μέρος του μαθήματος 

προσφέρονταν μέσω του Moodle. Για την αξιολόγηση της επίδοσης τους, οι φοιτητές 

έπρεπε να υποβάλουν 5 εργασίες και να συμμετέχουν στην τελική εξέταση του 
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μαθήματος. Μετά την εγγραφή τους στο Moodle οι φοιτητές καλούνταν να απαντήσουν 

στο ILS. Στη συνέχεια με βάση τα αποτελέσματά τους κατατάσσονταν αυτόματα σε μία 

από τις τρεις διαθέσιμες ομάδες. Στους μαθητές της πρώτης ομάδας το μάθημα 

παρουσιαζόταν σύμφωνα με το μαθήτυπο τους, ενώ αντίθετα σε αυτούς της δεύτερης 

ομάδας παρουσιαζόταν με τρόπο που δεν ήταν σύμφωνος με το μαθήτυπο τους. Τέλος, 

στην τρίτη ομάδα το μάθημα παρουσιαζόταν χωρίς καμία προσαρμογή. Από τη 

στατιστική ανάλυση των πειραματικών δεδομένων προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι 

φοιτητές της πρώτης ομάδας μελέτησαν κατά μέσο όρο λιγότερο από τους φοιτητές των 

άλλων ομάδων, αλλά κατάφεραν να επιτύχουν ανάλογες επιδόσεις τόσο στις ασκήσεις 

όσο και στην τελική εξέταση. Επομένως, σύμφωνα με τη Graf (2007), η χρήση του 

προτεινόμενου συστήματος διευκόλυνε τη μαθησιακή τους εμπειρία. 

 

Εικόνα 3-9: Γενική δομή ενός κεφαλαίου σε ένα προσαρμοστικό μάθημα του 

Moodle (Graf & Kinshuk, 2007) 

 

Οι Liyanage, Gunawardena & Hirakawa (2014), επηρεασμένοι από την 

παραπάνω προσέγγιση της Graf, χρησιμοποίησαν το Moodle και πρόσθεσαν σε αυτό 

τρεις πράκτορες προκειμένου να ανιχνεύεται ο μαθήτυπος των εκπαιδευόμενων και να 

προσαρμόζεται κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκαν ο 

πράκτορας παρακολούθησης μαθήτυπου και δημιουργίας μοντέλου εκπαιδευόμενου 

(learning style monitoring and learning profile creation agent - LLA), ο πράκτορας 

προτάσεων του ειδικού (expert recommendation agent - ERA) και ο πράκτορας 

προσαρμοστικής παρουσίασης περιεχομένου και βελτίωσης της διεπαφής (adaptive 
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content presentation and interface enhancement agent - AIA). Η αρχιτεκτονική του 

συγκεκριμένου συστήματος φαίνεται στην Εικόνα 3-10.   

Ο πράκτορας LLA υλοποιεί τρεις διαφορετικές λειτουργίες του συστήματος. Η 

πρώτη λειτουργία είναι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ILS από τους χρήστες 

προκειμένου να ανιχνευθεί ο μαθήτυπος τους σύμφωνα με το FSLSM, καθώς επίσης και 

η αποθήκευση των αποτελεσμάτων σε ένα νέο πίνακα της βάσης δεδομένων του Moodle. 

Η δεύτερη λειτουργία είναι η εφαρμογή προκαθορισμένων κανόνων στα δεδομένα που 

έχουν καταγραφεί στο σύστημα σχετικά με τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου, 

προκειμένου να ανιχνευθεί αυτόματα ο μαθήτυπός του. Η μεθοδολογία που 

ακολουθείται για την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου είναι αυτή που προτάθηκε από 

τους Dung & Florea (2012) και η οποία περιγράφεται στην υποενότητα 3.2.2. Η τρίτη 

λειτουργία του πράκτορα LLA, που είναι και η μεγαλύτερη καινοτομία του συστήματος, 

είναι η γραφική αναπαράσταση του μαθήτυπου κάθε εκπαιδευόμενου. Ο καθηγητής έχει 

τη δυνατότητα να ορίσει, μέσω του ERA, άνω και κάτω τιμή κατωφλίου για την 

ενασχόληση με κάθε δραστηριότητα του Moodle, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για 

την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου του κάθε εκπαιδευόμενου. Μόλις δημιουργηθεί 

το προφίλ του εκπαιδευόμενου με βάση το μαθήτυπό του, ο πράκτορας AIA προτείνει το 

εκπαιδευτικό υλικό που είναι καταλληλότερο για μελέτη από τον κάθε εκπαιδευόμενο.                  

 

Εικόνα 3-10: Αρχιτεκτονική προτεινόμενου συστήματος (Liyanage, Gunawardena 

& Hirakawa, 2014) 

Για κάθε μαθήτυπο του FSLSM οι δημιουργοί του συστήματος έχουν 

δημιουργήσει ένα πίνακα που περιλαμβάνει τους προτεινόμενους τύπους μαθησιακών 

αντικειμένων. Με βάση το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου, όπως έχει αποθηκευτεί στο 

μοντέλο εκπαιδευόμενου, το σύστημα προτείνει τα καταλληλότερα μαθησιακά 
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αντικείμενα στον εκπαιδευόμενο δίνοντας βαρύτητα σε αυτά που ταιριάζουν με το 

μαθήτυπο που έχει μεγαλύτερη ισχύ. Για παράδειγμα, εάν για τη διάσταση 

ενεργητικός/στοχαστικός ένας φοιτητής έχει ανιχνευθεί ως μέτρια ενεργητικός και 

αδύναμα στοχαστικός τότε το υλικό που θα του προταθεί είναι αυτό που ταιριάζει σε 

έναν ενεργητικό εκπαιδευόμενο. Εάν παρατηρηθεί ισοδυναμία στις δύο τιμές της 

διάστασης τότε η συγκεκριμένη διάσταση αγνοείται. Η προσαρμογή λοιπόν 

επιτυγχάνεται στο συγκεκριμένο σύστημα αποκλειστικά με χρήση της τεχνικής 

προσαρμοστικής απόκρυψης συνδέσμων.   

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου συστήματος διεξήχθησαν 2 πιλοτικές 

έρευνες σε πανεπιστημιακό τμήμα της Σρι Λάνκα. Στην πρώτη έρευνα συμμετείχαν 22 

φοιτητές που εγγράφηκαν προκειμένου να παρακολουθήσουν το μάθημα «Εισαγωγή 

στην Επιστήμη της Πληροφορίας» ενώ στη δεύτερη συμμετείχαν 80 φοιτητές. Το 

μάθημα είχε διάρκεια 14 εβδομάδων. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις και επιλέχθηκε έτσι ώστε να υπάρχει ποικιλία στη 

μορφή του. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε κείμενο, διαφάνειες, βίντεο και αρχεία 

ήχου προκειμένου να καλύπτονται οι μαθησιακές προτιμήσεις όλων των φοιτητών. 

Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι κύριο αντικείμενο της έρευνας 

αποτέλεσε η ακρίβεια του μηχανισμού πρόβλεψης του μαθήτυπου (Πίνακας 3-2) και όχι 

η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού προσαρμογής.  

Ο Surjono (2014), στην προσπάθεια του να επεκτείνει τις δυνατότητες του 

Moodle, δεν βασίστηκε σε ένα μόνο μοντέλο μαθητύπων αλλά χρησιμοποίησε μία 

διάσταση του μοντέλου VAK και μία του FSLSM. Η ανίχνευση του μαθήτυπου γίνεται 

στην αρχή του μαθήματος με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου και τα 

αποτελέσματα δεν ενημερώνονται δυναμικά σε κανένα σημείο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ο διδάσκων θα πρέπει να δημιουργήσει διαφορετικό υλικό για καθένα από 

τους έξι πιθανούς μαθήτυπους, γεγονός που αναμφίβολα αυξάνει τον εργασιακό φόρτο 

του. Στη συνέχεια το σύστημα εμφανίζει στον εκπαιδευόμενο μόνο το υλικό που είναι 

κατάλληλο για το μαθήτυπό του. 

Οι Despotović-Zrakić et al. (2012) ανέπτυξαν ένα εργαλείο για την προσαρμογή 

του εκπαιδευτικού υλικού στο Moodle σύμφωνα με το μαθήτυπο των εκπαιδευόμενων. 

Για την ανίχνευση των μαθήτυπων εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος συσταδοποίησης K-

means, όπως περιγράφηκε στην υποενότητα 3.2.1. Οι εκπαιδευόμενοι κατατάχθηκαν σε 

μία από τις τρεις συστάδες που δημιουργήθηκαν, με βάση τη συμπεριφορά τους κατά τη 



 

56 

χρήση του συστήματος για μια δοκιμαστική περίοδο μίας εβδομάδας. Το εκπαιδευτικό 

υλικό ήταν το ίδιο ακριβώς για όλους τους εκπαιδευόμενους και η μόνη διαφορά ήταν 

ότι άλλαζε ο τρόπος οργάνωσης του σύμφωνα με το μαθήτυπο του κάθε 

εκπαιδευόμενου. Στην πειραματική αξιολόγηση του συστήματος έλαβαν μέρος 318 

προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, χωρισμένοι σε δύο ομάδες 

που αποτελούνταν από 218 και 100 φοιτητές αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα των τελικών 

εξετάσεων έδειξαν ότι το ποσοστό επιτυχίας ήταν αυξημένο για τους φοιτητές που 

χρησιμοποίησαν το σύστημα και μάλιστα, οι βαθμοί τους ήταν μεγαλύτεροι σε σχέση με 

τους βαθμούς των φοιτητών που δεν το χρησιμοποίησαν. Βασικό μειονέκτημα του 

συστήματος αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα δυναμικής ενημέρωσης 

των συστάδων και η όποια αλλαγή θα πρέπει να γίνει από το διδάσκοντα με μη αυτόματο 

τρόπο. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει το έργο του και μειώνει την ευελιξία του 

συστήματος. 

Το LearnFit (Bachari, Abelwahed & Adnani, 2011) αποτελεί μια προσπάθεια 

επέκτασης του Moodle η οποία έχει ως στόχο να συστήνει χρήσιμο και ενδιαφέρον 

εκπαιδευτικό υλικό στους εκπαιδευόμενους ανάλογα με το μαθήτυπο τους. Το μοντέλο 

μαθητύπων που χρησιμοποιείται στο LearnFit είναι το Myers-Briggs Type Indicator 

(MBTI). Για την ανίχνευση του μαθήτυπου χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του 

μοντέλου, το οποίο καλείται να συμπληρώσει ο εκπαιδευόμενος κατά την πρώτη του 

είσοδο στο σύστημα. Η δυναμική ενημέρωση των μαθητύπων επιτεύχθηκε με τη βοήθεια 

των δικτύων Bayes. Η πιλοτική αξιολόγηση του συστήματος έγινε από 48 

μεταπτυχιακούς φοιτητές πληροφορικής και διήρκησε 8 εβδομάδες. Το βασικό 

ερευνητικό ερώτημα αποτέλεσε το κατά πόσο η χρήση του συστήματος βελτιώνει την 

επίδοση των φοιτητών. Για το σκοπό αυτό αξιολογήθηκε η επίδοσή τους σε 60 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που υπάρχουν μέσα στο LearnFit. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η χρήση του συστήματος οδηγεί σε στατιστικά σημαντική αύξηση του μέσου 

όρου της επίδοσης των φοιτητών. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι οι δημιουργοί του συστήματος 

ομολογούν την πολυπλοκότητα του και την επιβάρυνση που προκαλεί στο διδάσκοντα 

(Bachari, Abelwahed & Adnani, 2011).  

 3.3.4 Άλλα συστήματα 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συστήματα που με βάση τα χαρακτηριστικά 

τους δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις προηγούμενες. Στην πλειοψηφία τους 
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πρόκειται για συστήματα διδασκαλίας κάποιου συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου 

και ίσως για αυτό δεν γνώρισαν ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση.   

Οι Cha et al.(2006) ανέλυσαν τα δεδομένα της συμπεριφοράς του 

εκπαιδευόμενου με δέντρα απόφασης και κρυπτομαρκοβιανά μοντέλα προκειμένου να 

εξάγουν το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου. Στη συνέχεια, με βάση το μαθήτυπο του, 

προσάρμοσαν ανάλογα την διεπαφή του εκπαιδευτικού συστήματος που 

χρησιμοποίησαν.  

Οι Ozpolat & Akar (2009) ανέπτυξαν ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί το 

FSLSM και δημιουργεί αρχικά έναν πίνακα με το προφίλ του εκπαιδευόμενου μέσω μιας 

μονάδας μετατροπής λέξεων-κλειδιά. Έπειτα, το προφίλ εκπαιδευόμενου 

χρησιμοποιείται ως είσοδος σε μία μονάδα συσταδοποίησης που χρησιμοποιεί τον 

αλγόριθμο NBTree σε συνδυασμό με ένα δυαδικό κατηγοριοποιητή σχετικότητας.   

Το Protus (Klasnja-Milicevic et al., 2011) είναι ένα σύστημα που αναγνωρίζει 

διαφορετικά πρότυπα μαθητύπων και συνηθειών του εκπαιδευόμενου, μέσω της 

εφαρμογής αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων στα δεδομένα χρήσης που έχουν 

καταγραφεί στη βάση του συστήματος. Αρχικά χρησιμοποιεί το ILS για να γίνει η 

ανίχνευση του μαθήτυπου. Στη συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία των συστάδων 

(clusters) με βάση το μαθήτυπο των εκπαιδευόμενων και με την εφαρμογή του 

αλγορίθμου AprioriAll, ανακαλύπτονται τα πρότυπα συμπεριφοράς για κάθε 

εκπαιδευόμενο. Με βάση την αξιολόγηση των συχνότερων ενεργειών των 

εκπαιδευόμενων το σύστημα δημιουργεί συστάσεις προς τον εκπαιδευόμενο όσον αφορά 

το εκπαιδευτικό υλικό. Στην πιλοτική αξιολόγηση του Protus συμμετείχαν 440 

πρωτοετείς φοιτητές πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Νόβισαντ. Τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης έδειξαν ότι η  προσαρμογή με βάση το μαθήτυπο μείωσε αισθητά τον 

απαιτούμενο χρόνο μελέτης και ολοκλήρωσης του μαθήματος.     

Οι Tseng et al. (2008) δημιούργησαν ένα προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα 

για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση το οποίο λάμβανε 

υπόψη το μαθήτυπο των μαθητών και το επίπεδο δυσκολίας του εκπαιδευτικού υλικού. 

Οι Hsieh et al. (2011) ανέπτυξαν ένα προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε από φοιτητές σε μαθήματα οικολογίας και το οποίο χρησιμοποιεί τους 

μαθήτυπους προκειμένου να κατασκευάσει το μοντέλο εκπαιδευόμενου.  

Το Oscar CITS (Latham, Crockett & McLean, 2014) είναι ένα ευφυές σύστημα 

διδασκαλίας που χρησιμοποιεί μία διεπαφή φυσικής γλώσσας που δίνει στους 
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εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να δομήσουν τη γνώση τους μέσω της συζήτησης. 

Στόχος του συστήματος είναι να μιμηθεί τον διδάσκοντα μέσω της δυναμικής 

ανίχνευσης του μαθήτυπου των εκπαιδευόμενων και της προσαρμογής σε αυτό, ενώ 

γίνεται η αλληλεπίδραση με ένα διαλογικό εγχειρίδιο. Ο αλγόριθμος προσαρμογής που 

χρησιμοποιείται συνδυάζει το βάρος κάθε μαθησιακής προτίμησης, σύμφωνα με το 

FSLSM, με το διαθέσιμο προσαρμοστικό εκπαιδευτικό υλικό για κάθε ερώτηση, 

προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή απάντηση. Προκειμένου να ελεγχθεί η 

αποδοτικότητα και η ευχρηστία του, το OSCAR χρησιμοποιήθηκε σε μάθημα εκμάθησης 

της SQL σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου 

του Μάντσεστερ. Στην έρευνα συμμετείχαν 72 φοιτητές οι οποίοι αξιολόγησαν ιδιαίτερα 

θετικά την ευχρηστία του συστήματος και την εμπειρία τους με αυτό. Πέραν αυτού, η 

έρευνα έδειξε ότι η χρήση του συστήματος και η προσαρμογή της διαδικασίας σύμφωνα 

με το μαθήτυπο, βελτίωσε το βαθμό στην τελική εξέταση κατά 3% και στα τεστ του 

ίδιου του συστήματος κατά 12%.    

Οι Cabada, Estrada & García (2011) ανέπτυξαν το EDUCA, ένα μαθησιακό 

περιβάλλον Web 2.0 για τη συστηματοποίηση της δημιουργίας προσαρμοστικών και 

ευφυών συστημάτων διδασκαλίας. Σύμφωνα με τη μέθοδο τους, η κατασκευή ενός νέου 

εκπαιδευτικού συστήματος (προσαρμοστικού ή ευφυούς) αποτελείται από τρία στάδια. 

Κατά το πρώτο στάδιο δημιουργείται μια δενδρική δομή του συστήματος από τον 

διδάσκοντα. Σε αυτήν τη δομή καθορίζονται οι γενικές πληροφορίες του μαθήματος 

(τίτλος, περιγραφή κλπ), ονόματα μονάδων, ενώ για κάθε υπομονάδα καθορίζεται το 

όνομα, τα μεταδεδομένα και τα προαπαιτούμενα για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να έχει 

πρόσβαση σε αυτήν. Στο δεύτερο στάδιο, ο διδάσκων εισάγει στη δενδρική δομή 

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι χαρακτηρισμένο με τα κατάλληλα μεταδεδομένα ώστε 

να μπορεί να γίνει στη συνέχεια η προσαρμογή για κάθε μαθήτυπο. Το EDUCA 

προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μπορούν και οι ίδιοι να 

προσθέσουν εκπαιδευτικό υλικό που βρήκαν στο διαδίκτυο. Στο τρίτο στάδιο και αφού 

έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του συστήματος, ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να 

εξάγει το σύστημα σε μορφή κατάλληλη ώστε να χρησιμοποιηθεί σε κινητές συσκευές. 

Το αρχείο που εξάγεται συμπεριλαμβάνει τρία στοιχεία: ένα XML αρχείο που 

αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό υλικό, μία μηχανή πρόβλεψης τρόπων πλοήγησης και ένα 

νευρωνικό δίκτυο κατάλληλο για τη δυναμική ανίχνευση των μαθητύπων σύμφωνα με το 

FSLSM.  
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 3.4  Σύνοψη κεφαλαίου 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες και συστήματα με βάση τα 

ευρήματα της βιβλιογραφίας σχετικά με την κατασκευή του μοντέλου εκπαιδευόμενου, 

την ανίχνευση των μαθητύπων και τις τεχνικές προσαρμογής που έχουν χρησιμοποιηθεί 

σε εκπαιδευτικά συστήματα. Αρχικά παρουσιάζονται οι δύο προσεγγίσεις όσον αφορά 

την κατασκευή και ενημέρωση του μοντέλου εκπαιδευόμενου και οι οποίες βασίζονται 

στη γνώση ή τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

συστήματα των δύο κατηγοριών. Ακολουθεί περιγραφή των τεχνικών αυτόματης 

ανίχνευσης του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου και οι οποίες μπορεί να είναι 

οδηγούμενες από τα γεγονότα ή να βασίζονται στη βιβλιογραφία. Παρουσιάζονται 

ερευνητικές προσπάθειες και των δύο κατηγοριών και στη συνέχεια περιγράφεται ένας 

τρόπος σύγκρισης των διαφόρων μεθόδων, μέσω του υπολογισμού της ακρίβειας τους. 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση εκπαιδευτικών συστημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να προσαρμόζεται η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα 

με το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 3-3.    

Πίνακας 3-3: Αποτελέσματα βιβλιογραφικής ανασκόπησης στο χώρο της 

προσαρμοστικής μάθησης 
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Τύπος  ΠΕΣΥ ΠΕΣΥ ΣΔΜ ΣΔΜ ΣΔΜ ΣΔΜ 

Μοντέλο 

εκπαιδευόμενου 

      

Βασίζεται σε γνώση  √     √ 

Βασίζεται σε 

συμπεριφορά 

 √ √ √ √ √ 

Δυναμική ενημέρωση 

μοντέλου  

√ √  √ √ √ 

Στατική ενημέρωση 

μοντέλου 

  √    
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Μοντέλο μαθητύπων Honey & 

Mumford 

ULSM FSLSM FSLSM FSLSM FSLSM 

Προηγούμενη γνώση √     √ 

Εκπαιδευτικοί στόχοι √     √ 

Προσαρμοστική 

παρουσίαση 

      

Προσαρμογή μορφής √ √ √ √ √ √ 

Ανάπτυξη κειμένου  √ √     

Διαφοροποίηση 

τμημάτων κειμένου 

√ √     

Προσαρμοστική 

πλοήγηση  

      

Άμεση καθοδήγηση √     √ 

Σχολιασμός συνδέσμων √ √    √ 

Απόκρυψη συνδέσμων √      

Ταξινόμηση 

συνδέσμων 

 √ √ √ √ √ 

Δημιουργία συνδέσμων  √ √    
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 4 Εισαγωγή Προσαρμοστικότητας στο Moodle 

 4.1  Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχεδίαση και η λειτουργία του συστήματος 

που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στα προηγούμενα κεφάλαια, αποφασίστηκε ότι είναι προτιμότερη η 

χρησιμοποίηση ενός διαδεδομένου ΣΔΜ, όπως είναι το Moodle, και η προσπάθεια 

ενσωμάτωσης τεχνικών προσαρμοστικότητας σε αυτό, παρά η υλοποίηση ενός νέου 

συστήματος ΠΕΣΥ.  

Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) 

είναι ένα ΣΔΜ (LMS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών μαθημάτων από απόσταση είτε για μικτή μάθηση, δρώντας επικουρικά για 

παράδειγμα σε ένα μάθημα ενός πανεπιστημιακού τμήματος και παρέχοντας μέσω αυτού 

επιπλέον υλικό και δραστηριότητες. Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin 

Dougiamas ως τμήμα της διδακτορικής του διατριβής, έχοντας ως υπόβαθρο τη θεωρία 

του κοινωνικού εποικοδομητισμού. Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό 

ανοικτού κώδικα (κάτω από την GNU Public License) και μπορεί να τρέξει σε 

οποιοδήποτε σύστημα υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με 

πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων (ιδιαίτερα MySQL). Μέχρι στιγμής, με βάση τα 

επίσημα στατιστικά, το Moodle χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο 

τον κόσμο, υπάρχουν πάνω από 80000 καταχωρημένες ιστοσελίδες που το 

χρησιμοποιούν για την υποστήριξη περισσότερων από 12000000 μαθημάτων και στα 

οποία είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 100000000 χρήστες. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω 

στοιχεία, η συγκεκριμένη σχεδιαστική επιλογή διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα: 

1. Συνδυάζει τα εργαλεία και τις δυνατότητες ενός ισχυρού ΣΔΜ, όπως είναι το 

Moodle, με το βασικότερο πλεονέκτημα των ΠΕΣΥ που είναι η 

χρησιμοποίηση τεχνικών προσαρμογής. 

2. Το Moodle είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα που μπορεί ελεύθερα να 

χρησιμοποιηθεί και να επεκταθεί.   

3. Επιτρέπει την ανάπτυξη κάθε νέας εφαρμογής ως επέκταση γραμμένη σε 

php, γεγονός που καθιστά εύκολη την εγκατάσταση και τη χρήση της.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_Public_License&action=edit&redlink=1
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4. Το Moodle είναι το πιο διαδεδομένο ΣΔΜ με ένα συνεχή ρυθμό αύξησης. 

Υποστηρίζεται από μία μεγάλη κοινότητα χρηστών, γεγονός που βοηθά στη 

συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του.  

Έπειτα από την προαναφερθείσα επιλογή του Moodle και προκειμένου να 

σχεδιαστεί η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος, επιχειρήθηκε να 

απαντηθούν όσα από τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας διατριβής μπορούν να 

συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας ως βάση τα 

ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν στην υποενότητα 1.1, τα ερευνητικά 

ερωτήματα τα οποία πραγματεύεται το παρόν κεφάλαιο της διατριβής είναι τα εξής:   

(1) Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση των μαθητύπων με ακρίβεια 

στο Moodle; 

(2) Ένα ΣΔΜ μπορεί να προσαρμόσει την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα 

τόσο με τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου όσο και με τη γνώση του;  

(3) Είναι εφικτό ο μηχανισμός προσαρμογής να μην εξαρτάται από τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε ΣΔΜ και να μην επιβαρύνει σημαντικά τον 

καθηγητή; 

Για να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της διατριβής, μελετήθηκε η 

θεωρία του FSLSM, καθορίστηκαν τα κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς και 

ακολουθήθηκε η διαδικασία που παρουσιάζεται αναλυτικά στην υποενότητα 4.5. Προς 

απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, δημιουργήθηκε ένα υβριδικό μοντέλο 

εκπαιδευόμενου στο οποίο αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικές με τη συμπεριφορά και 

τη γνώση του εκπαιδευόμενου. Οι αντίστοιχες τεχνικές προσαρμογής που 

χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται στην υποενότητα 4.7. Τέλος, για να απαντηθεί το 

τρίτο ερευνητικό ερώτημα, λήφθηκε ιδιαίτερη μέριμνα καθ’ όλη τη διάρκεια σχεδιασμού 

και υλοποίησης του προτεινόμενου συστήματος ώστε να αξιοποιούνται χαρακτηριστικά 

που είναι κοινά στα περισσότερα ΣΔΜ. Επίσης, κύριο μέλημα μας αποτέλεσε το να μην 

απαιτούνται ιδιαίτερα πολλές ενέργειες από τον καθηγητή προκειμένου να επιτευχθεί η 

προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.     

 4.2  Αρχιτεκτονική συστήματος 

Έχοντας ως δεδομένη την σχεδιαστική επιλογή της επέκτασης του Moodle και 

την εισαγωγή στοιχείων προσαρμοστικότητας σε αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η 

προσπάθεια τροποποίησης της αρχιτεκτονικής και κατά συνέπεια του τρόπου 
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λειτουργίας του, ώστε να προσεγγίζει την αρχιτεκτονική των ΠΕΣΥ. Προκειμένου να 

επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος πρέπει το Moodle να περιλαμβάνει μία μονάδα 

δημιουργίας και ενημέρωσης του μοντέλου εκπαιδευόμενου και μία μονάδα 

προσαρμογής. Η αρχιτεκτονική του συστήματος φαίνεται στην Εικόνα 4-1.   

     

Εικόνα 4-1: Αρχιτεκτονική συστήματος 

Προκειμένου να είναι εφικτή η κατά το δυνατόν πληρέστερη μοντελοποίηση του 

εκπαιδευόμενου αποφασίστηκε το μοντέλο εκπαιδευόμενου να βασίζεται τόσο στη 

γνώση όσο και στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. Αν και στη βιβλιογραφία 

παρουσιάζονται και άλλα τέτοια «υβριδικά» συστήματα (Kazanidis & Satratzemi, 2009), 

σε κανένα από αυτά δεν γίνεται δυναμική ενημέρωση του μοντέλου και για τη γνώση 

αλλά και για τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. Αντίθετα, στο προτεινόμενο σύστημα 

ο υβριδικός χαρακτήρας διατηρείται τόσο στη μονάδα στατικής μοντελοποίησης 

εκπαιδευόμενου όσο και στη μονάδα δυναμικής μοντελοποίησης (Karagiannis & 

Satratzemi, 2014). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πληρέστερη αποτύπωση των 

μαθησιακών χαρακτηριστικών και προτιμήσεων των εκπαιδευόμενων και μάλιστα 

παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του μοντέλου ώστε να αποτυπώνεται σε αυτό κάθε 

πιθανή αλλαγή.  

Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι μετά την πρώτη είσοδο του 

εκπαιδευόμενου στο σύστημα, καλείται να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο ILS καθώς 

επίσης και να δηλώσει, μέσω κατάλληλης φόρμας, τους εκπαιδευτικούς του στόχους για 

το συγκεκριμένο μάθημα. Μόλις ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες ενέργειες, το σύστημα 

δημιουργεί το μοντέλο εκπαιδευόμενου και παρέχεται πλέον η δυνατότητα της 

προσαρμογής του μαθήματος σύμφωνα με αυτό. Η μονάδα προσαρμογής λαμβάνει 

υπόψη το μοντέλο εκπαιδευόμενου και εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο που θα αναλυθεί σε 

επόμενη υποενότητα, προσαρμόζει ανάλογα το εκπαιδευτικό υλικό. Η μονάδα δυναμικής 

μοντελοποίησης εφαρμόζει τον αλγόριθμο των δέντρων απόφασης στα δεδομένα της 
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συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου (χρονικές διάρκειες και αριθμός επισκέψεων στα 

μαθησιακά αντικείμενα) και ταυτόχρονα υπολογίζει το ποσοστό γνώσης του 

εκπαιδευόμενου, με βάση το χρόνο μελέτης του, προκειμένου να ενημερώσει το μοντέλο 

εκπαιδευόμενου.  

Βασική σχεδιαστική μας επιλογή αποτέλεσε η βούληση να μην τροποποιηθεί 

καθόλου ο πυρήνας του Moodle, αλλά κάθε παρεχόμενη λειτουργία να υλοποιηθεί μέσω 

της ανάπτυξης ανεξάρτητων επεκτάσεων του Moodle τα οποία θα ενσωματωθούν σε 

αυτό με τη μορφή μπλοκ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα αναβάθμισης 

του Moodle σε νεότερες εκδόσεις χωρίς να επηρεάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος 

μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε κάθε φορά που αναβαθμίζεται το Moodle να 

ενσωματώνεται εκ νέου ο προτεινόμενος μηχανισμός χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα 

ύπαρξης δυσλειτουργιών. Προκειμένου λοιπόν να υλοποιηθούν οι παραπάνω 

λειτουργίες, οι οποίες θα αναλυθούν σε επόμενες υποενότητες, αναπτύχθηκαν πέντε 

επεκτάσεις στο Moodle για την συμπλήρωση του ILS, τη δήλωση εκπαιδευτικών 

στόχων, την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου, τη δήλωση των μεταδεδομένων των 

μαθησιακών αντικειμένων και την προσαρμογή του μαθήματος. Καθεμία από αυτές τις 

επεκτάσεις αναπτύχθηκε ως ανεξάρτητο μπλοκ του Moodle και η εγκατάσταση τους σε 

αυτό, πέρα από την προσφορά της συγκεκριμένης λειτουργίας, δημιουργεί και τους 

απαραίτητους πίνακες στη βάση δεδομένων του συστήματος.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι για την εφαρμογή του αλγόριθμου 

των δέντρων απόφασης προτιμήθηκε η εγκατάσταση του Weka (2014) στο server και η 

διασύνδεση του με το Moodle, έναντι της ανάπτυξης του συγκεκριμένου αλγορίθμου σε 

php και της ενσωμάτωσής του στο Moodle. Το Weka είναι ένα δωρεάν εργαλείο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προεπεξεργασία των δεδομένων και την εφαρμογή 

ενός μεγάλου πλήθους αλγορίθμων κατηγοριοποίησης, συσταδοποίησης και εύρεσης 

κανόνων συσχέτισης σε αυτά. Συμπερασματικά, το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 

σχεδιαστικής επιλογής είναι ότι παρέχει την δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης 

οποιουδήποτε αλγόριθμου μπορεί να εκτελεστεί στο Weka χωρίς να απαιτείται η 

ανάπτυξη του σε php εκ του μηδενός. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ευέλικτη λύση δεν 

γίνεται εις βάρος της απόδοσης του συστήματος καθώς, μπορεί να υστερεί λίγο σε 

ταχύτητα σε σχέση με την εκτέλεση ενός αλγόριθμου σε php, αλλά ο αλγόριθμος 

ανίχνευσης του μαθήτυπου εκτελείται μόνο από το διδάσκοντα και όχι αρκετά συχνά, 

ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση του συστήματος.  
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 4.3  Δημιουργία μαθήματος 

Η διαδικασία δημιουργίας του μαθήματος είναι σχετικά απλή καθώς το Moodle 

προσφέρει ένα απλοποιημένο περιβάλλον που παρέχει αρκετά εργαλεία στον καθηγητή. 

Προκειμένου όμως να μπορέσει να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος μηχανισμός 

προσαρμογής του μαθήματος, κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη μιας επέκτασης στο 

Moodle μέσω της οποίας θα μπορεί ο καθηγητής να αποθηκεύσει τα κατάλληλα 

μεταδεδομένα για κάθε μαθησιακό αντικείμενο.  

Αρχικά, ο καθηγητής μεταφορτώνει στο Moodle όλο το διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

υλικό για κάθε ενότητα και στη συνέχεια δημιουργεί τα κουίζ και τις ερωτήσεις. Αφού 

ολοκληρώσει με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία του μαθήματος, πρέπει μέσω του 

αντίστοιχου μπλοκ, να συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας δήλωσης μεταδεδομένων, 

τμήμα της οποίας φαίνεται στην Εικόνα 4-2.    

 

Εικόνα 4-2: Δήλωση μεταδεδομένων για τα μαθησιακά αντικείμενα του μαθήματος 

Πιο συγκεκριμένα για κάθε μαθησιακό αντικείμενο πρέπει ο καθηγητής να 

δηλώσει τρεις αριθμητικές τιμές: t_min, t_max και w.  

 Η τιμή t_min δηλώνει τον ελάχιστο χρόνο που πρέπει ένας 

εκπαιδευόμενος να μελετήσει το αντίστοιχο μαθησιακό αντικείμενο έτσι 

ώστε αυτό να θεωρηθεί «γνωστό» για αυτόν.  

 Η τιμή t_max χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του μέγιστου 

χρόνου που μπορεί ένας εκπαιδευόμενος να μελετήσει το συγκεκριμένο 

μαθησιακό αντικείμενο. Στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος 
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ασχοληθεί με ένα μαθησιακό αντικείμενο για χρονικό διάστημα που 

υπερβαίνει την τιμή t_max του συγκεκριμένου αντικειμένου, τότε το 

πιθανότερο σενάριο είναι ότι το σύστημα βρίσκεται σε αδρανή 

κατάσταση και ο εκπαιδευόμενος ασχολείται με κάτι άλλο εκτός από το 

να μελετά το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αφού λοιπόν η τιμή αυτή δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, το σύστημα την αγνοεί και 

εξακολουθεί να θεωρεί το αντικείμενο ως «άγνωστο» για το 

συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο.  

 Η τιμή w χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε το επίπεδο σημαντικότητας 

του συγκεκριμένου αντικειμένου και κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0 και 

100. Το άθροισμα των τιμών w για όλα τα μαθησιακά αντικείμενα μιας 

ενότητας είναι ίσο με 100. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθηγητής, 

στο σύστημα έχουν οριστεί κάποιες προκαθορισμένες τιμές w για κάθε 

μαθησιακό αντικείμενο ανάλογα με τον τύπο του. Παρέχεται όμως στον 

καθηγητή η δυνατότητα να προσαρμόσει τις τιμές αυτές σύμφωνα με τις 

ιδιαιτερότητες του μαθήματος του. 

Για να είναι εφικτή η αποθήκευση των μεταδεδομένων στη βάση δεδομένων του 

Moodle δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας σε αυτήν (mdl_metadata). Η δομή του πίνακα 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-1. 

Πίνακας 4-1: Δομή πίνακα mdl_metadata 

Όνομα στήλης  Περιγραφή στήλης 

id Αναγνωριστικό πίνακα 

course Αναγνωριστικός αριθμός μαθήματος 

module_id Αναγνωριστικός αριθμός δραστηριότητας  

tmin Τιμή ελάχιστου χρόνου μελέτης ενός μαθησιακού αντικειμένου  

tmax Τιμή μέγιστου χρόνου μελέτης ενός μαθησιακού αντικειμένου  

w Επίπεδο σημαντικότητας ενός μαθησιακού αντικειμένου 

 4.4  Αρχικοποίηση μοντέλου εκπαιδευόμενου 

Η μονάδα στατικής μοντελοποίησης του εκπαιδευόμενου είναι αυτή που 

αναλαμβάνει να δημιουργήσει το μοντέλο του εκπαιδευόμενου. Η ύπαρξη της 

συγκεκριμένης δυνατότητας διασφαλίζει ότι το σύστημα θα είναι έτοιμο να προσαρμόσει 
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το υλικό σχεδόν από την αρχή του μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα έπρεπε η 

αρχικοποίηση του μοντέλου να καθυστερήσει μέχρι να συγκεντρωθεί ικανός όγκος 

δεδομένων χρήσης από την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το σύστημα, 

προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτά η μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης που θα 

παρουσιαστεί σε επόμενη υποενότητα. 

Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη λειτουργία, ο εκπαιδευόμενος, αμέσως μετά 

την πρώτη είσοδο του στο σύστημα, καλείται να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο ILS 

(Εικόνα 4-3) το οποίο δίνεται στο Παράρτημα Α. Μετά την ολοκλήρωση του ILS, οι 

τέσσερις αριθμοί της κλίμακας 0-11 που είναι τα αποτελέσματα των απαντήσεων του 

εκπαιδευόμενου και τα οποία περιγράφουν το μαθήτυπο του σε καθεμία από τις τέσσερις 

διαστάσεις του FSLSM, αποθηκεύονται στον αντίστοιχο πίνακα (mdl_learning_style) 

που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό στη βάση δεδομένων του Moodle. Η δομή του 

πίνακα mdl_learning_style παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-2.      

 

Εικόνα 4-3: Ερωτηματολόγιο ILS 

Πίνακας 4-2: Δομή πίνακα mdl_learning_style 

Όνομα στήλης  Περιγραφή στήλης 

id Αναγνωριστικό πίνακα 

active Αριθμητικό αποτέλεσμα του ILS για την διάσταση active/reflective  

sensing Αριθμητικό αποτέλεσμα του ILS για την διάσταση sensing/intuitive  

visual Αριθμητικό αποτέλεσμα του ILS για την διάσταση visual/verbal  

sequential Αριθμητικό αποτέλεσμα του ILS για την διάσταση sequential/global  
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user_id Αναγνωριστικός αριθμός χρήστη 

Εκτός όμως από τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου, στο μοντέλο 

εκπαιδευόμενου πρέπει να αποτυπωθούν και οι εκπαιδευτικοί του στόχοι για το 

συγκεκριμένο μάθημα. Η φόρμα που καλείται να συμπληρώσει ο εκπαιδευόμενος είναι 

αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 4-4. Τα δεδομένα της φόρμας αποθηκεύονται στον 

πίνακα mdl_objectives του οποίου η δομή φαίνεται στον Πίνακα 4-3. Για κάθε ενότητα 

του μαθήματος προβάλλονται μόνο οι τίτλοι των μαθησιακών αντικειμένων που 

αντιστοιχούν σε θεωρία ή βίντεο και ο εκπαιδευόμενος επιλέγει μεταξύ αυτών ποια 

αντικείμενα αποτελούν εκπαιδευτικό του στόχο. Τα υπόλοιπα μαθησιακά αντικείμενα 

της ενότητας θεωρούνται εξ ορισμού ότι αποτελούν εκπαιδευτικούς στόχους και για 

αυτό το λόγο δεν προβάλλονται στη φόρμα της Εικόνας 4-4. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

όσα μαθησιακά αντικείμενα δεν δηλωθούν ως εκπαιδευτικοί στόχοι δεν αποκρύπτονται 

κατά την προβολή του μαθήματος αλλά επισημαίνονται με διαφορετική οπτική ένδειξη, 

όπως θα επεξηγηθεί σε επόμενη υποενότητα.  

 

Εικόνα 4-4: Δήλωση εκπαιδευτικών στόχων 

Πίνακας 4-3: Δομή πίνακα mdl_objectives 

Όνομα στήλης  Περιγραφή στήλης 

id Αναγνωριστικό πίνακα 

user_id Αναγνωριστικός αριθμός χρήστη 

module_id Αναγνωριστικός αριθμός δραστηριότητας  

is_objective Αριθμητική τιμή ένδειξης εκπαιδευτικού στόχου (0 αν το 
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αντικείμενο δεν αποτελεί στόχο ή 1 αν αποτελεί)  

Μετά τα δύο βήματα που παρουσιάστηκαν ολοκληρώνεται η διαδικασία 

αρχικοποίησης του υβριδικού μοντέλου εκπαιδευόμενου. Το σύστημα είναι πλέον σε 

θέση να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με το μοντέλο εκπαιδευόμενου, 

χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι το μοντέλο είναι απόλυτα ορθό, κυρίως λόγω των 

προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση του ερωτηματολογίου. Για το λόγο αυτό το 

σύστημα περιλαμβάνει και τη λειτουργία της δυναμικής ενημέρωσης του μοντέλου 

εκπαιδευόμενου ώστε να διορθώνονται πιθανές αρχικές αστοχίες.  

 4.5  Αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου     

Καθένα από τα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αυτόματη ανίχνευση 

του μαθήτυπου των εκπαιδευόμενων με τεχνικές οδηγούμενες από τα δεδομένα, 

περιλάμβανε έναν αλγόριθμο εξόρυξης δεδομένων ο οποίος ενσωματωνόταν στο 

σύστημα χωρίς να δίνει μεγάλα περιθώρια για πιθανές αλλαγές, αφού η όποια αλλαγή 

έπρεπε να συνδυαστεί με την ανάπτυξη ενός νέου αλγορίθμου εκ του μηδενός. 

Προκειμένου λοιπόν το σύστημα μας να είναι ευέλικτο αποφασίστηκε, όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενη υποενότητα, να χρησιμοποιηθεί το Weka. To Weka 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος αλγορίθμων που μπορούν να εφαρμοστούν είτε άμεσα 

σε ένα σετ δεδομένων είτε να κληθούν μέσα από κώδικα Java. Η άμεση εφαρμογή των 

αλγορίθμων σε ένα σετ δεδομένων μπορεί να γίνει είτε μέσα από το γραφικό περιβάλλον 

του Weka είτε μέσω της γραμμής εντολών που διαθέτει. Η τελευταία δυνατότητα της 

εφαρμογής ενός αλγορίθμου μέσω της γραμμής εντολών είναι αυτή που χρησιμοποιείται 

στο προτεινόμενο σύστημα.   

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η επικοινωνία του Moodle με το Weka ώστε 

να πραγματοποιηθεί η αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου, 

υλοποιήθηκε μια επέκταση στο Moodle η οποία ενσωματώθηκε σε αυτό με τη μορφή 

μπλοκ. Η συγκεκριμένη επέκταση αποθηκεύει την υπό εκτέλεση εντολή σε μια 

αλφαριθμητική μεταβλητή και στη συνέχεια η μεταβλητή αυτή περνά ως όρισμα στη 

συνάρτηση system της php. Η system είναι μία συνάρτηση που εκτελεί ένα εξωτερικό 

πρόγραμμα και προβάλει το αποτέλεσμα του. Στην περίπτωση μας το αποτέλεσμα της 

εκτέλεσης της εντολής στο Weka, το οποίο ουσιαστικά περιέχει το μαθήτυπο των 

εκπαιδευόμενων, δεν προβάλλεται στην οθόνη, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ανούσιο, 

αλλά αποθηκεύεται σε ένα αρχείο στο διακομιστή. Στη συνέχεια το σύστημα 
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επεξεργάζεται το συγκεκριμένο αρχείο και εξάγει από αυτό πληροφορίες για το 

μαθήτυπο των εκπαιδευομένων, οι οποίες τελικά αποθηκεύονται σε νέο πίνακα της 

βάσης δεδομένων του Moodle. Τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας αποτυπώνονται 

στην Εικόνα 4-5.          

 

Εικόνα 4-5: Βήματα της προτεινόμενης διαδικασίας αυτόματης ανίχνευσης του 

μαθήτυπου 

Το Weka χρησιμοποιήθηκε για τον ίδιο σκοπό και από άλλους ερευνητές 

(Liyanage, Gunawardena & Hirakawa, 2016) αλλά με διαφορετικό τρόπο. Πιο 

συγκεκριμένα, στο σύστημα τους υλοποίησαν τον αλγόριθμο αναπτύσσοντας κώδικα 

Java ο οποίος εκτελούνταν στο διακομιστή μία φορά κάθε μέρα. Η αρχιτεκτονική που 

προτείνεται από εμάς διαθέτει δύο πλεονεκτήματα σε σχέση με την προαναφερθείσα. Το 

πρώτο είναι ότι υλοποιείται πολύ ευκολότερα καθώς δεν απαιτεί την ανάπτυξη νέου 

κώδικα αλλά εκτελεί στο παρασκήνιο το Weka, χωρίς όμως να επιβαρύνει το σύστημα 

αφού δεν εκτελείται συχνά. Το δεύτερο και πιο σημαντικό επιχείρημα είναι ότι 

αλλάζοντας μόνο την εντολή που αποθηκεύει την υπό εκτέλεση εντολή στην 

αλφαριθμητική μεταβλητή, μπορούμε να αλλάξουμε τον αλγόριθμο που εκτελείται με 

έναν άλλο. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ευελιξία του συστήματος καθώς μπορούμε 

εύκολα να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε από τους αλγόριθμους που περιλαμβάνει το 

Weka, είτε πρόκειται για αλγόριθμο κατηγοριοποίησης είτε για αλγόριθμο 

προεπεξεργασίας και καθαρισμού των δεδομένων. Τα βήματα που ακολουθούμε για να 

επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου παρουσιάζονται αναλυτικά στις 

ακόλουθες υποενότητες. 

•Εξάγει δεδομένα από τη 
βάση του 

•Προετοιμάζει τα αρχεία 
ARFF 

•Καλεί το Weka 

Moodle 

•Εφαρμόζει τον 
αλγόριθμο των δέντρων 
απόφασης 

•Επιστρέφει τα αρχεία 
των αποτελεσμάτων 

Weka •Εξάγει τα αποτελέσματα 
από τα επιστρεφόμενα 
αρχεία 

•Ενημερώνει το μοντέλο 
χρήστη  

Moodle 
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 4.5.1  Πρότυπα συμπεριφοράς 

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου είναι ο 

προσδιορισμός των στοιχείων της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Επειδή όμως η προτεινόμενη μέθοδος θέλουμε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διαφορετικά ΣΔΜ, πρέπει οι τύποι των μαθησιακών 

αντικειμένων και τα πρότυπα συμπεριφοράς που θα χρησιμοποιηθούν όχι μόνο να είναι 

κατάλληλα για την ανίχνευση του μαθήτυπου σύμφωνα με το FSLSM, αλλά να 

χρησιμοποιούνται και από άλλα ΣΔΜ, εκτός του Moodle, και να καταγράφονται στη 

βάση δεδομένων τους στοιχεία της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευόμενου με αυτά. 

Επιπλέον, προκειμένου να μπορεί το σύστημα να προσαρμόσει το μάθημα σύμφωνα με 

τις προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων, θα πρέπει ο τύπος των μαθησιακών αντικειμένων 

που θα χρησιμοποιηθούν, να καλύπτουν την ποικιλία των μαθητύπων των 

εκπαιδευόμενων. 

Με βάση λοιπόν τους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν, επιλέξαμε να 

χρησιμοποιήσουμε επτά διαφορετικούς τύπους μαθησιακών αντικειμένων: περίγραμμα 

μαθήματος, αντικείμενα περιεχομένου, βίντεο, λυμένες ασκήσεις, κουίζ, ερωτήσεις 

ανάπτυξης και συμπεράσματα. Το περίγραμμα μαθήματος χρησιμοποιείται για να 

παρουσιάσουμε μία σύνοψη των εκπαιδευτικών στόχων κάθε ενότητας του μαθήματος. 

Τα αντικείμενα περιεχομένου παρουσιάζουν τη θεωρία της ενότητας. Μάλιστα 

επιλέχθηκε η θεωρία κάθε ενότητας να μην παρουσιάζεται αυτούσια σε ένα μαθησιακό 

αντικείμενο, αλλά αντίθετα να διασπάται σε πολλά μικρότερα, ώστε να είναι πιο εύκολο 

για τον εκπαιδευόμενο να βρει κάποιο τμήμα της. Τα βίντεο χρησιμοποιούνται για την 

επεξήγηση κάποιων στοιχείων της θεωρίας και την επίδειξη τρόπων επίλυσης ενός 

προβλήματος. Οι λυμένες ασκήσεις περιλαμβάνουν την περιγραφή ενός προβλήματος 

αλλά και τη λύση του. Τα κουίζ περιλαμβάνουν ερωτήσεις κλειστού τύπου όπως για 

παράδειγμα, πολλαπλής επιλογής ή συμπλήρωσης κενού, ενώ οι ερωτήσεις ανάπτυξης 

απαιτούν από τον εκπαιδευόμενο όχι μόνο να απαντήσει σε αυτές, αλλά να αιτιολογήσει 

την απάντηση του, ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος σκέψης του και να απομακρυνθεί ο 

κίνδυνος της τυχαίας απάντησης. Τέλος, τα συμπεράσματα συνοψίζουν τα βασικά 

σημεία της θεωρίας της τρέχουσας ενότητας. Το Moodle όμως δεν κάνει διαχωρισμό 

μεταξύ του περιγράμματος μαθήματος, των αντικειμένων περιεχομένου, των βίντεο και 

των συμπερασμάτων αλλά τα αναγνωρίζει όλα ως πόρους (resources). Προκειμένου να 

ξεπεραστεί η συγκεκριμένη δυσκολία και να μπορούν να εφαρμοστούν στη συνέχεια οι 
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κανόνες προσαρμογής, τροποποιήθηκε το εργαλείο συγγραφής του Moodle ώστε να 

μπορεί ο καθηγητής να δηλώσει το είδος του πόρου.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την θεωρία του FSLSM, σύμφωνα με την 

οποία κάθε μαθήτυπος επιδεικνύει μια ιδιαίτερη προτίμηση σε διαφορετικό τύπο 

εκπαιδευτικού υλικού, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς που 

θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να σχετίζονται με τον συνολικό χρόνο που ο 

εκπαιδευόμενος μελέτησε κάθε τύπο μαθησιακών αντικειμένων αλλά και με το συνολικό 

αριθμό των επισκέψεων του σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό καταλήγουμε σε δύο πρότυπα 

συμπεριφοράς για καθένα από τους επτά διαφορετικούς τύπους μαθησιακών 

αντικειμένων. Σε αυτά προστέθηκαν άλλα δύο πρότυπα που αφορούν την ενασχόληση 

του εκπαιδευόμενου με τα αποτελέσματα και την ανατροφοδότηση από τα κουίζ τα 

οποία έχουν ολοκληρώσει. Το σύνολο των 16 προτύπων συμπεριφοράς που δυνητικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την προτεινόμενη μέθοδο παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4-4. Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι για τα πρότυπα συμπεριφοράς 

προτιμήθηκαν οι σχετικές τιμές έναντι των απόλυτων. Η συγκεκριμένη επιλογή 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι σχετικές τιμές είναι περισσότερο σημαντικές, καθώς 

εκφράζουν τις ενέργειες ενός εκπαιδευόμενου σε σχέση με τη συνολική του προσπάθεια, 

προσφέροντας έτσι ένα μέτρο σύγκρισης που οδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. 

Για τον υπολογισμό των σχετικών τιμών, οι απόλυτες τιμές χρόνου και αριθμού 

επισκέψεων διαιρέθηκαν με το συνολικό χρόνο μελέτης στο μάθημα και το συνολικό 

αριθμό επισκέψεων σε όλα τα μαθησιακά αντικείμενα. 

Πίνακας 4-4: Πρότυπα συμπεριφοράς εκπαιδευόμενου 

Πρότυπο συμπεριφοράς  Περιγραφή προτύπου 

outline_dur Σχετικός χρόνος μελέτης του περιγράμματος μαθήματος 

outline_vis Σχετικός αριθμός επισκέψεων στο περίγραμμα μαθήματος 

content_dur Σχετικός χρόνος μελέτης των αντικειμένων περιεχομένου 

content_vis Σχετικός αριθμός επισκέψεων στα αντικείμενα 

περιεχομένου 

video_dur Σχετικός χρόνος μελέτης των βίντεο 

video_vis Σχετικός αριθμός επισκέψεων στα βίντεο 

conclusion_dur Σχετικός χρόνος μελέτης των συμπερασμάτων 

conclusion_vis Σχετικός αριθμός επισκέψεων στα συμπεράσματα 



 

73 

solved_dur Σχετικός χρόνος μελέτης των λυμένων ασκήσεων 

solved_vis Σχετικός αριθμός επισκέψεων στις λυμένες ασκήσεις 

quiz_dur Σχετικός χρόνος μελέτης των κουίζ 

quiz_vis Σχετικός αριθμός επισκέψεων στα κουίζ 

quiz_review_dur Σχετικός χρόνος μελέτης των αποτελεσμάτων των κουίζ 

quiz_review_vis Σχετικός αριθμός επισκέψεων στα αποτελέσματα των 

κουίζ  

open_dur Σχετικός χρόνος μελέτης των ερωτήσεων ανάπτυξης  

open_vis Σχετικός αριθμός επισκέψεων στις ερωτήσεις ανάπτυξης 

 4.5.2  Επιλογή κατάλληλων προτύπων συμπεριφοράς για το FSLSM 

Το δεύτερο βήμα της διαδικασίας αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου είναι η 

επιλογή των κατάλληλων προτύπων συμπεριφοράς από αυτά που φαίνονται στον Πίνακα 

4-4 ώστε να συσχετισθούν με τις διαστάσεις του FSLSM. Προκειμένου να γίνει η 

επιλογή αυτή, λαμβάνουμε υπόψη τη θεωρία του FSLSM (Felder & Silverman, 1988) η 

οποία παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής.  

Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία, κάθε μαθήτυπος παρουσιάζει μια προτίμηση για 

συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων ενώ αντίθετα προσπαθεί να αποφύγει κάποιους 

άλλους. Με βάση λοιπόν τη θεωρία, ο Πίνακας 4-5 παρουσιάζει τους τύπους των 

μαθησιακών αντικειμένων που προτιμώνται από κάθε μαθήτυπο.   

Για παράδειγμα, ένας ενεργητικός εκπαιδευόμενος καταλαβαίνει τις πληροφορίες 

καλύτερα όταν τις εφαρμόζει. Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε ότι προτιμά 

μαθησιακά αντικείμενα όπως είναι τα κουίζ και οι ερωτήσεις ανάπτυξης, τα οποία και θα 

επισκέπτεται πιο συχνά και για περισσότερο χρόνο σε σχέση με άλλους 

εκπαιδευόμενους, ενώ, αντίθετα, μαθησιακά αντικείμενα όπως είναι τα βίντεο και τα 

λυμένα παραδείγματα δεν τον ελκύουν. 

Στον αντίποδα, οι στοχαστικοί εκπαιδευόμενοι έχουν μια προδιάθεση να 

δουλεύουν ομαδικά και να αναλύουν διεξοδικά το αντικείμενο της μελέτης. Μαθησιακά 

αντικείμενα όπως τα αντικείμενα περιεχομένου, οι λυμένες ασκήσεις και τα βίντεο είναι 

περισσότερο κατάλληλα για αυτούς. Επομένως, ο αυξημένος αριθμός επισκέψεων και 

χρόνου ενασχόλησης με τέτοιου είδους μαθησιακά αντικείμενα, μπορεί να αποτελέσει 

ένδειξη του συγκεκριμένου μαθήτυπου. Από τη στιγμή που οι στοχαστικοί 
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εκπαιδευόμενοι προτιμούν να σκέφτονται και να αναλύουν το εκπαιδευτικό υλικό, είναι 

επίσης αναμενόμενο να περνούν αρκετό χρόνο στο περίγραμμα μαθήματος και τα 

συμπεράσματα.     

Οι αισθητήριοι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τις φυσικές τους αισθήσεις και προτιμούν να μαθαίνουν για γεγονότα 

και να λύνουν προβλήματα ακολουθώντας τυποποιημένες μεθόδους. Κατά συνέπεια, 

δείχνουν μια προτίμηση για δραστηριότητες όπως τα κουίζ και οι ερωτήσεις ανάπτυξης, 

τα οποία τους επιτρέπουν να εφαρμόσουν μεθόδους τις οποίες έχουν διδαχτεί. 

Επιπρόσθετα, από τη στιγμή που ενδιαφέρονται για γεγονότα και δεδομένα και έχουν 

την τάση να συνδέουν ότι μαθαίνουν με πραγματικές καταστάσεις, είναι αναμενόμενο να 

δείχνουν μια προτίμηση στα λυμένα παραδείγματα. 

Αντίθετα, οι διαισθητικοί εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν θεωρητικές και 

περισσότερο αφηρημένες προσεγγίσεις. Προτιμούν να ανακαλύπτουν πιθανότητες και 

συσχετίσεις στο υλικό με πιο καινοτόμους τρόπους, ενώ δείχνουν μια έντονη αποστροφή 

προς καθετί επαναληπτικό που δεν τους προσφέρει κάτι νέο. Τους αρέσουν οι 

προκλήσεις και είναι περισσότερο δημιουργικοί. Επομένως, τα κουίζ και οι ερωτήσεις 

ανάπτυξης με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στο σύστημα μας, είναι πιθανότερο να 

μην τους ελκύουν από τη στιγμή που οι διαισθητικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν πιο 

απαιτητικές ασκήσεις όπως, για παράδειγμα, η συγγραφή ενός νέου προγράμματος από 

την αρχή. Επιπλέον, από τη στιγμή που μαθαίνουν με πιο αφηρημένες προσεγγίσεις σε 

σχέση με τους αισθητήριους, είναι πιο πιθανό να προτιμούν αντικείμενα περιεχομένου 

αντί για λυμένες ασκήσεις. Η προτίμηση τους αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί και από το 

γεγονός ότι οι λυμένες ασκήσεις παρουσιάζουν μια τυποποιημένη διαδικασία ενώ τα 

αντικείμενα περιεχομένου μπορούν να τους ενεργοποιήσουν να ανακαλύψουν κρυμμένες 

συσχετίσεις. Κατά συνέπεια, οι διαισθητικοί εκπαιδευόμενοι αναμένεται να μελετούν για 

περισσότερο χρόνο και να επισκέπτονται περισσότερες φορές, σε σχέση με τους 

αισθητήριους, τα αντικείμενα περιεχομένου.       

Οι οπτικοί εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα παρακολουθώντας εκπαιδευτικό 

υλικό. Το γεγονός αυτό, σε σχέση με τα πρότυπα συμπεριφοράς που χρησιμοποιούμε, 

μπορεί να ερμηνευθεί ότι είναι μάλλον αναμενόμενο να δημιουργεί αυξημένους χρόνους 

και αριθμούς επισκέψεων των οπτικών εκπαιδευόμενων σε βίντεο. 

Αντίθετα, οι λεκτικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν το κείμενο ως μέσο 

παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. Είναι αναμενόμενο λοιπόν να δείχνουν μια 
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προτίμηση στα αντικείμενα περιεχομένου και τις ερωτήσεις ανάπτυξης, στα οποία 

μπορούν να εκφραστούν με κείμενο. Συμπερασματικά, ο χρόνος μελέτης και ο αριθμός 

επισκέψεων σε τέτοια μαθησιακά αντικείμενα εμφανίζεται αυξημένος συγκριτικά με 

τους οπτικούς εκπαιδευόμενους.       

Όσον αφορά την τέταρτη διάσταση του FSLSM, οι ακολουθιακοί εκπαιδευόμενοι 

προτιμούν να ακολουθούν μικρά βήματα σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας. Επομένως, 

είναι πιθανότερο να δείχνουν μια προτίμηση σε λυμένες ασκήσεις οι οποίες αποτελούν 

μια γραμμική προσέγγιση μέχρι να κατανοήσουν πλήρως το υπό εξέταση θέμα, ενώ το 

περίγραμμα μαθήματος και τα συμπεράσματα δεν αναμένονται να προκαλούν το 

ενδιαφέρον τους.  

Αντίθετα, οι σφαιρικοί εκπαιδευόμενοι κατανοούν την πληροφορία 

ακολουθώντας μεγάλα βήματα. Προτιμούν να αφομοιώνουν το εκπαιδευτικό υλικό, 

χωρίς να αναγνωρίζουν κάποια διασύνδεση αρχικά, μέχρι που ξαφνικά συλλαμβάνουν τη 

γενική εικόνα του μαθήματος. Μαθησιακά αντικείμενα που μπορούν να τους βοηθήσουν 

για το σκοπό αυτό είναι το περίγραμμα μαθήματος και τα συμπεράσματα, τα οποία 

αναμένουμε να έχουν αυξημένο αριθμό χρόνου και επισκέψεων σε αυτά. 

Πίνακας 4-5: Προτιμώμενα μαθησιακά αντικείμενα για κάθε μαθήτυπο 
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Ενεργητικός     + +  

Στοχαστικός + + + +   + 

Αισθητήριος   + + + +  

Διαισθητικός  +    +  

Οπτικός   +     

Λεκτικός  +    +  

Ακολουθιακός   + +    

Σφαιρικός +  + +   + 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, τη βιβλιογραφία (Felder & Silverman, 1988; 

Graf, 2007; Karagiannis & Satratzemi, 2017a) και την ανάλυση που προηγήθηκε, 
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μπορούμε να συσχετίσουμε κάποια από τα προτεινόμενα πρότυπα συμπεριφοράς του 

Πίνακα 4-1 με συγκεκριμένες διαστάσεις του FSLSM. Ο Πίνακας 4-6 παρουσιάζει 

συνοπτικά τη συσχέτιση αυτή.  

Τα πρότυπα του πίνακα που έχουν ως τελευταίο συνθετικό του ονόματος τους το 

«dur» αναπαριστούν χρονικές διάρκειες, ενώ αυτά που περιλαμβάνουν το «vis» 

αναπαριστούν αριθμό επισκέψεων. Το πρώτο συνθετικό του ονόματος τους δηλώνει τον 

τύπο των μαθησιακών αντικειμένων στον οποίο αναφέρονται. Επομένως το λεκτικό 

«outline» αντιστοιχεί σε περίγραμμα μαθήματος, το «content» σε αντικείμενα 

περιεχομένου, το «video» σε βίντεο, το «solved» σε λυμένες ασκήσεις, το «quiz» σε 

κουίζ, το «open» σε ερωτήσεις ανάπτυξης και, τέλος, το «conclusion» σε συμπεράσματα. 

Για παράδειγμα, το πρότυπο content_dur αναφέρεται σε χρονική διάρκεια που ο 

εκπαιδευόμενος μελέτησε αντικείμενα περιεχομένου, ενώ το solved_vis σε αριθμό 

επισκέψεων σε λυμένες ασκήσεις. Τα πρόσημα «+» και «-» που χρησιμοποιούνται στον 

Πίνακα 4-6 δείχνουν αντίστοιχα αυξημένη ή μειωμένη τιμή του προτύπου για τη 

συγκεκριμένη τιμή της διάστασης του FSLSM. Μάλιστα, επειδή οι δύο τιμές κάθε 

διάστασης ουσιαστικά είναι αντίθετες, η αυξημένη τιμή ενός προτύπου για τη μια τιμή 

μιας διάστασης αυτόματα υποδηλώνει μειωμένη τιμή του ίδιου προτύπου για την άλλη 

τιμή της ίδιας διάστασης, Για παράδειγμα, για το πρότυπο content_dur του Πίνακα 4-6 

υπάρχει το πρόσημο «-» για τους ενεργητικούς και το «+» για τους στοχαστικούς 

εκπαιδευόμενους. Αυτό σημαίνει ότι ένας ενεργητικός εκπαιδευόμενος εμφανίζει 

μειωμένο χρόνο ενασχόλησης με αντικείμενα περιεχομένου ενώ, αντίθετα, ένας 

στοχαστικός εκπαιδευόμενος μελετά αρκετά μαθησιακά αντικείμενα του συγκεκριμένου 

τύπου. Το γεγονός αυτό έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με το FSLSM, καθώς είναι 

γνωστό ότι οι στοχαστικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν να μελετούν περισσότερο τη 

θεωρία και να την αναλύουν, ενώ οι ενεργητικοί δεν ελκύονται από αυτήν, αλλά 

προτιμούν περισσότερο ενεργητικές δραστηριότητες όπως είναι τα κουίζ.          

Πίνακας 4-6: Κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς για κάθε διάσταση του FSLSM 
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content_dur - + - + - +   

content_vis - + - + - +   
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4-6, για την πρόβλεψη της τιμής κάθε 

διάστασης του μοντέλου απαιτούνται λιγότερα πρότυπα συμπεριφοράς σε σχέση με 

αντίστοιχες εργασίες (Graf, 2007; Atman, Inceoğlu & Aslan, 2009; Liyanage, 

Gunawardena & Hirakawa, 2014). Σύμφωνα με τους Popescu & Badica (2011), 

απαιτείται αυξημένος αριθμός προτύπων προκειμένου να βελτιώνεται η ακρίβεια της 

διαδικασίας αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου, καθώς ένα μοντέλο εκπαιδευόμενου 

που χρησιμοποιεί πολλές μεταβλητές μπορεί να περιγράψει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 

τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. Παρόλα αυτά, στις αντίστοιχες εργασίες που 

προαναφέρθηκαν, τα προτεινόμενα πρότυπα συμπεριφοράς απαιτούσαν την ανάπτυξη 

εξειδικευμένων μηχανισμών καταγραφής τους. Το γεγονός αυτό περιορίζει τη 

γενικότητα της λύσης καθώς δεν είναι δυνατόν οι μηχανισμοί αυτοί να ενσωματωθούν 

σε όλα τα ΣΔΜ. Επιπλέον, η χρήση συνθετότερων μοντέλων εκπαιδευόμενου αυξάνει 

την πολυπλοκότητα ενός συστήματος. Αντίθετα, η προτεινόμενη μέθοδος στοχεύει στην 

χρησιμοποίηση ενός απλού μοντέλου εκπαιδευόμενου και μπορεί εύκολα να 

χρησιμοποιηθεί σε άλλα ΣΔΜ, καθώς δεν απαιτεί την καταγραφή ιδιαίτερα 

εξειδικευμένων δεδομένων στη βάση. 

 4.5.3 Προετοιμασία δεδομένων 

Το Moodle, καθώς επίσης και τα περισσότερα ΣΔΜ, αποθηκεύουν πληροφορίες 

για την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το σύστημα με ένα τρόπο που βασίζεται 

outline_dur - +     - + 

outline_vis - +     - + 

solved_dur - + + -   + - 

solved_vis - + + -   + - 

video_dur     + -   

video_vis - +   + -   

quiz_dur + - + -     

 quiz_vis + - + -     

quiz_review_dur - +       

quiz_review_vis - +       

open_dur + - + - - +   

open_vis + - + - - +   

conclusion_dur - + +    - + 

conclusion_vis - +     - + 
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στην καταγραφή γεγονότων. Πιο συγκεκριμένα, κάθε φορά που ο εκπαιδευόμενος ζητά 

την εμφάνιση κάποιου συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου ή πραγματοποιεί 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα, μία νέα εγγραφή δημιουργείται στον 

αντίστοιχο πίνακα στη βάση δεδομένων του ΣΔΜ. Στην περίπτωση του Moodle η 

εγγραφή αυτή δημιουργείται στον πίνακα mdl_log. Τα βασικά στοιχεία που 

καταγράφονται για κάθε εγγραφή είναι το αναγνωριστικό του χρήστη που 

πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη ενέργεια, ο τύπος και το αναγνωριστικό της 

δραστηριότητας που αποτέλεσε το αντικείμενο της ενέργειας, η ενέργεια που 

πραγματοποιήθηκε και η χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η ενέργεια. Παρόλο 

όμως που το Moodle καταγράφει τη χρονική στιγμή που συμβαίνει ένα γεγονός, δεν 

αποθηκεύει τη χρονική του διάρκεια. Προκειμένου να υπολογίσουμε την χρονική 

διάρκεια ενός γεγονότος που είναι απαραίτητη για τα πρότυπα μας, αφαιρούμε τις 

χρονικές στιγμές δύο διαδοχικών ενεργειών του ίδιου εκπαιδευόμενου. 

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της συμπεριφοράς του 

εκπαιδευόμενου ως είσοδο στον αλγόριθμο μας, πρέπει πρώτα να αφαιρέσουμε τις 

ακραίες τιμές και να μετατρέψουμε τα ανεπεξέργαστα δεδομένα του πίνακα mdl_log σε 

μία κατάλληλη μορφή. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο συγκεκριμένος πίνακας ανήκει 

στον πυρήνα του Moodle και δεν επιθυμούμε να τον τροποποιήσουμε, καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα να δημιουργήσουμε ένα νέο πίνακα. Ο πίνακας αυτός (mdl_input_data) 

αποτελείται από μία γραμμή για κάθε εκπαιδευόμενο στην οποία αποθηκεύονται 

αθροιστικά δεδομένα τα οποία εξάγονται από τον πίνακα mdl_log, και τα οποία 

σχετίζονται με καθένα από τα πρότυπα του Πίνακα 4-4. Κατά συνέπεια, για κάθε 

εκπαιδευόμενο αποθηκεύονται 16 τιμές –όσα είναι και τα πρότυπα του Πίνακα 4-4- όπως 

για παράδειγμα ο συνολικός χρόνος μελέτης βίντεο (video_dur) ή ο συνολικός αριθμός 

επισκέψεων του σε κουίζ (quiz_vis). Επιπλέον, ο νέος πίνακας θα πρέπει να περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τον μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου όπως αυτός ανιχνεύθηκε με 

το ILS. Κατά συνέπεια, ο πίνακας mdl_input_data θα περιλαμβάνει ακόμη 4 στήλες, 

καθεμία από τις οποίες θα περιέχει τον μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου για κάθε διάσταση 

του FSLSM, με βάση πάντα τις απαντήσεις του στο ILS.     

Ο νέος αυτός πίνακας που δημιουργήθηκε στη βάση του Moodle 

(mdl_input_data) περιέχει δεδομένα για όλα τα πρότυπα συμπεριφοράς του Πίνακα 4-4 

ανεξάρτητα με το αν σχετίζονται με κάποια διάσταση του FSLSM. Μετά την κατασκευή 

του νέου πίνακα, πρέπει τα δεδομένα που περιλαμβάνει και σχετίζονται με χρόνους 
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μελέτης και αριθμούς επισκέψεων, να μετατραπούν από απόλυτες σε σχετικές τιμές. Για 

το σκοπό αυτό, τα δεδομένα του πίνακα που αφορούν χρόνους μελέτης διαιρούνται με το 

συνολικό χρόνο μελέτης κάθε εκπαιδευόμενου για όλα τα αντικείμενα, ενώ αυτά που 

αφορούν αριθμούς επισκέψεων διαιρούνται αντίστοιχα με το συνολικό αριθμό 

επισκέψεων του εκπαιδευόμενου σε όλα τα αντικείμενα.  Στη συνέχεια, με βάση τον 

Πίνακα 4-6 λαμβάνουμε υπόψη για κάθε διάσταση του FSLSM μόνο τα κατάλληλα 

πρότυπα και δημιουργούμε τέσσερα διαφορετικά csv αρχεία, ένα για κάθε διάσταση. Σε 

καθένα από αυτά τα αρχεία αποθηκεύουμε μόνο τα δεδομένα του πίνακα mdl_input_data 

που αφορούν τα αντίστοιχα πρότυπα συμπεριφοράς, καθώς επίσης και την τιμή του 

μαθήτυπου του εκπαιδευόμενου για τη συγκεκριμένη διάσταση όπως προέκυψε από τις 

απαντήσεις του στο ILS. Καθένα από τα 4 προαναφερθέντα csv αρχεία μετατρέπεται σε 

μορφή arff η οποία είναι καταλληλότερη να χρησιμοποιηθεί για είσοδο δεδομένων στο 

Weka. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μετατροπή χρησιμοποιήθηκε 

το Weka στο παρασκήνιο, σύμφωνα με την διαδικασία που παρουσιάζεται στην Εικόνα 

4-5. Πιο αναλυτικά, χρειάστηκε να προσθέσουμε στο php αρχείο του Moodle που 

καλείται όταν γίνεται η προετοιμασία των δεδομένων, τις δύο ακόλουθες γραμμές 

κώδικα:   

$arff_string = 'java –cp /path/to/weka.jar weka.core.converters.CSVLoader -S 1 '. 

$pathname.'/'.$filename_csv.' > '.$pathname.'/'. $filename_arff;  

system($arff_string);   

Η πρώτη από αυτές τις δύο εντολές αποθηκεύει την εντολή που θέλουμε να 

εκτελεστεί στο Weka σε μία αλφαριθμητική μεταβλητή η οποία στην περίπτωση μας 

είναι η arff_string. Η δεύτερη εντολή καλεί τη συνάρτηση system της php και θέτει ως 

παράμετρο σε αυτήν το αλφαριθμητικό arff_string. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

εκτελείται η συγκεκριμένη εντολή μέσω της γραμμής εντολών του Weka. 

Προσπαθώντας να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη εντολή του Weka και το αποτέλεσμα 

που δημιουργεί, μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιεί τη συνάρτηση CSVLoader η οποία 

βρίσκεται μέσα στο πακέτο weka.core.converters και η οποία χρησιμοποιείται για την 

μετατροπή ενός csv αρχείου σε μορφή arff. Στη μεταβλητή filename_csv αποθηκεύεται 

το όνομα του csv αρχείου που θέλουμε να μετατρέψουμε ενώ στην filename_arff το 

όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί το arff αρχείο που θα προκύψει από την μετατροπή. 

Στη μεταβλητή pathname αποθηκεύεται η θέση του φακέλου στον οποίο υπάρχει το csv 

αρχείο και στην οποία θα αποθηκευτεί επίσης το arff αρχείο. Ο τελεστής > 
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χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η επιθυμητή κατεύθυνση του αποτελέσματος που 

προκύπτει από την εκτέλεση της εντολής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποτέλεσμα 

αποθηκεύεται στο αρχείο με όνομα την τιμή της μεταβλητής filename_arff. Στην 

περίπτωση που απουσιάζει ο τελεστής > από κάποια εντολή τότε το αποτέλεσμα που 

προκύπτει από την εκτέλεση της προβάλλεται στην οθόνη. 

Προτού εφαρμοστεί ο αλγόριθμος των δέντρων απόφασης, κάθε csv αρχείο 

χωρίζεται τυχαία σε δύο σετ δεδομένων: τα δεδομένα εκπαίδευσης (train dataset) και τα 

δεδομένα δοκιμής (test dataset). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και προκειμένου να 

αποτυπώνεται ορθά και στα δύο σετ δεδομένων η κατανομή των δεδομένων, το 70-80% 

του συνόλου των δεδομένων χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του μοντέλου και το 

υπόλοιπο 20-30% για τη δοκιμή του. Στην περίπτωση μας, αποφασίστηκε το 80% των 

δεδομένων να χρησιμοποιηθεί ως σετ εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 20% ως σετ δοκιμής. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε η 

κλάση «RemovePercentage» η οποία βρίσκεται στο πακέτο 

«weka.filters.unsupervised.instance» του Weka.  

 4.5.4  Εφαρμογή αλγορίθμου δέντρων απόφασης  

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου είναι η 

εφαρμογή του αλγορίθμου στα τέσσερα arff αρχεία που δημιουργήθηκαν στο 

προηγούμενο στάδιο. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε είναι ο J48 ο οποίος 

δημιουργεί ένα δέντρο απόφασης από το σετ δεδομένων εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας 

την έννοια της εντροπίας της πληροφορίας. Με την εφαρμογή του αλγορίθμου στα 

τέσσερα arff αρχεία δημιουργούνται τέσσερα διαφορετικά δέντρα απόφασης, ένα για 

κάθε διάσταση του FSLSM.  

Παίρνοντας ως παράδειγμα τη διάσταση ενεργητικός/στοχαστικός, οι ακόλουθες 

γραμμές κώδικα προστέθηκαν στο php αρχείο του Moodle που καλείται προκειμένου να 

εφαρμοστεί ο αλγόριθμος J48 στα δεδομένα μας.   

$train_string = 'java -cp /path/to/weka.jar weka.classifiers.meta.FilteredClassifier 

-F weka.filters.unsupervised.attribute.RemoveType –W weka.classifiers.trees.J48 

-t '.$pathname.'/train_active.arff -i -T '.$pathname.'/test_active.arff -p 1 > 

'.$pathname.'/result_test_active.csv'; 

$train = system($train_string); 
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Η συνάρτηση FilteredClassifier του πακέτου weka.classifiers.meta 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει μία «on the fly» κατηγοριοποίηση. Ο όρος αυτός 

χρησιμοποιείται στο Weka προκειμένου να προσδιοριστεί η διαδικασία κατά την οποία 

αρχικά τα δεδομένα φιλτράρονται και αμέσως χρησιμοποιούνται ως είσοδος σε κάποιο 

αλγόριθμο κατηγοριοποίησης. Με τον τελεστή –F προσδιορίζεται το φίλτρο που θέλουμε 

να χρησιμοποιηθεί, το οποίο στην περίπτωση μας είναι το RemoveType. Το φίλτρο αυτό 

όταν χρησιμοποιείται χωρίς κάποια άλλη παράμετρο, αφαιρεί από τα δεδομένα μας τα 

αλφαριθμητικά πεδία. Στην περίπτωση μας, τα στοιχεία που θα αφαιρεθούν πριν την 

εφαρμογή του αλγορίθμου, είναι οι αναγνωριστικοί αριθμοί των χρηστών (user_id) οι 

οποίοι δεν χρειάζονται στον αλγόριθμο J48. Στη συνέχεια με τον τελεστή –W 

προσδιορίζεται ο αλγόριθμος κατηγοριοποίησης που θέλουμε να εκτελεστεί, ο οποίος 

στο σύστημα μας είναι ο J48 του πακέτου weka.classifiers.trees. Για την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου αλγορίθμου πρέπει ακόμη να ορισθούν τα αρχεία εκπαίδευσης και 

δοκιμής. Με τη χρήση του τελεστή –t ορίζεται ως αρχείο εκπαίδευσης το αρχείο 

train_active.arff το οποίο βρίσκεται στο φάκελο που προσδιορίζεται από τη μεταβλητή 

pathname η οποία χρησιμοποιήθηκε και στο στάδιο της προετοιμασίας των δεδομένων. 

Αντίστοιχα με τον τελεστή –T ορίζεται ως αρχείο δοκιμής το αρχείο test_active.arff. Το  

«–p 1» χρησιμοποιείται προκειμένου να οριστεί η στήλη του αρχείου δοκιμής για την 

οποία θέλουμε να προβληθεί το αποτέλεσμα της. Στην περίπτωση μας ορίζεται η πρώτη 

στήλη η οποία είναι αυτή που περιέχει το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου. Όπως και πριν, 

με τον τελεστή > ανακατευθύνεται η έξοδος του αλγορίθμου και αποθηκεύεται σε ένα 

νέο csv αρχείο το οποίο ονομάζεται result_test_active το οποίο αποθηκεύεται στον ίδιο 

φάκελο με τα αρχεία δοκιμής και ελέγχου.  

 4.5.5  Ενημέρωση μοντέλου εκπαιδευόμενου 

Μετά από την εφαρμογή του αλγορίθμου J48, οι προβλέψεις του μαθήτυπου για 

κάθε εκπαιδευόμενο αποθηκεύονται σε τέσσερα διαφορετικά csv αρχεία στο διακομιστή, 

ένα για κάθε διάσταση του FSLSM. Καθένα από αυτά τα αρχεία περιλαμβάνει μία 

γραμμή για κάθε εκπαιδευόμενο. Κάθε γραμμή με τη σειρά της αποτελείται από τον 

αναγνωριστικό αριθμό του χρήστη, την τιμή του μαθητύπου για τη συγκεκριμένη 

διάσταση όπως προέκυψε από τον αλγόριθμο J48 αλλά και την τιμή που προέκυψε από 

το ILS. Με τον τρόπο αυτό ο μαθήτυπος κάθε εκπαιδευόμενου περιγράφεται σε 

διαφορετική γραμμή σε καθένα από τα τέσσερα csv αρχεία. Προκειμένου να μπορεί να 
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γίνει η ενημέρωση του μοντέλου εκπαιδευόμενου με τις νέες τιμές μαθητύπου οι οποίες 

προέκυψαν από την εφαρμογή του J48, δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας στη βάση 

δεδομένων του Moodle (mdl_ls_detection), η δομή του οποίου παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 4-7. Τα αποτελέσματα των τεσσάρων csv αρχείων εξάγονται και αποθηκεύονται 

στο νέο πίνακα, έτσι ώστε κάθε γραμμή του να περιέχει τις τέσσερις τιμές που 

περιγράφουν συνολικά το μαθήτυπο του συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου.     

Πίνακας 4-7: Δομή πίνακα mdl_ls_detection 

Όνομα στήλης  Περιγραφή στήλης 

id Αναγνωριστικό πίνακα 

actual_active_dim Τιμή μαθήτυπου για την 1
η
 διάσταση σύμφωνα με το ILS 

predicted_active_dim Πρόβλεψη τιμής μαθήτυπου για την 1
η
 διάσταση 

actual_sensing_dim Τιμή μαθήτυπου για την 2
η
 διάσταση σύμφωνα με το ILS 

predicted_sensing_dim Πρόβλεψη τιμής μαθήτυπου για την 2
η
 διάσταση 

actual_visual_dim Τιμή μαθήτυπου για την 3
η
 διάσταση σύμφωνα με το ILS 

predicted_visual_dim Πρόβλεψη τιμής μαθήτυπου για την 3
η
 διάσταση 

actual_sequential_dim Τιμή μαθήτυπου για την 4
η
 διάσταση σύμφωνα με το ILS 

predicted_sequential_dim Πρόβλεψη τιμής μαθήτυπου για την 4
η
 διάσταση 

user_id Αναγνωριστικός αριθμός χρήστη 

 4.6  Υπολογισμός προόδου του εκπαιδευόμενου 

Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη υποενότητα, το προτεινόμενο υβριδικό 

μοντέλο εκπαιδευόμενου κατασκευάζεται με τεχνικές που βασίζονται στη γνώση και τη 

συμπεριφορά. Προκειμένου να αποτυπώσουμε στο μοντέλο εκπαιδευόμενου την πρόοδο 

που σημειώνει ένας εκπαιδευόμενος όσον αφορά τη γνώση του, χρησιμοποιούμε το 

μοντέλο επικάλυψης (overlay model) που προτάθηκε από τους Beck, Stern & Haugsjaa 

(1996). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο η γνώση του εκπαιδευόμενου αποτελεί 

υποσύνολο της γνώσης ενός ειδικού για το συγκεκριμένο μάθημα. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

της μαθησιακής διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώση με στόχο να φτάσουν 

στο ίδιο επίπεδο με τους ειδικούς χωρίς όμως να μπορούν να μάθουν κάτι περισσότερο ή 

διαφορετικό σε σχέση με αυτούς (Kazanidis & Satratzemi, 2009). Προκειμένου να 

αναπαραστήσουμε το ποσοστό γνώσης των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τους ειδικούς 

προτείνουμε τη χρησιμοποίηση δύο διαφορετικών τιμών: τον υπολογισμό της προόδου 
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με βάση το χρόνο (Time-based Progress Calculation ή TPC) και τον υπολογισμό με βάση 

το βαθμό (Grade-based Progress Calculation ή GPC) (Karagiannis & Satratzemi, 2016b). 

Οι δύο αυτές τιμές υπολογίζονται για κάθε ενότητα του μαθήματος μας.     

Για τον υπολογισμό της πρώτης τιμής (TPC) χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο τύπο 

TPC =  
1

N
 ∑ f(ti) × wi

N
i=1  (1) 

Στον τύπο αυτό με Ν συμβολίζουμε το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων της 

συγκεκριμένης ενότητας και με wi το επίπεδο σημαντικότητας του i-οστου αντικειμένου. 

Η συνάρτηση f ορίζεται ως εξής: 

 f(t) = {
0,
1,

 
   t<𝑡_𝑚𝑖𝑛 𝑜𝑟 𝑡>𝑡_𝑚𝑎x

t_min≤t≤t_max
 (2) 

όπου οι τιμές t_min και t_max είναι οι τιμές που ορίστηκαν από τον καθηγητή ως 

μεταδεδομένα για κάθε μαθησιακό αντικείμενο και οι οποίες παρουσιάστηκαν στην 

υποενότητα 4.3. Σύμφωνα λοιπόν με τον προηγούμενο τύπο, η συνάρτηση f παίρνει την 

τιμή 1 για κάποιο μαθησιακό αντικείμενο όταν ο εκπαιδευόμενος το μελετήσει για 

χρονικό διάστημα που ανήκει στο διάστημα [t_min, t_max]. Στην περίπτωση αυτή το 

μαθησιακό αντικείμενο θεωρείται «γνωστό» για το συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση το σύστημα θεωρεί ότι ο εκπαιδευόμενος δεν έχει «μάθει» ακόμη 

το αντικείμενο και χρειάζεται επιπλέον μελέτη για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος 

σκοπός. Η τιμή TPC υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών της f, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας, για το σύνολο των 

μαθησιακών αντικειμένων μιας ενότητας. Προκειμένου να αποτυπωθούν στη βάση του 

συστήματος τα αντικείμενα που θεωρούνται «γνωστά», ώστε να υπολογιστεί στη 

συνέχεια η τιμή TPC για κάθε ενότητα, δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας στη βάση 

δεδομένων του Moodle (mdl_time_progress), η δομή του οποίου παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 4-8. Κάθε φορά που ένας εκπαιδευόμενος μπαίνει στο μάθημα ή, στη συνέχεια, 

σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκτελείται αυτόματα ο κώδικας που ελέγχει για το 

συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο αν σημειώθηκε κάποια αλλαγή στην κατάσταση ενός 

«άγνωστου» αντικειμένου και, με βάση το νέο χρόνο μελέτης, θεωρείται πλέον 

«γνωστό». Σε μια τέτοια περίπτωση που κάποιο αντικείμενο αλλάζει κατάσταση, 

μεταβάλλεται η αντίστοιχη τιμή (is_read) του πίνακα mdl_time_progress από 0 σε 1. 

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει στον καθηγητή τη δυνατότητα να ενημερώσει μαζικά 

τον εν λόγω πίνακα για όλους τους μαθητές.  
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Πίνακας 4-8: Δομή πίνακα mdl_time_progress 

Όνομα στήλης  Περιγραφή στήλης 

id Αναγνωριστικό πίνακα 

userid Αναγνωριστικός αριθμός χρήστη 

courseid Αναγνωριστικός αριθμός μαθήματος 

cmid Αναγνωριστικός αριθμός δραστηριότητας 

isread Τιμή ένδειξης «γνωστού» ή «άγνωστου» αντικειμένου (1 

ή 0 αντίστοιχα) 

     

Η δεύτερη τιμή (GPC) υπολογισμού της προόδου ενός εκπαιδευόμενου απαιτεί 

να ληφθούν υπόψη οι βαθμοί του σε όσες δραστηριότητες του Moodle μπορούν να 

βαθμολογηθούν. Από τους επτά τύπους μαθησιακών αντικειμένων που 

χρησιμοποιήθηκαν, μόνο τα κουίζ και οι ερωτήσεις ανάπτυξης μπορούν να 

βαθμολογηθούν. Κάθε ενότητα του μαθήματος περιλαμβάνει ένα κουίζ και μια ερώτηση 

ανάπτυξης. Επειδή όμως είναι πιθανό οι δύο αυτές δραστηριότητες να μην έχουν το ίδιο 

επίπεδο δυσκολίας, αποφασίστηκε να μην μετράνε ισοδύναμα στον υπολογισμό του 

GPC αλλά με διαφορετικό βάρος, το οποία θα μπορεί να ρυθμιστεί από τον καθηγητή 

σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του μαθήματός του. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση μας, 

επειδή το κουίζ αποτελείται από περισσότερες ερωτήσεις και κατά συνέπεια είναι 

περισσότερο απαιτητικό σε σχέση με την ερώτηση ανάπτυξης, αποφασίσαμε το κουίζ να 

συμμετέχει κατά 70% στον υπολογισμό του GPC και η ερώτηση ανάπτυξης κατά 30%. 

Επομένως, η τιμή GPC για μία ενότητα ορίζεται ως εξής: 

GPC = 0.7 × gradequiz + 0.3 × gradeopen−ended    (3) 

Για να αποθηκευτούν οι τιμές TPC και GPC για κάθε ενότητα ενός μαθήματος 

και για κάθε εκπαιδευόμενο, δημιουργήθηκε ένας νέος πίνακας στη βάση του Moodle, ο 

οποίος ονομάστηκε mdl_progress. Η δομή του εν λόγω πίνακα παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 4-9. 

Πίνακας 4-9: Δομή πίνακα mdl_progress 

Όνομα στήλης  Περιγραφή στήλης 

id Αναγνωριστικό πίνακα 

userid Αναγνωριστικός αριθμός χρήστη 

courseid Αναγνωριστικός αριθμός μαθήματος 
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section Αριθμός ενότητας 

TPC Τιμή TPC για μία ενότητα 

GPC Τιμή GPC για μία ενότητα 

 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι η τιμή TPC για μια ενότητα 

αναπαριστά το ποσοστό του υλικού της συγκεκριμένης ενότητας που θεωρείται γνωστό 

για τον εκπαιδευόμενο με βάση το χρόνο μελέτης του, ενώ η τιμή GPC μετρά την 

πρόοδο του εκπαιδευόμενου με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις στη συγκεκριμένη 

ενότητα. Η πρόοδος ενός εκπαιδευόμενου δε θα μπορούσε να αποτυπωθεί λαμβάνοντας 

μόνο υπόψη την τιμή TPC, καθώς το γεγονός ότι μελέτησε το εκπαιδευτικό υλικό της 

ενότητας δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι η προσφερόμενη γνώση έγινε κτήμα 

του εκπαιδευόμενου. Αντίστοιχα, η τιμή GPC αποτελεί ένδειξη της επίδοσης του 

εκπαιδευόμενου αλλά δεν περιέχει καμία πληροφορία για την προσπάθεια που κατέβαλε. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών τιμών αποτελεί 

έναν ικανοποιητικό τρόπο υπολογισμού της προόδου ενός εκπαιδευόμενου, αφού 

λαμβάνεται υπόψη τόσο η προσπάθεια όσο και η επίδοση του.  

 4.7  Προσαρμογή μαθήματος 

Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου των 

εκπαιδευόμενων, το Moodle είναι έτοιμο να προσαρμόσει το μάθημα σύμφωνα με το 

μαθήτυπο και την γνώση των εκπαιδευόμενων, συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τη συνεργατική μέθοδο της απάντησης στις ερωτήσεις του ILS αλλά 

και από την προτεινόμενη μέθοδο αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου. Στις επόμενες 

δύο υποενότητες παρουσιάζεται αντίστοιχα ο προτεινόμενος μηχανισμός με βάση τη 

συμπεριφορά και τη γνώση του εκπαιδευόμενου.  

 4.7.1 Προσαρμογή μαθήματος με βάση τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου 

Προκειμένου να προσαρμοστεί το μάθημα σύμφωνα με το μαθήτυπο των 

εκπαιδευόμενων χρησιμοποιήθηκε ένα ευέλικτος μηχανισμός (Graf, Kinshuk & Ives, 

2010), ο οποίος όμως τροποποιήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

συστήματος μας (Karagiannis & Satratzemi, 2017a).  

Αποφασίστηκε λοιπόν κάθε μάθημα να αποτελείται από ενότητες, καθεμία από 

τις οποίες θα πραγματεύεται μια διαφορετική έννοια του μαθήματος και θα περιλαμβάνει 
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τα κατάλληλα μαθησιακά αντικείμενα. Αναμφίβολα, όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία 

των μαθησιακών αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε μια ενότητα, τόσο καλύτερα 

μπορεί αυτή να προσαρμοστεί στους διαφορετικούς μαθήτυπους των εκπαιδευόμενων. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη και χρήση ποικιλόμορφων αντικειμένων δεν είναι πάντα εφικτή. 

Υπάρχουν φορές, για παράδειγμα, που μπορεί να μην είναι κατάλληλο για μια ενότητα 

ένα βίντεο ή να μην μπορεί να δημιουργηθεί μια ερώτηση ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό 

όμως δεν περιορίζει την χρήση του μηχανισμού προσαρμογής καθώς, χάρη στην ευελιξία 

του, είναι απαραίτητο προκειμένου να λειτουργήσει η προσαρμογή μόλις ένα 

αντικείμενο περιεχομένου. Ο μόνος τύπος μαθησιακού αντικειμένου που έχει σταθερή 

θέση στη δομή του μαθήματος είναι το περίγραμμα του μαθήματος, το οποίο είναι το 

πρώτο αντικείμενο που υπάρχει σε μια ενότητα. Επίσης, τα συμπεράσματα είναι 

συνήθως το τελευταίο αντικείμενο που παρουσιάζεται σε μία ενότητα με μια εξαίρεση 

για τους σφαιρικούς εκπαιδευόμενους, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.  

Κάθε ενότητα του μαθήματος αποτελείται από δύο διαφορετικά τμήματα: το 

«τμήμα πριν τα αντικείμενα περιεχομένου» και το «τμήμα μετά τα αντικείμενα 

περιεχομένου». Το πρώτο από αυτά βρίσκεται αμέσως μετά το περίγραμμα μαθήματος 

το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, είναι το πρώτο σε μια ενότητα. Στόχος του «τμήματος 

πριν τα αντικείμενα περιεχομένου» είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του 

εκπαιδευόμενου ώστε να εμπλακεί ενεργά με τα περιεχόμενα της ενότητας (Karagiannis 

& Satratzemi, 2016a). Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να περιλαμβάνει μόνο ένα 

μαθησιακό αντικείμενο, το οποίο όμως θα επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία του 

FSLSM, ώστε να είναι κατάλληλο για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου κάθε φορά 

φοιτητή.  

Επόμενα στη δομή κάθε ενότητας του μαθήματος είναι τα αντικείμενα 

περιεχομένου. Για τα συγκεκριμένα αντικείμενα αποφασίστηκε να μην είναι πολύ 

μεγάλα σε έκταση αλλά μικρά, ώστε να προσφέρουν την ευελιξία στον εκπαιδευόμενο 

να βρει ευκολότερα κάτι που τον ενδιαφέρει. Αμέσως μετά, στη δομή της ενότητας 

υπάρχει το «τμήμα μετά τα αντικείμενα περιεχομένου». Το συγκεκριμένο τμήμα 

περιλαμβάνει όλα τα εναπομείναντα μαθησιακά αντικείμενα της ενότητας, ταξινομημένα 

με φθίνουσα σειρά με βάση τον αλγόριθμο που θα εξηγήσουμε στις επόμενες 

παραγράφους.  

Σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά προσαρμογής δείχνουν τον τρόπο που 

μπορεί να διαφοροποιηθεί ένα μάθημα για εκπαιδευόμενους με διαφορετικούς 
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μαθήτυπους (Graf, Kinshuk & Ives, 2010). Η σχετική βιβλιογραφία (Felder & 

Silverman, 1988; Felder & Soloman, 2012) πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να 

επιλεγούν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά προσαρμογής, οι τύποι των μαθησιακών 

αντικειμένων και η δομή του μαθήματος. Στο προτεινόμενο μοντέλο η προσαρμογή του 

μαθήματος με βάση τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου γίνεται αποκλειστικά με την 

αλλαγή της θέσης των μαθησιακών αντικειμένων κάθε ενότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για το «τμήμα πριν τα 

αντικείμενα περιεχομένου», επιλέχθηκαν ως χαρακτηριστικά προσαρμογής για το 

συγκεκριμένο τμήμα η θέση των λυμένων ασκήσεων (solved_before), των βίντεο 

(video_before), των ερωτήσεων ανάπτυξης (open_before) και των σύντομων κουίζ 

(short_quiz_before). Τα σύντομα κουίζ δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των 

τιμών GPC καθώς προβάλλονται στο μαθητή πριν μελετήσει τη θεωρία της ενότητας. 

Αποτελούνται από πέντε ερωτήσεις των κουίζ της αντίστοιχης ενότητας και στόχος τους 

είναι να φέρουν τους εκπαιδευόμενους σε επαφή με το αντικείμενο που πραγματεύεται η 

ενότητα ώστε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους.  

Τα χαρακτηριστικά προσαρμογής που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο 

τμήμα θα πρέπει να επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή καθώς θα πρέπει να ταιριάζουν με 

τις μαθησιακές προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων ώστε να μπορούν να τους 

ενθαρρύνουν. Σε αντίθετη περίπτωση το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να αποθαρρύνει 

τον εκπαιδευόμενο και να επιδράσει αρνητικά στη μάθηση. Για παράδειγμα, σύμφωνα 

με το FSLSM, οι ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι κατανοούν καλύτερα την πληροφορία όταν 

κάνουν κάτι ενεργητικό με αυτήν ενώ οι στοχαστικοί προτιμούν να τη σκεφτούν και να 

την αναλύσουν αρχικά. Οι αισθητήριοι εκπαιδευόμενοι έχουν περισσότερες πιθανότητες 

σε σχέση με τους διαισθητικούς, να μην επιθυμούν να αξιολογηθούν σε υλικό που δεν 

έχει προηγουμένως καλυφθεί επαρκώς στο μάθημα. Επομένως, ένα «τμήμα πριν τα 

αντικείμενα περιεχομένου» που αποτελείται από ένα σύντομο κουίζ είναι περισσότερο 

κατάλληλο για τους ενεργητικούς και τους διαισθητικούς εκπαιδευόμενους, ενώ θα 

πρέπει να αποφεύγεται για τους στοχαστικούς και τους αισθητήριους εκπαιδευόμενους, 

καθώς μπορεί να τους αποθαρρύνει από τη συνέχιση των προσπαθειών τους. Πιο 

αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα των μαθησιακών αντικειμένων 

για κάθε μαθήτυπο παρουσιάζονται σε επόμενες παραγράφους που περιγράφουν τον 

προτεινόμενο αλγόριθμο προσαρμογής.        
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Όσον αφορά το «τμήμα μετά τα αντικείμενα περιεχομένου» επιλέχθηκαν 

τέσσερα χαρακτηριστικά προσαρμογής: η θέση των λυμένων ασκήσεων (solved_after), 

των κουίζ (quiz_after), των βίντεο (video_after) και των ερωτήσεων ανάπτυξης 

(open_after). Για παράδειγμα, οι λυμένες ασκήσεις πρέπει να παρουσιάζονται προς το 

τέλος της ενότητας όταν πρόκειται για ενεργητικούς εκπαιδευόμενους καθώς οι 

συγκεκριμένοι προτιμούν πρώτα να δοκιμάζουν μόνοι τους λύσεις παρά να έρχονται σε 

επαφή με λυμένες ασκήσεις. Σε αντίθεση, οι στοχαστικοί εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι 

προτιμούν να αναλύουν αρχικά ένα πρόβλημα, θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με 

λυμένες ασκήσεις από την αρχή του μαθήματος.           

Εκτός από τα παραπάνω, άλλα δύο χαρακτηριστικά προσαρμογής που 

σχετίζονται με το «τμήμα μετά τα αντικείμενα περιεχομένου» συμπεριλήφθηκαν στην 

προτεινόμενη μέθοδο. Το πρώτο (outline) αφορά την εμφάνιση του περιγράμματος του 

μαθήματος όχι μόνο στην αρχή της ενότητας αλλά και ανάμεσα από τα αντικείμενα 

περιεχομένου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό (conclusion) είναι η εμφάνιση των 

συμπερασμάτων κάθε ενότητας είτε αμέσως μετά τα αντικείμενα περιεχομένου είτε στο 

τέλος της ενότητας. Τα συγκεκριμένα δύο χαρακτηριστικά προσαρμογής είναι πολύ 

σημαντικά για τους σφαιρικούς εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συλλάβουν 

τη γενική εικόνα του μαθήματος ενώ, αντίθετα, δεν έχουν καμία επίδραση στους άλλους 

μαθήτυπους. 

Αφού επιλεχθούν τα χαρακτηριστικά προσαρμογής, εφαρμόζεται ο 

προτεινόμενος αλγόριθμος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, κατασκευάζεται ο πίνακας 

προσαρμογής ο οποίος αποτελείται από δέκα γραμμές (μία για καθένα από τα 

χαρακτηριστικά προσαρμογής που επιλέχθηκαν) και 8 στήλες (μία για κάθε διαφορετική 

τιμή κάθε διάστασης του FSLSM). Κάθε κελί του πίνακα προσαρμογής συμπληρώνεται 

με την τιμή 1 αν το χαρακτηριστικό προσαρμογής υποστηρίζει τον αντίστοιχο μαθήτυπο, 

-1 αν το χαρακτηριστικό πρέπει να αποφεύγεται προκειμένου να υποστηριχθεί ο 

μαθήτυπος και την τιμή 0 αν το χαρακτηριστικό δεν έχει καμία απολύτως επίδραση στο 

συγκεκριμένο μαθήτυπο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Ο πίνακας προσαρμογής μπορεί 

να τροποποιηθεί μέσω ειδικής φόρμας που δημιουργήσαμε στο Moodle (Εικόνα 4-6) 

ώστε να βελτιώσουμε την ευελιξία του προτεινόμενου μηχανισμού. Για την αποθήκευση 

του δημιουργήθηκε νέος πίνακας στη βάση δεδομένων του Moodle (mdl_adaptation) με 

δομή αντίστοιχη με αυτή της Εικόνας 4-6. Για όλα τα κελιά του πίνακα έχουν 

αποθηκευτεί κάποιες προκαθορισμένες τιμές με βάση τη συνήθη συμπεριφορά των 
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εκπαιδευομένων. Οι τιμές αυτές μπορούν ωστόσο μέσω του πίνακα να τροποποιηθούν 

από τον καθηγητή.  Με τον τρόπο αυτό το σύστημα γίνεται πιο ευέλικτο καθώς, σε 

περίπτωση που ο καθηγητής αποφασίσει να χρησιμοποιήσει κάποια μαθησιακά 

αντικείμενα με διαφορετικό τρόπο από τον προτεινόμενο, μπορεί εύκολα να 

τροποποιήσει την επίδραση των χαρακτηριστικών προσαρμογής σε κάθε μαθήτυπο. 

 

Εικόνα 4-6: Πίνακας προσαρμογής 

Οι προκαθορισμένες τιμές του πίνακα προσαρμογής συμπληρώνονται με βάση τη 

θεωρία του FSLSM (Felder & Silverman, 1988) και τον τρόπο που μπορεί κάθε 

διάσταση του μοντέλου να υποστηριχτεί από κάθε τύπο μαθησιακού υλικού. Για 

παράδειγμα, όσον αφορά τους ενεργητικούς εκπαιδευόμενους, οι ερωτήσεις ανάπτυξης 

και τα κουίζ θεωρούνται καταλληλότερα αντικείμενα εξαιτίας της προτίμησης τους για 

περισσότερο ενεργητικές διαδικασίες. Προκειμένου λοιπόν να προκαλέσουμε το 

ενδιαφέρον τους, είναι προτιμότερο να συμπεριλάβουμε στο «τμήμα πριν τα αντικείμενα 

περιεχομένου» τέτοιου είδους δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό τα αντίστοιχα κελιά του 

πίνακα συμπληρώνονται με 1. Αντίθετα, οι λυμένες ασκήσεις και τα βίντεο δεν είναι 

κατάλληλα για αυτούς και πρέπει, σίγουρα, να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο 

τμήμα, ενώ και στο «τμήμα μετά τα αντικείμενα περιεχομένου» πρέπει να τοποθετούνται 

προς το τέλος του. Επίσης, η εμφάνιση του περιγράμματος του μαθήματος και των 

συμπερασμάτων δεν επηρεάζουν τους ενεργητικούς εκπαιδευόμενους και, κατά 

συνέπεια, τα αντίστοιχα κελιά του πίνακα συμπληρώνονται με 0. Η προτεινόμενη σειρά 
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των μαθησιακών αντικειμένων μιας ενότητας του μαθήματος για έναν ενεργητικό 

εκπαιδευόμενο φαίνεται στην Εικόνα 4-7 (Karagiannis & Satratzemi, 2017b). 

 

Εικόνα 4-7: Προτεινόμενη σειρά των μαθησιακών αντικειμένων για έναν ενεργητικό 

εκπαιδευόμενο 

Αντίθετα, οι στοχαστικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν πρώτα να σκέφτονται και να 

αναλύουν το εκπαιδευτικό υλικό, και για το λόγο αυτό κανένας τύπος μαθησιακών 

αντικειμένων δεν θεωρείται κατάλληλος για αυτούς για το «τμήμα πριν τα αντικείμενα 

περιεχομένου». Επομένως, τα αντίστοιχα κελιά του πίνακα για τα χαρακτηριστικά της 

εμφάνισης των λυμένων ασκήσεων, των βίντεο, των ερωτήσεων ανάπτυξης και των 

σύντομων κουίζ συμπληρώνονται με -1. Όσον αφορά το «τμήμα μετά τα αντικείμενα 

περιεχομένου», οι λυμένες ασκήσεις και τα βίντεο είναι καταλληλότερα να εμφανίζονται 

αμέσως μετά τα αντικείμενα περιεχομένου ενώ τα κουίζ πρέπει να παρουσιάζονται στον 

εκπαιδευόμενο προς το τέλος κάθε ενότητας. Επιπλέον, από τη στιγμή που οι 

στοχαστικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν να σκέφτονται και να αναλύουν το υλικό, 

προτείνεται το περίγραμμα μαθήματος να παρουσιάζεται τόσο στην αρχή όσο και 

ανάμεσα στα αντικείμενα περιεχομένου, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα να 

παρουσιάζονται αμέσως μετά τα αντικείμενα περιεχομένου. Για το λόγο αυτό τα δύο 

κελιά των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών προσαρμογής (outline και conclusion) 

συμπληρώνονται με 1. 

Όσον αφορά τους αισθητήριους εκπαιδευόμενους, όλα τα προτεινόμενα 

μαθησιακά αντικείμενα είναι κατάλληλα για το δεύτερο τμήμα της ενότητας από τη 

στιγμή που όλες τους οι προτιμήσεις, σύμφωνα με το FSLSM, συμβαδίζουν με τους 

τύπους των αντικειμένων που επιλέχθηκαν για το συγκεκριμένο τμήμα. Εφόσον όμως οι 

συγκεκριμένοι εκπαιδευόμενοι δεν αρέσκονται σε πολύπλοκες διαδικασίες ή εκπλήξεις, 

αλλά αντίθετα προτιμούν πρώτα να εξοικειώνονται με τις μεθόδους που πρέπει να 
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εφαρμόσουν για να λύσουν μία άσκηση, τα κουίζ και οι λυμένες ασκήσεις δεν πρέπει να 

παρουσιάζονται σε αυτούς πριν τα αντικείμενα περιεχομένου καθώς κάτι τέτοιο μπορεί 

να τους αγχώσει και να επιδράσει αρνητικά στη διαδικασία της μάθησης.   

Στον αντίποδα, οι διαισθητικοί εκπαιδευόμενοι είναι περισσότερο καινοτόμοι και 

δημιουργικοί και αρέσκονται σε προκλήσεις. Ως τέτοια μπορεί να εκληφθεί η επαφή 

τους με κουίζ και ερωτήσεις ανάπτυξης πριν τα αντικείμενα περιεχομένου, διεγείροντας 

το ενδιαφέρον τους. Άλλα μαθησιακά αντικείμενα όπως είναι οι λυμένες ασκήσεις και τα 

βίντεο, τα οποία δεν είναι ούτε δημιουργικά ούτε απαιτητικά, είναι προτιμότερο να 

παρουσιάζονται σε αυτούς προς το τέλος κάθε ενότητας (Εικόνα 4-8) (Karagiannis & 

Satratzemi, 2017b).  

   

Εικόνα 4-8: Προτεινόμενη σειρά των μαθησιακών αντικειμένων για ένα 

διαισθητικό εκπαιδευόμενο 

Όσον αφορά την τρίτη διάσταση του FSLSM, οι οπτικοί εκπαιδευόμενοι, οι 

οποίοι μαθαίνουν καλύτερα από οπτικές αναπαραστάσεις των εννοιών, προτιμούν τα 

βίντεο τα οποία πρέπει να παρουσιάζονται τόσο πριν όσο και αμέσως μετά τα 

αντικείμενα περιεχομένου. Το πρώτο βίντεο που θα χρησιμοποιηθεί πριν τη θεωρία, δίνει 

σε αυτούς το έναυσμα να δραστηριοποιηθούν ενεργά με την ενότητα. Τα υπόλοιπα 

βίντεο, μαζί με τα άλλα μαθησιακά αντικείμενα χρησιμοποιούνται στο δεύτερο τμήμα 

της ενότητας με μία σαφή προτίμηση όμως προς τα βίντεο (Εικόνα 4-9). Για να 

διασφαλιστεί η συγκεκριμένη απαίτηση μόνο το κελί που αναφέρεται στην εμφάνιση 

των βίντεο (video_after) συμπληρώνεται με 1. 

Αντίθετα, οι λεκτικοί εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα μέσα από 

δραστηριότητες που περιέχουν κείμενο. Για το λόγο αυτό οι λυμένες ασκήσεις και οι 

ερωτήσεις ανάπτυξης είναι καταλληλότερες για αυτούς, καθώς οι πρώτες απαιτούν την 

ανάγνωση κειμένου ενώ οι δεύτερες τη συγγραφή. Τα βίντεο όμως θεωρούνται 
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ακατάλληλα για τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευόμενων και για το λόγο αυτό τα 

κελιά που σχετίζονται με τα βίντεο συμπληρώνονται με -1. Η Εικόνα 4-9 παρουσιάζει 

την προτεινόμενη σειρά των μαθησιακών αντικειμένων για έναν οπτικό και ένα λεκτικό 

εκπαιδευόμενο αντίστοιχα, όπου μπορούμε να δούμε την προτίμηση του πρώτου προς τα 

βίντεο και του δεύτερου προς δραστηριότητες που περιέχουν κείμενο (Karagiannis & 

Satratzemi, 2017b).  

                            

Εικόνα 4-9: Προτεινόμενη σειρά των μαθησιακών αντικειμένων για έναν οπτικό και 

ένα λεκτικό εκπαιδευόμενο 

Όσον αφορά την τέταρτη διάσταση του FSLSM, οι ακολουθιακοί εκπαιδευόμενοι 

προτιμούν να μαθαίνουν ακολουθώντας βήματα σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας. Αυτό 

σημαίνει ότι κανένα μαθησιακό αντικείμενο δεν πρέπει να προβάλλεται σε αυτούς πριν 

τα αντικείμενα περιεχομένου. Επομένως, τα τέσσερα σχετικά κελιά του πίνακα 

συμπληρώνονται με -1. Από την άλλη, οι λυμένες ασκήσεις και τα βίντεο είναι πιο 

ευεργετικά για αυτούς εάν προβάλλονται αμέσως μετά τα αντικείμενα περιεχομένου και 

προτού τα κουίζ και τις ερωτήσεις ανάπτυξης. Για το συγκεκριμένο λόγο τα κελιά που 

σχετίζονται με τα δύο πρώτα αντικείμενα συμπληρώνονται με 1, ενώ τα άλλα δύο με 0. 

Αντίθετα, το πιο σημαντικό για τους σφαιρικούς εκπαιδευόμενους είναι να 

συλλάβουν την γενική εικόνα μιας ενότητας προτού έρθουν σε επαφή με τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες της. Προκειμένου λοιπόν να βοηθηθούν, μόνο οι λυμένες ασκήσεις 

πρέπει να παρουσιάζονται σε αυτούς πριν τα αντικείμενα περιεχομένου. Επιπλέον, από 

τη στιγμή που οι σφαιρικοί εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν γενικά το 

αντικείμενο μιας ενότητας προτού έρθουν σε επαφή με άλλες λεπτομέρειες, οι λυμένες 

ασκήσεις και τα βίντεο πρέπει να παρουσιάζονται σε αυτούς στο «τμήμα μετά τα 

αντικείμενα περιεχομένου» πριν από κάθε άλλο αντικείμενο. Το περίγραμμα μαθήματος 

πρέπει να προβάλλεται, όχι μόνο στην αρχή κάθε ενότητας, αλλά και ανάμεσα στα 
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αντικείμενα περιεχομένου, ενώ και τα συμπεράσματα αμέσως μετά τα αντικείμενα 

περιεχομένου, καθώς έτσι μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να βοηθηθούν στη σύλληψη της 

γενικής εικόνας της ενότητας. Τα κουίζ και οι ερωτήσεις ανάπτυξης πρέπει να 

προβάλλονται στους συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους προς το τέλος κάθε ενότητας, 

όπου είναι πιθανότερο να έχουν κατανοήσει πλήρως το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας 

(Εικόνα 4-10) (Karagiannis & Satratzemi, 2017b). 

 

Εικόνα 4-10: Προτεινόμενη σειρά των μαθησιακών αντικειμένων για ένα σφαιρικό 

εκπαιδευόμενο 

Σε μία ανάλογη εφαρμογή του αλγορίθμου, η Graf (2007) έλαβε υπόψη τις τιμές 

των μαθητύπων των εκπαιδευόμενων, όπως προέκυψαν από το ILS, και πρόσθεσε τις 

αντίστοιχες τιμές του πίνακα προσαρμογής για κάθε διάσταση του μαθήτυπου, 

χρησιμοποιώντας όμως και το βάρος κάθε τιμής του μαθήτυπου. Στη δική μας 

προσέγγιση, δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια τιμή ως βάρος αλλά λήφθηκαν υπόψη εκτός 

από τα αποτελέσματα του ILS (LSILS) και οι τιμές των μαθήτυπων όπως προέκυψαν από 

την εφαρμογή της μεθόδου αυτόματης ανίχνευσης (LSAD) η οποία παρουσιάστηκε σε 

προηγούμενη υποενότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι αντίστοιχες τιμές του πίνακα 

προσαρμογής προσθέτονται για καθένα από τα χαρακτηριστικά προσαρμογής, πρώτα 

λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές LSILS και έπειτα τις τιμές LSAD και στη συνέχεια, 

υπολογίζοντας το μέσο όρο των δύο αθροισμάτων προκύπτει η τελική τιμή για καθένα 

από τα χαρακτηριστικά προσαρμογής. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τιμές LSILS όσο και 

τις τιμές LSAD πετυχαίνουμε να περιορίσουμε τους κινδύνους της αποκλειστικής χρήσης 

του ILS που αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Προσπαθώντας να επεξηγήσουμε τον παραπάνω αλγόριθμο υπολογισμού του 

τελικού βαθμού κατάταξης, ας θεωρήσουμε την περίπτωση ενός εκπαιδευόμενου που 
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είναι ενεργητικός, αισθητήριος, οπτικός και ακολουθιακός σύμφωνα με τις απαντήσεις 

του στο ILS (LSILS) και ενεργητικός, διαισθητικός, οπτικός και ακολουθιακός σύμφωνα 

με τη μέθοδο αυτόματης ανίχνευσης (LSAD). Όσον αφορά το χαρακτηριστικό της 

εμφάνισης του σύντομου κουίζ στο «τμήμα πριν τα αντικείμενα περιεχομένου» 

(short_quiz_before), πρέπει να αθροίσουμε τις κατάλληλες τιμές της αντίστοιχης 

γραμμής του πίνακα προσαρμογής (Εικόνα 4-6), λαμβάνοντας υπόψη τόσο το LSILS όσο 

και το LSAD. Επομένως, αν διαλέξουμε τις τιμές της πρώτης γραμμής του πίνακα που 

αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό προσαρμογής και θεωρήσουμε ως 

μαθήτυπο αυτό προκύπτει από τις τιμές LSILS, τότε ο βαθμός κατάταξης είναι ίσος με 1-

1+0-1, το οποίο τελικά είναι ίσο με -1. Αντίστοιχα, ο βαθμός κατάταξης για τις τιμές 

LSAD είναι ίσος με 1+1+0-1, το οποίο είναι ίσο με 1. Ο τελικός βαθμός του 

χαρακτηριστικού υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των δύο προαναφερθέντων βαθμών και 

είναι ίσος με 0. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την 

προτεινόμενη μέθοδο δε λαμβάνεται υπόψη ποιος μαθήτυπος είναι ισχυρότερος αλλά 

συμμετέχουν όλοι ισοδύναμα στον υπολογισμό του τελικού βαθμού κατάταξης. 

Αφού υπολογιστούν οι τελικοί βαθμοί για όλα τα χαρακτηριστικά προσαρμογής, 

χρησιμοποιείται η τεχνική της προσαρμοστικής ταξινόμησης των συνδέσμων 

προκειμένου να προσαρμοστεί το μάθημα σύμφωνα με το μαθήτυπο των 

εκπαιδευομένων. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη προτεινόμενη δομή του μαθήματος, 

πρέπει στο «τμήμα πριν τα αντικείμενα περιεχομένου» να συμπεριληφθεί μόνο ένας 

τύπος μαθησιακού αντικειμένου από τα τέσσερα που είναι υποψήφια, στοχεύοντας στην 

ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων χωρίς να αυξάνεται το γνωστικό τους φορτίο 

πριν καν έρθουν σε επαφή με τη θεωρία κάθε ενότητας. Το μαθησιακό αντικείμενο που 

θα συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο τμήμα είναι αυτό που θα έχει το μεγαλύτερο βαθμό 

κατάταξης ανάμεσα στις λυμένες ασκήσεις, τα βίντεο, τις ερωτήσεις ανάπτυξης και τα 

σύντομα κουίζ. Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα χαρακτηριστικό έχουν τον 

ίδιο βαθμό, τότε παρουσιάζονται όλα στο «τμήμα πριν τα αντικείμενα περιεχομένου». 

Όσον αφορά το «τμήμα μετά τα αντικείμενα περιεχομένου», όλα τα μαθησιακά 

αντικείμενα περιλαμβάνονται σε αυτό με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το βαθμό 

κατάταξη τους. Με τον τρόπο αυτό προτείνονται στον εκπαιδευόμενο ως καταλληλότερα 

για μελέτη, πρώτα αυτά που είναι καταλληλότερα με βάση το μαθήτυπο του και προς το 

τέλος της ενότητας, αυτά που είναι λιγότερο κατάλληλα, χωρίς όμως σε καμία 

περίπτωση να υπάρχουν μαθησιακά αντικείμενα που αποκρύπτονται από αυτόν. 
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Ειδική αντιμετώπιση υπάρχει για τα δύο χαρακτηριστικά που αφορούν την 

εμφάνιση του περιγράμματος του μαθήματος μόνο στην αρχή της ενότητας ή και 

ενδιάμεσα από τα αντικείμενα περιεχομένου (χαρακτηριστικό outline), αλλά και την 

εμφάνιση των συμπερασμάτων αμέσως μετά τα αντικείμενα περιεχομένου ή στο τέλος 

της ενότητας (χαρακτηριστικό conclusion). Όσον αφορά το πρώτο από αυτά, στην 

περίπτωση που ο βαθμός του είναι μεγαλύτερος από 0 τότε το περίγραμμα εμφανίζεται 

στην αρχή της ενότητας αλλά και ανάμεσα στα αντικείμενα περιεχομένου. Στην 

περίπτωση όμως που είναι ίσος με 0, τότε το περίγραμμα εμφανίζεται μόνο στην αρχή 

κάθε ενότητας. Όσον αφορά το δεύτερο χαρακτηριστικό (conclusion), στην περίπτωση 

που είναι μεγαλύτερο από 0 τότε τα συμπεράσματα εμφανίζονται αμέσως μετά τα 

αντικείμενα περιεχομένου, ενώ αν είναι ίσο με 0 εμφανίζονται στο τέλος της ενότητας. 

Εκτός από την τεχνική της προσαρμοστικής ταξινόμησης των συνδέσμων, 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και η τεχνική της άμεσης 

καθοδήγησης. Η τεχνική αυτή, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Brusilovsky, 1996), πρέπει 

να χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά μαζί με κάποια άλλη τεχνική, όπως στη 

περίπτωση μας η τεχνική της προσαρμοστικής ταξινόμησης συνδέσμων. Αυτό συμβαίνει 

γιατί σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης της, ο εκπαιδευόμενος πρέπει υποχρεωτικά να 

ακολουθήσει τον προτεινόμενο σύνδεσμο διαφορετικά δεν υπάρχει κανένα είδος 

προσαρμογής στο μάθημα. Η τεχνική της άμεσης καθοδήγησης έχει αποδειχτεί ότι είναι 

αρκετά βοηθητική για εκπαιδευόμενους με χαμηλό επίπεδο εμπειρίας σε εκπαίδευση από 

απόσταση (Brusilovsky, 1996; Kazanidis, 2010). Για την ενσωμάτωση της τεχνικής της 

άμεσης καθοδήγησης στο προτεινόμενο σύστημα, προστέθηκε ένα κουμπί σε κάθε 

ενότητα το οποίο κάθε φορά προβάλει το επόμενο καταλληλότερο μαθησιακό 

αντικείμενο με βάση τον αλγόριθμο υπολογισμού του βαθμού κατάταξης που 

παρουσιάστηκε στην παρούσα υποενότητα. 

 4.7.2 Προσαρμογή μαθήματος με βάση τη γνώση του εκπαιδευόμενου  

Για την προσαρμογή του μαθήματος με βάση τη γνώση του εκπαιδευόμενου 

χρησιμοποιούνται οι τιμές TPC και GPC που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα, καθώς επίσης και η τεχνική του προσαρμοστικού σχολιασμού των συνδέσμων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο αυτές τιμές απεικονίζονται σε κάθε ενότητα του μαθήματος, 

κάτω από τα μαθησιακά αντικείμενα της, με τη μορφή δύο ανεξάρτητων μπαρών 

προόδου (Εικόνα 4-11). Ο συγκεκριμένος τρόπος αναπαράστασης των τιμών TPC και 
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GPC προσφέρει μια εποπτική εικόνα της προόδου του εκπαιδευόμενου σε σχέση με το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, ικανή να τον ενθαρρύνει να ασχοληθεί πιο ενεργά με το μάθημα 

(Kazanidis & Satratzemi, 2009). 

 

Εικόνα 4-11: Στιγμιότυπο ενότητας στο Moodle 

Σε συνδυασμό με την οπτική αναπαράσταση των τιμών TPC και GPC που 

προσδιορίζουν την πρόοδο του εκπαιδευόμενου, χρησιμοποιείται η τεχνική του 

προσαρμοστικού σχολιασμού των συνδέσμων. Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο που 

θεωρείται ότι έχει γίνει «γνωστό» από τον εκπαιδευόμενο, με βάση τη διαδικασία που 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενη υποενότητα, ο σύνδεσμος που οδηγεί σε αυτό 

αναγράφεται με κόκκινα και πλάγια γράμματα. Αντίθετα, οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε 

αντικείμενα τα οποία ακόμη δεν θεωρούνται «γνωστά» για τον εκπαιδευόμενο, 

αναγράφονται με μπλε γράμματα. Με την τεχνική αυτή, ο εκπαιδευόμενος μπορεί άμεσα 

να διαπιστώσει ποια αντικείμενα χρειάζονται επιπλέον μελέτη και να εστιάσει την 

προσοχή του στη μελέτη αυτών προκειμένου να αυξήσει την τιμή TPC. Επιπλέον, ένα 

εικονίδιο πριν από το όνομα του συνδέσμου δείχνει εάν το συγκεκριμένο μαθησιακό 

αντικείμενο αποτελεί εκπαιδευτικό στόχο για το συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο, με βάση 

την αρχική δήλωση εκπαιδευτικών στόχων. 
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 5 Αξιολόγηση του Προτεινόμενου Συστήματος 

 5.1  Εισαγωγή 

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία διερευνά το παρόν κεφάλαιο είναι: 

(1α) Η προτεινόμενη μέθοδος ανίχνευσης του μαθήτυπου επιτυγχάνει υψηλή 

ακρίβεια συγκριτικά με άλλες παρόμοιες μεθόδους; 

(4) Η ενσωμάτωση ενός τέτοιου μηχανισμού στο Moodle επηρεάζει την 

ευχρηστία του και την ικανότητα του για ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων;  

(5) Μπορεί η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση να βελτιώσει την επίδοση των 

εκπαιδευόμενων συγκριτικά με την απλή έκδοση του Moodle; 

Για να απαντηθεί το ερώτημα (1α) υπολογίζεται η ακρίβεια πρόβλεψης του 

μαθήτυπου και συγκρίνεται με αυτή που προκύπτει για διαφορετικές μεθόδους.  

Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, 

διενεργήθηκαν δύο αξιολογήσεις του προτεινόμενου συστήματος στα πλαίσια του 

μαθήματος «Διαδικαστικός Προγραμματισμός», το οποίο διδάσκεται στο 1
ο
 εξάμηνο του 

Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η πρώτη 

αξιολόγηση διενεργήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-

2016, ενώ η δεύτερη κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά ο σχεδιασμός κάθε 

αξιολόγησης, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά τους. 

 5.2  Πρώτη αξιολόγηση   

Προτού παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της πρώτης πειραματικής 

αξιολόγησης, κρίνεται απαραίτητο να περιγράψουμε την οργάνωση της μεθόδου που 

ακολουθήθηκε και η οποία ήταν παρόμοια για τις δύο αξιολογήσεις. Στην παρούσα 

ενότητα περιγράφεται ο τρόπος επιλογής και οργάνωσης των συμμετεχόντων, τα 

εργαλεία αξιολόγησης, η μέθοδος που ακολουθήθηκε και ο τρόπος ανάλυσης των 

δεδομένων.   

 5.2.1 Συμμετέχοντες  

Στη διεξαγωγή της αξιολόγησης συμμετείχαν πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές 

του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οι οποίοι παρακολουθούσαν το μάθημα 

του διαδικαστικού προγραμματισμού, το οποίο διδάσκεται στο πρώτο εξάμηνο. Οι 

συμμετέχοντες σχημάτισαν δύο ομάδες με βάση τον αριθμό μητρώου τους, την 
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πειραματική ομάδα (experimental group) και την ομάδα ελέγχου (control group). Πιο 

συγκεκριμένα, οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 1-116 εντάχθηκαν στην πειραματική 

ομάδα, ενώ αυτοί με αριθμό μητρώου 117-232 στην ομάδα ελέγχου. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να επισημανθεί ότι οι φοιτητές εισήχθησαν με παρόμοιους βαθμούς στο τμήμα 

και επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουν παρόμοια ακαδημαϊκά προφίλ. 

Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που οι δύο ομάδες σχηματίστηκαν με βάση τον αριθμό 

μητρώου των φοιτητών, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα οι φοιτητές κάποιας 

από τις δύο ομάδες να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κίνητρο για τις σπουδές τους, 

γεγονός που αποτελεί απειλή για την εγκυρότητα των αξιολογήσεων.  Προκειμένου να 

αντικρούσουμε αυτόν τον ισχυρισμό, διερευνήσαμε τους βαθμούς των δύο ομάδων σε 

ένα παρόμοιο μάθημα (Αλγόριθμοι με C) το οποίο επίσης διδάσκεται στο πρώτο 

εξάμηνο. Παρατηρήθηκε ότι οι βαθμοί των δύο ομάδων είχαν μια μικρή διαφορά, καθώς 

ο μέσος όρος για την πειραματική ομάδα ήταν ίσος με 5.94 (SD=2.417) ενώ για την 

ομάδα ελέγχου 5.73 (SD=2.604), χωρίς όμως αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. 

Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, οι φοιτητές των δύο 

ομάδων δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για τις σπουδές τους και επίσης έχουν παρόμοιες 

επιδόσεις. Επομένως, οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων είναι πιθανότερο να οφείλονται στον προτεινόμενο μηχανισμό 

προσαρμογής. 

Συνολικά στην πρώτη αξιολόγηση συμμετείχαν και έλαβαν μέρος στην εξέταση 

της προόδου 139 φοιτητές. Οι φοιτητές αυτοί μοιράστηκαν σχεδόν ισομερώς στις δύο 

ομάδες. Συγκεκριμένα η πειραματική ομάδα αποτελούνταν από 70 φοιτητές και η ομάδα 

ελέγχου από 69. Η κατανομή τους με βάση τον μαθήτυπο φαίνεται στον Πίνακα 5-1.     

Πίνακας 5-1: Κατανομή φοιτητών πρώτης αξιολόγησης σε κάθε μαθήτυπο 

   

Ομάδα 

Ε
νε

ρ
γη

τι
κ

ό
ς 

Σ
το

χα
σ

τι
κ

ό
ς 

Α
ισ

θ
η

τή
ρ
ιο

ς 

Δ
ια

ισ
θ
η

τι
κ

ό
ς 

Ο
π

τι
κ

ό
ς 

Λ
εκ

τι
κ

ό
ς 

Α
κ

ο
λ
ο
υ
θ
ια

κ
ό
ς 

Σ
φ

α
ιρ

ικ
ό
ς 

Πειραματική 37 33 39 31 40 30 36 34 

Ελέγχου 34 35 38 31 37 32 33 36 



 

99 

 5.2.2 Μέσα αξιολόγησης  

Ως μέσα αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια και οι βαθμοί των 

φοιτητών στην πρόοδο του μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για να 

αξιολογήσουν οι ίδιοι οι φοιτητές την εμπειρία τους από τη χρήση του προτεινόμενου 

συστήματος, κυρίως σε σχέση με την ευχρηστία του συστήματος και τον μηχανισμό 

προσαρμογής. Η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου μηχανισμού διερευνήθηκε 

αναλύοντας την απόδοση των φοιτητών στην εξέταση της προόδου.  

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε χωρίζεται σε δύο 

βασικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικές με την ευχρηστία και 

την ικανότητα ενθάρρυνσης του φοιτητή αντίστοιχα. Επιπλέον, υπάρχουν και κάποιες 

περισσότερο εξειδικευμένες ερωτήσεις σχετικές με την προσαρμοστική παρουσίαση του 

μαθήματος και τις μαθησιακές προτιμήσεις των φοιτητών. Η πλειοψηφία των 

ερωτήσεων είναι τύπου Likert με απαντήσεις που κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 1 

(διαφωνώ απόλυτα) και 5 (συμφωνώ απόλυτα). Προκειμένου να διερευνηθεί η 

εγκυρότητα του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε η τιμή Cronbach alpha, η υψηλή τιμή 

της οποίας (>0.7) έδειξε ότι οι ερωτήσεις έχουν υψηλή εσωτερική συνοχή και ως εκ 

τούτου το ερωτηματολόγιο είναι έγκυρο. Εκτός από τις ερωτήσεις τύπου Likert, το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει κάποιες ερωτήσεις ανοικτού τύπου ώστε να υπάρχει και 

μια ποιοτική αξιολόγηση του συστήματος. Ευνόητο είναι ότι οι ερωτήσεις που αφορούν 

τον μηχανισμό προσαρμογής, τέθηκαν προς απάντηση μόνο στα μέλη της πειραματικής 

ομάδας που τον χρησιμοποίησαν. Η πλήρης μορφή του ερωτηματολογίου αξιολόγησης 

του μαθήματος φαίνεται στο Παράρτημα Β. 

 5.2.3 Μεθοδολογία  

Η αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος διενεργήθηκε στο πλαίσιο 

διδασκαλίας του μαθήματος «Διαδικαστικός Προγραμματισμός» που διδάσκεται στο 

πρώτο εξάμηνο του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Το συγκεκριμένο μάθημα 

έχει διάρκεια 13 εβδομάδων και κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει μία δίωρη διάλεξη και ένα 

δίωρο εργαστηριακό μάθημα. Στο μέσο περίπου της διάρκειας του μαθήματος, οι 

φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτή εξέταση προόδου, ο βαθμός της οποίας αποτελεί το 

30% του τελικού βαθμού του μαθήματος. Η αξιολόγηση διεξάγεται κατά τις πρώτες έξι 

εβδομάδες του μαθήματος και μέχρι τη γραπτή εξέταση της προόδου. Κατά το χρονικό 

αυτό διάστημα, οι φοιτητές μελετούν υλικό από τις πέντε πρώτες ενότητες του 
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μαθήματος οι οποίες περιλαμβάνουν βασικές έννοιες του διαδικαστικού 

προγραμματισμού. Συγκεκριμένα οι ενότητες που έχουν να μελετήσουν είναι η εισαγωγή 

(εντολές εισόδου/εξόδου, τύποι δεδομένων, εντολές ανάθεσης), οι εντολές ελέγχου (if), 

οι βρόχοι επανάληψης, οι συναρτήσεις και οι πίνακες. Και οι δύο ομάδες 

παρακολουθούν τις ίδιες διαλέξεις και τα ίδια εργαστηριακά μαθήματα, αλλά 

χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά μαθήματα στο Moodle για να μελετήσουν, τα οποία 

όμως διαθέτουν το ίδιο ακριβώς εκπαιδευτικό υλικό. Η πειραματική ομάδα 

χρησιμοποίησε το μάθημα στο οποίο υλοποιείται ο προτεινόμενος μηχανισμός 

προσαρμογής, ενώ η ομάδα ελέγχου χρησιμοποίησε την απλή έκδοση του Moodle. Οι 

μέθοδοι συνεργατικής και αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου των φοιτητών 

εφαρμόστηκαν μόνο στην πειραματική ομάδα, προκειμένου να δημιουργηθεί το μοντέλο 

εκπαιδευόμενου και να προσαρμοστεί το μάθημα με βάση αυτό. Συμπερασματικά 

μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα και η ανάλυση της αυτόματης ανίχνευσης των 

μαθήτυπων αφορούν μόνο την πειραματική ομάδα. Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία 

των πέντε ενοτήτων του μαθήματος και προτού γίνει η εξέταση της προόδου, οι δύο 

ομάδες φοιτητών καλούνται να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο προκειμένου να 

αξιολογήσουν το μάθημα που παρακολούθησαν. 

Οι ερευνητικοί στόχοι της πρώτης αξιολόγησης, αλλά και αντίστοιχα και της 

δεύτερης αξιολόγησης, μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές υποκατηγορίες 

αντικατοπτρίζοντας δύο διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος. Βασικός στόχος της πρώτης 

κατηγορίας ήταν η αξιολόγηση της μεθόδου αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου, 

δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα εφαρμογής της και στην αποτελεσματικότητά της 

προκειμένου να διερευνηθεί το ερευνητικό ερώτημα (1α). Συγκεκριμένα το ερευνητικό 

ερώτημα (1α) εξειδικεύτηκε στα εξής ερωτήματα: 

Ε1) Η χρήση του ILS είναι αρκετή για την ακριβή ανίχνευση του μαθήτυπου των 

εκπαιδευόμενων; 

Ε2) Η προτεινόμενη μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου ενός 

εκπαιδευόμενου έχει μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με άλλες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό; 

Ε3) Μπορεί να επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου ενός 

εκπαιδευόμενου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ενασχόλησης του με το 

μάθημα; 



 

101 

Το ερώτημα Ε2 περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη ανάλυση προκειμένου να 

απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα (1α) σχετικά με τη σύγκριση της ακρίβειας 

πρόβλεψης της προτεινόμενης μεθόδου ανίχνευσης του μαθήτυπου με άλλες παρόμοιες 

μεθόδους. Τα ερωτήματα Ε1 και Ε3 συσχετίζονται με το Ε2 καθώς το Ε1 εξετάζει την 

αναγκαιότητα της εφαρμογής της αυτόματης μεθόδου ενώ το Ε3 επιβεβαιώνει την 

αποτελεσματικότητα της, καθώς δε θα είχε νόημα η εφαρμογή μιας μεθόδου που θα 

χρειαζόταν αρκετό χρόνο μέχρι να ανιχνεύσει το μαθήτυπο ενός εκπαιδευόμενου.  

Ο βασικός στόχος της δεύτερης κατηγορίας ήταν η αξιολόγηση του 

προτεινόμενου συστήματος και ειδικότερα του μηχανισμού προσαρμογής και της 

επίδρασης του στο μαθησιακό αποτέλεσμα προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα (4) και (5). Το ερευνητικό ερώτημα (4) διερευνάται μέσω των ερωτημάτων 

Ε4 και Ε5, ενώ το ερευνητικό ερώτημα (5) μέσω του Ε6.  

Ε4) Η χρήση του προτεινόμενου μηχανισμού προσαρμογής έχει αρνητική επίδραση 

στην ευχρηστία του Moodle; 

Ε5) Ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών για το μηχανισμό προσαρμογής και την 

αποτελεσματικότητα του; 

Ε6) Η χρήση του προτεινόμενου συστήματος βελτιώνει την επίδοση των φοιτητών 

στην γραπτή εξέταση της προόδου; 

Εκτός αυτών των ερωτημάτων τέθηκαν και τα παρακάτω 4 ερωτήματα για να 

εξεταστούν και επιπλέον σημεία προβληματισμού σχετικά με τον προτεινόμενο 

μηχανισμό, όπως: 

Ε7) Η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά 

μελέτης επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών της πειραματικής ομάδας; 

Ε8) Η πλοήγηση στο υλικό με τη χρήση του πλήκτρου άμεσης καθοδήγησης βοηθά 

τους φοιτητές στη μελέτη τους;  

Ε9) Ο μαθήτυπος των φοιτητών επηρεάζει τη διάθεση τους να μελετήσουν το υλικό 

σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά ή την επίδοση τους στην εξέταση της προόδου;  

Ε10) Ο μαθήτυπος των φοιτητών επηρεάζει την άποψη τους για κάθε κατηγορία 

μαθησιακού υλικού; 

Με τα ερωτήματα Ε7 και Ε8 εξετάζεται η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων 

λειτουργιών του μηχανισμού προσαρμογής, όπως η προτεινόμενη σειρά του υλικού και η 

άμεση καθοδήγηση, ώστε να εξακριβωθεί αν η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού 

επηρεάζεται ή όχι από αυτές τις δύο λειτουργίες. Στο Ε9 εξετάζεται η επίδραση του 
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μαθήτυπου στα αποτελέσματα της έρευνας ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των 

ευρημάτων. Τέλος, το Ε10 περιλαμβάνει μια ανάλυση της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευόμενων κατά τη μελέτη τους, ώστε να επαληθευθεί η θεωρία σχετικά με τις 

προτιμήσεις κάθε μαθήτυπου.       

 5.2.4 Σύστημα μέτρησης  

Το μόνο σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε, εκτός από αυτά που 

χρησιμοποιούνται από την περιγραφική στατιστική, αφορούσε τον υπολογισμό της 

ακρίβειας πρόβλεψης του μαθήτυπου από την μέθοδο αυτόματης ανίχνευσης. Για το 

σκοπό αυτό λοιπόν χρησιμοποιήθηκε ο τύπος (3.4) που παρουσιάζεται σε προηγούμενο 

κεφάλαιο της διατριβής και προτάθηκε από τους Garcia et al. (2007).  

 5.2.5 Ανάλυση δεδομένων  

Στόχος της ανάλυσης μας είναι να αξιολογήσουμε την προτεινόμενη μέθοδο 

αυτόματης ανίχνευσης και να διερευνήσουμε εάν ο προτεινόμενος μηχανισμός 

προσαρμογής ήταν ικανός να ωθήσει τους φοιτητές να διαβάσουν περισσότερο και να 

τους βοηθήσει να βελτιώσουν την επίδοση τους, χωρίς όμως να αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα του Moodle. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τιμές της 

περιγραφικής στατιστικής (μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις) των απαντήσεων των 

φοιτητών στο ερωτηματολόγιο, των βαθμών τους στην πρόοδο και των τιμών ακρίβειας 

του αλγορίθμου αυτόματης ανίχνευσης. Προκειμένου να ελέγξουμε αν οι διαφορές των 

μέσων όρων μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές διεξήχθησαν 

στατιστικά τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων. Τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το t-test 

ανεξάρτητων δειγμάτων και το τεστ Mann-Whitney. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που τα 

δεδομένα των απαντήσεων ή των βαθμών ακολουθούσαν κανονική κατανομή, το τεστ 

που χρησιμοποιούνταν ήταν το t-test, ενώ στην αντίθετη περίπτωση το τεστ Mann-

Whitney (u-test). Για τον έλεγχο των δεδομένων ώστε να εξακριβωθεί το εάν 

ακολουθούν κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε το τεστ Kolomogorov-Smirnov. 

Εκτός από τα παραπάνω τεστ, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συσχετίσεων ώστε να 

διερευνηθούν οι απαντήσεις των φοιτητών σχετικά με την προτεινόμενη σειρά των 

μαθησιακών αντικειμένων. 
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 5.2.6 Αποτελέσματα 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε όσους πίνακες βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές, αυτές επισημαίνονται με * ώστε να διευκολύνεται ο 

αναγνώστης.  

 5.2.6.1 Ε1 - Η χρήση του ILS είναι αρκετή για την ακριβή ανίχνευση του μαθήτυπου 

των εκπαιδευόμενων; 

Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, οι μέθοδοι 

αυτόματης ανίχνευσης αναπτύχθηκαν προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που 

προκύπτουν από την αποκλειστική χρήση ερωτηματολογίων ανίχνευσης του μαθήτυπου, 

όπως το ILS. Παρόλο που έρευνες έχουν δείξει ότι πρόκειται για ένα έγκυρο και 

αξιόπιστο εργαλείο (Felder & Spurlin, 2005), μπορεί να προκύψουν λάθη στην 

ανίχνευση του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου εξαιτίας ανακριβών απαντήσεων του. 

Προκειμένου να απαντήσουμε στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο συνετέλεσε στο 

σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος και στην ανάγκη χρησιμοποίησης μίας 

μεθόδου αυτόματης ανίχνευσης παράλληλα με το ILS, συμπεριλάβαμε στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης τους μαθήματος τέσσερις ερωτήσεις, μία για κάθε 

διάσταση του FSLSM (Παράρτημα Β). Πιο συγκεκριμένα, κάθε ερώτηση περιγράφει 

απλά και διεξοδικά την αναμενόμενη συμπεριφορά και τις μαθησιακές προτιμήσεις για 

τις δύο πιθανές τιμές μιας διάστασης του FSLSM. Οι φοιτητές καλούνται έπειτα να 

δηλώσουν ποια από τις δύο τιμές είναι αυτή που περιγράφει καλύτερα το μαθήτυπο τους 

για τη συγκεκριμένη διάσταση. Για παράδειγμα, όσον αφορά την πρώτη διάσταση του 

FSLSM καλούνται να επιλέξουν αν είναι ενεργητικοί ή στοχαστικοί. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από τη σύγκριση των απαντήσεων των φοιτητών στις τέσσερις 

ερωτήσεις, με τους μαθήτυπους που προέκυψαν από το ILS, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5-2. 

Πίνακας 5-2: Σύγκριση μαθητύπων όπως προέκυψαν από το ILS και από τις 

δηλώσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

   

           

 

 

Ενεργητικός / 

Στοχαστικός 

Αισθητήριος / 

Διαισθητικός 

Οπτικός / 

Λεκτικός 

Ακολουθιακός / 

Σφαιρικός 

60% 60% 66% 51% 
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Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-2 δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα 

του ILS αλλά, αντίθετα, φανερώνουν ότι η αποκλειστική χρησιμοποίηση του ILS ή 

άλλων αντίστοιχων ερωτηματολογίων, είτε μπορεί να αποδειχθεί προβληματική εξαιτίας 

των ανακριβειών στις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων είτε οι τελευταίοι δεν έχουν 

αποκρυσταλλωμένη άποψη για τις μαθησιακές τους προτιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

όσον αφορά τις διαστάσεις ενεργητικός/στοχαστικός και αισθητήριος/διαισθητικός το 

60% των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν τον ίδιο μαθήτυπο με αυτόν 

που προέκυψε από τις απαντήσεις τους στο ILS. Για τη διάσταση οπτικός/λεκτικός το 

ποσοστό ανεβαίνει στο 66%, ενώ για τη διάσταση ακολουθιακός/σφαιρικός 

παρατηρείται το μικρότερο ποσοστό συμφωνίας το οποίο είναι 51%. Το τελευταίο 

αποτέλεσμα δείχνει ότι η αποκλειστική χρήση του ILS ενδεχομένως να είναι 

προβληματική για τους μισούς φοιτητές και, επομένως, είναι αρκετά επισφαλές να 

βασίζουμε την ανίχνευση του μαθήτυπου αποκλειστικά σε αυτό.  

Απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα της πρώτης αξιολόγησης (Ε1), τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 5-2 δείχνουν ότι είτε η αποκλειστική χρησιμοποίηση του ILS 

είναι προβληματική, είτε οι φοιτητές δεν είναι συνειδητοποιημένοι όσον αφορά τις 

μαθησιακές τους προτιμήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως η συγκεκριμένη διαδικασία είναι 

επισφαλής και υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή μεθόδων αυτόματης 

ανίχνευσης του μαθήτυπου.    

 5.2.6.2 Ε2 - Η προτεινόμενη μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου ενός 

εκπαιδευόμενου έχει μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με άλλες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό; 

Εφόσον λοιπόν διαπιστώθηκε η ανάγκη χρησιμοποίησης μιας μεθόδου 

αυτόματης ανίχνευσης μαθητύπων και προκειμένου να απαντήσουμε στο δεύτερο  

ερευνητικό ερώτημα (Ε2) που τέθηκε, πρέπει να διερευνήσουμε αν η ακρίβεια 

πρόβλεψης της προτεινόμενης μεθόδου είναι υψηλότερη από αυτές που επιτεύχθηκαν 

από παρόμοιες μεθόδους. Για να διερευνηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα συγκρίνουμε τα 

αποτελέσματα του αλγορίθμου των δέντρων απόφασης τον οποίο χρησιμοποιήσαμε για 

την αυτόματη ανίχνευση, με τα αποτελέσματα του ILS. Ο αλγόριθμος που 

χρησιμοποιήθηκε ανιχνεύει το μαθήτυπο για κάθε διάσταση του FSLSM σε μία κλίμακα 

τριών τιμών. Η κλίμακα αυτή αποτελείται από τις δύο πιθανές τιμές της συγκεκριμένης 

διάστασης καθώς επίσης και από την τιμή «ισορροπημένος» που βρίσκεται στο μέσο των 
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δύο άλλων τιμών. Για παράδειγμα, αναφερόμενοι στη διάσταση 

ενεργητικός/στοχαστικός, η κλίμακα των τριών πιθανών τιμών αποτελείται από τις τιμές 

ενεργητικός, ισορροπημένος και στοχαστικός. Για να είναι εφικτή η σύγκριση με τα 

αποτελέσματα του ILS, τα τελευταία χωρίζονται σε τρία ίσα τμήματα. Με αυτόν τον 

τρόπο οι φοιτητές με σκορ από 0 έως και 3 θεωρούνται στοχαστικοί, από 4 έως 7 

ισορροπημένοι και από 8 έως 11 ενεργητικοί. Η ακρίβεια πρόβλεψης υπολογίστηκε με 

τη βοήθεια του τύπου (3.4) και είναι 70%, 66%, 75% και 80% για καθεμία από τις 

τέσσερις διαστάσεις του FSLSM αντίστοιχα. Ο Πίνακας 5-3 επαναλαμβάνει τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 3-2 εμπλουτισμένα αυτήν τη φορά με την ακρίβεια της 

προτεινόμενης μεθόδου, ώστε να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις.     

Πίνακας 5-3: Ακρίβεια πρόβλεψης μαθητύπων για διάφορες μεθόδους αυτόματης 

ανίχνευσης 

Μέθοδος ανίχνευσης  Ενεργητικός/ 

Στοχαστικός 

Αισθητήριος/

Διαισθητικός 

Οπτικός/ 

Λεκτικός 

Ακολουθιακός/ 

Σφαιρικός 

Προτεινόμενη μέθοδος 70% 66% 75% 80% 

Garcia et al. (2007) 58% 77% - 63% 

Graf (2007) 62.5% 65% 68.75% 66.25% 

Atman, Inceoğlu & 

Aslan (2009) 

83.15% - - - 

Simsek et al. (2010) 79.6% - - - 

Dung & Florea (2012) 72.73% 70.15% 79.54% 65.91% 

Graf, Kinshuk & Liu 

(2009) 

79.33% 77.33% 76.67% 73.33% 

Liyanage Gunawardena 

& Hirakawa (2014) 

65% 75% 76.25% 77.5% 

 

Οι τρεις πρώτες μέθοδοι του Πίνακα 5-3, συμπεριλαμβανομένης της 

προτεινόμενης μεθόδου είναι οδηγούμενες από τα δεδομένα ενώ οι επόμενες πέντε 

βασίζονται στη βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-3 δείχνουν την 

συγκριτική υπεροχή της προτεινόμενης μεθόδου σε σχέση με τις επόμενες δύο, οι οποίες 

είναι επίσης οδηγούμενες από τα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα η προτεινόμενη μέθοδος 

επιτυγχάνει υψηλότερα ποσοστά ακρίβειας σε όλες τις διαστάσεις του FSLSM σε σχέση 

με την μέθοδο της Graf (2007). Επίσης, με εξαίρεση τη διάσταση 

αισθητήριος/διαισθητικός, η προτεινόμενη μέθοδος επιτυγχάνει υψηλότερα ποσοστά 



 

106 

ακρίβειας συγκριτικά με τη μέθοδο των Garcia et al. (2007) και μάλιστα πρέπει να 

σημειωθεί ότι στη δεύτερη μέθοδο αγνοείται εντελώς η διάσταση οπτικός/λεκτικός, η 

οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τον διδάσκοντα προκειμένου να αναπτυχθεί 

κατάλληλο υλικό, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα της 

προτεινόμενης μεθόδου. 

Αντίθετα με τα προαναφερθέντα, η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης 

μεθόδου μπορεί να αμφισβητηθεί συγκρινόμενη με την αποτελεσματικότητα των 

επόμενων πέντε μεθόδων του Πίνακα 5-3 που βασίζονται στη βιβλιογραφία, καθώς η 

ακρίβεια που επιτυγχάνεται είναι μικρότερη με εξαίρεση τη διάσταση 

ακολουθιακός/σφαιρικός. Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ενώ στις 

μεθόδους που βασίζονται στη βιβλιογραφία είναι απαραίτητο να υπολογίζονται και να 

δηλώνονται βάρη που αναπαριστούν το επίπεδο σημαντικότητας ενός προτύπου 

συμπεριφοράς, κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο στην προσέγγιση μας. Επομένως, δεν 

απαιτείται πρόσθετος φόρτος εργασίας από τον διδάσκοντα κατά την δημιουργία του 

μαθήματος. Πέρα από αυτό, προσπαθώντας να συγκρίνουμε την ακρίβεια της 

προτεινόμενης μεθόδου με αυτή των άλλων μεθόδων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 

οι μέθοδοι των Atman, Inceoğlu & Aslan (2009) και Simsek et al. (2010) επιτυγχάνουν 

μεν υψηλή ακρίβεια αλλά ασχολούνται μόνο με μία διάσταση του FSLSM 

(ενεργητικός/στοχαστικός). Επιπρόσθετα, το δείγμα των δύο αυτών μεθόδων ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλό καθώς συμμετείχαν μόνο 17 και 27 φοιτητές αντίστοιχα, γεγονός που 

εγείρει ερωτήματα ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των μεθόδων. Στις 

μεθόδους των Graf, Kinshuk & Liu (2009) και Liyanage Gunawardena & Hirakawa 

(2014) συμμετείχαν περισσότεροι φοιτητές (75 και 80 αντίστοιχα) αλλά τα πρότυπα 

συμπεριφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση του μαθήτυπου είναι 

πολύπλοκα και απαιτούν πρόσθετο φόρτο εργασίας από τον διδάσκοντα κατά τη 

δημιουργία ενός μαθήματος στο Moodle. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του ILS 

χωρίστηκαν σε τρία άνισα μέρη, εκ των οποίων το δεύτερο ήταν σχεδόν διπλάσιο από τα 

άλλα, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την επιτευχθείσα ακρίβεια λόγω της τάσης 

υπέρ του ισορροπημένου μαθήτυπου.         

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε και προς απάντηση του 

δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος της πρώτης αξιολόγησης (Ε2), μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι η ακρίβεια που επιτυγχάνεται από την προτεινόμενη μέθοδο είναι 

υψηλότερη από αυτή που επιτυγχάνεται από άλλες μεθόδους, οι οποίες είναι επίσης 
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οδηγούμενες από τα δεδομένα. Ακόμα όμως και στην περίπτωση μεθόδων που βασίζονται 

στη βιβλιογραφία και φαινομενικά υπερτερούν στην ακρίβεια που επιτυγχάνουν, το 

πλεονέκτημα αυτό ισοσκελίζεται από το γεγονός ότι η προτεινόμενη μέθοδος χρησιμοποιεί 

αρκετά απλούστερα πρότυπα συμπεριφοράς και δεν επιβαρύνει το διδάσκοντα με πρόσθετο 

φόρτο εργασίας για τη δημιουργία ενός μαθήματος.         

 5.2.6.3 Ε3 - Μπορεί να επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου ενός 

εκπαιδευόμενου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ενασχόλησης του 

με το μάθημα; 

Προκειμένου να ανιχνευθεί ο μαθήτυπος ενός εκπαιδευόμενου με κάποια μέθοδο 

αυτόματης ανίχνευσης, πρέπει πρώτα από όλα ο εκπαιδευόμενος να έχει ασχοληθεί 

ενεργά με τη μελέτη του μαθήματος στο σύστημα, έτσι ώστε να έχει δημιουργηθεί ένα 

σημαντικό σύνολο δεδομένων αλληλεπίδρασης. Μάλιστα, το γεγονός αυτό πρέπει να 

συμβεί όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να μπορεί το σύστημα να προσαρμόσει 

έγκαιρα το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου. Θα ήταν 

για παράδειγμα τελείως ανώφελο να ανιχνεύεται ο μαθήτυπος του εκπαιδευόμενου προς 

το τέλος ενός μαθήματος, καθώς δεν απομένει σε αυτήν την περίπτωση χρόνος για να 

γίνει η προσαρμογή και να καρπωθεί ο εκπαιδευόμενος τα οφέλη της.   

Για να διερευνήσουμε το τρίτο ερευνητικό ερώτημα (Ε3) αποφασίσαμε να 

εφαρμοστεί ο αλγόριθμος αυτόματης ανίχνευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια σύγκλιση στα αποτελέσματα του. Πιο συγκεκριμένα, 

αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος των δέντρων απόφασης αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της δεύτερης και της τέταρτης εβδομάδας καθώς επίσης και στο τέλος του 

μαθήματος (έκτη εβδομάδα). Η ακρίβεια πρόβλεψης που επιτεύχθηκε σε κάθε 

περίπτωση φαίνεται στον Πίνακα 5-4.     

Πίνακας 5-4: Ακρίβεια πρόβλεψης μαθητύπων για διαφορετικές χρονικές στιγμές 

Διάσταση FSLSM  2
η
 εβδομάδα 4

η
 εβδομάδα 6

η
 εβδομάδα 

Ενεργητικός / Στοχαστικός 71.6% 71% 70% 

Αισθητήριος /Διαισθητικός 64.9% 65.2% 66% 

Οπτικός / Λεκτικός 73.2% 72.1% 75% 

Ακολουθιακός / Σφαιρικός 80.8% 80% 80% 
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Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-4 είναι παρόμοια για τις τρεις διαφορετικές 

χρονικές στιγμές εφαρμογής του αλγορίθμου των δέντρων απόφασης. Μπορούμε λοιπόν 

με βάση αυτά να παρατηρήσουμε ότι η ακρίβεια πρόβλεψης που επιτυγχάνεται αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εβδομάδων είναι παρόμοια με αυτήν που 

επιτυγχάνεται στο τέλος του μαθήματος.   

Απαντώντας λοιπόν στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα (Ε3), τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι μόλις μετά από δύο εβδομάδες από την έναρξη του μαθήματος, το σύστημα είναι σε 

θέση να προβλέψει με ακρίβεια τον μαθήτυπο ενός εκπαιδευόμενου, χωρίς βέβαια να 

αποκλείεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εφικτό και νωρίτερα. 

 5.2.6.4 Ε4 - Η χρήση του προτεινόμενου μηχανισμού προσαρμογής έχει αρνητική 

επίδραση στην ευχρηστία του Moodle; 

Εκτός από τον υπολογισμό της ακρίβειας της προτεινόμενης μεθόδου αυτόματης 

ανίχνευσης, πρέπει να αξιολογηθεί ο μηχανισμός προσαρμογής που χρησιμοποιήθηκε. 

Από τη στιγμή που ο μηχανισμός προσαρμογής υλοποιείται ως επέκταση του Moodle, 

κρίνεται αναγκαίο ότι θα πρέπει αρχικά να μελετήσουμε αν επηρεάζεται η 

αποδεδειγμένη ευχρηστία του Moodle, καθώς δεν είναι σε καμία περίπτωση επιθυμητή η 

επιβάρυνση της. Προκειμένου λοιπόν να διερευνηθεί το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα 

(Ε4) πρέπει να αναλύσουμε τις απαντήσεις των φοιτητών στο τμήμα του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης το οποίο είναι σχετικό με την ευχρηστία του 

συστήματος. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 5-5 που ακολουθεί. 

Πίνακας 5-5: Ανατροφοδότηση φοιτητών για την ευχρηστία του συστήματος 

Ερώτηση 
Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου 

M SD M SD 

Οι σελίδες φορτώνουν 

γρήγορα 
3.95 0.896 3.90 0.831 

Η πλοήγηση είναι εύκολη 4.21 0.858 3.98 0.806 

Το σύστημα είναι φιλικό 

προς το χρήστη 
3.99 0.904 4.00 0.856 

Τα ονόματα των 

συνδέσμων είναι σαφή 
4.28 0.851 4.28 0.839 

Το σύστημα θεωρείται 4.05 0.866 3.87 0.957 
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κατάλληλο για αρχάριους 

Εξοικειώθηκα γρήγορα 

με το σύστημα 
4.46 0.787 4.36 0.868 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-5 είναι παρόμοια για τις δύο ομάδες, γεγονός 

που δείχνει ότι η ενσωμάτωση του προτεινόμενου μηχανισμού στο Moodle δεν 

επιβαρύνει την ευχρηστία του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές και των δύο 

ομάδων χαρακτηρίζουν το σύστημα ως φιλικό προς το χρήστη με μέσο όρο 4 στην 

κλίμακα Likert. Μια μικρή διαφορά παρατηρείται στη δεύτερη ερώτηση του πίνακα 

σχετικά με την ευκολία της πλοήγησης όπου ο μέσος όρος για την πειραματική ομάδα 

είναι 4.21 (SD = 0.858) και για την ομάδα ελέγχου 3.98 (SD = 0.806). Η συγκεκριμένη 

διαφορά είναι πιθανό να οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο που οι φοιτητές κάθε ομάδας 

βλέπουν την πρόοδο τους. Τα μέλη της πειραματικής ομάδας βλέπουν την πρόοδο σε 

κάθε ενότητα του μαθήματος, ακριβώς κάτω από τη λίστα των μαθησιακών 

αντικειμένων της ενότητας, ενώ οι φοιτητές της ομάδας ελέγχου βλέπουν σε χωριστή 

οθόνη την πρόοδο τους. Παρόλα αυτά όμως η συγκεκριμένη διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (U = 1980.5, p = 0.07). Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι 

αυτό που αφορά την τελευταία ερώτηση του Πίνακα 5-5. Από τη στιγμή που οι φοιτητές 

που συμμετέχουν στην έρευνα είναι πρωτοετείς, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι 

είναι πιθανό να μην έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των ΣΔΜ και, επομένως, μπορεί να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση του. Παρόλα αυτά, ένας μέσος όρος ίσος με 4.46 

για την πειραματική ομάδα και 4.36 για την ομάδα ελέγχου δείχνει ότι οι φοιτητές 

εξοικειώθηκαν γρήγορα με τη χρήση του συστήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

επισημανθεί ότι, ακόμα και για τις ερωτήσεις του Πίνακα 5-5 που έχουν διαφορές στους 

μέσους όρους των δύο ομάδων, δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική 

διαφορά.  

Απαντώντας στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα (Ε4), μπορούμε να επισημάνουμε ότι 

από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-5 δεν προκύπτει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις απαντήσεις των δύο ομάδων φοιτητών. Επομένως, η ευχρηστία του 

συστήματος δεν επηρεάζεται από την εισαγωγή του προσαρμοστικού μηχανισμού στο 

Moodle. 
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 5.2.6.5 Ε5 - Ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών για το μηχανισμό προσαρμογής και 

την αποτελεσματικότητα του; 

Για να απαντήσουμε στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα (Ε5) διερευνήσαμε τις 

απαντήσεις των φοιτητών των δύο ομάδων σε πέντε ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης που στοχεύουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της 

ικανότητας του συστήματος να τους παρακινήσει για περισσότερη μελέτη. Στόχος της 

διερεύνησης αυτής ήταν η ανακάλυψη στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα στις 

απαντήσεις των δύο ομάδων. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

5-6.  

Πίνακας 5-6: Ανατροφοδότηση φοιτητών για την αποτελεσματικότητα 

Ερώτηση 
Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου  

M SD M SD u-test 

Οι μπάρες 

οπτικοποίησης της 

προόδου μου με 

ενθάρρυναν να διαβάσω 

περισσότερο 

3.87 1.132 3.07 1.181 
U=1448.5 

*p=0 

Το σύστημα με 

ενθάρρυνε να διαβάσω 

περισσότερο 

4.12 0.967 3.62 0.986 
U=1679.5 

*p=0.002 

Το σύστημα με βοήθησε 

να μάθω ευκολότερα 
4.18 0.833 3.87 0.885 

U=1890 

*p=0.027 

Έχεις θετική άποψη για 

την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού 

4.05 0.622 4.06 0.574 
U=2384.5 

p=0.978 

Είσαι ικανοποιημένος σε 

γενικές γραμμές  από τη 

χρήση του συστήματος 

3.96 0.904 3.89 0.985 
U=2300.5 

p=0.721 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-6 μπορούμε να διακρίνουμε μια 

ικανοποίηση όλων των φοιτητών από τη χρήση του συστήματος αλλά και από την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Σημαντικότερα όμως φαίνονται να είναι τα 

ευρήματα των τριών πρώτων ερωτήσεων. Σχετικά με την ικανότητα του συστήματος να 
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ενθαρρύνει τους φοιτητές να διαβάσουν περισσότερο, οι απαντήσεις των φοιτητών της 

πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στην σχετική ερώτηση έχουν μέσους 

όρους 4.12 και 3.62 αντίστοιχα. Μάλιστα η συγκεκριμένη διαφορά προέκυψε στατιστικά 

σημαντική με επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (U = 1679.5, p = 0.002 < 0.05). Επιπλέον, οι 

φοιτητές της πειραματικής ομάδας θεωρούν ότι το σύστημα τους βοηθά να μάθουν 

ευκολότερα με ένα μέσο όρο απαντήσεων ίσο με 4.18 (SD = 0.833), ενώ ο αντίστοιχος 

μέσος όρος για την ομάδα ελέγχου υστερεί και είναι ίσος με 3.87 (SD = 0.885). Μάλιστα 

διεξάγοντας ένα τεστ Mann-Whitney προέκυψε ότι η διαφορά των δύο μέσων όρων είναι 

στατιστικά σημαντική (U = 1890, p = 0.027). Εξίσου σημαντικό, αν και ίσως 

αναμενόμενο, είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα της πρώτης 

ερώτησης του Πίνακα 5-6 σχετικά με το αν η οπτικοποίηση των δύο τιμών που 

εκφράζουν την πρόοδο ενός φοιτητή (TPC και GPC), δίνει το έναυσμα σε αυτόν να 

διαβάσει περισσότερο. Η διαφορά στους μέσους όρους των απαντήσεων των δύο 

ομάδων είναι στατιστικά σημαντική (U = 1448.5, p = 0) με την πειραματική ομάδα να 

υπερτερεί με μέσο όρο 3.87 (SD = 1.132) έναντι της ομάδας ελέγχου που έχει μέσο όρο 

απαντήσεων ίσο με 3.07 (SD = 1.181). Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η ορθότητα 

της αρχικής μας υπόθεσης, ότι είναι δηλαδή προτιμότερο οι δύο μπάρες οπτικοποίησης 

της προόδου ενός φοιτητή για κάθε ενότητα του μαθήματος να βρίσκονται ακριβώς κάτω 

από τα μαθησιακά αντικείμενα της συγκεκριμένης ενότητας, όπως συνέβη για την 

πειραματική ομάδα, αντί της προβολής των μπαρών όλων των ενοτήτων συγκεντρωτικά 

σε μία νέα οθόνη. Η απευθείας συσχέτιση λοιπόν της προόδου με το μαθησιακό υλικό 

που πρέπει να μελετηθεί μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερο τους φοιτητές, καθώς 

βλέπουν άμεσα με ποιο υλικό συνδέονται τα μεγέθη TPC και GPC και ξέρουν τι πρέπει 

να μελετήσουν ώστε να τα βελτιώσουν. Αντίθετα, η χωριστή προβολή τους σε νέα οθόνη 

τους δυσκολεύει καθώς θα πρέπει στη συνέχεια να ανατρέξουν σε κάθε ενότητα, ώστε να 

δουν ποιο υλικό πρέπει να μελετήσουν.  

Επομένως, σε ότι αφορά το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα (Ε5), τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι φοιτητές θεωρούν ότι η χρήση του προτεινόμενου μηχανισμού προσαρμογής 

ενθαρρύνει τους φοιτητές να μελετήσουν περισσότερο και να μάθουν πιο εύκολα. 

Επιπλέον, θεωρούν ότι οι μπάρες οπτικοποίησης της προόδου, με τον τρόπο που 

εμφανίζονται στην πειραματική ομάδα, ενισχύουν τη διάθεση τους για περισσότερη μελέτη.  
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 5.2.6.6 Ε6 - Η χρήση του προτεινόμενου συστήματος βελτιώνει την επίδοση των 

φοιτητών στην γραπτή εξέταση της προόδου και τις τιμές αναπαράστασης της 

γνώσης τους; 

Προκειμένου να απαντήσουμε το έκτο ερευνητικό ερώτημα (Ε6) χρειάστηκε να 

διερευνήσουμε την επίδοση των φοιτητών στην γραπτή εξέταση της προόδου και τις 

τιμές TPC και GPC που αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδομένων του συστήματος. Ο 

Πίνακας 5-7 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με το εάν η χρήση 

του προτεινόμενου μηχανισμού βελτιώνει τους βαθμούς των φοιτητών στην εξέταση της 

προόδου, η οποία βαθμολογήθηκε με άριστα το 30.  

Πίνακας 5-7: Επίδοση φοιτητών   

Ερώτηση 
Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου  

M SD M SD u-test 

Βαθμός προόδου 20.11 6.953 17.33 8.948 
U=3572.5 

*p=0.039 

TPC (%) 61.77 27.872 32.95 27.972 
U=1977 

*p=0 

GPC (%) 61.72 28.948 41.19 33.106 
U=2797.5 

*p=0 

 

Οι φοιτητές της πειραματικής ομάδας πέτυχαν λοιπόν υψηλότερους βαθμούς από 

αυτούς της ομάδας ελέγχου, με μέσο όρο ίσο με 20.11 έναντι 17.33, μία διαφορά που 

είναι στατιστικά σημαντική με p ίσο με 0,039. Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι 

πράγματι η χρήση του συστήματος συνεισέφερε στη βελτίωση της επίδοσης των 

φοιτητών περισσότερο από την μελέτη του ίδιου μαθησιακού υλικού στην καθιερωμένη 

έκδοση του Moodle.  

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές της πειραματικής ομάδας πέτυχαν σχεδόν διπλάσιες 

τιμές TPC από αυτούς της ομάδας ελέγχου με μέσο όρο ίσο με 61.77% έναντι μόλις του 

32.95%, μια διαφορά που επίσης είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

0.05 (U = 1977, p = 0). Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί ακόμα μία ένδειξη ότι ο 

προτεινόμενος μηχανισμός ενθαρρύνει τους φοιτητές να εμπλακούν ενεργά με το 

μάθημα, προκειμένου να αυξήσουν την τιμή TPC στοχεύοντας στο 100%. Το τεστ 

Mann-Whitney που χρησιμοποιήθηκε για να συγκρίνουμε τις τιμές GPC των δύο 

ομάδων αποκάλυψε ακόμα μία στατιστικά σημαντική διαφορά (U = 2797.5, p = 0) στην 
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επίδοση τους σε δραστηριότητες που βαθμολογούνται όπου οι φοιτητές της 

πειραματικής ομάδας πέτυχαν τιμές με μέσο όρο 61.72 (SD = 28.948) ενώ αυτοί της 

ομάδας ελέγχου κατάφεραν να πετύχουν μέσο όρο μόλις ίσο με 41.19 (SD = 33.106).          

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-7 και προς απάντηση του 

έκτου ερευνητικού ερωτήματος (Ε6), μπορούμε να επισημάνουμε ότι πράγματι η χρήση του 

προτεινόμενου συστήματος έχει θετική επίδραση τόσο στην βαθμολογία των φοιτητών στην 

γραπτή εξέταση της προόδου όσο και στις τιμές TPC και GPC που αναπαριστούν τη γνώση 

του.    

 5.2.6.7 Ε7 - Η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά 

μελέτης επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών της πειραματικής 

ομάδας;   

Σε συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης της επίδοσης των φοιτητών επιχειρήθηκε 

να συσχετιστεί περαιτέρω ο βαθμός τους στην πρόοδο με το μαθήτυπο τους, καθώς 

επίσης και με την προσαρμοστική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Εκτός από τις 

ερωτήσεις των Πινάκων 5-5 και 5-6 συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο τρεις 

ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν για το σκοπό αυτό. Με δεδομένο ότι η 

προσαρμοστική παρουσίαση αφορά μόνο την πειραματική ομάδα, οι ερωτήσεις 

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης μόνο ομάδας. Οι τρεις αυτές 

ερωτήσεις λοιπόν είναι οι εξής: 

Ερώτηση 11: Ακολουθήσατε πιστά την προτεινόμενη σειρά πλοήγησης στο 

μαθησιακό υλικό κατά τη μελέτη σας; 

Ερώτηση 12: Η λειτουργία της προτεινόμενης σειράς για τη μελέτη του 

εκπαιδευτικού υλικού ήταν χρήσιμη και ενδιαφέρουσα; 

Ερώτηση 13: Πιστεύετε ότι η προτεινόμενη σειρά για τη μελέτη του 

εκπαιδευτικού υλικού ταιριάζει στο μαθήτυπό σας;  

Όσον αφορά την ερώτηση 11 θεωρούμε ότι οι φοιτητές που ακολούθησαν πιστά 

την προτεινόμενη σειρά είναι όσοι απάντησαν 4 ή 5 στη συγκεκριμένη ερώτηση. Με 

βάση λοιπόν τη συγκεκριμένη παραδοχή, όπως μπορούμε να δούμε στον Πίνακα 5-8, οι 

απαντήσεις των φοιτητών αυτών στις ερωτήσεις 12 και 13 έχουν μέσο όρο ίσο με 4.06 

και 4.03 αντίστοιχα. Αντίθετα, οι φοιτητές που δεν ακολούθησαν πιστά την 

προτεινόμενη σειρά έχουν αντίστοιχα μέσους όρους απαντήσεων 2.6 και 2.73 στις δύο 

αυτές ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι φοιτητές έχουν μια θετική 
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στάση προς τη λειτουργία της προτεινόμενης σειράς μελέτης. Πέρα από αυτό, η ανάλυση 

των απαντήσεων φανερώνει ότι αυτοί που ακολούθησαν πιστά την προτεινόμενη σειρά 

μελέτης του υλικού δήλωσαν ότι αυτή ταιριάζει με τις μαθησιακές  προτιμήσεις που 

έχουν βάσει του μαθήτυπου τους. Προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω τα 

προηγούμενα ευρήματα εφαρμόστηκε ανάλυση συσχετίσεων. Στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ των ερωτήσεων 11 και 12 (r = 0.773, p = 0), αλλά και 

μεταξύ των ερωτήσεων 11 και 13 (r = 0.321, p = 0.005).   

Πίνακας 5-8: Ανατροφοδότηση φοιτητών για την προτεινόμενη προσαρμοστική 

σειρά πλοήγησης   

Απάντηση στην 

ερώτηση 11 

Μέσος όρος 

απαντήσεων στην 

ερώτηση 12 

Μέσος όρος 

απαντήσεων στην 

ερώτηση 13 

5 ή 4 4.06 4.03 

3 ή 2 ή 1 2.6 2.73 

 

Ο Πίνακας 5-9 παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικά με το αν οι φοιτητές που 

ακολούθησαν πιστά την προτεινόμενη σειρά μελέτης σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις 

στην εξέταση της προόδου. Πράγματι, όπως φαίνεται στον πίνακα, ο μέσος όρος των 

βαθμών των φοιτητών που ακολούθησαν πιο πιστά την προτεινόμενη σειρά μελέτης 

(απάντηση 5 ή 4 στην ερώτηση 11) είναι ίσος με 22.42, ενώ για τους υπόλοιπους ο 

αντίστοιχος μέσος όρος είναι 19.61 με άριστα το 30. Το t-test που διενεργήθηκε 

αποκάλυψε ότι η διαφορά των επιδόσεων των δύο κατηγοριών των φοιτητών είναι 

στατιστικά σημαντική (p = 0.041 < 0.05). Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται και 

από τον υπολογισμό της συσχέτισης μεταξύ των απαντήσεων των φοιτητών στην 

ερώτηση 11 και των βαθμών τους στην πρόοδο. Με βάση λοιπόν την τιμή που προέκυψε 

(r=0.255), η συγκεκριμένη συσχέτιση μπορεί να είναι ασθενής αλλά υπάρχει και είναι 

στατιστικά σημαντική (p=0.029). Επομένως, η μελέτη του μαθησιακού υλικού με την 

προτεινόμενη σειρά δεν είναι ο βασικότερος παράγοντας που διαμορφώνει το βαθμό 

ενός φοιτητή στην πρόοδο αλλά, παρόλα αυτά, δεν παύει να τον επηρεάζει. Εκτός από 

την προσπάθεια σύνδεσης των απαντήσεων στην ερώτηση 11 με το βαθμό της προόδου, 

επιχειρήθηκε να συσχετιστούν με το μέσο όρο των τιμών TPC των φοιτητών, ώστε να 

δούμε εάν η μελέτη με την προτεινόμενη σειρά ωθεί τους φοιτητές να μελετήσουν 

περισσότερο. Αν και υπάρχει μια διαφορά στις τιμές TPC για τις δύο κατηγορίες 
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φοιτητών, δεν προέκυψε κάποιο ενδιαφέρον συμπέρασμα καθώς η διαφορά αυτή είναι 

μικρή και όχι στατιστικά σημαντική.    

Πίνακας 5-9: Επίδοση φοιτητών ανάλογα με το αν ακολούθησαν την προτεινόμενη 

σειρά πλοήγησης   

Απάντηση στην 

ερώτηση 11 
Βαθμός προόδου TPC (%) 

5 ή 4 22.42 69.5 

3 ή 2 ή 1 19.61 66.19 

 

Απαντώντας στο έβδομο ερευνητικό ερώτημα (Ε7), οι φοιτητές που μελέτησαν το 

εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά εξέφρασαν θετική άποψη για τη 

συγκεκριμένη λειτουργία και, παράλληλα, είχαν βελτιωμένη επίδοση στη γραπτή εξέταση 

της προόδου συγκριτικά με αυτούς που μελέτησαν το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς να 

ακολουθήσουν πιστά την προτεινόμενη σειρά. 

 5.2.6.8 Ε8 - Η πλοήγηση στο υλικό με τη χρήση του πλήκτρου άμεσης καθοδήγησης 

βοηθά τους φοιτητές στη μελέτη τους;   

Αντικείμενο εξέτασης του όγδοου ερευνητικού ερωτήματος (Ε8) αποτέλεσε η 

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τεχνικής της άμεσης καθοδήγησης. Για το 

σκοπό αυτό συμπεριλήφθηκαν δύο σχετικές ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης που απαντήθηκε από την πειραματική ομάδα. Οι φοιτητές της ομάδας 

αυτής κλήθηκαν να δηλώσουν εάν χρησιμοποιούν αρκετά το πλήκτρο άμεσης 

καθοδήγησης καθώς επίσης και να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα του. Τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-10.  

Πίνακας 5-10: Ανατροφοδότηση φοιτητών για το πλήκτρο άμεσης καθοδήγησης   

Ερώτηση M SD 

Χρησιμοποίησα αρκετά το πλήκτρο 

άμεσης καθοδήγησης 
1.75 1.126 

Το πλήκτρο άμεσης καθοδήγησης 

με βοήθησε κατά τη μελέτη 
2.32 1.261 

 

Τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ενθαρρυντικά καθώς οι 

μέσοι όροι των απαντήσεων και στις δύο ερωτήσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Ο χαμηλός 
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μέσος όρος όμως στη δεύτερη ερώτηση (M=2.32, SD=1.261) είναι πιθανό να οφείλεται 

στο χαμηλό μέσο όρο της πρώτης ερώτησης. Οι φοιτητές δηλαδή δε θεωρούν ότι το 

πλήκτρο άμεσης καθοδήγησης τους βοηθά κατά τη μελέτη αλλά, με βάση τις απαντήσεις 

τους στην πρώτη ερώτηση του Πίνακα 5-10, δε φαίνεται να το έχουν χρησιμοποιήσει και 

ιδιαίτερα. Προσπαθώντας να διερευνήσουμε περισσότερο το συγκεκριμένο ερώτημα, 

υπολογίσαμε το συντελεστή συσχέτισης των απαντήσεων στις δύο προηγούμενες 

ερωτήσεις. Ο συντελεστής συσχέτισης που υπολογίστηκε (r=0.771) αποκάλυψε ότι 

υπάρχει δυνατή θετική συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων στις δύο ερωτήσεις, η οποία 

μάλιστα προέκυψε ότι είναι στατιστικά σημαντική (p=0).        

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, μπορούμε να απαντήσουμε όσον αφορά το 

όγδοο ερευνητικό ερώτημα (Ε8), ότι η τεχνική της άμεσης καθοδήγησης φαίνεται ότι 

βοηθά τους φοιτητές στη μελέτη τους, καθώς όσο περισσότερο χρησιμοποιήθηκε το σχετικό 

πλήκτρο τόσο θετικότερα εκφράστηκαν οι φοιτητές για τη χρησιμότητα του. Το πρόβλημα 

εστιάζεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές δεν πείστηκαν να το χρησιμοποιήσουν, όπως 

προκύπτει από το μέσο όρο των απαντήσεων στην πρώτη ερώτηση του Πίνακα 5-10. 

 5.2.6.9 Ε9 - Ο μαθήτυπος των φοιτητών επηρεάζει τη διάθεση τους να μελετήσουν το 

υλικό σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά ή την επίδοση τους στην εξέταση της 

προόδου;  

 Όσον αφορά το ένατο ερευνητικό ερώτημα (Ε9), διερευνήθηκε αν υπάρχει 

κάποιου είδους συσχέτιση ανάμεσα στο μαθήτυπο των φοιτητών, τη διάθεση τους να 

μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά, την 

ευχαρίστηση τους από τη συγκεκριμένη λειτουργία του συστήματος και την επίδοση 

τους στη γραπτή εξέταση της προόδου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι 

μαθήτυποι των φοιτητών, οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που είναι σχετικές με τη 

λειτουργία της προτεινόμενης σειράς και οι βαθμοί τους στην εξέταση της προόδου. Τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα για τις τέσσερις διαστάσεις του FSLSM παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 5-11, 5-12, 5-13 και 5-14.  

Πίνακας 5-11: Αποτελέσματα για τη διάσταση ενεργητικός/στοχαστικός   

Ερώτηση 
Ενεργητικοί Στοχαστικοί  

M SD M SD t-test 

Ερώτηση 11 3.18 1.318 3.11 1.370 
t=0.218 

p=0.828 
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Ερώτηση 12 3.25 1.149 3.16 1.280 
t=0.316 

p=0.753 

Βαθμός προόδου 20.59 6.957 20.54 5.747 
t=0.034 

p=0.973 

 

Πίνακας 5-12: Αποτελέσματα για τη διάσταση αισθητήριος/διαισθητικός   

Ερώτηση 
Αισθητήριοι Διαισθητικοί  

M SD M SD t-test 

Ερώτηση 11 3.30 1.331 2.90 1.326 
t=1.300 

p=0.198 

Ερώτηση 12 3.33 1.175 3.03 1.251 
t=1.036 

p=0.304 

Βαθμός προόδου 19.78 6.775 21.71 5.599 
t=-1.356 

p=0.180 

 

Πίνακας 5-13: Αποτελέσματα για τη διάσταση οπτικός/λεκτικός   

Ερώτηση 
Οπτικοί Λεκτικοί  

M SD M SD t-test 

Ερώτηση 11 3.17 1.330 3.00 1.414 
t=0.384 

p=0.706 

Ερώτηση 12 3.23 1.235 3.08 1.084 
t=0.423 

p=0.677 

Βαθμός προόδου 20.82 6.300 19.09 6.789 
t=0.787 

p=0.445 

 

Πίνακας 5-14: Αποτελέσματα για τη διάσταση ακολουθιακός/σφαιρικός   

Ερώτηση 
Ακολουθιακοί Σφαιρικοί  

M SD M SD t-test 

Ερώτηση 11 3.02 1.440 3.29 1.202 
t=-0.870 

p=0.387 

Ερώτηση 12 3.17 1.342 3.26 1.039 
t=-0.333 

p=0.740 
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Βαθμός προόδου 19.86 6.955 21.44 5.500 
t=-1.109 

p=0.271 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των ανωτέρω πινάκων μπορούμε να 

διακρίνουμε κάποιες διαφορές σε ορισμένους μαθήτυπους. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 

5-12 φαίνεται ότι οι διαισθητικοί φοιτητές ακολουθούν λιγότερο πιστά την προτεινόμενη 

σειρά μελέτης του υλικού συγκριτικά με τους αισθητήριους, καθώς στην ερώτηση 11 οι 

μέσοι όροι των απαντήσεων είναι αντίστοιχα 2.90 και 3.30. Πιθανή αιτία στην οποία 

μπορεί να οφείλεται η συγκεκριμένη διαφορά ίσως αποτελεί το γεγονός ότι οι 

διαισθητικοί φοιτητές είναι περισσότερο καινοτόμοι και δημιουργικοί και αρέσκονται σε 

προκλήσεις. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό η λειτουργία της προτεινόμενης σειράς να 

εκλαμβάνεται από αυτούς ως κάτι που περιορίζει τη δημιουργικότητα τους καθώς 

προσπαθεί να τυποποιήσει τη μελέτη τους. Επομένως, είναι πιθανό, συνειδητά, να μην 

ακολουθούν την προτεινόμενη σειρά μελέτης και να προσπαθούν να ακολουθήσουν 

περισσότερο καινοτόμα και δημιουργική σειρά μελέτης. Παρόλα αυτά, το t-test που 

διεξήχθη προκειμένου να διερευνήσουμε τη σημαντικότητα της διαφοράς των δύο μέσων 

όρων αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=1.300, 

p=0.198>0.05). Ανάλογες μικροδιαφορές παρατηρούνται και σε άλλες περιπτώσεις 

χωρίς όμως κάποια από αυτές να προκύπτει ότι είναι στατιστικά σημαντική (p<0.05).  

Απαντώντας στο ένατο ερευνητικό ερώτημα (Ε9), τα αποτελέσματα των τεσσάρων 

πινάκων δείχνουν ότι, ενώ παρατηρούνται μικροδιαφορές μεταξύ μαθητύπων, καμία από 

αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντική ώστε να τεκμηριώνεται η επίδραση του μαθητύπου 

στη διάθεση των φοιτητών να ακολουθήσουν πιστά την προτεινόμενη σειρά μελέτης του 

μαθησιακού υλικού. Επιπλέον, δεν προκύπτει μέσω της ανάλυσης, επίδραση του μαθήτυπου 

στην ευχαρίστηση που δηλώνουν οι φοιτητές για τη λειτουργία της προτεινόμενης σειράς, 

αλλά ούτε και στην επίδοση τους στην εξέταση της προόδου.   

 5.2.6.10 Ε10 - Ο μαθήτυπος των φοιτητών επηρεάζει την άποψη τους για κάθε 

κατηγορία μαθησιακού υλικού;  

Σύμφωνα με τη θεωρία του FSLSM (Felder & Silverman, 1988) αλλά και 

προηγούμενες μελέτες (Graf, 2007; Graf, Liu & Kinshuk, 2010), ο μαθήτυπος των 

εκπαιδευόμενων επηρεάζει την προτίμηση τους για κάθε κατηγορία μαθησιακού υλικού. 

Με το δέκατο ερευνητικό ερώτημα (Ε10), επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο προηγούμενος 
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ισχυρισμός. Για το σκοπό αυτό συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

εφτά ερωτήσεις, οι οποίες ζητούν από το φοιτητή να αξιολογήσει τη χρησιμότητα 

καθεμιάς από τις εφτά κατηγορίες μαθησιακού υλικού. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι 

σχετικοί χρόνοι μελέτης κάθε κατηγορίας υλικού καθώς και οι σχετικοί αριθμοί 

επισκέψεων σε αυτά, ώστε να δούμε αν επηρεάζονται από το μαθήτυπο κάθε 

εκπαιδευόμενου. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους οκτώ πίνακες που ακολουθούν (δύο 

για κάθε διάσταση).  

Πίνακας 5-15: Αποτελέσματα για τη διάσταση ενεργητικός/στοχαστικός   

Θεωρώ χρήσιμη την 

προβολή: 

Ενεργητικοί Στοχαστικοί  

M SD M SD t-test 

Των στόχων 2.35 1.272 2.70 1.412 
t=-1.149 

p=0.255 

Της θεωρίας 4.68 0.764 4.51 0.804 
t=0.902 

p=0.370 

Των βίντεο 3.88 1.159 3.89 1.022 
t=-0.068 

p=0.946 

Των λυμένων 

ασκήσεων 
4.05 1.011 4.14 0.918 

t=-0.387 

p=0.700 

Των κουίζ 4.28 0.877 4.32 0.818 
t=-0.255 

p=0.799 

Των ερωτήσεων 

ανάπτυξης 
3.75 0.981 3.62 1.037 

t=0.557 

p=0.579 

Των συμπερασμάτων 2.68 1.366 2.49 1.146 
t=0.658 

p=0.513 

 

Πίνακας 5-16: Αποτελέσματα για τη διάσταση ενεργητικός/στοχαστικός   

Πρότυπο συμπεριφοράς 
Ενεργητικοί Στοχαστικοί t-test ή u-

test M SD M SD 

resource_duration 0.58040 0.12639 0.52966 0.15011 
t=1.714 

p=0.09 

resource_visits 0.31960 0.09501 0.32638 0.10088 
t=-0.325 

p=0.746 
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outline_duration 0.00008 0.00004 0.00014 0.00015 
U=1370 

*p=0.02 

outline_visits 0.03436 0.01921 0.04858 0.03186 
t=-2.513 

*p=0.014 

content_duration 0.40462 0.14166 0.46672 0.11757 
t=-2.235 

*p=0.028 

content_visits 0.21317 0.07877 0.19723 0.06884 
t=1.019 

p=0.311 

video_duration 0.08262 0.05510 0.08315 0.04134 
t=-0.052 

p=0.959 

video_visits 0.05664 0.02002 0.06010 0.02449 
t=-0.724 

p=0.471 

conclusion_duration 0.01601 0.01293 0.02065 0.01696 
t=-1.436 

p=0.155 

conclusion_visits 0.01543 0.00990 0.02047 0.01398 
t=-1.940 

p=0.056 

solved_duration 0.08508 0.05923 0.09175 0.07345 
t=-0.468 

p=0.641 

solved_visits 0.03038 0.01937 0.03417 0.02250 
t=-0.849 

p=0.398 

quiz_duration 0.23012 0.11519 0.27333 0.13982 
t=-1.580 

p=0.118 

quiz_visits 0.57682 0.11020 0.56132 0.11621 
t=0.644 

p=0.521 

quiz_review_duration 0.05477 0.05400 0.06734 0.07421 
U=1054 

p=0.582 

quiz_review_visits 0.14964 0.07804 0.14904 0.08524 
t=0.035 

p=0.972 

quiz_average_score 73.76 10.352 75.51 9.764 
U=1061.5 

p=0.540 
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open_duration 0.10440 0.06014 0.10526 0.06535 
t=-0.064 

p=0.949 

open_visits 0.07319 0.02565 0.07812 0.02365 
t=-0.942 

p=0.349 

assignment_average_sc

ore 
90.93 10.197 86.68 12.150 

U=762 

p=0.062 

 

Οι Πίνακες 5-15 και 5-16 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τη διάσταση 

ενεργητικός/στοχαστικός. Μελετώντας τις απαντήσεις των φοιτητών στις εφτά 

ερωτήσεις (Πίνακας 5-15), μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες μικρές διαφορές ανάμεσα 

στους ενεργητικούς και τους στοχαστικούς φοιτητές. Για παράδειγμα, οι στοχαστικοί 

φοιτητές θεωρούν χρησιμότερη την προβολή των στόχων του κάθε μαθήματος (Μ=2.70, 

SD=1.412) συγκριτικά με τους ενεργητικούς (Μ=2.35, SD=1.272). Τόσο όμως η 

συγκεκριμένη διαφορά όσο και οι υπόλοιπες του Πίνακα 5-15 δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές (p<0.05). Αντίθετα, στον Πίνακα 5-16 που αποτυπώνεται η πραγματική 

συμπεριφορά των φοιτητών κατά τη μελέτη, υπάρχουν κάποιες στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Πρώτα από όλα λοιπόν, παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε ενεργητικούς και στοχαστικούς φοιτητές, όσον αφορά το χρόνο 

μελέτης (U=1370, p=0.02) αλλά και τον αριθμό επισκέψεων στα περιγράμματα 

μαθήματος (t=-2.513, p=0.014). Τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι σύμφωνα με τη 

θεωρία του FSLSM, καθώς οι στοχαστικοί προτιμούν να σκέφτονται και να αναλύουν το 

εκπαιδευτικό υλικό ενώ οι ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν περισσότερο 

ενεργητικές διαδικασίες όπως η επίλυση ασκήσεων. Όσον αφορά τα συμπεράσματα, 

υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των επισκέψεων των δύο μαθητύπων, η οποία 

όμως κινείται στα όρια της στατιστικής σημαντικότητας (t=-1.940, p=0.056). Η 

τελευταία στατιστικά σημαντική διαφορά (t=-2.235, p=0.028) παρατηρείται στους 

χρόνους μελέτης της θεωρίας του μαθήματος, όπου, σε συμφωνία με το FSLSM, οι 

στοχαστικοί προτιμούν να ασχολούνται με τη συγκεκριμένη κατηγορία υλικού. 

Στους Πίνακες 5-17 και 5-18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων 

των φοιτητών και της διερεύνησης της συμπεριφοράς τους για τη δεύτερη διάσταση του 

FSLSM, δηλαδή για τους αισθητήριους και τους διαισθητικούς φοιτητές.   
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Πίνακας 5-17: Αποτελέσματα για τη διάσταση αισθητήριος/διαισθητικός   

Θεωρώ χρήσιμη την 

προβολή: 

Αισθητήριοι Διαισθητικοί  

M SD M SD t-test 

Των στόχων 2.37 1.306 2.74 1.390 
t=-1.181 

p=0.242 

Της θεωρίας 4.67 0.701 4.48 0.890 
t=0.999 

p=0.322 

Των βίντεο 3.93 1.083 3.81 1.108 
t=0.503 

p=0.617 

Των λυμένων 

ασκήσεων 
4.22 0.841 3.90 1.106 

t=1.341 

p=0.186 

Των κουίζ 4.24 0.848 4.39 0.844 
t=-0.753 

p=0.454 

Των ερωτήσεων 

ανάπτυξης 
3.49 0.895 3.97 1.092 

t=-2.045 

*p=0.045 

Των συμπερασμάτων 2.57 1.223 2.61 1.334 
t=-0.159 

p=0.874 

 

Πίνακας 5-18: Αποτελέσματα για τη διάσταση αισθητήριος/διαισθητικός   

Πρότυπο συμπεριφοράς 
Αισθητήριοι Διαισθητικοί t-test ή u-

test M SD M SD 

resource_duration 0.56496 0.13202 0.53235 0.15637 
t=1.040 

p=0.301 

resource_visits 0.32633 0.10185 0.31730 0.09061 
t=0.414 

p=0.680 

outline_duration 0.00011 0.00013 0.00011 0.00008 
U=1000 

p=0.384 

outline_visits 0.03959 0.02626 0.04612 0.02952 
t=-1.070 

p=0.288 
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content_duration 0.43528 0.13326 0.43139 0.13697 
t=0.130 

p=0.897 

content_visits 0.20634 0.08025 0.20178 0.06068 
t=0.276 

p=0.783 

video_duration 0.09034 0.05322 0.06898 0.03286 
t=2.033 

*p=0.045 

video_visits 0.06105 0.01983 0.05364 0.02630 
t=1.495 

p=0.138 

conclusion_duration 0.02028 0.01707 0.01505 0.01066 
t=1.549 

p=0.125 

conclusion_visits 0.01934 0.01351 0.01575 0.00987 
t=1.305 

p=0.195 

solved_duration 0.08790 0.07472 0.08991 0.04989 
t=-0.135 

p=0.893 

solved_visits 0.03224 0.02029 0.03264 0.02274 
t=-0.085 

p=0.933 

quiz_duration 0.24684 0.11735 0.26434 0.15205 
t=-0.603 

p=0.548 

quiz_visits 0.56454 0.11427 0.57630 0.11216 
t=-0.465 

p=0.643 

quiz_review_duration 0.06542 0.07384 0.05390 0.04582 
U=904 

p=0.966 

quiz_review_visits 0.15536 0.09186 0.13803 0.05684 
t=1.096 

p=0.276 

quiz_average_score 75.38 9.190 73.39 11.479 
U=840.5 

p=0.614 

open_duration 0.10029 0.05442 0.11340 0.07582 
t=-0.940 

p=0.350 

open_visits 0.07688 0.02548 0.07376 0.02310 
t=0.568 

p=0.571 
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assignment_average_sc

ore 
87.38 12.878 91.13 7.562 

U=991.5 

p=0.422 

 

Η μοναδική στατιστικά σημαντική διαφορά του Πίνακα 5-17 αφορά την άποψη 

των φοιτητών σχετικά με τη χρησιμότητα των ερωτήσεων ανάπτυξης (t=-2.045, 

p=0.045). Πιο συγκεκριμένα, οι διαισθητικοί φοιτητές θεωρούν χρησιμότερες τις 

ερωτήσεις ανάπτυξης (M=3.97, SD=1.092) σε σύγκριση με τους αισθητήριους (M=3.49, 

SD=0.895). Η συγκεκριμένη διαφορά είναι σύμφωνη με τη θεωρία του FSLSM καθώς οι 

διαισθητικοί εκπαιδευόμενοι είναι περισσότερο καινοτόμοι και δημιουργικοί και 

αρέσκονται σε προκλήσεις. Οι ερωτήσεις ανάπτυξης, με τη μορφή που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι δραστηριότητες που απαιτούν δημιουργικότητα καθώς δεν 

απαιτούν λύση η οποία μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με κάποια τυποποιημένη μέθοδο. 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-18, η μόνη διαφορά που βρέθηκε ότι είναι 

στατιστικά σημαντική (t=2.033, p=0.045) αφορά το χρόνο μελέτης των βίντεο ο οποίος 

είναι μεγαλύτερος για τους αισθητήριους φοιτητές. Το γεγονός αυτό είναι σύμφωνο με 

την προηγηθείσα ανάλυση, καθώς αναμφίβολα η παρακολούθηση ενός βίντεο δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ότι ευνοεί τη δημιουργικότητα του φοιτητή.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των φοιτητών της τρίτης 

διάστασης του FSLSM, καθώς επίσης και από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς τους, 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 5-19 και 5-20.  

Πίνακας 5-19: Αποτελέσματα για τη διάσταση οπτικός/λεκτικός   

Θεωρώ χρήσιμη την 

προβολή: 

Οπτικοί Λεκτικοί  

M SD M SD t-test 

Των στόχων 2.46 1.312 2.83 1.528 
t=-0.791 

p=0.442 

Της θεωρίας 4.58 0.808 4.67 0.651 
t=-0.385 

p=0.705 

Των βίντεο 4.00 0.953 3.86 1.116 
t=0.449 

p=0.659 

Των λυμένων 

ασκήσεων 
4.05 1.007 4.33 0.651 

t=-1.272 

p=0.216 
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Των κουίζ 4.26 0.871 4.50 0.674 
t=-1.071 

p=0.298 

Των ερωτήσεων 

ανάπτυξης 
3.71 1.027 3.58 0.900 

t=0.430 

p=0.673 

Των συμπερασμάτων 2.55 1.238 2.75 1.422 
t=-0.448 

p=0.661 

 

Πίνακας 5-20: Αποτελέσματα για τη διάσταση οπτικός/λεκτικός   

Πρότυπο συμπεριφοράς 
Οπτικοί Λεκτικοί t-test ή u-

test M SD M SD 

resource_duration 0.55384 0.139694 0.55155 0.16084 
t=0.046 

p=0.963 

resource_visits 0.31985 0.09483 0.35285 0.12247 
t=-0.961 

p=0.339 

outline_duration 0.00011 0.00012 0.00011 0.00005 
U=439 

p=0.282 

outline_visits 0.04099 0.02721 0.04971 0.03003 
t=-0.903 

p=0.369 

content_duration 0.43282 0.13157 0.44379 0.16077 
t=-0.232 

p=0.817 

content_visits 0.20369 0.07352 0.21417 0.07912 
t=-0.402 

p=0.688 

video_duration 0.08463 0.04951 0.06748 0.02959 
t=1.016 

p=0.313 

video_visits 0.05801 0.02049 0.06252 0.03698 
t=-0.570 

p=0.570 

conclusion_duration 0.01801 0.01583 0.02245 0.00864 
t=-0.824 

p=0.412 

conclusion_visits 0.01715 0.01177 0.02645 0.01553 
t=-2.173 

*p=0.032 
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solved_duration 0.08610 0.06790 0.11085 0.05447 
t=-1.054 

p=0.295 

solved_visits 0.03096 0.01937 0.04503 0.03108 
t=-1.931 

p=0.057 

quiz_duration 0.25652 0.12883 0.22108 0.14289 
t=0.774 

p=0.441 

quiz_visits 0.57596 0.10523 0.50356 0.16096 
t=1.847 

p=0.068 

quiz_review_duration 0.06251 0.06320 0.05161 0.08656 
U=253 

p=0.145 

quiz_review_visits 0.14922 0.07593 0.15022 0.12668 
t=-0.035 

p=0.972 

quiz_average_score 74.93 9.969 72.56 10.899 
U=306 

p=0.462 

open_duration 0.10354 0.06273 0.11652 0.06380 
t=-0.587 

p=0.559 

open_visits 0.07323 0.02091 0.09856 0.04107 
t=-3.065 

*p=0.003 

assignment_average_sc

ore 
88.81 11.512 87.56 11.013 

U=323.5 

p=0.617 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-19 εμφανίζουν κάποιες μικρές διαφορές στους 

μέσους όρους των απαντήσεων των φοιτητών. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι οι οπτικοί 

φοιτητές θεωρούν χρησιμότερο το βίντεο συγκριτικά με τους λεκτικούς, όπως άλλωστε 

είναι αναμενόμενο να συμβεί με βάση τη θεωρία του FSLSM. Παρόλα αυτά καμία από 

τις διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντική. Στον Πίνακα 5-20 όμως υπάρχουν δύο 

στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η πρώτη εξ αυτών αφορά τον αριθμό των επισκέψεων 

στα συμπεράσματα (t=-2.173, p=0.032) και η δεύτερη στις ερωτήσεις ανάπτυξης (t=-

3.065, p=0.003). Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικοί αριθμοί επισκέψεων των λεκτικών 

φοιτητών είναι μεγαλύτεροι από αυτούς των οπτικών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

προτίμηση των λεκτικών φοιτητών να μαθαίνουν μέσω δραστηριοτήτων που περιέχουν 



 

127 

κείμενο, ενώ αντίθετα οι οπτικοί προτιμούν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν οπτικές 

αναπαραστάσεις των εννοιών, όπως είναι για παράδειγμα τα βίντεο.    

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης των απαντήσεων και της συμπεριφοράς των 

φοιτητών της τέταρτης διάστασης του FSLSM παρουσιάζονται στους Πίνακες 5-21 και 

5-22.   

Πίνακας 5-21: Αποτελέσματα για τη διάσταση ακολουθιακός/σφαιρικός   

Θεωρώ χρήσιμη την 

προβολή: 

Ακολουθιακοί Σφαιρικοί  

M SD M SD t-test 

Των στόχων 2.33 1.319 2.74 1.358 
t=-1.335 

p=0.186 

Της θεωρίας 4.52 0.943 4.69 0.530 
t=-0.947 

p=0.347 

Των βίντεο 3.83 1.228 3.94 0.906 
t=-0.450 

p=0.654 

Των λυμένων 

ασκήσεων 
4.10 1.078 4.09 0.818 

t=0.044 

p=0.965 

Των κουίζ 4.29 0.891 4.31 0.796 
t=-0.148 

p=0.882 

Των ερωτήσεων 

ανάπτυξης 
3.67 1.097 3.71 0.893 

t=-0.210 

p=0.834 

Των συμπερασμάτων 2.50 1.366 2.69 1.132 
t=-0.652 

p=0.516 

 

Πίνακας 5-22: Αποτελέσματα για τη διάσταση ακολουθιακός/σφαιρικός   

Πρότυπο συμπεριφοράς 
Ακολουθιακοί Σφαιρικοί t-test ή u-

test M SD M SD 

resource_duration 0.54708 0.13321 0.56235 0.15213 
t=-0.503 

p=0.616 

resource_visits 0.32064 0.10021 0.32659 0.09535 
t=-0.283 

p=0.778 

outline_duration 0.00010 0.00009 0.00012 0.00015 
U=1091 

p=0.312 
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outline_visits 0.04082 0.02943 0.04327 0.02485 
t=-0.415 

p=0.679 

content_duration 0.42347 0.13015 0.44796 0.13905 
t=-0.853 

p=0.396 

content_visits 0.20070 0.07804 0.21019 0.06809 
t=-0.599 

p=0.551 

video_duration 0.08600 0.05424 0.07873 0.03850 
t=0.704 

p=0.483 

video_visits 0.06018 0.02387 0.06018 0.02387 
t=0.832 

p=0.408 

conclusion_duration 0.01919 0.01642 0.01748 0.01377 
t=0.518 

p=0.606 

conclusion_visits 0.01894 0.01307 0.01695 0.01157 
t=0.744 

p=0.459 

solved_duration 0.07190 0.04770 0.10105 0.07619 
t=-2.073 

*p=0.041 

solved_visits 0.02737 0.01460 0.03611 0.02426 
t=-2.110 

*p=0.038 

quiz_duration 0.25098 0.11636 0.25557 0.14771 
t=-0.164 

p=0.870 

quiz_visits 0.56769 0.11477 0.56991 0.11220 
t=-0.091 

p=0.928 

quiz_review_duration 0.07281 0.07609 0.04611 0.04394 
U=830 

p=0.249 

quiz_review_visits 0.15945 0.08959 0.13573 0.06785 
t=1.366 

p=0.175 

quiz_average_score 75.27 9.565 73.89 10.694 
U=888 

p=0.501 

open_duration 0.10089 0.05462 0.11018 0.07235 
t=-0.691 

p=0.492 
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open_visits 0.07555 0.02452 0.07612 0.02501 
t=-0.106 

p=0.915 

assignment_average_sc

ore 
88.08 11.428 89.50 11.484 

U=1027.5 

p=0.625 

 

Σχετικά με τις απαντήσεις των φοιτητών (Πίνακας 5-21), μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 

μέσους όρους των απαντήσεων των ακολουθιακών και των σφαιρικών φοιτητών. Όπως 

συνέβη όμως και στις άλλες διαστάσεις βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα 

δεδομένα της συμπεριφοράς τους. Συγκεκριμένα, τέτοιου είδους διαφορές 

παρατηρούνται στους χρόνους μελέτης των λυμένων ασκήσεων (t=-2.073, p=0.041) 

αλλά και στους αριθμούς επισκέψεων σε αυτές (t=-2.110, p=0.038). Στις δύο αυτές 

περιπτώσεις, οι μέσοι όροι είναι μεγαλύτεροι για τους σφαιρικούς εκπαιδευόμενους, 

γεγονός που οφείλεται στη προτίμηση τους να κατανοήσουν γενικά το αντικείμενο μιας 

ενότητας προτού έρθουν σε επαφή με άλλες λεπτομέρειες. Οι λυμένες ασκήσεις, με τη 

μορφή που χρησιμοποιούνται, τους παρέχουν τη δυνατότητα να έχουν μια σφαιρική 

άποψη των περιεχομένων της ενότητας. 

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, μπορούμε να απαντήσουμε όσον αφορά το 

δέκατο ερευνητικό ερώτημα (Ε10), ότι ο μαθήτυπος των εκπαιδευόμενων επηρεάζει την 

προτίμηση τους για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες μαθησιακού υλικού, χωρίς όμως να 

επιβεβαιώνεται το σύνολο των ευρημάτων προηγούμενων ερευνών. Το γεγονός αυτό 

βέβαια σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα παλαιότερων ερευνών καθώς 

πιθανές διαφοροποιήσεις μπορούν να οφείλονται στο είδος, τη ποιότητα και στον τρόπο 

που χρησιμοποιήθηκε το υλικό.  

 5.3  Δεύτερη αξιολόγηση   

Αφού λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης, 

αποφασίστηκε να διεξαχθεί και μία δεύτερη, με παρόμοια χαρακτηριστικά, ώστε να 

διερευνηθούν εκ νέου τα ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής. Προτού διεξαχθεί η 

δεύτερη αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκαν μικρές αλλαγές στο σύστημα κυρίως σε σχέση 

με τους χρόνους t_min και t_max, οι οποίοι αναπροσαρμόστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα 

σχόλια των φοιτητών και τους χρόνους μελέτης τους για κάθε μαθησιακό αντικείμενο. 
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 5.3.1 Οργάνωση αξιολόγησης  

Προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν τα πειραματικά αποτελέσματα των δύο 

αξιολογήσεων, αποφασίστηκε να μην μεταβληθεί ο τρόπος οργάνωσης της αξιολόγησης. 

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε και στη δεύτερη αξιολόγηση να χρησιμοποιηθεί ο 

ίδιος τρόπος επιλογής των συμμετεχόντων, τα ίδια εργαλεία αξιολόγησης, η ίδια μέθοδος 

και ο ίδιος τρόπος ανάλυσης των δεδομένων. Οι μόνες διαφορές από την πρώτη 

αξιολόγηση αφορούν τον αριθμό των συμμετεχόντων και την ύπαρξη ενός ακόμη 

ερευνητικού ερωτήματος. Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη αξιολόγηση συμμετείχαν 96 

φοιτητές οι οποίοι και πάλι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: την πειραματική και την ομάδα 

ελέγχου. Η κατανομή των φοιτητών με βάση τον μαθήτυπο τους φαίνεται στον Πίνακα 

5-23. Το ερευνητικό ερώτημα το οποίο προστέθηκε στη δεύτερη αξιολόγηση και 

παρουσιάζεται στο τέλος της παρούσας ενότητας είναι το εξής:  

Ε11) Η αντικατάσταση του compus από το Moodle, ως υποστηρικτική πλατφόρμα 

για τη διδασκαλία του μαθήματος, είχε κάποια επίδραση στην επίδοση των φοιτητών στην 

γραπτή εξέταση της προόδου; 

Πίνακας 5-23: Κατανομή φοιτητών δεύτερης αξιολόγησης σε κάθε μαθήτυπο 

 5.3.2 Αποτελέσματα 

 5.3.2.1 Ε1 - Η χρήση του ILS είναι αρκετή για την ακριβή ανίχνευση του μαθήτυπου 

των εκπαιδευόμενων; 

Προκειμένου να απαντήσουμε στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα (Ε1), 

διερευνήσαμε την ύπαρξη αποκλίσεων μεταξύ των μαθητύπων που ανιχνεύθηκαν με 

βάση τις απαντήσεις των φοιτητών στο ILS και των απαντήσεων τους στις ερωτήσεις 

στις οποίες καλούνται να δηλώσουν το μαθήτυπο τους, ανάλογα με ότι συνέβη στην 

πρώτη αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προαναφερθείσα 

σύγκριση παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-24. 

Ομάδα 
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Πίνακας 5-24: Σύγκριση μαθητύπων όπως προέκυψαν από το ILS και από τις 

δηλώσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

   

           

 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5-24, η αποκλειστική χρησιμοποίηση του ILS 

είναι πιθανό να μην είναι απόλυτα ασφαλής καθώς τα αποτελέσματα του διαφέρουν 

σημαντικά από την άποψη των φοιτητών σχετικά με το μαθήτυπο τους. Τα 

αποτελέσματα στη δεύτερη αξιολόγηση κυμαίνονται από 48.9% έως 80%, χωρίς όμως 

αυτό να αποτελεί μομφή προς την εγκυρότητα του ILS αλλά προς τη διάθεση των 

φοιτητών να απαντήσουν με σύνεση και προσοχή στις ερωτήσεις του ILS.  

Απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα της δεύτερης αξιολόγησης (Ε1), τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 5-24 επιβεβαιώνουν το αντίστοιχο συμπέρασμα της πρώτης 

αξιολόγησης, ότι δηλαδή είτε η αποκλειστική χρησιμοποίηση του ILS είναι προβληματική, 

είτε οι φοιτητές δεν είναι συνειδητοποιημένοι όσον αφορά τις μαθησιακές τους 

προτιμήσεις.  

 5.3.2.2 Ε2 - Η προτεινόμενη μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου ενός 

εκπαιδευόμενου έχει μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με άλλες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό; 

Ο υπολογισμός της ακρίβειας πρόβλεψης του μαθήτυπου πραγματοποιήθηκε 

ξανά με την μέθοδο που προτείνεται από τους Garcia et al. (2007). Ο αλγόριθμος που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ίδιος (J48) καθώς επίσης και τα πρότυπα συμπεριφοράς. Ο 

Πίνακας 5-25 παρουσιάζει την ακρίβεια πρόβλεψης για κάθε διάσταση του FSLSM.  

Πίνακας 5-25: Ακρίβεια πρόβλεψης προτεινόμενης μεθόδου για κάθε διάσταση του 

FSLSM  

Μέθοδος ανίχνευσης  Ενεργητικός/ 

Στοχαστικός 

Αισθητήριος/

Διαισθητικός 

Οπτικός/ 

Λεκτικός 

Ακολουθιακός/ 

Σφαιρικός 

Προτεινόμενη μέθοδος 86% 80% 75% 80% 

 

Όπως φαίνεται από την Εικόνα 5-1, η ακρίβεια πρόβλεψης βελτιώθηκε στην 

δεύτερη αξιολόγηση για τις δύο πρώτες διαστάσεις του FSLSM, ενώ δεν σημειώθηκε 

Ενεργητικός / 

Στοχαστικός 

Αισθητήριος / 

Διαισθητικός 

Οπτικός / 

Λεκτικός 

Ακολουθιακός / 

Σφαιρικός 

48.9% 71.1% 80% 40% 
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διαφορά για την τρίτη και την τέταρτη διάσταση. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο 

αξιολογήσεις, όπως προαναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας, είναι ο 

επαναπροσδιορισμός των τιμών t_min και t_max για κάθε μαθησιακό αντικείμενο. Οι 

τιμές αυτές λαμβάνονται υπόψη στην προεπεξεργασία των δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται ως είσοδος στον αλγόριθμο J48 καθώς, με βάση αυτές, αποκλείονται 

κάποιες ακραίες τιμές. Η επιλογή λοιπόν των κατάλληλων τιμών t_min και t_max χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής καθώς φαίνεται ότι επηρεάζει την ακρίβεια της πρόβλεψης του 

μαθήτυπου. 

 

Εικόνα 5-1: Ακρίβεια πρόβλεψης του μαθήτυπου για τις δύο αξιολογήσεις 

Απαντώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα (Ε2), παρατηρούμε ότι μετά τον 

επαναπροσδιορισμό των τιμών t_min και t_max, η ακρίβεια πρόβλεψης του μαθήτυπου 

βελτιώθηκε στη δεύτερη αξιολόγηση. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και τον Πίνακα 5-3, 

μπορούμε να πούμε ότι πράγματι η προτεινόμενη μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης του 

μαθήτυπου έχει μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με άλλες μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. 

 5.3.2.3 Ε3 - Μπορεί να επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου ενός 

εκπαιδευόμενου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ενασχόλησης του 

με το μάθημα; 

Προκειμένου να διερευνηθεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα (Ε3) αποφασίσαμε να 

εφαρμοστεί ο αλγόριθμος αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου (J48) αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της δεύτερης, της τέταρτης και της έκτης εβδομάδας που είναι η τελευταία 

του μαθήματος. Στόχος ήταν η διερεύνηση της ακρίβειας που επιτυγχάνεται σε καθεμία 

από τις τρεις περιπτώσεις ώστε να αποκαλυφθούν πιθανές συγκλίσεις στις τιμές τους. 
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Στον Πίνακα 5-26 παρουσιάζεται η ακρίβεια πρόβλεψης που επιτεύχθηκε σε κάθε 

περίπτωση.     

Πίνακας 5-26: Ακρίβεια πρόβλεψης μαθητύπων για διαφορετικές χρονικές στιγμές 

Διάσταση FSLSM  2
η
 εβδομάδα 4

η
 εβδομάδα 6

η
 εβδομάδα 

Ενεργητικός / Στοχαστικός 73.8% 86% 86% 

Αισθητήριος /Διαισθητικός 83.3% 80% 80% 

Οπτικός / Λεκτικός 71.4% 70% 75% 

Ακολουθιακός / Σφαιρικός 80.9% 80% 80% 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-26 είναι σχεδόν ίδια για την τέταρτη και την 

έκτη εβδομάδα. Για την δεύτερη εβδομάδα όμως παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μια μικρή 

υστέρηση σε σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις, όσον αφορά τη διάσταση 

ενεργητικός/στοχαστικός. Παρόλα αυτά, ακόμα και για τη συγκεκριμένη διάσταση, η 

ακρίβεια που επιτυγχάνεται (73.8%) είναι αρκετά υψηλή και αναμφίβολα μπορεί να 

χαρακτηριστεί ικανοποιητική.  

Απαντώντας λοιπόν στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα (Ε3), τα αποτελέσματα 

συμφωνούν με αυτά της πρώτης αξιολόγησης και δείχνουν ότι με την πάροδο δύο 

εβδομάδων από την έναρξη του μαθήματος, το σύστημα είναι σε θέση να προβλέψει με 

ακρίβεια τον μαθήτυπο ενός εκπαιδευόμενου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αποκλείεται το 

ενδεχόμενο να μπορεί μια ακριβής πρόβλεψη να επιτευχθεί νωρίτερα. 

 5.3.2.4 Ε4 - Η χρήση του προτεινόμενου μηχανισμού προσαρμογής έχει αρνητική 

επίδραση στην ευχρηστία του Moodle; 

Όσον αφορά την αξιολόγηση του προσαρμοστικού μηχανισμού οι φοιτητές της 

δεύτερης αξιολόγησης κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε και στην πρώτη αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων τους, 

όσον αφορά την ευχρηστία του συστήματος, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-27.    

Πίνακας 5-27: Ανατροφοδότηση φοιτητών για την ευχρηστία του συστήματος 

Ερώτηση 
Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου 

M SD M SD 

Οι σελίδες φορτώνουν 

γρήγορα 
4.33 0.739 4.15 0.872 

Η πλοήγηση είναι εύκολη 4.20 0.869 4.37 0.742 
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Το σύστημα είναι φιλικό 

προς το χρήστη 
3.90 0.957 3.94 0.958 

Τα ονόματα των 

συνδέσμων είναι σαφή 
4.47 0.757 4.21 0.915 

Το σύστημα θεωρείται 

κατάλληλο για αρχάριους 
4.09 0.900 4.10 0.913 

Εξοικειώθηκα γρήγορα 

με το σύστημα 
4.36 0.957 4.33 0.857 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-27 έχουν κάποιες μικρές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, παρόλα αυτά όμως, καμία εξ αυτών δεν προέκυψε 

στατιστικά σημαντική. Ως εκ τούτου και προς απάντηση του τέταρτου ερευνητικού 

ερωτήματος (Ε4), επιβεβαιώνεται ξανά το συμπέρασμα που προέκυψε από την πρώτη 

αξιολόγηση, ότι δηλαδή η ενσωμάτωση του προτεινόμενου μηχανισμού δεν επηρεάζει 

αρνητικά την ευχρηστία του συστήματος, το οποίο εξακολουθεί να είναι το ίδιο φιλικό 

προς τους χρήστες.   

 5.3.2.5 Ε5 - Ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών για το μηχανισμό προσαρμογής και 

την αποτελεσματικότητα του; 

Για να απαντήσουμε στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα (Ε5), χρειάστηκε να 

διερευνήσουμε τις απαντήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος. Οι ερωτήσεις και τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-28.    

Πίνακας 5-28: Ανατροφοδότηση φοιτητών για την αποτελεσματικότητα 

Ερώτηση 
Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου  

M SD M SD u-test 

Οι μπάρες 

οπτικοποίησης της 

προόδου μου με 

ενθάρρυναν να διαβάσω 

περισσότερο 

3.69 1.276 3.79 1.177 
U=1210.5 

p=0.760 

Το σύστημα με 4.38 0.777 4.06 0.958 U=949 
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ενθάρρυνε να διαβάσω 

περισσότερο 

p=0.084 

Το σύστημα με βοήθησε 

να μάθω ευκολότερα 
4.40 0.618 4.08 0.813 

U=916.5 

*p=0.044 

Έχεις θετική άποψη για 

την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού 

4.1 0.543 4.1 0.621 
U=1198 

p=0.797 

Είσαι ικανοποιημένος σε 

γενικές γραμμές  από τη 

χρήση του συστήματος 

4.14 0.852 4.07 0.760 
U=1259 

p=0.466 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-28 επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές τα 

ευρήματα του αντίστοιχου πίνακα της πρώτης αξιολόγησης (Πίνακα 5-6). Πιο 

συγκεκριμένα, στην ερώτηση σχετικά με το αν το σύστημα βοήθησε τους φοιτητές να 

μάθουν ευκολότερα, οι απαντήσεις των φοιτητών της πειραματικής ομάδας εμφανίζουν 

μέσο όρο ίσο με 4.40 (SD = 0.618), ενώ αυτοί της ομάδας ελέγχου έχουν μέσο όρο 

απαντήσεων ίσο με 4.08 (SD = 0.813). Το Mann-Whitney τεστ που διεξήχθη για τον 

έλεγχο της σημαντικότητας της προαναφερθείσας διαφοράς έδειξε ότι η συγκεκριμένη 

διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (U = 916.5, p = 0.044 < 0.05), όπως άλλωστε ήταν 

και η αντίστοιχη διαφορά στην πρώτη αξιολόγηση. Διαφορά υπήρξε επίσης στους 

μέσους όρους των απαντήσεων των δύο ομάδων στην ερώτηση σχετικά με την 

ικανότητα του συστήματος να ενθαρρύνει τους φοιτητές να μελετήσουν περισσότερο, 

όπου οι μέσοι όροι για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου ήταν αντίστοιχα 

4.38 (SD = 0.777) και 4.06 (SD = 0.958). Η συγκεκριμένη διαφορά όμως, σε αντίθεση με 

την πρώτη αξιολόγηση, οριακά δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική (U = 949, p = 0.084 

> 0.05). Όσον αφορά τις δύο τελευταίες ερωτήσεις του Πίνακα 5-28 παρατηρούμε ότι η 

χρήση του προτεινόμενου συστήματος δεν φαίνεται να επηρεάζει την άποψη των 

φοιτητών για την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού καθώς επίσης και την ικανοποίηση 

τους από τη χρήση του συστήματος. Σχετικά με την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, 

οι απαντήσεις των φοιτητών των δύο ομάδων έχουν τον ίδιο ακριβώς μέσο όρο (4.1) ενώ 

στην τελευταία ερώτηση του Πίνακα 5-28, σχετικά με την ικανοποίηση από τη χρήση 

του συστήματος, οι φοιτητές της πειραματικής ομάδας εμφανίζουν μέσο όρο 

απαντήσεων ίσο με 4.14 έναντι του 4.07 των φοιτητών της ομάδας ελέγχου. Η τελευταία 
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διαφορά δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική (U = 1259, p = 0.466 > 0.05). Φαίνεται 

λοιπόν ότι η άποψη των φοιτητών για την ποιότητα του υλικού και την χρήση του 

συστήματος είναι θετική και δεν διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση ή μη του 

προτεινόμενου συστήματος.    

Συνοψίζοντας σχετικά με το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα (Ε5), τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι φοιτητές, όπως και στην πρώτη έρευνα, αξιολογούν θετικά την 

αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου μηχανισμού προσαρμογής καθώς θεωρούν ότι τους 

ενθαρρύνει να μελετήσουν περισσότερο και να μάθουν πιο εύκολα. 

 5.3.2.6 Ε6 - Η χρήση του προτεινόμενου συστήματος βελτιώνει την επίδοση των 

φοιτητών στην γραπτή εξέταση της προόδου; 

Για την απάντηση του έκτου ερευνητικού ερωτήματος διερευνήθηκε, όπως και 

στην πρώτη αξιολόγηση, η επίδοση των φοιτητών στην γραπτή εξέταση της προόδου και 

τα σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-29. Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν ότι η επίδοση των φοιτητών της πειραματικής ομάδας είναι υψηλότερη από 

αυτή των φοιτητών της ομάδας ελέγχου, καθώς οι πρώτοι πέτυχαν μέσο όρο 

βαθμολογίας στην πρόοδο ίσο με 18.13 (SD = 6.993) ενώ οι δεύτεροι 15.13 (SD = 

8.044). Το τεστ Mann-Whitney που χρησιμοποιήθηκε για να συγκρίνουμε τους μέσους 

όρους βαθμολογίας στην πρόοδο για τις δύο ομάδες αποκάλυψε ότι η διαφορά τους είναι 

στατιστικά σημαντική με επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (U = 4399.5, p = 0.011 < 0.05). 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα της πρώτης αξιολόγησης, 

επιβεβαιώνοντας ότι το προτεινόμενο σύστημα συνεισφέρει στη βελτίωση της επίδοσης 

των φοιτητών περισσότερο από την μελέτη του ίδιου ακριβώς μαθησιακού υλικού στην 

βασική έκδοση του Moodle. Εξίσου θετικά είναι τα ευρήματα που προκύπτουν από τη 

διερεύνηση των τιμών TPC και GPC για τις δύο ομάδες φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 5-29 δείχνουν ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός ενθάρρυνε 

τους φοιτητές να μελετήσουν περισσότερο το μάθημα επιτυγχάνοντας υψηλότερες τιμές 

TPC σε σχέση με τους φοιτητές της ομάδας ελέγχου καθώς οι μέσοι όροι των τιμών TPC 

των δύο ομάδων ήταν αντίστοιχα 60.46 και 39.61. Η συγκεκριμένη διαφορά μάλιστα 

προέκυψε ότι είναι στατιστικά σημαντική (U = 3592, p = 0 < 0.05) αποδεικνύοντας ότι η 

χρήση του προτεινόμενου συστήματος αυξάνει το κίνητρο και το ενδιαφέρον των 

φοιτητών για μελέτη. Εκτός όμως από τη βελτίωση των τιμών TPC, η χρήση του 

προτεινόμενου συστήματος βελτίωσε τις τιμές GPC που σχετίζονται με την επίδοση των 
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φοιτητών σε δραστηριότητες που βαθμολογούνται, όπου οι φοιτητές της πειραματικής 

ομάδας πέτυχαν τιμές με μέσο όρο 58.22 (SD = 26.493) ενώ αυτοί της ομάδας ελέγχου 

κατάφεραν να πετύχουν μέσο όρο μόλις ίσο με 34.26 (SD = 32.462). Το τεστ Mann-

Whitney που χρησιμοποιήθηκε για να συγκρίνουμε τις τιμές GPC των δύο ομάδων 

αποκάλυψε ακόμα μία στατιστικά σημαντική διαφορά (U = 3113.5, p = 0).  

Πίνακας 5-29: Επίδοση φοιτητών   

Ερώτηση 
Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου  

M SD M SD u-test 

Βαθμός προόδου 18.13 6.993 15.13 8.044 
U=4399.5 

*p=0.011 

TPC (%) 60.46 26.720 39.61 34.330 
U=3592 

*p=0 

GPC (%) 58.22 26.493 34.26 32.462 
U=3113.5 

*p=0 

 

Οι Εικόνες 5-2, 5-3 και 5-4 παρουσιάζουν αντίστοιχα τους βαθμούς προόδου, την 

πρόοδο των φοιτητών με βάση το χρόνο (TPC) και με βάση το βαθμό (GPC) 

συγκεντρωτικά και για τις δύο αξιολογήσεις. Από τα διαγράμματα αυτά φαίνεται το 

συγκριτικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη χρήση του προτεινόμενου συστήματος 

και στις τρεις προαναφερθείσες τιμές, όπως προκύπτει από τις διαφορές των 

αποτελεσμάτων των δύο ομάδων φοιτητών. 

 

Εικόνα 5-2: Βαθμός προόδου για τις δύο αξιολογήσεις 

0

5

10

15

20

25

1η αξιολόγηση 2η αξιολόγηση 

Β
α

θ
μ

ό
ς 

(μ
ε 

ά
ρ

ισ
τα

 τ
ο

 3
0

) 

Βαθμός προόδου 

Πειραματική ομάδα 

Ομάδα ελέγχου 



 

138 

 

Εικόνα 5-3: Υπολογισμός προόδου φοιτητή με βάση το χρόνο μελέτης (TPC) για τις 

δύο αξιολογήσεις 

 

Εικόνα 5-4: Υπολογισμός προόδου φοιτητή με βάση το βαθμό (GPC) για τις δύο 

αξιολογήσεις 

Απαντώντας στο έκτο ερευνητικό ερώτημα (E6) και λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 5-29, μπορούμε να επισημάνουμε ότι η χρήση του 

προτεινόμενου συστήματος βελτιώνει την επίδοση των φοιτητών στην γραπτή εξέταση της 

προόδου και, επιπλέον, έχει θετική επίδραση στις τιμές TPC και GPC που αναπαριστούν 

την πρόοδο του συγκριτικά με τη γνώση ενός ειδικού.    
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 5.3.2.7 Ε7 - Η μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά 

μελέτης επηρεάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών της πειραματικής 

ομάδας; 

Σε συνέχεια της ανάλυσης της επίδοσης των φοιτητών που προηγήθηκε, 

επιχειρήθηκε, όπως και στην πρώτη αξιολόγηση, να διερευνηθεί περαιτέρω η συσχέτιση 

του βαθμού τους στην πρόοδο με το μαθήτυπο τους και με την προσαρμοστική 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Για το σκοπό αυτό διερευνήθηκαν οι απαντήσεις 

των φοιτητών της πειραματικής ομάδας στις ερωτήσεις 11, 12 και 13 του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης οι οποίες παρουσιάστηκαν στην υποενότητα 5.2.6.7. 

Στον Πίνακα 5-30 φαίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με τις απαντήσεις των 

φοιτητών της πειραματικής ομάδας στις τρεις προαναφερθείσες ερωτήσεις. Όπως και 

στην πρώτη αξιολόγηση, θεωρούμε ότι οι φοιτητές που ακολούθησαν πιστά την 

προτεινόμενη σειρά είναι όσοι απάντησαν 4 ή 5 στην ερώτηση 11. Έχοντας αυτό το 

δεδομένο, από τον Πίνακα 5-30 φαίνεται ότι για τους συγκεκριμένους φοιτητές οι μέσοι 

όροι των απαντήσεων στις ερωτήσεις 12 και 13 είναι αντίστοιχα 4.05 και 3.91. Στον 

αντίποδα, για τους φοιτητές που δεν ακολούθησαν πιστά την προτεινόμενη σειρά του 

μαθησιακού υλικού (απάντηση 1 ή 2 ή 3 στην ερώτηση 11), οι μέσοι όροι των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις 12 και 13 είναι ίσοι με 3, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη θετική 

στάση των φοιτητών προς τη λειτουργία της προτεινόμενης σειράς μελέτης του υλικού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφορές που παρουσιάστηκαν στους μέσους όρους των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις 12 (U = 391, p = 0.01) και 13 (U = 384, p = 0.02), ανάμεσα 

στις δύο ομάδες που σχηματίστηκαν με βάση τις απαντήσεις στην ερώτηση 11 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές, όπως ακριβώς συνέβη και στην πρώτη αξιολόγηση. 

Η ανάλυση συσχετίσεων που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων 11 και 12 (r = 0.659, p = 0), αλλά και μεταξύ των 

ερωτήσεων 11 και 13 (r = 0.560, p = 0), επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα της 

προηγούμενης ανάλυσης.   

Πίνακας 5-30: Ανατροφοδότηση φοιτητών για την προτεινόμενη προσαρμοστική 

σειρά πλοήγησης   

Απάντηση στην 

ερώτηση 11 

Μέσος όρος 

απαντήσεων στην 

ερώτηση 12 

Μέσος όρος 

απαντήσεων στην 

ερώτηση 13 

5 ή 4 4.05 3.91 
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3 ή 2 ή 1 3 3 

 

Στον Πίνακα 5-31 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με το αν η μελέτη 

του υλικού σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά επηρεάζει την επίδοση των φοιτητών 

στην πρόοδο καθώς επίσης και την πρόοδο τους με βάση το χρόνο (TPC). Οι φοιτητές 

που ακολούθησαν πιο πιστά την προτεινόμενη σειρά μελέτης (απάντηση 5 ή 4 στην 

ερώτηση 11) σημείωσαν μέσο όρο επίδοσης στην εξέταση της προόδου ίσο με 21.45 ενώ 

οι υπόλοιποι υστέρησαν καθώς ο αντίστοιχος μέσος όρος τους ήταν 17.65 με άριστα το 

30. Παρόλο που η διαφορά των δύο μέσων όρων είναι σχετικά μεγάλη, το t-test που 

διενεργήθηκε αποκάλυψε ότι η διαφορά των επιδόσεων των δύο κατηγοριών των 

φοιτητών κινείται κοντά στο όριο της στατιστικής σημαντικότητας, χωρίς όμως να είναι 

στατιστικά σημαντική (t = 1.786, p = 0.081 > 0.05). Αντίστοιχα αποτελέσματα 

προκύπτουν και από τη διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στις απαντήσεις των 

φοιτητών στην ερώτηση 11 και τους βαθμούς τους στην πρόοδο, καθώς δεν προκύπτει 

κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p = 0.566 > 0.05). Όσον αφορά τη σχέση των 

απαντήσεων των φοιτητών στην ερώτηση 11 και τις τιμές TPC που σημείωσαν, τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 5-31 δείχνουν ότι η μελέτη σύμφωνα με την προτεινόμενη 

σειρά δεν επηρέασε ιδιαίτερα τις τιμές TPC. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε απόλυτη 

συμφωνία και με το αντίστοιχο εύρημα της πρώτης αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, ο 

μέσος όρος TPC των φοιτητών που ακολούθησαν πιο πιστά την προτεινόμενη σειρά του 

μαθησιακού υλικού ήταν ίσος με 78.06 ενώ των υπολοίπων 75.89. Όπως μπορεί κανείς 

εύκολα να υποθέσει η συγκεκριμένη διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (t = 0.536, 

p = 0.595 > 0.05). Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την εύρεση του συντελεστή  

συσχέτισης μεταξύ των δύο μεγεθών (r = 0.037, p = 0.808) ο οποίος δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός.      

Πίνακας 5-31: Επίδοση φοιτητών ανάλογα με το αν ακολούθησαν την προτεινόμενη 

σειρά πλοήγησης   

Απάντηση στην 

ερώτηση 11 
Βαθμός προόδου TPC (%) 

5 ή 4 21.45 78.06 

3 ή 2 ή 1 17.65 75.89 
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Επομένως σε ότι αφορά το έβδομο ερευνητικό ερώτημα (Ε7), οι φοιτητές που 

ακολούθησαν την προτεινόμενη σειρά μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού αξιολόγησαν 

θετικά τη συγκεκριμένη λειτουργία και, επιπλέον, βελτίωσαν την επίδοση τους στη γραπτή 

εξέταση της προόδου συγκριτικά με αυτούς που μελέτησαν το εκπαιδευτικό υλικό με τυχαία 

σειρά. 

 5.3.2.8 Ε8 - Η πλοήγηση στο υλικό με τη χρήση του πλήκτρου άμεσης καθοδήγησης 

βοηθά τους φοιτητές στη μελέτη τους;   

Για να απαντήσουμε στο όγδοο ερευνητικό ερώτημα (Ε8) χρησιμοποιήσαμε τις 

δύο ερωτήσεις που φαίνονται στον Πίνακα 5-32. Οι φοιτητές της πειραματικής ομάδας 

κλήθηκαν να δηλώσουν εάν χρησιμοποιούν αρκετά το πλήκτρο άμεσης καθοδήγησης 

καθώς και εάν αυτό τους βοηθά κατά τη μελέτη.    

Πίνακας 5-32: Ανατροφοδότηση φοιτητών για το πλήκτρο άμεσης καθοδήγησης   

Ερώτηση M SD 

Χρησιμοποίησα αρκετά το πλήκτρο 

άμεσης καθοδήγησης 
1.73 0.863 

Το πλήκτρο άμεσης καθοδήγησης 

με βοήθησε κατά τη μελέτη 
2.31 1.019 

 

Όπως ακριβώς συνέβη και στην πρώτη αξιολόγηση, τα αποτελέσματα των 

ερωτήσεων δεν μπορούν να θεωρηθούν θετικά. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές δεν 

χρησιμοποίησαν αρκετά το πλήκτρο άμεσης καθοδήγησης όπως προκύπτει από το 

χαμηλό μέσο όρο των απαντήσεων τους στην πρώτη ερώτηση του Πίνακα 5-32 (M=1.73, 

SD=0.863). Χαμηλός όμως είναι και ο μέσος όρος των απαντήσεων τους στη δεύτερη 

ερώτηση (M=2.31, SD=1.019), γεγονός που δείχνει ότι οι φοιτητές δεν έχουν ιδιαίτερα 

θετική στάση προς την τεχνική της άμεσης καθοδήγησης. Προκειμένου να 

διερευνήσουμε περισσότερο το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα υπολογίσαμε το 

συντελεστή συσχέτισης των απαντήσεων στις δύο προηγούμενες ερωτήσεις. Από το 

συντελεστή που υπολογίστηκε (r=0.613) προέκυψε ότι υπάρχει δυνατή θετική συσχέτιση 

μεταξύ των απαντήσεων στις δύο ερωτήσεις. Μάλιστα η συγκεκριμένη συσχέτιση 

προέκυψε ότι είναι στατιστικά σημαντική (p=0).        

Απαντώντας στο όγδοο ερευνητικό ερώτημα (Ε8), μπορούμε να πούμε ότι τα 

ευρήματα της δεύτερης αξιολόγησης είναι σε απόλυτη συμφωνία με αυτά της πρώτης. 
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Συγκεκριμένα, η τεχνική της άμεσης καθοδήγησης δεν φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική για τους φοιτητές. Παρόλα αυτά όμως, φαίνεται ότι βοηθά τους φοιτητές στη 

μελέτη τους, καθώς όσο περισσότερο χρησιμοποιήθηκε το σχετικό πλήκτρο τόσο 

θετικότερα εκφράστηκαν οι φοιτητές για τη χρησιμότητά του.  

 5.3.2.9 Ε9 - Ο μαθήτυπος των φοιτητών επηρεάζει τη διάθεση τους να μελετήσουν το 

υλικό σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά ή την επίδοση τους στην εξέταση της 

προόδου;  

 Προκειμένου να απαντηθεί το ένατο ερευνητικό ερώτημα (Ε9), διερευνήθηκαν 

οι μαθήτυποι των φοιτητών, οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις που είναι σχετικές με τη 

λειτουργία της προτεινόμενης σειράς και οι βαθμοί τους στην εξέταση της προόδου. Τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 5-33, 5-34, 5-35 και 5-36.     

Πίνακας 5-33: Αποτελέσματα για τη διάσταση ενεργητικός/στοχαστικός   

Ερώτηση 
Ενεργητικοί Στοχαστικοί  

M SD M SD t-test 

Ερώτηση 11 3.33 1.414 3.44 1.199 
t=-0.283 

p=0.778 

Ερώτηση 12 3.56 1.121 3.44 1.042 
t=0.340 

p=0.736 

Βαθμός προόδου 19.59 7.438 19.39 7.334 
t=0.091 

p=0.928 

 

Πίνακας 5-34: Αποτελέσματα για τη διάσταση αισθητήριος/διαισθητικός   

Ερώτηση 
Αισθητήριοι Διαισθητικοί  

M SD M SD t-test 

Ερώτηση 11 3.27 1.258 3.60 1.454 
t=-0.757 

p=0.456 

Ερώτηση 12 3.57 1.104 3.40 1.056 
t=0.492 

p=0.627 

Βαθμός προόδου 19.03 7.499 20.47 7.080 
t=-0.628 

p=0.535 



 

143 

 

Πίνακας 5-35: Αποτελέσματα για τη διάσταση οπτικός/λεκτικός   

Ερώτηση 
Οπτικοί Λεκτικοί  

M SD M SD t-test 

Ερώτηση 11 3.42 1.368 3.14 1.069 
t=0.603 

p=0.560 

Ερώτηση 12 3.47 1.109 3.71 0.951 
t=-0.599 

p=0.564 

Βαθμός προόδου 19.55 7.428 19.29 7.204 
t=0.090 

p=0.931 

 

Πίνακας 5-36: Αποτελέσματα για τη διάσταση ακολουθιακός/σφαιρικός   

Ερώτηση 
Ακολουθιακοί Σφαιρικοί  

M SD M SD t-test 

Ερώτηση 11 3.68 1.204 3.15 1.377 
t=1.373 

p=0.177 

Ερώτηση 12 3.74 0.806 3.35 1.231 
t=1.285 

p=0.206 

Βαθμός προόδου 19.00 7.295 19.88 7.448 
t=-0.398 

p=0.693 

 

Στα αποτελέσματα των τεσσάρων προηγούμενων πινάκων μπορούμε να 

παρατηρήσουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις και στους βαθμούς των 

φοιτητών ανάλογα με τον μαθήτυπο τους. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα των t-test που πραγματοποιήσαμε προκειμένου να διερευνήσουμε τη 

σημαντικότητα των διαφορών, καμία εξ αυτών δε βρέθηκε να είναι στατιστικά 

σημαντική (p<0.05). Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης, όπου 

και εκεί δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Ενδεικτικά μπορούμε να σταθούμε στη διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στις 

απαντήσεις των ακολουθιακών και των σφαιρικών φοιτητών (Πίνακας 5-36). Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι οι ακολουθιακοί φοιτητές στην ερώτηση σχετικά με το 

πόσο πιστά ακολούθησαν την προτεινόμενη σειρά μελέτης του υλικού, έχουν μέσο όρο 

απαντήσεων 3.68 (SD=1.204), ο οποίος είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο των 
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σφαιρικών φοιτητών (M=3.15, SD=1.377). Φαίνεται λοιπόν ότι οι ακολουθιακοί 

φοιτητές είναι περισσότερο πρόθυμοι να μελετήσουν σύμφωνα με την προτεινόμενη 

σειρά το υλικό συγκριτικά με τους σφαιρικούς. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να 

οφείλεται στην προτίμηση που επιδεικνύουν οι ακολουθιακοί εκπαιδευόμενοι να 

μαθαίνουν ακολουθώντας βήματα σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας. Εξαιτίας αυτής 

τους της προτίμησης, είναι πιθανό να είναι περισσότερο δεκτικοί στο να ακολουθήσουν 

την προτεινόμενη σειρά μελέτης, θεωρώντας ότι αυτή ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Αν 

και η προηγηθείσα ανάλυση φαίνεται να έχει λογικό έρεισμα, το t-test που διεξήχθη 

έδειξε ότι η διαφορά των δύο μέσων όρων δεν είναι στατιστικά σημαντική (t=1.373, 

p=0.177). Το γεγονός αυτό βέβαια δεν ακυρώνει τον παραπάνω συλλογισμό, αλλά δεν 

μπορεί και να αποκλείσει το ενδεχόμενο η διαφορά των δύο μέσων όρων να είναι τυχαία. 

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής ο ισχυρισμός μας. 

Όσον αφορά το ένατο ερευνητικό ερώτημα (Ε9), τα αποτελέσματα συμφωνούν με 

αυτά της πρώτης αξιολόγησης και δείχνουν ότι ο μαθήτυπος των φοιτητών δεν επηρεάζει 

ούτε την διάθεση τους να μελετήσουν σύμφωνα με την προτεινόμενη σειρά το μαθησιακό 

υλικό, αλλά ούτε και την επίδοση τους στην γραπτή εξέταση της προόδου.      

 5.3.2.10 Ε10 - Ο μαθήτυπος των φοιτητών επηρεάζει την άποψη τους για κάθε 

κατηγορία μαθησιακού υλικού;  

Για να διερευνήσουμε το δέκατο ερευνητικό ερώτημα (Ε10), χρησιμοποιήσαμε 

τις εφτά ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να 

αξιολογήσουν τη χρησιμότητα καθεμιάς από τις εφτά κατηγορίες μαθησιακού υλικού, 

καθώς επίσης και τα δεδομένα της συμπεριφοράς των φοιτητών κατά τη μελέτη τους. Τα 

αποτελέσματα για καθεμία από τις διαστάσεις του FSLSM φαίνονται στους οκτώ 

πίνακες που ακολουθούν, από τους οποίους οι δύο πρώτοι (Πίνακες 5-37 και 5-38) 

αφορούν την πρώτη διάσταση του FSLSM (ενεργητικός/στοχαστικός). 

Πίνακας 5-37: Αποτελέσματα για τη διάσταση ενεργητικός/στοχαστικός   

Θεωρώ χρήσιμη την 

προβολή: 

Ενεργητικοί Στοχαστικοί  

M SD M SD t-test 

Των στόχων 2.52 1.221 3.33 1.138 
t=-2.286 

*p=0.028 

Της θεωρίας 4.37 1.043 4.78 0.428 
t=-1.813 

p=0.078 
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Των βίντεο 4.04 1.055 4.11 1.231 
t=-0.209 

p=0.836 

Των λυμένων 

ασκήσεων 
4.15 0.907 4.44 0.705 

t=-1.229 

p=0.226 

Των κουίζ 4.56 0.698 4.50 0.618 
t=0.280 

p=0.781 

Των ερωτήσεων 

ανάπτυξης 
3.78 0.974 3.56 1.149 

t=0.675 

p=0.505 

Των συμπερασμάτων 2.63 1.006 3.5 1.150 
t=-2.613 

*p=0.013 

 

Πίνακας 5-38: Αποτελέσματα για τη διάσταση ενεργητικός/στοχαστικός   

Πρότυπο συμπεριφοράς 
Ενεργητικοί Στοχαστικοί t-test ή u-

test M SD M SD 

resource_duration 0.58597 0.12135 0.54906 0.14545 
t=1.073 

p=0.288 

resource_visits 0.31201 0.10885 0.32187 0.08929 
t=-0.370 

p=0.713 

outline_duration 0.02136 0.01720 0.01953 0.01360 
t=0.439 

p=0.662 

outline_visits 0.03353 0.01973 0.04196 0.02358 
t=-1.508 

p=0.137 

content_duration 0.47336 0.12842 0.43600 0.14302 
t=1.061 

p=0.293 

content_visits 0.21007 0.07989 0.20709 0.06949 
t=0.149 

p=0.882 

video_duration 0.07823 0.05732 0.07258 0.02581 
t=0.453 

p=0.652 

video_visits 0.05710 0.03044 0.05566 0.02074 
t=0.219 

p=0.828 
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conclusion_duration 0.01301 0.01391 0.02095 0.01301 
t=-2.234 

*p=0.029 

conclusion_visits 0.01131 0.00858 0.01715 0.00961 
t=-2.479 

*p=0.016 

solved_duration 0.05560 0.04883 0.05971 0.03900 
t=-0.347 

p=0.730 

solved_visits 0.02723 0.01895 0.03152 0.01655 
t=-0.906 

p=0.368 

quiz_duration 0.24119 0.12954 0.27061 0.12552 
t=-0.877 

p=0.384 

quiz_visits 0.58274 0.13183 0.57195 0.09964 
t=0.342 

p=0.734 

quiz_review_duration 0.06218 0.05734 0.06343 0.06948 
t=-0.076 

p=0.939 

quiz_review_visits 0.13092 0.08175 0.14860 0.07103 
t=-0.868 

p=0.389 

quiz_average_score 77.49 12.840 77.42 13.765 
t=0.020 

p=0.984 

open_duration 0.11725 0.06140 0.12061 0.07121 
t=-0.196 

p=0.845 

open_visits 0.07801 0.03399 0.07465 0.02449 
t=0.418 

p=0.677 

assignment_average_sc

ore 
83.16 11.990 80.63 21.129 

t=0.598 

p=0.552 

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-37, μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ότι υπάρχουν δύο στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των απαντήσεων των 

ενεργητικών και των στοχαστικών φοιτητών. Η πρώτη διαφορά (t=-2.286, p=0.028) 

αφορά τη χρησιμότητα της ύπαρξης των στόχων (περίγραμμα) του μαθήματος. Οι 

στοχαστικοί φοιτητές αξιολόγησαν τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας 

υλικού με μέσο όρο 3.33 (1.138). Στον αντίποδα, οι ενεργητικοί φοιτητές δε 

συμμερίζονται την άποψη των συναδέλφων τους, καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων 
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τους είναι αρκετά χαμηλότερος (M=2.52, SD=1.221). Παρόμοια είναι τα δεδομένα 

σχετικά με την αξιολόγηση των συμπερασμάτων, όπου οι μέσοι όροι των απαντήσεων 

των ενεργητικών και των στοχαστικών φοιτητών είναι αντίστοιχα 2.63 και 3.5. Το t-test 

που διεξήχθη αποκάλυψε ότι η προαναφερθείσα διαφορά είναι στατιστικά σημαντική 

(t=-2.613, p=0.013). Αντίθετα, στην πρώτη αξιολόγηση υπήρξαν παρόμοιες διαφορές 

στις απόψεις των φοιτητών αλλά καμία εξ αυτών δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Η 

διαφορά σχετικά με την προτίμηση των στοχαστικών φοιτητών για τα συμπεράσματα 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-38, όπου ο χρόνος μελέτης και ο 

αριθμός επισκέψεων στα συμπεράσματα είναι μεγαλύτεροι για τους στοχαστικούς 

φοιτητές. Μάλιστα, τόσο η πρώτη (t=-2.234, p=0.029) όσο και η δεύτερη διαφορά (t=-

2.479, p=0.016) βρέθηκαν ότι είναι στατιστικά σημαντικές. Εκτός από τις συγκεκριμένες 

διαφορές, δεν βρέθηκε άλλη στατιστικά σημαντική διαφορά στα δεδομένα του Πίνακα 5-

38. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη αξιολόγηση, οι δύο προαναφερθείσες διαφορές 

ήταν ανάλογες αλλά βρέθηκαν οριακά πάνω από το όριο της στατιστικής 

σημαντικότητας. 

Οι Πίνακες 5-39 και 5-40 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της διερεύνησης που 

πραγματοποιήθηκε για τη δεύτερη διάσταση του FSLSM (αισθητήριος/διαισθητικός). 

Πίνακας 5-39: Αποτελέσματα για τη διάσταση αισθητήριος/διαισθητικός   

Θεωρώ χρήσιμη την 

προβολή: 

Αισθητήριοι Διαισθητικοί  

M SD M SD t-test 

Των στόχων 2.97 1.351 2.60 0.986 
t=1.034 

p=0.308 

Της θεωρίας 4.53 0.776 4.53 1.060 
t=0 

p=1.000 

Των βίντεο 3.93 1.172 4.33 0.976 
t=-1.210 

p=0.235 

Των λυμένων 

ασκήσεων 
4.20 0.847 4.40 0.828 

t=-0.758 

p=0.455 

Των κουίζ 4.60 0.563 4.40 0.828 
t=0.843 

p=0.409 

Των ερωτήσεων 

ανάπτυξης 
3.67 1.061 3.73 1.033 

t=-0.202 

p=0.841 
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Των συμπερασμάτων 3.03 1.159 2.87 1.125 
t=0.464 

p=0.646 

 

Πίνακας 5-40: Αποτελέσματα για τη διάσταση αισθητήριος/διαισθητικός   

Πρότυπο συμπεριφοράς 
Αισθητήριοι Διαισθητικοί t-test ή u-

test M SD M SD 

resource_duration 0.55292 0.13399 0.61571 0.11693 
t=-1.730 

p=0.089 

resource_visits 0.31713 0.10649 0.31293 0.08903 
t=0.147 

p=0.884 

outline_duration 0.01884 0.01316 0.02494 0.02060 
t=-1.387 

p=0.171 

outline_visits 0.03691 0.02255 0.03669 0.01951 
t=0.037 

p=0.971 

content_duration 0.44978 0.13537 0.47989 0.13357 
t=-0.795 

p=0.430 

content_visits 0.21018 0.07961 0.20585 0.06620 
t=0.203 

p=0.840 

video_duration 0.07092 0.03782 0.08816 0.06426 
t=-1.307 

p=0.196 

video_visits 0.05749 0.02623 0.05425 0.02896 
t=0.425 

p=0.672 

conclusion_duration 0.02271 0.01418 0.01338 0.01314 
t=2.471 

*p=0.016 

conclusion_visits 0.01255 0.00891 0.01614 0.01020 
t=-1.375 

p=0.174 

solved_duration 0.05304 0.04612 0.06719 0.04143 
t=-1.124 

p=0.266 

solved_visits 0.02755 0.01761 0.03219 0.01910 
t=-0.915 

p=0.364 



 

149 

quiz_duration 0.27200 0.13319 0.20681 0.10293 
t=1.854 

p=0.069 

quiz_visits 0.57491 0.12924 0.58706 0.09466 
t=-0.360 

p=0.720 

quiz_review_duration 0.07064 0.06729 0.04364 0.04199 
t=1.574 

p=0.121 

quiz_review_visits 0.13793 0.08619 0.13775 0.05380 
t=0.008 

p=0.994 

quiz_average_score 77.58 14.216 77.17 10.297 
t=0.112 

p=0.911 

open_duration 0.12204 0.06564 0.11029 0.06410 
t=0.642 

p=0.524 

open_visits 0.08040 0.03289 0.06781 0.02183 
t=1.489 

p=0.142 

assignment_average_sc

ore 
80.98 17.139 85.00 13.271 

t=-0.889 

p=0.378 

 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-39, μπορούμε να δούμε κάποιες 

μικρές διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις των αισθητήριων και των διαισθητικών 

φοιτητών. Από τα t-test που πραγματοποιήθηκαν όμως, δεν προέκυψε για κάποια από 

αυτές ότι είναι στατιστικά σημαντική (p<0.05) και επομένως καμία δεν χρήζει ιδιαίτερης 

αναφοράς. Αντίθετα, στην πρώτη αξιολόγηση προέκυψε οριακά στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς την αξιολόγηση των ερωτήσεων ανάπτυξης. Από τη διερεύνηση όμως 

των δεδομένων της συμπεριφοράς των φοιτητών κατά τη μελέτη τους, προέκυψε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (t=2.471, p=0.016) στο χρόνο μελέτης των 

συμπερασμάτων. Οι αισθητήριοι φοιτητές μελετούν τα συμπεράσματα κάθε ενότητας για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τους διαισθητικούς. Η συμπεριφορά αυτή 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι αισθητήριοι εκπαιδευόμενοι δεν αρέσκονται σε 

πολύπλοκες διαδικασίες ή εκπλήξεις, αλλά αντίθετα προτιμούν πρώτα να εξοικειώνονται 

με τις έννοιες και τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμόσουν για να λύσουν μια άσκηση. Η 

μελέτη των συμπερασμάτων τους βοηθά να ανακεφαλαιώσουν όσα μελέτησαν, να 

επισημάνουν τα σημαντικότερα θέματα κάθε ενότητας και έτσι να αποτρέψουν την 
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πιθανότητα να βρεθούν προ εκπλήξεων. Η διαφορά αυτή παρατηρήθηκε και στην πρώτη 

αξιολόγηση χωρίς όμως να είναι στατιστικά σημαντική.   

Οι επόμενοι δύο πίνακες αναφέρονται στη τρίτη διάσταση του FSLSM, η οποία 

είναι η διάσταση οπτικός/λεκτικός. Ο Πίνακας 5-41 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 

απαντήσεων των φοιτητών στις ερωτήσεις αξιολόγησης της χρησιμότητας κάθε 

κατηγορίας μαθησιακού υλικού. Αμέσως μετά, στον Πίνακα 5-42, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευόμενων κατά τη μελέτη του μαθήματος. 

Πίνακας 5-41: Αποτελέσματα για τη διάσταση οπτικός/λεκτικός   

Θεωρώ χρήσιμη την 

προβολή: 

Οπτικοί Λεκτικοί  

M SD M SD t-test 

Των στόχων 2.76 1.261 3.29 1.113 
t=-1.117 

p=0.293 

Της θεωρίας 4.50 0.893 4.71 0.756 
t=-0.669 

p=0.520 

Των βίντεο 4.16 1.103 3.57 1.134 
t=1.263 

p=0.241 

Των λυμένων 

ασκήσεων 
4.18 0.865 4.71 0.488 

t=-2.287 

*p=0.038 

Των κουίζ 4.53 0.647 4.57 0.787 
t=-0.143 

p=0.890 

Των ερωτήσεων 

ανάπτυξης 
3.71 0.956 3.57 1.512 

t=0.235 

p=0.821 

Των συμπερασμάτων 2.84 1.103 3.71 1.113 
t=-1.908 

p=0.091 

 

Πίνακας 5-42: Αποτελέσματα για τη διάσταση οπτικός/λεκτικός   

Πρότυπο συμπεριφοράς 
Οπτικοί Λεκτικοί t-test ή u-

test M SD M SD 

resource_duration 0.57250 0.12944 0.56610 0.14851 
t=0.140 

p=0.890 
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resource_visits 0.31105 0.10262 0.34058 0.09275 
t=-0.844 

p=0.402 

outline_duration 0.02036 0.01675 0.02208 0.01004 
t=-0.313 

p=0.755 

outline_visits 0.03581 0.02209 0.04212 0.01855 
t=-0.845 

p=0.402 

content_duration 0.46369 0.12948 0.43304 0.16277 
t=0.656 

p=0.514 

content_visits 0.20570 0.07405 0.22521 0.08406 
t=-0.745 

p=0.459 

video_duration 0.07315 0.03748 0.09055 0.08251 
t=-0.654 

p=0.529 

video_visits 0.05698 0.02685 0.05422 0.02826 
t=0.295 

p=0.769 

conclusion_duration 0.01529 0.01358 0.02042 0.01611 
t=-1.061 

p=0.293 

conclusion_visits 0.01255 0.00855 0.01902 0.01185 
t=-2.050 

*p=0.045 

solved_duration 0.05629 0.04602 0.06193 0.04072 
t=-0.360 

p=0.720 

solved_visits 0.02877 0.01878 0.02972 0.01436 
t=-0.151 

p=0.880 

quiz_duration 0.25128 0.12956 0.26033 0.12429 
t=-0.203 

p=0.840 

quiz_visits 0.58445 0.12311 0.54814 0.09825 
t=0.877 

p=0.384 

quiz_review_duration 0.06171 0.05663 0.06758 0.08744 
t=-0.272 

p=0.786 

quiz_review_visits 0.13808 0.07431 0.13684 0.09723 
t=0.046 

p=0.964 
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quiz_average_score 77.53 12.457 77.10 16.776 
t=0.094 

p=0.925 

open_duration 0.11993 0.06626 0.11163 0.06002 
t=0.367 

p=0.715 

open_visits 0.07573 0.03131 0.08156 0.02639 
t=-0.551 

p=0.584 

assignment_average_sc

ore 
81.88 16.896 83.60 11.730 

t=-0.306 

p=0.760 

 

Από τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων πινάκων μόλις δύο διαφορές 

βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές. Η πρώτη διαφορά (t=-2.287, p=0.038) 

εντοπίζεται στον Πίνακα 5-41 και αφορά τη χρησιμότητα των λυμένων ασκήσεων. Οι 

οπτικοί φοιτητές αξιολόγησαν τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας υλικού με 

4.18 (SD=0.865) ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τους λεκτικούς φοιτητές ήταν 4.71 

(SD=0.488). Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την πρώτη αξιολόγηση ήταν 4.05 και 4.33, 

χωρίς όμως η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Η δεύτερη στατιστικά 

σημαντική διαφορά (t=-2.050, p=0.045) εντοπίζεται στον Πίνακα 5-42 και αφορά τον 

σχετικό αριθμό επισκέψεων των φοιτητών στα συμπεράσματα κάθε ενότητας, όπως 

ακριβώς συνέβη και στην πρώτη αξιολόγηση, όπου οι λεκτικοί φοιτητές έχουν το 

προβάδισμα. Οι δύο προαναφερθείσες διαφορές αφορούν τις λυμένες ασκήσεις και τα 

συμπεράσματα, δύο κατηγορίες υλικού που απαιτούν την ανάγνωση κειμένου και δεν 

περιλαμβάνουν κανενός είδους οπτική αναπαράσταση. Ως εκ τούτου, είναι λογικό η 

προτίμηση των λεκτικών φοιτητών για αυτές να είναι υψηλότερη συγκριτικά με τους 

οπτικούς, οι οποίοι έλκονται από δραστηριότητες όπως τα βίντεο, οι οποίες διαθέτουν 

μεγάλο πλήθος οπτικών αναπαραστάσεων.      

Στους τελευταίους δύο πίνακες της παρούσας υποενότητας (Πίνακες 5-43 και 5-

44) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τη διάσταση 

ακολουθιακός/σφαιρικός.  
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Πίνακας 5-43: Αποτελέσματα για τη διάσταση ακολουθιακός/σφαιρικός   

Θεωρώ χρήσιμη την 

προβολή: 

Ακολουθιακοί Σφαιρικοί  

M SD M SD t-test 

Των στόχων 3.11 1.100 2.65 1.325 
t=1.246 

p=0.220 

Της θεωρίας 4.63 0.955 4.46 0.811 
t=0.628 

p=0.534 

Των βίντεο 4.26 0.872 3.92 1.262 
t=1.068 

p=0.291 

Των λυμένων 

ασκήσεων 
4.37 0.597 4.19 0.981 

t=0.746 

p=0.460 

Των κουίζ 4.37 0.684 4.65 0.629 
t=-1.430 

p=0.161 

Των ερωτήσεων 

ανάπτυξης 
3.32 1.157 3.96 0.871 

t=-2.046 

*p=0.049 

Των συμπερασμάτων 3.21 1.182 2.81 1.096 
t=1.164 

p=0.252 

 

Πίνακας 5-44: Αποτελέσματα για τη διάσταση ακολουθιακός/σφαιρικός   

Πρότυπο συμπεριφοράς 
Ακολουθιακοί Σφαιρικοί t-test ή u-

test M SD M SD 

resource_duration 0.61159 0.15361 0.53957 0.10225 
t=2.192 

*p=0.032 

resource_visits 0.34677 0.10760 0.29137 0.08946 
t=2.196 

*p=0.032 

outline_duration 0.020427 0.01627 0.02082 0.01564 
t=-0.097 

p=0.923 

outline_visits 0.03401 0.01821 0.03910 0.02388 
t=-0.916 

p=0.363 

content_duration 0.50039 0.15209 0.42553 0.10992 
t=2.230 

*p=0.030 
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content_visits 0.23596 0.07930 0.18741 0.06559 
t=2.617 

*p=0.011 

video_duration 0.07346 0.03469 0.07802 0.05572 
t=-0.372 

p=0.712 

video_visits 0.06258 0.03017 0.05173 0.02325 
t=1.586 

p=0.118 

conclusion_duration 0.01731 0.01415 0.01519 0.01403 
t=0.583 

p=0.562 

conclusion_visits 0.01422 0.00902 0.01312 0.00975 
t=0.450 

p=0.654 

solved_duration 0.05377 0.03983 0.05995 0.04900 
t=-0.530 

p=0.598 

solved_visits 0.02802 0.01529 0.02964 0.02014 
t=-0.346 

p=0.730 

quiz_duration 0.22717 0.14686 0.27309 0.10823 
t=1.406 

p=0.165 

quiz_visits 0.55064 0.12105 0.60062 0.11509 
t=-1.647 

p=0.105 

quiz_review_duration 0.05802 0.06924 0.06637 0.05606 
t=-0.520 

p=0.605 

quiz_review_visits 0.11821 0.06869 0.15349 0.08161 
t=-1.796 

p=0.078 

quiz_average_score 75.48 15.021 79.03 11.331 
t=-1.052 

p=0.297 

open_duration 0.10747 0.06544 0.12738 0.06402 
t=-1.195 

p=0.237 

open_visits 0.07457 0.03309 0.07837 0.02853 
t=-0.481 

p=0.632 

assignment_average_sc

ore 
79.93 20.615 83.94 11.340 

t=-0.967 

p=0.337 



 

155 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-43 δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (t=-2.046, p=0.049) στην αξιολόγηση της χρησιμότητας των ερωτήσεων 

ανάπτυξης από τους ακολουθιακούς και τους σφαιρικούς φοιτητές, η οποία όμως δεν 

παρατηρήθηκε στην πρώτη αξιολόγηση. Οι μέσοι όροι των απαντήσεων τους είναι 3.32 

και 3.96 αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή μπορεί να εξηγηθεί από τη προδιάθεση των 

σφαιρικών εκπαιδευόμενων να συλλάβουν την γενική εικόνα μιας ενότητας προτού 

έρθουν σε επαφή με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της. Η μελέτη απλά και μόνο μιας 

ερώτησης ανάπτυξης, χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η προσπάθεια επίλυσης της, βοηθά 

ένα σφαιρικό φοιτητή να αποκτήσει μια γενική εικόνα του αντικειμένου που 

πραγματεύεται η ενότητα χωρίς να απαιτούνται σε πρώτη φάση λεπτομέρειες. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-44 μπορούμε να διακρίνουμε δύο 

στατιστικά σημαντικές διαφορές, από τις οποίες η πρώτη αφορά το χρόνο μελέτης των 

αντικειμένων περιεχομένου (t=2.230, p=0.030) και η δεύτερη τον αριθμό επισκέψεων 

στην ίδια κατηγορία υλικού (t=2.617, p=0.011). Και στις δύο περιπτώσεις οι τιμές είναι 

μεγαλύτερες για τους ακολουθιακούς εκπαιδευόμενους, γεγονός που εξηγείται από την 

προτίμηση τους να μαθαίνουν ακολουθώντας βήματα σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας. 

Αντίστοιχες διαφορές στις δύο συγκεκριμένες τιμές υπέρ των ακολουθιακών 

εκπαιδευόμενων, παρατηρήθηκαν και στην πρώτη αξιολόγηση χωρίς ωστόσο αυτές να 

προκύψουν στατιστικά σημαντικές.   

Απαντώντας στο δέκατο ερευνητικό ερώτημα (Ε10), μπορούμε να πούμε ότι ο 

μαθήτυπος των εκπαιδευόμενων φαίνεται ότι καθορίζει την προτίμηση τους για κάποιες 

συγκεκριμένες κατηγορίες υλικού. Παρόλα αυτά, όπως και στην πρώτη αξιολόγηση, δεν 

επιβεβαιώνεται το σύνολο των ευρημάτων προηγούμενων ερευνών.  

 5.3.2.11 Ε11 - Η αντικατάσταση του compus από το Moodle, ως υποστηρικτική 

πλατφόρμα για τη διδασκαλία του μαθήματος, είχε κάποια επίδραση στην επίδοση 

των φοιτητών στην γραπτή εξέταση της προόδου; 

Πριν τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17, κατά τα οποία χρησιμοποιήθηκε 

το Moodle ως υποστηρικτική πλατφόρμα για τη διδασκαλία του μαθήματος 

«Διαδικαστικός Προγραμματισμός», χρησιμοποιήθηκε μια άλλη πλατφόρμα ασύγχρονης 

εκπαίδευσης, το compus, μέσω της οποίας οι φοιτητές είχαν πρόσβαση στο υλικό του 

μαθήματος. Προκειμένου να απαντηθεί το ενδέκατο ερευνητικό ερώτημα (Ε11), 

διερευνήθηκαν οι βαθμολογίες των φοιτητών στη γραπτή εξέταση της προόδου κατά τα 
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τέσσερα τελευταία ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή από το 2013-14 μέχρι και το 2016-17. Κατά 

τη διάρκεια των δύο πρώτων από τα τέσσερα αυτά έτη χρησιμοποιήθηκε το compus ενώ 

κατά τα επόμενα δύο το Moodle. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι 

βαθμολογίες των δύο τελευταίων ετών αφορούν το σύνολο των φοιτητών που 

χρησιμοποίησαν κάποια μορφή του Moodle, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των 

φοιτητών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Ο Πίνακας 5-45 

παρουσιάζει τους μέσους όρους των βαθμολογιών των φοιτητών για τα τέσσερα έτη, 

καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των z-test που διενεργήθηκαν προκειμένου να 

συγκριθούν οι προαναφερθείσες βαθμολογίες. 

Πίνακας 5-45: Σύγκριση βαθμολογιών προόδου των τελευταίων τεσσάρων ετών   

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Βαθμολογία προόδου 15.82 17 19.08 16.85 

z-test με βαθμολογία 2015-16 p = 0 p = 0.002   

z-test με βαθμολογία 2016-17 p = 0.184 p = 0.841   

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5-45, κατά το πρώτο έτος 

χρησιμοποίησης του Moodle (2015-16), η βαθμολογία των φοιτητών βελτιώθηκε σε 

σχέση με τα προηγούμενα έτη και η συγκεκριμένη διαφορά είναι στατιστικά σημαντική 

(p<0.05) σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Η κατάσταση όμως διαφοροποιείται κατά το 

τελευταίο έτος (2016-17) για το οποίο ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι μεγαλύτερος από 

τον αντίστοιχο του έτους 2013-14, αλλά οριακά μικρότερος από αυτόν του έτους 2014-

15, χωρίς κάποια από τις διαφορές αυτές να είναι στατιστικά σημαντική.  

Προσπαθώντας να διερευνήσουμε περαιτέρω το γεγονός αυτό, πρέπει 

υποχρεωτικά να σταθούμε στην αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της εξέτασης της 

προόδου. Συγκεκριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 αποτέλεσε το πρώτο έτος κατά το 

οποίο εγκαταλείφθηκε ο παραδοσιακός τρόπος γραπτής εξέτασης της προόδου και οι 

φοιτητές εξετάστηκαν σε υπολογιστές, όπου κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα 

πρόγραμμα και στη συνέχεια να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά. Με βάση τα σχόλια τους, 

φαίνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία τους δυσκόλεψε καθώς ήταν η πρώτη φορά που 

ήρθαν σε επαφή με τέτοιας μορφής εξέταση. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν 

φοιτητές που ενώ δημιούργησαν πρόγραμμα, ξέχασαν να το υποβάλλουν και 

βαθμολογήθηκαν με μηδέν. Ακόμη όμως και υπό αυτές τις συνθήκες, ο μέσος όρος των 

φοιτητών ήταν υψηλός συγκριτικά με τα έτη 2013-14 και 2014-15. Πέρα από το γεγονός 
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αυτό όμως, αν διαχωρίσουμε τους φοιτητές και λάβουμε υπόψη μόνο αυτούς που 

χρησιμοποίησαν το προτεινόμενο μηχανισμό προσαρμογής (πειραματική ομάδα), όπως 

προκύπτει από τη σχετική διερεύνηση του έκτου ερευνητικού ερωτήματος, η υπεροχή 

του προτεινόμενου συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη καθώς ο μέσος όρος βαθμολογίας 

υπερβαίνει αυτούς των ετών 2013-14 και 2014-15.    

Απαντώντας στο ενδέκατο ερευνητικό ερώτημα (Ε11), μπορούμε να πούμε ότι, αν 

και η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της εξέτασης της προόδου κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2016-2017 δυσχέρανε την σύγκριση των βαθμολογιών, φαίνεται ότι η αντικατάσταση του 

compus από το Moodle συνετέλεσε στη βελτίωση των βαθμολογιών των φοιτητών στην 

εξέταση της προόδου.             
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 6 Επίλογος 

 6.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάστηκε ένας μηχανισμός προσαρμογής που 

μπορεί να ενσωματωθεί στο Moodle, ή σε κάποιο άλλο παρόμοιο ΣΔΜ, και να 

προσαρμόσει την παρουσίαση ενός μαθήματος καθώς και τη σειρά πλοήγησης σε αυτό, 

σύμφωνα με το μαθήτυπο και τη γνώση ενός εκπαιδευόμενου. Ο προτεινόμενος 

μηχανισμός μπορεί να ανιχνεύσει το μαθήτυπο αυτόματα, χρησιμοποιώντας δεδομένα 

όπως οι χρόνοι μελέτης του υλικού και ο αριθμός επισκέψεων σε αυτό. Στα πρώτα 

κεφάλαια έγινε αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο του προτεινόμενου μηχανισμού, όπου 

παρουσιάστηκαν η θεωρία των μαθητύπων, οι μέθοδοι ανίχνευσης τους και οι τεχνικές 

προσαρμογής. Στη συνέχεια ακολούθησε μια εκτενής ανασκόπηση της έρευνας στο χώρο 

των προσαρμοστικών συστημάτων κατά την οποία παρουσιάστηκαν διάφορα συστήματα 

και επιχειρήθηκε η σύγκριση τους. Ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος 

επήλθε ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας σύγκρισης, και αποτέλεσε μια προσπάθεια 

αξιοποίησης των θετικών στοιχείων που αναδείχθηκαν μέσω της ανασκόπησης, αλλά και 

βελτίωσης άλλων. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η δομή και η λειτουργία του 

προτεινόμενου μηχανισμού, για να ακολουθήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο 

αξιολογήσεων που ως στόχο είχαν τη διερεύνηση στοιχείων όπως η ευχρηστία του 

συστήματος, η αποτελεσματικότητα του και η διερεύνηση της χρησιμότητας διαφόρων 

εξειδικευμένων χαρακτηριστικών του.    

Ο σχεδιασμός του συστήματος και τα ευρήματα των αξιολογήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν, συνθέτουν τη συνεισφορά της διατριβής στα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν στην εισαγωγή. Η σύνοψη τους ακολουθεί παρακάτω: 

 

(α) Η μονάδα αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου, χρησιμοποιώντας ένα απλό 

και ευέλικτο μοντέλο, επιτυγχάνει υψηλό ποσοστό ακρίβειας πρόβλεψης συγκριτικά με 

άλλες παρόμοιες μεθόδους. 

Σε σύγκριση με άλλα παρόμοια συστήματα, η προτεινόμενη μονάδα αυτόματης 

ανίχνευσης του μαθήτυπου χρησιμοποιεί λιγότερα πρότυπα για τη συμπεριφορά του  

εκπαιδευόμενου κατά τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι επιχειρείται η πρόβλεψη του 

μαθήτυπου και για τις τέσσερεις διαστάσεις του FSLSM. Επιπλέον, τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται δεν απαιτούν τη συλλογή πολύπλοκων δεδομένων, γεγονός που 
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καθιστά εφικτή την εφαρμογή της μεθόδου σε άλλα ΣΔΜ, τα οποία καταγράφουν για τη 

συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου παρόμοια δεδομένα με αυτά που καταγράφει το 

Moodle. Τα αποτελέσματα των δύο αξιολογήσεων έδειξαν ότι η ακρίβεια πρόβλεψης 

που επιτυγχάνεται είναι είτε καλύτερη είτε συγκρίσιμη με την ακρίβεια που 

επιτυγχάνεται από άλλες μεθόδους, οι οποίες όμως χρησιμοποιούν πολυπλοκότερα 

μοντέλα. Πέραν αυτού, άλλη μία συμβολή της παρούσας διατριβής αποτελεί η 

χρησιμοποίηση του weka για την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου, στο παρασκήνιο 

του Moodle. Το γεγονός αυτό αυξάνει την ευελιξία του συστήματος, καθώς καθιστά 

δυνατή την εύκολη χρησιμοποίηση διαφορετικών αλγορίθμων πρόβλεψης ή 

προετοιμασίας των δεδομένων.        

 

(β) Ο προτεινόμενος μηχανισμός προσαρμόζει την εκπαιδευτική διαδικασία 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη συμπεριφορά όσο και τη γνώση ενός εκπαιδευόμενου.  

Σε παρόμοια συστήματα που έχουν αναπτυχθεί, η κατασκευή και η ενημέρωση 

του μοντέλου εκπαιδευόμενου γίνονται με τεχνικές που βασίζονται είτε στη γνώση είτε 

στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή της διαδικασίας σε 

αυτά τα συστήματα λαμβάνει υπόψη είτε τη γνώση είτε τη συμπεριφορά του 

εκπαιδευόμενου. Αντίθετα, ο προτεινόμενος μηχανισμός προσαρμογής χρησιμοποιεί ένα 

υβριδικό μοντέλο εκπαιδευόμενου στο οποίο αποθηκεύονται πληροφορίες τόσο για τη 

γνώση όσο και για τη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου. Με τον τρόπο αυτό, η 

προσαρμογή που πραγματοποιείται μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα που 

ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευόμενου. 

Επιπλέον, σημαντική συμβολή της διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη δύο νέων δεικτών 

μέτρησης και απεικόνισης της προόδου των φοιτητών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα 

βοηθά τους εκπαιδευόμενους να έχουν μια εποπτική αναπαράσταση της γνώσης που 

έχουν αποκτήσει για κάποιο αντικείμενο σε σχέση με τη γνώση του ειδικού για αυτό, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενθάρρυνση των φοιτητών για πιο ενεργή 

ενασχόληση με το σύστημα.     

 

(γ) Ο προτεινόμενος μηχανισμός δεν εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του Moodle 

ή κάποιου άλλου ΣΔΜ και δεν αυξάνει το φόρτο εργασίας ενός καθηγητή.   

Κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προτεινόμενου μηχανισμού, λήφθηκε 

ιδιαίτερη μέριμνα ώστε αυτός να μην εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του Moodle. 
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Στόχος της συγκεκριμένης επιλογής ήταν η δυνατότητα χρησιμοποίησης του σε άλλα 

ΣΔΜ πέραν του Moodle. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν ως τύποι των μαθησιακών 

αντικειμένων που θα χρησιμοποιηθούν, τύποι που υπάρχουν και σε άλλα ΣΔΜ και όχι 

κάποιες εξειδικευμένες δραστηριότητες του Moodle. Επιπλέον, ο μηχανισμός δεν 

αυξάνει το φόρτο εργασίας του καθηγητή καθώς κάτι τέτοιο θα απέτρεπε τον τελευταίο 

από την χρησιμοποίηση του μηχανισμού.   

 

(δ) Η ενσωμάτωση του προτεινόμενου μηχανισμού στο Moodle δεν μειώνει την 

ευχρηστία του αλλά, αντίθετα, βελτιώνει την ικανότητα του για ενθάρρυνση των 

εκπαιδευόμενων.   

Η μεγάλη απήχηση του Moodle στην ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλεται σε ένα 

βαθμό στην αποδεδειγμένη ευχρηστία του. Οποιαδήποτε επέκταση του Moodle 

απειλούσε την ευκολία χρήσης του, είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπιζόταν με 

σκεπτικισμό. Για το λόγο αυτό, σημαντικό τμήμα των δύο αξιολογήσεων αποτέλεσε η 

διερεύνηση της ευχρηστίας του προτεινόμενου μηχανισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η ευχρηστία του Moodle δεν επιβαρύνεται από την ενσωμάτωση του μηχανισμού 

προσαρμογής σε αυτό. Μάλιστα, η διατήρηση της ευχρηστίας στο ίδιο σχεδόν επίπεδο 

συνδυάζεται με την βελτίωση της ικανότητας του συστήματος να ενθαρρύνει τους 

φοιτητές να ασχοληθούν πιο ενεργά με αυτό. 

 

(ε) Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση βελτιώνει την επίδοση των 

εκπαιδευόμενων στη γραπτή εξέταση της προόδου, συγκριτικά με όσους χρησιμοποίησαν 

την απλή έκδοση του Moodle.   

Η διεξαγωγή των δύο αξιολογήσεων στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος του 

διαδικαστικού προγραμματισμού του πρώτου εξαμήνου, με τους ίδιους διδάσκοντες και 

παρόμοιες συνθήκες διεξαγωγής, μας έδωσε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε την επίδοση 

των φοιτητών στη γραπτή εξέταση της προόδου για τα τέσσερα τελευταία έτη. Τα 

αποτελέσματα των δύο αξιολογήσεων έδειξαν ότι η αντικατάσταση του compus από το 

Moodle οδήγησε σε βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών. Μάλιστα το συγκεκριμένο 

εύρημα δεν αφορά αμιγώς τη χρήση του προτεινόμενου μηχανισμού, αλλά τη χρήση του 

Moodle συνολικά, με μόνη διαφορά από την προηγούμενη μέθοδο διδασκαλίας 

(compus) την προσθήκη νέων κατηγοριών υλικού. Το σημαντικότερο όμως εύρημα 

σχετίζεται με τη βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών που χρησιμοποίησαν τον 
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προτεινόμενο μηχανισμό προσαρμογής, συγκριτικά με αυτούς που περιορίστηκαν στη 

μελέτη του ίδιου ακριβώς υλικού από την απλή έκδοση του Moodle.  

 6.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των λειτουργιών του προτεινόμενου 

συστήματος, τα αποτελέσματα των δύο αξιολογήσεων και τις τάσεις που 

διαμορφώνονται στην έρευνα στο χώρο της προσαρμοστικής μάθησης, μπορούμε να 

εντοπίσουμε τους παρακάτω άξονες μελλοντικής έρευνας: 

 

(1) Στην παρούσα του μορφή ο μηχανισμός προσαρμογής υποστηρίζει τη 

χρησιμοποίηση επτά συγκεκριμένων τύπων μαθησιακών αντικειμένων. Παρόλα αυτά, η 

προσθήκη νέων τύπων μαθησιακών αντικειμένων μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα χάρη 

στον τρόπο υλοποίησης του μηχανισμού (πίνακας προσαρμογής, weka). Παράλληλα, στη 

βιβλιογραφία εμφανίζονται ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις που προωθούν τη 

χρήση συνεργατικών δραστηριοτήτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως είναι τα 

wikis και τα φόρουμ. Η τάση αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για επέκταση του 

συστήματος ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες 

ήδη υποστηρίζονται από το Moodle. 

 

(2) Τα αποτελέσματα των δύο αξιολογήσεων έδειξαν ότι η ακρίβεια πρόβλεψης 

που επιτυγχάνεται από την προτεινόμενη μέθοδο αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου 

είναι υψηλή, συγκριτικά με άλλες παρόμοιες μεθόδους. Από τη στιγμή όμως που είναι 

σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί το μέγιστο της ακρίβειας (100%), η συγκεκριμένη 

μέθοδος μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω ώστε να βελτιωθεί, στο μέτρο του δυνατού, η 

ακρίβεια που επιτυγχάνεται. Για το σκοπό αυτό μπορούν να δοκιμαστούν διαφορετικοί 

αλγόριθμοι πρόβλεψης του μαθήτυπου, εκτός δηλαδή από τον J48 που χρησιμοποιήθηκε, 

γεγονός που ευνοείται από την ενσωμάτωση του weka στο σύστημα. Επιπλέον, μπορούν 

να δοκιμαστούν και άλλα πιθανά πρότυπα συμπεριφοράς, αρκεί βέβαια να μην 

παραβιάζεται η βασική μας σχεδιαστική αρχή, που δεν είναι άλλη από τη διατήρηση της 

απλότητας του μοντέλου πρόβλεψης. 

 

(3) Κάποιες από τις τεχνικές προσαρμογής που χρησιμοποιήθηκαν, αν και στη 

βιβλιογραφία καταγράφονται ιδιαίτερα θετικές αξιολογήσεις τους, δεν φαίνεται να 
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απέδωσαν εξίσου θετικά στην περίπτωση μας. Για παράδειγμα, η ύπαρξη του πλήκτρου 

άμεσης καθοδήγησης, αν και φαίνεται ότι αξιολογήθηκε θετικά από τους φοιτητές που 

το χρησιμοποίησαν, δεν κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους, με αποτέλεσμα να 

περιοριστεί η χρησιμοποίηση του. Με βάση το συγκεκριμένο γεγονός, χρήζει προσοχής 

η προσπάθεια αναθεώρησης των χρησιμοποιούμενων τεχνικών ώστε να διερευνηθούν 

περιθώρια βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας τους. Επιπλέον, μπορεί να διερευνηθεί η 

δυνατότητα προσθήκης νέων τεχνικών προσαρμογής στον προτεινόμενο μηχανισμό.  

 

(4) Στη βιβλιογραφία αναφέρονται μέθοδοι πρόβλεψης του τελικού βαθμού ενός 

εκπαιδευόμενου με βάση τη συμπεριφορά του κατά τη μελέτη και τους βαθμούς που 

επιτυγχάνει στο σύστημα που χρησιμοποιεί, είτε αυτό είναι ΣΔΜ είτε ΠΕΣΥ. 

Μελλοντική επέκταση του προτεινόμενου μηχανισμού μπορεί να αποτελέσει μια μονάδα 

πρόβλεψης του τελικού αποτελέσματος ενός φοιτητή. Για το σκοπό αυτό μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα χρήσης του συστήματος και να δοκιμαστούν διαφορετικοί 

αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων με το weka. 

 6.3  Δημοσιεύσεις 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διατριβής, πραγματοποιήθηκε η 

συγγραφή και δημοσίευση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, οι οποίες 

παρουσιάζονται ακολούθως. 

 6.3.1 Διεθνή περιοδικά 

Karagiannis, I., & Satratzemi, M. (2017). An Adaptive Mechanism for Moodle Based on 

Automatic Detection of Learning Styles. Education and Information 

Technologies, DOI: 10.1007/s10639-017-9663-5 (available online). 

 6.3.2 Διεθνή συνέδρια 

Karagiannis, I., & Satratzemi, M. (2014). Comparing LMS and AEHS: Challenges for 

Improvement with Exploitation of Data Mining, Proceedings of the IEEE 14
th

 

International Conference on Advanced Learning Technologies ICALT 2014, pp. 

65-66. 

Karagiannis, I., & Satratzemi, M. (2016). A Framework to Enhance Adaptivity in 

Moodle, In: K. Verbert, M. Sharples & T. Klobučar (eds), Adaptive and 

Adaptable Learning, Proceedings of the 11th European Conference on 

Technology Enhanced Learning EC-TEL 2016, LNCS, 9891, Springer, Cham, pp. 

517-520. 

http://rdcu.be/yAlX
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Karagiannis, I., & Satratzemi, M. (2016). Α Technique to Enhance Motivational Appeal 

of Moodle: Design and Evaluation, European Conference on e-Learning ECEL 

2016, Academic Conferences International Limited, Kidmore End, pp. 351-356. 

Karagiannis, I., & Satratzemi, M. (2017). Enhancing Adaptivity in Moodle: Framework 

and Evaluation Study, In: M. Auer, D. Guralnick & J. Uhomoibhi (eds), 

Interactive Collaborative Learning ICL 2016, Advances in Intelligent Systems 

and Computing, 545, Springer, Cham, pp. 575-589. 

Karagiannis, I., & Satratzemi, M. (2017). Α Technique to Adapt Course Presentation in 

Moodle, European Conference on e-Learning ECEL 2017, Academic 

Conferences International Limited, Kidmore End, pp. 247-255. 

 6.3.3 Ελληνικά συνέδρια 

Καραγιάννης, Ι., & Σατρατζέμη, Μ. (2017). Ανάπτυξη μηχανισμού προσαρμογής για το 

Moodle που βασίζεται στην αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου των 

εκπαιδευόμενων, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot, Αθήνα. 
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Παράρτημα Α - Ερωτηματολόγιο ILS 

Απάντησε σε καθεμιά από τις παρακάτω 44 ερωτήσεις επιλέγοντας είτε την 

απάντηση "α" είτε την απάντηση "β". Σε κάθε ερώτηση πρέπει να επιλέξεις μόνο μία 

απάντηση. Αν οι δύο απαντήσεις είναι εξίσου πιθανές επέλεξε αυτήν που ταιριάζει 

περισσότερο. Όταν ολοκληρώσεις το ερωτηματολόγιο πάτησε το κουμπί "Υποβολή" που 

βρίσκεται στο τέλος της φόρμας. 

  

1. Καταλαβαίνω κάτι καλύτερα αφού 

α. Το δοκιμάσω. 

β. Το σκεφτώ. 

  

2. Θα προτιμούσα να με θεωρούν 

 α. Πρακτικό. 

β. Πρωτοποριακό. 

 

3. Όταν σκέφτομαι σχετικά με το τι έκανα χθες, μου έρχεται / έρχονται  

α. Μια εικόνα. 

β. Κάποιες λέξεις. 

 

4. Μου συμβαίνει το εξής:  

α. Κατανοώ τις λεπτομέρειες ενός θέματος αλλά μπορεί να έχω απορίες σχετικά 

με τη συνολική δομή του. 

β. Κατανοώ τη συνολική δομή ενός θέματος αλλά μπορεί να έχω απορίες σχετικά 

με τις λεπτομέρειες του. 

 

5. Όταν μαθαίνω κάτι καινούριο με βοηθάει:  

α. Να συζητώ σχετικά με αυτό που μαθαίνω. 

β. Να σκέφτομαι σχετικά με αυτό που μαθαίνω. 

 

6. Εάν ήμουν δάσκαλος, θα προτιμούσα να διδάσκω ένα μάθημα:  

α. το οποίο έχει να κάνει με γεγονότα και καταστάσεις της πραγματικής ζωής.  

β. το οποίο έχει να κάνει με ιδέες και θεωρίες. 
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7. Προτιμώ να παίρνω νέες πληροφορίες  

α. Με εικόνες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, χάρτες.  

β. Με γραμμένες οδηγίες ή προφορικές πληροφορίες. 

 

8. Άμα καταλάβω 

α. όλα τα μέρη ενός θέματος, καταλαβαίνω και το συνολικό θέμα.  

β. όλο το θέμα, καταλαβαίνω και το πως ταιριάζουν τα διάφορα μέρη του 

θέματος. 

 

9. Σε μια ομαδική μελέτη όπου εργάζομαι σε ένα δύσκολο θέμα, είναι πιθανότερο να  

α. συμμετέχω ενεργά και να δώσω τις ιδέες μου στην ομάδα. 

β. ακούσω τις ιδέες των άλλων μελών της ομάδας. 

 

10. Το βρίσκω ευκολότερο  

α. Να μαθαίνω γεγονότα. 

β. Να μαθαίνω έννοιες. 

 

11. Σε ένα βιβλίο με πολλές εικόνες και διαγράμματα, είναι πιθανότερο  

α. να κοιτάξω προσεκτικά τις εικόνες και τα διαγράμματα. 

β. να ρίξω την προσοχή μου στο γραμμένο κείμενο. 

 

12. Όταν λύνω μαθηματικά προβλήματα  

α. συνήθως αναζητώ τη λύση ακολουθώντας ένα βήμα κάθε φορά. 

β. συνήθως βλέπω ποια είναι η λύση αλλά πρέπει να παιδευτώ ώστε να 

καταλάβω ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω. 

 

13. Σε μαθήματα που παρακολούθησα σε τάξεις  

α. συνήθως γνώριζα τους/τις περισσότερους/περισσότερες συμμαθητές / 

συμμαθήτριες μου. 

β. σπάνια γνώριζα τους/τις περισσότερους/περισσότερες συμμαθητές / 

συμμαθήτριες μου. 
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14. Σε βιβλία που δεν είναι μυθιστορήματα, προτιμώ  

α. κάτι που μου μαθαίνει νέα γεγονότα ή μου λέει πως να κάνω κάτι. 

β. κάτι που μου δίνει νέες ιδέες για να σκεφτώ. 

 

15. Προτιμώ τους καθηγητές  

α. που δείχνουν πολλά διαγράμματα. 

β. που περνούν πολύ χρόνο εξηγώντας. 

 

16. Όταν αναλύω μια ιστορία ή ένα μυθιστόρημα  

α. σκέφτομαι όλα τα γεγονότα και προσπαθώ να τα ταιριάξω ώστε να καταλάβω 

τι γίνεται. 

β. καταλαβαίνω τι γίνεται όταν τελειώσω το διάβασμα και πρέπει να 

ξαναδιαβάσω από την αρχή ώστε να βρω τα γεγονότα που το υποστηρίζουν. 

 

17. Όταν αρχίζω μια εργασία για το σπίτι, είναι πιθανότερο να  

α. αρχίσω να δουλεύω τη λύση αμέσως. 

β. προσπαθήσω πρώτα να καταλάβω πλήρως το πρόβλημα. 

 

18. Προτιμώ την ιδέα της 

α. βεβαιότητας. 

β. θεωρίας. 

 

19. Θυμάμαι καλύτερα ότι  

α. δω. 

β. ακούσω. 

 

20. Είναι πιο σημαντικό για μένα ο καθηγητής  

α. να κάνει την παράδοση του μαθήματος σε καθαρά ακολουθιακά βήματα. 

β. να μου δίνει μια συνολική εικόνα και να συσχετίζει την παράδοση με άλλα 

θέματα. 

 

21. Προτιμώ να μελετώ 

α. σε μια ομάδα μελέτης. 
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β. ατομικά. 

 

22. Είναι πιθανότερο για μένα να είμαι  

α. προσεκτικός σχετικά με τις λεπτομέρειες της εργασίας μου. 

β. δημιουργικός σχετικά με το πως κάνω την εργασία μου. 

 

23. Όταν παίρνω οδηγίες για το πως να πάω σε ένα νέο μέρος, προτιμώ  

α. ένα χάρτη. 

β. γραπτές οδηγίες. 

 

24. Μαθαίνω  

α. με σχετικά κανονικό ρυθμό: Εάν διαβάσω κάτι πολύ, στο τέλος θα το μάθω. 

β. με ακανόνιστο ρυθμό: Μπορεί κάτι να με μπερδέψει τελείως, αλλά κάποια 

στιγμή θα μου κάνει κλικ και θα το καταλάβω. 

 

25. Θα προτιμούσα πρώτα  

α. να δοκιμάσω κάτι. 

β. να σκεφτώ πως θα κάνω κάτι. 

 

26. Όταν διαβάζω για διασκέδαση, προτιμώ τους συγγραφείς που  

α. λένε καθαρά αυτό που εννοούν. 

β. λένε τα πράγματα με δημιουργικούς και ενδιαφέροντες τρόπους. 

 

27. Όταν βλέπω ένα διάγραμμα ή σκίτσο στο μάθημα, είναι πιθανότερο να θυμηθώ  

α. την εικόνα που είδα. 

β. αυτό που ο καθηγητής είπε σχετικά με την εικόνα. 

 

28. Σε ένα σύνολο πληροφοριών, είναι πιθανότερο να  

α. επικεντρωθώ στις λεπτομέρειες και να χάσω το γενικότερο νόημα. 

β. προσπαθήσω να καταλάβω το γενικότερο νόημα πριν ασχοληθώ με τις 

λεπτομέρειες. 

 

29. Θυμάμαι ευκολότερα  
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α. κάτι που έχω κάνει. 

β. κάτι για το οποίο έχω σκεφτεί πολύ. 

 

30. Όταν έχω να κάνω μια δραστηριότητα, προτιμώ να  

α. χρησιμοποιήσω έναν τρόπο που ξέρω καλά. 

β. σκεφτώ νέους τρόπους. 

 

31. Όταν κάποιος/κάποια μου δείχνει κάποια δεδομένα, προτιμώ  

α. γραφικές παραστάσεις και διαγράμματα. 

β. κείμενο που συνοψίζει τα αποτελέσματα. 

 

32. Όταν γράφω μια εργασία, είναι πιθανότερο να  

α. σκεφτώ ή να γράψω την αρχή της εργασίας και να προχωρήσω στη συνέχεια. 

β. σκεφτώ ή να γράψω διάφορα μέρη της εργασίας και μετά να τα βάλω στη 

σειρά. 

 

33. Όταν πρέπει να εργαστώ σε μια ομαδική εργασία, πρώτα θέλω να  

α. καθίσουμε όλα τα μέλη της ομάδας και να πει ο καθένας τις ιδέες που έχει και 

να δούμε τι θα κάνουμε. 

β. να σκεφτεί πρώτα ο καθένας μόνος του τις ιδέες που έχει και μετά να 

καθίσουμε όλα τα μέλη της ομάδας να τις συγκρίνουμε. 

 

34. Θεωρώ μεγαλύτερο έπαινο για κάποιον το να τον αποκαλέσω  

α. λογικό. 

β. δημιουργικό. 

 

35. Όταν συναντώ ανθρώπους σε ένα πάρτυ, είναι πιθανότερο να θυμάμαι μετά  

α. το πως ήτανε (εμφάνιση). 

β. το τι είπανε για τους εαυτούς τους. 

 

36. Όταν μαθαίνω ένα νέο θέμα, προτιμώ να  

α. μένω συγκεντρωμένος σε αυτό το θέμα, μαθαίνοντας όσα περισσότερα μπορώ 

για αυτό. 
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β. προσπαθώ να συνδέσω αυτό το θέμα με άλλα σχετικά θέματα. 

 

37. Είμαι περισσότερο  

α. εξωστρεφής. 

β. συγκρατημένος. 

 

38. Προτιμώ τα μαθήματα που δίνουν έμφαση σε  

α. συγκεκριμένα πράγματα (γεγονότα, δεδομένα). 

β. αφηρημένα πράγματα (έννοιες, θεωρίες). 

 

39. Για διασκέδαση θα προτιμούσα να 

α. δω τηλεόραση. 

β. διαβάσω ένα βιβλίο. 

 

40. Κάποιοι καθηγητές ξεκινούν τη διδασκαλία του μαθήματος με μια περίληψη 

(περίγραμμα) αυτών που πρόκειται να πουν. Αυτές τις περιλήψεις (περιγράμματα) 

τις βρίσκω 

α. σχετικά χρήσιμες. 

β. πάρα πολύ χρήσιμες. 

 

41. Η ιδέα του να έχουμε ομαδικές εργασίες με κοινό βαθμό για όλα τα μέλη της 

ομάδας 

α. μου αρέσει. 

β. δεν μου αρέσει. 

 

42. Όταν κάνω περίπλοκους υπολογισμούς,  

α. αφού τους τελειώσω, επαναλαμβάνω όλα τα βήματα που ακολούθησα 

ελέγχοντας τις πράξεις. 

β. θεωρώ ότι το να ελέγξω ξανά όλες τις πράξεις που έκανα είναι κουραστικό και 

το κάνω με το ζόρι. 

 

43. Θυμάμαι (οπτικά) μέρη που έχω επισκεφθεί  

α. εύκολα με σχετική ακρίβεια. 
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β. με δυσκολία και όχι με πολλές λεπτομέρειες. 

 

44. Όταν λύνω προβλήματα σε μια ομάδα, είναι πιθανότερο η δικιά μου δουλειά να 

είναι το να 

 α. σκεφτώ τα βήματα της λύσης. 

β. σκεφτώ τις πιθανές επιπτώσεις ή εφαρμογές της λύσης σε διάφορες 

περιπτώσεις. 
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Παράρτημα Β - Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του μαθησιακού υλικού στην πλατφόρμα 

Moodle, σας ζητούμε να απαντήσετε με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια στο παρακάτω 

ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο ζητά να συμπληρώσετε το όνομά σας γιατί θα 

πρέπει, για λόγους έρευνας και μόνο, να κάνουμε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που 

έχουν καταγραφεί από το Moodle.  

Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι θα πρέπει να απαντήσετε με απόλυτη 

ειλικρίνεια ώστε να έχει νόημα η ερευνητική μας προσπάθεια και να μην αλλοιωθούν τα 

αποτελέσματά της. 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 

 

Προσωπικά στοιχεία 

α) Επώνυμο 

 

 

β) Όνομα 

 

 

γ) Όνομα χρήστη στο Moodle 

 

 

δ) Φύλλο 

Άρρεν  

Θήλυ  

 

ε) Εξάμηνο 

 

 

στ) Έχεις προηγούμενη εμπειρία μάθησης είτε με το moodle είτε με κάποια άλλη 

πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση; 
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Ναι  

Όχι  

 

Ευχρηστία συστήματος 

1) Οι σελίδες φορτώνουν γρήγορα. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

2) Είναι εύκολη η πλοήγηση μέσα στο μάθημα. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

3) Τα ονόματα των συνδέσμων είναι σαφή. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

4) Το σύστημα είναι φιλικό προς το χρήστη. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

5) Το σύστημα θεωρείται κατάλληλο για αρχάριους χρήστες.  

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

6) Εξοικειώθηκα γρήγορα με το σύστημα.  

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 
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Αξιολόγηση στοιχείων προσαρμοστικότητας 

7) Οι διαφορετικές χρωματικές επισημάνσεις (κόκκινα ή μπλε γράμματα) των 

δραστηριοτήτων με ώθησαν να μελετήσω περισσότερο το συγκεκριμένο 

μάθημα. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

8) Οι μπάρες εκτίμησης της προόδου μου με ώθησαν να μελετήσω περισσότερο 

το συγκεκριμένο μάθημα.  

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

9) Η οπτική ένδειξη σχετικά με το αν μια δραστηριότητα είναι εκπαιδευτικός 

στόχος ή όχι με βοήθησε κατά τη μελέτη.  

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

10) Αριθμήστε με αύξουσα σειρά τις κατηγορίες που θεωρείτε περισσότερο 

χρήσιμες για εσάς. Κάθε αριθμός μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μία και μόνο 

κατηγορία.  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Στόχοι 

μαθήματος        

Θεωρία 

μαθήματος        

Βίντεο 
       

Λυμένες 

ασκήσεις        
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1 2 3 4 5 6 7 

Άλυτες 

ασκήσεις 

(κουίζ) 
       

Ερωτήσεις 

ανάπτυξης        

Ανασκόπηση 

μαθήματος        

 

11) Κατά τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού ακολούθησα πιστά την 

προτεινόμενη από το σύστημα σειρά.  

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

12) Η λειτουργία της προτεινόμενης σειράς για τη μελέτη του εκπαιδευτικού 

υλικού ήταν χρήσιμη και ενδιαφέρουσα.  

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

13) Πιστεύετε ότι η προτεινόμενη σειρά για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού 

είναι αυτή που σας ταιριάζει.  

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

14) Το κουμπί της άμεσης καθοδήγησης με βοήθησε κατά τη μελέτη του 

εκπαιδευτικού υλικού.  

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 
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15) Χρησιμοποίησα αρκετά το κουμπί της άμεσης καθοδήγησης. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

16) Οι ενεργητικοί εκπαιδευόμενοι κατανοούν κάτι καλύτερα όταν κάνουν κάτι 

με αυτό (πχ το εξηγούν, το συζητούν) ενώ οι στοχαστικοί προτιμούν πρώτα 

να σκέφτονται με την ησυχία τους. Σε ποια κατηγορία πιστεύετε ότι ανήκετε; 

Ενεργητικός  

Στοχαστικός  

 

17) Οι αισθητήριοι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να μαθαίνουν για γεγονότα και να 

λύνουν προβλήματα μέσω συγκεκριμένων μεθόδων, χωρίς πολυπλοκότητα 

και εκπλήξεις. Αντίθετα, οι διαισθητικοί προτιμούν να μαθαίνουν θεωρίες και 

έννοιες και να βρίσκουν καινοτόμες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων. Σε 

ποια κατηγορία πιστεύετε ότι ανήκετε; 

Αισθητήριος  

Διαισθητικός  

 

18) Οι οπτικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν οπτικό εκπαιδευτικό υλικό όπως 

εικόνες, γραφήματα, διαγράμματα ροής και βίντεο. Αντίθετα, οι λεκτικοί 

προτιμούν γραπτές ή προφορικές επεξηγήσεις. Σε ποια κατηγορία πιστεύετε 

ότι ανήκετε; 

Οπτικός  

Λεκτικός  

 

19) Οι ακολουθιακοί εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν καλύτερα ακολουθώντας πορεία 

με μικρά βήματα τα οποία αποτελούν λογική ακολουθία των προηγούμενων. 

Αντίθετα, οι σφαιρικοί μαθαίνουν σε μεγάλα βήματα μελετώντας υλικό με 

τυχαία σειρά και χωρίς να βλέπουν συνδέσεις σε αυτό. Σε ποια κατηγορία 

πιστεύετε ότι ανήκετε; 

Ακολουθιακός  

Σφαιρικός  
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Χρησιμότητα 

20) Το σύστημα με ώθησε να μελετήσω περισσότερο το συγκεκριμένο μάθημα. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

21) Το σύστημα με βοήθησε να μάθω ευκολότερα το συγκεκριμένο μάθημα. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

22) Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από τη χρήση του συστήματος. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

Εκπαιδευτικό υλικό 

23) Θεωρώ χρήσιμη και αποτελεσματική την προβολή των στόχων του κάθε 

μαθήματος. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

24) Θεωρώ χρήσιμη και αποτελεσματική την παρουσίαση της θεωρίας του κάθε 

μαθήματος. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

25) Θεωρώ χρήσιμη και αποτελεσματική την παρακολούθηση των βίντεο. 

 
1 2 3 4 5 
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Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

26) Θεωρώ χρήσιμη και αποτελεσματική την παρουσίαση λυμένων ασκήσεων. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

27) Θεωρώ χρήσιμη και αποτελεσματική την ύπαρξη άλυτων ασκήσεων (κουίζ). 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

28) Θεωρώ χρήσιμη και αποτελεσματική την ύπαρξη ερωτήσεων ανάπτυξης. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

29) Θεωρώ χρήσιμη και αποτελεσματική την ύπαρξη της ανασκόπησης στο τέλος 

του κάθε μαθήματος. 

 
1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα 
     

Συμφωνώ απόλυτα 

 

30) Ποια κατηγορία εκπαιδευτικού υλικού πιστεύεις ότι σε βοήθησε 

περισσότερο; 

Στόχοι μαθήματος  

Θεωρία μαθήματος  

Βίντεο  

Λυμένες ασκήσεις  

Άλυτες ασκήσεις (κουίζ)  

Ερωτήσεις ανάπτυξης  

Ανασκόπηση μαθήματος  

 

31) Ποια κατηγορία εκπαιδευτικού υλικού πιστεύεις ότι σε βοήθησε λιγότερο; 
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Στόχοι μαθήματος  

Θεωρία μαθήματος  

Βίντεο  

Λυμένες ασκήσεις  

Άλυτες ασκήσεις (κουίζ)  

Ερωτήσεις ανάπτυξης  

Ανασκόπηση μαθήματος  

 

32) Ποια κατηγορία εκπαιδευτικού υλικού πιστεύεις ότι θα μπορούσε να μην 

υπάρχει στο μάθημα γιατί δεν βοηθάει πραγματικά; 

Στόχοι μαθήματος  

Θεωρία μαθήματος  

Βίντεο  

Λυμένες ασκήσεις  

Άλυτες ασκήσεις (κουίζ)  

Ερωτήσεις ανάπτυξης  

Ανασκόπηση μαθήματος  

Πιστεύω ότι όλες είναι χρήσιμες.  

 

33) Πιστεύεις ότι κάποια κατηγορία εκπαιδευτικού υλικού θα μπορούσε να 

βοηθήσει περισσότερο τους φοιτητές αλλά η τωρινή μορφή της δεν είναι τόσο 

αποδοτική; 

Στόχοι μαθήματος 

Θεωρία μαθήματος  

Βίντεο  

Λυμένες ασκήσεις  

Άλυτες ασκήσεις (κουίζ)  

Ερωτήσεις ανάπτυξης  

Ανασκόπηση μαθήματος  

Πιστεύω ότι όλες είναι χρήσιμες.  

 

34) Πως κρίνεις σε γενικές γραμμές την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού; 

 
1 2 3 4 5 
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Απαράδεκτη 
     

Άριστη 

 

Προτάσεις και γνώμη χρήστη 

 

35) Τι σας άρεσε στο μάθημα όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή του; 

 

 

36) Τι δε σας άρεσε στο μάθημα όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή του; 

 

 

37) Τι σας μπέρδεψε ή σας δημιούργησε πρόβλημα; 

 

 

38) Τι σας άρεσε στο μάθημα όσον αφορά τη χρήση του συστήματος και την 

πλοήγηση στο μάθημα; 

 

 

39) Τι δε σας άρεσε στο μάθημα όσον αφορά τη χρήση του συστήματος και την 

πλοήγηση στο μάθημα; 

 

 

40) Τι θα προτείνατε να προσθέσουμε ή να αλλάξουμε στο μάθημα; 
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Παράρτημα Γ – Κώδικας επεκτάσεων Moodle 

//block_learning_style.php 

$string['pluginname'] = 'Ανίχνευση μαθήτυπου'; 

$string['addpage'] = 'Ανίχνευση μαθήτυπου με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου ILS'; 

$string['textfields'] = 'Ερωτηματολόγιο ILS'; 

$string['edithtml'] = 'Ανίχνευση μαθήτυπου'; 

$string['editpage'] = 'Ερωτηματολόγιο ILS'; 

$string['learningstylesettings'] = 'Ανίχνευση μαθήτυπου'; 

 

//version.php 

$plugin->version = 2012082200; //The current plugin version (Date: YYYYMMDDXX) 

$plugin->requires = 2011112900;        // Requires this Moodle version 

$plugin->component = 'block_learning_style'; // Full name of the plugin  

 

//block_learning_style.php 

<?php 

class block_learning_style extends block_base { 

public function init() { 

$this->title = 'Μαθήτυπος'; 

} 

 

public function get_content() { 

if ($this->content !== null) { 

         return $this->content; 

      } 

$this->content         =  new stdClass; 

      global $COURSE; 

$url = new moodle_url('/blocks/learning_style/view.php', array('blockid' 

=> $this->instance->id, 'courseid' => $COURSE->id)); 

$this->content->footer = html_writer::link($url, get_string('addpage', 

'block_learning_style')); 

  

      return $this->content; 

   } 

} 

 

//learning_style_form.php 

<?php 

require_once("{$CFG->libdir}/formslib.php"); 

class learning_style_form extends moodleform { 
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function definition() { 

   global $CFG; 

  $mform =& $this->_form; 

$mform->addElement('header','displayinfo', get_string('textfields',  

'block_learning_style')); 

$mform->addElement('html', '<body> Απάντησε σε καθεμιά από τις 

παρακάτω 44 ερωτήσεις επιλέγοντας είτε την απάντηση "α" είτε την 

απάντηση "β". Αν οι δύο απαντήσεις είναι εξίσου πιθανές επέλεξε αυτήν 

που ταιριάζει περισσότερο. </body>'); 

  $mform->addElement('html', '<br/> <br/>'); 

function ils_question($mform, $question, $radio_name, $answer1, 

$answer2){ 

   $mform->addElement('html', '<b>'.$question.'</b><br>'); 

   $mform->addElement('html', $answer1.'<br>'); 

   $mform->addElement('html', $answer2.'<br>'); 

   $answer_array = array(-50 => ' ', 1 => 'α', 0 => 'β'); 

$mform->addElement('select', $radio_name, 'Απάντηση', 

$answer_array); 

   $mform->setDefault($radio_name, NULL); 

$mform->addRule($radio_name, 'Το πεδίο είναι υποχρεωτικό', 

'maxlength', 1, 'client', false, false); 

   $mform->addElement('html', '<br><br>'); 

  }  

ils_question ($mform, '1.  Καταλαβαίνω κάτι καλύτερα αφού ','yesno',' α. 

Το δοκιμάσω.',' β. Το σκεφτώ.'); 

ils_question ($mform, '2.  Θα προτιμούσα να με θεωρούν ','yesno2',' α. 

Πρακτικό.',' β. Πρωτοποριακό.'); 

  ………… 

ils_question ($mform, '44.  Όταν λύνω προβλήματα σε μια ομάδα, είναι 

πιθανότερο η δικιά μου δουλειά να είναι το να ','yesno44',' α. σκεφτώ τα 

βήματα της λύσης.',' β. σκεφτώ τις πιθανές επιπτώσεις ή εφαρμογές της 

λύσης σε διάφορες περιπτώσεις.'); 

  $mform->addElement('hidden', 'blockid'); 

  $mform->addElement('hidden', 'courseid'); 

  $this->add_action_buttons($cancel = true, $submitlabel= 'Υποβολή'); 

 } 

} 

 

//view.php 

<?php 

 require_once('../../config.php'); 

require_once('learning_style_form.php'); 

global $DB, $OUTPUT, $PAGE; 
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$courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$blockid = required_param('blockid', PARAM_INT); 

$id = optional_param('id', 0, PARAM_INT); 

if (!$course = $DB->get_record('course', array('id' => $courseid))) { 

print_error('invalidcourse', 'block_learning_style', $courseid); 

} 

require_login($course); 

$PAGE->set_url('/blocks/learning_style/view.php', array('id' => $courseid)); 

$PAGE->set_pagelayout('standard'); 

$PAGE->set_heading(get_string('edithtml', 'block_learning_style')); 

$settingsnode = $PAGE->settingsnav->add(get_string('learningstylesettings', 

'block_learning_style')); 

$editurl = new moodle_url('/blocks/learning_style/view.php', array('id' => $id, 'courseid' 

=> $courseid, 'blockid' => $blockid)); 

$editnode = $settingsnode->add(get_string('editpage', 'block_learning_style'), $editurl); 

$editnode->make_active(); 

$learning_style = new learning_style_form(); 

$toform['blockid'] = $blockid; 

$toform['courseid'] = $courseid; 

$learning_style->set_data($toform); 

if($learning_style->is_cancelled()) { 

$courseurl = new moodle_url('/course/view.php', array('id' => $courseid)); 

     redirect($courseurl); 

} else if ($fromform = $learning_style->get_data()) { 

$active_value = $fromform->yesno + $fromform->yesno5 + $fromform->yesno9 

+ $fromform->yesno13 + $fromform->yesno17 + $fromform->yesno21 + 

$fromform->yesno25 + $fromform->yesno29 + $fromform->yesno33 + 

$fromform->yesno37 + $fromform->yesno41; 

$sensing_value = $fromform->yesno2 + $fromform->yesno6 + $fromform-

>yesno10 + $fromform->yesno14 + $fromform->yesno18 + $fromform-

>yesno22 + $fromform->yesno26 + $fromform->yesno30 + $fromform-

>yesno34 + $fromform->yesno38 + $fromform->yesno42; 

$visual_value = $fromform->yesno3 + $fromform->yesno7 + $fromform-

>yesno11 + $fromform->yesno15 + $fromform->yesno19 + $fromform-

>yesno23 + $fromform->yesno27 + $fromform->yesno31 + $fromform-

>yesno35 + $fromform->yesno39 + $fromform->yesno43; 

$sequential_value = $fromform->yesno4 + $fromform->yesno8 + $fromform-

>yesno12 + $fromform->yesno16 + $fromform->yesno20 + $fromform-

>yesno24 + $fromform->yesno28 + $fromform->yesno32 + $fromform-

>yesno36 + $fromform->yesno40 + $fromform->yesno44;  

 $result = $DB->get_records('learning_style',array('user_id'=>$USER->id)); 

 if (!$result){ 

  $record = new stdClass(); 
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  $record->active = $active_value; 

  $record->sensing = $sensing_value; 

  $record->visual = $visual_value; 

  $record->sequential = $sequential_value; 

  $record->user_id =$USER->id; 

  $DB->insert_record('learning_style', $record, false); 

 } else { 

$us_id = $DB->get_field('learning_style', 'id', array('user_id'=>$USER-

>id), $strictness=IGNORE_MISSING); 

  $record = new stdClass(); 

  $record->id = $us_id; 

  $record->active = $active_value; 

  $record->sensing = $sensing_value; 

  $record->visual = $visual_value; 

  $record->sequential = $sequential_value; 

  $record->user_id =$USER->id; 

  $DB->update_record('learning_style', $record, false); 

 } 

 $courseurl = new moodle_url('/course/view.php', array('id' => $courseid)); 

   redirect($courseurl, 'Η υποβολή του ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία.', 10); 

}  

else { 

$site = get_site(); 

     echo $OUTPUT->header(); 

     $learning_style->display(); 

     echo $OUTPUT->footer(); 

} 

 

//install.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<XMLDB PATH="blocks/learning_style/db" VERSION="20121008" COMMENT= 

"XMLDB file for Moodle blocks/learning_style" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../lib/xmldb/xmldb.xsd" 

> 

<TABLES> 

<TABLE NAME="learning_style" COMMENT="Stores student's learning style"> 

<FIELDS> 

<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="true" NEXT="active"/> 

<FIELD NAME="active" TYPE="int" LENGTH="2" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 
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COMMENT="score for active-reflective dimension" PREVIOUS="id" 

NEXT="sensing"/> 

<FIELD NAME="sensing" TYPE="int" LENGTH="2" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

COMMENT="score for sensing-intuitive dimension" 

PREVIOUS="active" NEXT="visual"/> 

<FIELD NAME="visual" TYPE="int" LENGTH="2" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

COMMENT="score for visual-verbal dimension" PREVIOUS="sensing" 

NEXT="sequential"/> 

<FIELD NAME="sequential" TYPE="int" LENGTH="2" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

COMMENT="score for sequential-global dimension" 

PREVIOUS="visual" NEXT="user_id"/> 

<FIELD NAME="user_id" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="true" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="sequential"/> 

</FIELDS> 

<KEYS> 

<KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

</KEYS> 

</TABLE> 

</TABLES> 

</XMLDB> 

 

//block_metadata.php 

<?php 

class block_metadata extends block_base { 

public function init() { 

$this->title = 'Μεταδεδομένα προσαρμογής'; 

} 

public function get_content() { 

if ($this->content !== null) { 

        return $this->content; 

     } 

$this->content         =  new stdClass; 

global $COURSE; 

$url = new moodle_url('/blocks/metadata/view.php', array('blockid' => 

$this->instance->id, 'courseid' => $COURSE->id)); 

$this->content->text = $this->content->text.html_writer::link($url, 

get_string('addpage', 'block_metadata')).'<br>'; 

$url2 = new moodle_url('/blocks/metadata/matrix.php', array('blockid' => 

$this->instance->id, 'courseid' => $COURSE->id)); 
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$this->content->text = $this->content->text.html_writer::link($url2, 

get_string('addpagematrix', 'block_metadata')); 

return $this->content; 

} 

} 

 

//version.php 

$plugin->version = 2015090301; 

$plugin->requires  = 2011112900; 

$plugin->component = 'block_metadata'; // Full name of the plugin  

 

//matrix_form.php 

<?php 

require_once('../../config.php'); 

global $DB, $OUTPUT, $PAGE, $CFG; 

require_once("{$CFG->libdir}/formslib.php"); 

class matrix_form extends moodleform { 

function definition() { 

global $DB, $OUTPUT, $CFG, $PAGE, $USER; 

 $courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

 $course = $DB->get_record('course', array('id' => $courseid)); 

 $modinfo = get_fast_modinfo($course); 

 $mform =& $this->_form; 

$mform->addElement('header','displayinfomatrix', get_string('textfields', 

'block_metadata')); 

$mform->addElement('html', 'Στα παρακάτω πεδία της φόρμας θα πρέπει 

να συμπληρώσεις με προσοχή τα στοιχεία του πίνακα προσαρμογής με 

μία από τις εξής τιμές: <br><b>-1</b>: αν το χαρακτηριστικό 

προσαρμογής πρέπει να αποφεύγεται για το συγκεκριμένο μαθήτυπο 

χρήστη <br><b>1</b>: αν το χαρακτηριστικό προσαρμογής προτείνεται 

για το συγκεκριμένο μαθήτυπο χρήστη <br><b>0</b>: αν το 

χαρακτηριστικό προσαρμογής δεν έχει καμία επίδραση στο συγκεκριμένο 

μαθήτυπο χρήστη <br>'); 

$mform->addElement('header','ad_matrix', get_string('textfieldsmatrix', 

'block_metadata')); 

$myfeatures = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM mdl_ 

adaptation', array()); 

$mform->addElement('html', '<table style="width:100%"><tr><th> 

Adaptation Feature</th><th>Active</th><th>Reflective</th><th>Sensing 

</th><th>Intuitive</th><th>Visual</th><th>Verbal</th><th>Sequential<

/th><th>Global</th></tr>'); 

 foreach ($myfeatures as $id => $value){ 

  $active_name='active'.$value->id; 
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  $reflective_name='reflective'.$value->id; 

  $sensing_name='sensing'.$value->id; 

  $intuitive_name='intuitive'.$value->id; 

  $visual_name='visual'.$value->id; 

  $verbal_name='verbal'.$value->id; 

  $sequential_name='sequential'.$value->id; 

  $global_name='global'.$value->id; 

$mform->addElement('html','<tr><td>'.$value->feature.'</td> 

<td>'); 

  $mform->addElement('text', $active_name); 

  $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $reflective_name); 

  $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $sensing_name); 

  $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $intuitive_name); 

  $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $visual_name); 

  $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $verbal_name); 

  $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $sequential_name); 

  $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $global_name); 

  $mform->addElement('html', '</td></tr>'); 

  $mform->setDefault($active_name, $value->active_dim); 

  $mform->setDefault($reflective_name, $value->reflective_dim); 

  $mform->setDefault($sensing_name, $value->sensing_dim); 

  $mform->setDefault($intuitive_name, $value->intuitive_dim); 

  $mform->setDefault($visual_name, $value->visual_dim); 

  $mform->setDefault($verbal_name, $value->verbal_dim); 

  $mform->setDefault($sequential_name, $value->sequential_dim); 

  $mform->setDefault($global_name, $value->global_dim); 

 } 

 $mform->addElement('html', '</table>'); 

 $mform->addElement('hidden', 'blockid'); 

 $mform->addElement('hidden', 'courseid'); 

 $this->add_action_buttons($cancel = true, $submitlabel= 'Αποθήκευση'); 

} 

function validation($data, $files) { 

$errors= array(); 

 global $DB, $OUTPUT, $CFG, $PAGE, $USER; 

     $errors = parent::validation($data, $files);  
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 $courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$myfeatures = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM 

mdl_adaptation', array()); 

 foreach ($myfeatures as $id => $value){ 

  $active_name='active'.$value->id; 

  $reflective_name='reflective'.$value->id; 

  $sensing_name='sensing'.$value->id; 

  $intuitive_name='intuitive'.$value->id; 

  $visual_name='visual'.$value->id; 

  $verbal_name='verbal'.$value->id; 

  $sequential_name='sequential'.$value->id; 

  $global_name='global'.$value->id; 

if ($data[$active_name] != 0 AND $data[$active_name] != -1 

AND $data[$active_name] != 1){ 

$errors[$active_name] = 'Η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι 

-1, 0 ή 1'; 

  } 

  ………   

 } 

  return $errors;       

} 

} 

 

//matrix.php 

<?php 

require_once('../../config.php'); 

require_once('matrix_form.php'); 

global $DB, $OUTPUT, $PAGE; 

$courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$blockid = required_param('blockid', PARAM_INT); 

$id = optional_param('id', 0, PARAM_INT); 

if (!$course = $DB->get_record('course', array('id' => $courseid))) { 

print_error('invalidcourse', 'block_metadata', $courseid); 

} 

require_login($course); 

$PAGE->set_url('/blocks/metadata/matrix.php', array('id' => $courseid)); 

$PAGE->set_pagelayout('standard'); 

$PAGE->set_heading(get_string('edithtmlmatrix', 'block_metadata')); 

$settingsnode = $PAGE->settingsnav->add(get_string('metadatasettingsmatrix', 

'block_metadata')); 

$editurl = new moodle_url('/blocks/metadata/matrix.php', array('id' => $id, 'courseid' => 

$courseid, 'blockid' => $blockid)); 

$editnode = $settingsnode->add(get_string('editpagematrix', 'block_metadata'), $editurl); 



 

199 

$editnode->make_active(); 

$matrix = new matrix_form(); 

$toform['blockid'] = $blockid; 

$toform['courseid'] = $courseid; 

$toform['userid'] = $USER->id; 

$matrix->set_data($toform); 

if($matrix->is_cancelled()) { 

$courseurl = new moodle_url('/course/view.php', array('id' => $courseid)); 

redirect($courseurl); 

} else if ($fromform = $matrix->get_data()) { 

$result_features = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM mdl_adaptation', 

array()); 

foreach ($result_features as $id => $value){ 

$active_name='active'.$value->id; 

 $reflective_name='reflective'.$value->id; 

 $sensing_name='sensing'.$value->id; 

 $intuitive_name='intuitive'.$value->id; 

 $visual_name='visual'.$value->id; 

 $verbal_name='verbal'.$value->id; 

 $sequential_name='sequential'.$value->id; 

 $global_name='global'.$value->id; 

 $record = new stdClass(); 

$record->id = $DB->get_field('adaptation', 'id', array('id'=>$value->id), 

$strictness=IGNORE_MISSING); 

 $record->feature = $value->feature; 

 $record->active_dim = $fromform->{$active_name}; 

 $record->reflective_dim = $fromform->{$reflective_name}; 

 $record->sensing_dim = $fromform->{$sensing_name}; 

 $record->intuitive_dim = $fromform->{$intuitive_name}; 

 $record->visual_dim = $fromform->{$visual_name}; 

 $record->verbal_dim = $fromform->{$verbal_name}; 

 $record->sequential_dim = $fromform->{$sequential_name}; 

 $record->global_dim = $fromform->{$global_name}; 

 $DB->update_record('adaptation', $record, false); 

} 

$courseurl = new moodle_url('/course/view.php', array('id' => $courseid)); 

redirect($courseurl, 'Η αποθήκευση του πίνακα προσαρμογής ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία.', 10); 

}  

else { 

 echo $OUTPUT->header(); 

$matrix->display(); 

echo $OUTPUT->footer(); 
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} 

 

//view.php 

<?php 

require_once('../../config.php'); 

require_once('metadata_form.php'); 

global $DB, $OUTPUT, $PAGE; 

$courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$blockid = required_param('blockid', PARAM_INT); 

$id = optional_param('id', 0, PARAM_INT); 

if (!$course = $DB->get_record('course', array('id' => $courseid))) { 

print_error('invalidcourse', 'block_metadata', $courseid); 

} 

require_login($course); 

$PAGE->set_url('/blocks/metadata/view.php', array('id' => $courseid)); 

$PAGE->set_pagelayout('standard'); 

$PAGE->set_heading(get_string('edithtml', 'block_metadata')); 

$settingsnode = $PAGE->settingsnav->add(get_string('metadatasettings', 

'block_metadata')); 

$editurl = new moodle_url('/blocks/metadata/view.php', array('id' => $id, 'courseid' => 

$courseid, 'blockid' => $blockid)); 

$editnode = $settingsnode->add(get_string('editpage', 'block_metadata'), $editurl); 

$editnode->make_active(); 

$metadata = new metadata_form(); 

$toform['blockid'] = $blockid; 

$toform['courseid'] = $courseid; 

$toform['userid'] = $USER->id; 

$metadata->set_data($toform); 

$idresource = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= ? ', 

array ('resource'));   

$idpage = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= ? ', 

array ('page'));   

$idquiz = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= ? ', 

array ('quiz'));   

$idassignment = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= 

? ', array ('assignment'));   

if($metadata->is_cancelled()) { 

$courseurl = new moodle_url('/course/view.php', array('id' => $courseid)); 

redirect($courseurl); 

} else if ($fromform = $metadata->get_data()) { 

$mysections = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM mdl_course_sections 

WHERE sequence!= ? AND name!= ? AND course= ? ORDER BY section', 

array('','NULL', $courseid)); 
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foreach ($mysections as $mysection){ 

$result_modules = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM 

mdl_course_modules WHERE section= ?', array($mysection->id)); 

 foreach ($result_modules as $id => $value){ 

  if($value->module == $idquiz){ 

$type = $DB->get_field_sql('SELECT quiztype FROM 

mdl_quiz WHERE id= ? ', array ($value->instance)); 

   if($type=='short'){ 

    continue; 

   } 

  } 

  $tmin_name='tmin'.$value->id; 

  $tmax_name='tmax'.$value->id; 

  $w_name='w'.$value->id; 

$result = $DB->get_records('metadata',array('course'=>$courseid, 

'module_id'=>$value->id)); 

  if (!$result){ 

   $record = new stdClass(); 

   $record->course = $courseid; 

   $record->module_id = $value->id; 

   $record->tmin = $fromform->{$tmin_name}; 

   $record->tmax = $fromform->{$tmax_name}; 

   $record->w = $fromform->{$w_name}; 

   $DB->insert_record('metadata', $record, false); 

  }  

  else { 

   $record = new stdClass(); 

$record->id = $DB->get_field('metadata', 'id', 

array('course'=>$courseid, 'module_id'=>$value->id), 

$strictness=IGNORE_MISSING); 

   $record->course =$courseid; 

   $record->module_id = $value->id; 

   $record->tmin = $fromform->{$tmin_name}; 

   $record->tmax = $fromform->{$tmax_name}; 

   $record->w = $fromform->{$w_name}; 

   $DB->update_record('metadata', $record, false); 

  } 

 } 

} 

$courseurl = new moodle_url('/course/view.php', array('id' => $courseid)); 

redirect($courseurl, 'Η αποθήκευση των μεταδεδομένων προσαρμογής 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία.', 10); 
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}  

else { 

echo $OUTPUT->header(); 

$metadata->display(); 

echo $OUTPUT->footer(); 

} 

 

//install.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<XMLDB PATH="blocks/metadata/db" VERSION="20160415" COMMENT= 

"XMLDB file for Moodle blocks/metadata" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../lib/xmldb/xmldb.xsd" 

> 

<TABLES> 

<TABLE NAME="metadata" COMMENT="Default comment for block_metadata"> 

<FIELDS> 

<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="true" NEXT="course"/> 

<FIELD NAME="course" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="id" 

NEXT="module_id"/> 

<FIELD NAME="module_id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="course" NEXT="tmin"/> 

<FIELD NAME="tmin" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="module_id" 

NEXT="tmax"/> 

<FIELD NAME="tmax" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="tmin" NEXT="w"/> 

<FIELD NAME="w" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="tmax"/> 

</FIELDS> 

<KEYS> 

<KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

</KEYS> 

</TABLE> 

</TABLES> 

</XMLDB> 

 

//metadata_form.php 

require_once('../../config.php'); 

global $DB, $OUTPUT, $PAGE, $CFG; 

require_once("{$CFG->libdir}/formslib.php"); 



 

203 

class metadata_form extends moodleform { 

function definition() { 

global $DB, $OUTPUT, $CFG, $PAGE, $USER; 

$courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$course = $DB->get_record('course', array('id' => $courseid)); 

$modinfo = get_fast_modinfo($course); 

$idresource = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE 

name= ? ', array ('resource'));   

$idpage = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE 

name= ? ', array ('page'));   

$idquiz = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= 

? ', array ('quiz'));   

$idassignment = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE 

name= ? ', array ('assignment'));   

$mform =& $this->_form; 

$mform->addElement('header','displayinfo', get_string('textfields', block_ 

metadata')); 

$mform->addElement('html', 'Στα παρακάτω πεδία της φόρμας θα πρέπει να 

συμπληρώσεις με προσοχή τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 

προσαρμοστική παρουσίαση του μαθήματος. <br><b>t_min</b>: ελάχιστος 

χρόνος που απαιτείται για να θεωρηθεί γνωστό ένα αντικείμενο (σε λεπτά) 

<br><b>t_max</b>: μέγιστος χρόνος που μπορεί να γίνει δεκτός για την μελέτη 

ενός αντικειμένου (σε λεπτά) <br><b>w</b>: βάρος ενός αντικειμένου <br>Το 

βάρος w είναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 100 που δείχνει τη σημαντικότητα του 

κάθε αντικειμένου. Το άθροισμα των βαρών των αντικειμένων μιας ενότητας 

πρέπει να είναι ίσο με 100.'); 

$mysections = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM mdl_course_ sections 

WHERE sequence!= ? AND name!= ? AND course= ? ORDER BY section', 

array('','NULL', $courseid)); 

foreach ($mysections as $mysection){ 

$result_sections = $DB->get_record_sql('SELECT * FROM   

mdl_course_sections WHERE section= ? AND course= ?', 

array($mysection->section, $courseid)); 

 $trimmed_summary = strip_tags($result_sections->summary);  

$mform->addElement('header',$mysection->section, $mysection->name.' 

- '.$trimmed_summary); 

$modules = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM 

mdl_course_modules WHERE section= ? AND course= ?', 

array($mysection->id, $courseid)); 

 foreach ($modules as $id => $value){ 

 if($value->module == $idresource){ 

$cont = $DB->get_field_sql('SELECT content FROM 

mdl_resource WHERE id= ? ', array ($value->instance)); 
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  if($cont!='outline'){ 

   continue; 

  } 

  else { 

   $tmin_name='tmin'.$value->id; 

   $tmax_name='tmax'.$value->id; 

   $w_name='w'.$value->id; 

   $mod_icon_info = $modinfo->cms[$value->id]; 

$mod_icon = '<img src="'.$OUTPUT-

>pix_url($mod_icon_info->icon).'" class="activityicon" 

alt="'.get_string('modulename', $mod_icon_info-

>modname).'" />'; 

$resource_name = $DB->get_record_sql('SELECT * 

FROM mdl_resource WHERE id= ?', array($value-

>instance)); 

$mform->addElement('html', '<table style="width:100%"> 

<tr><th>Δραστηριότητα</th><th>t_min</th><th>t_max</

th><th>w</th></tr><tr><td>'.$mod_icon.$resource_name-

>name.'</td><td>'); 

   $mform->addElement('text', $tmin_name); 

   $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

   $mform->addElement('text', $tmax_name); 

   $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

   $mform->addElement('text', $w_name); 

   $mform->addElement('html', '</td></tr>'); 

if(($DB->get_field_sql('SELECT tmin FROM 

mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', 

array ($courseid, $value->id)))!=NULL){ 

$mform->setDefault($tmin_name, $DB-

>get_field_sql('SELECT tmin FROM 

mdl_metadata WHERE course= ? AND 

module_id= ?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($tmax_name, $DB-

>get_field_sql('SELECT tmax FROM 

mdl_metadata WHERE course= ? AND 

module_id= ?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($w_name, $DB-

>get_field_sql('SELECT w FROM mdl_metadata 

WHERE course= ? AND module_id= ?', array 

($courseid, $value->id))); 

   } 

  } 

 } 
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} 

foreach ($modules as $id => $value){ 

if($value->module == $idresource){ 

$cont = $DB->get_field_sql('SELECT content FROM mdl_ 

resource WHERE id= ? ', array ($value->instance)); 

  if($cont!='content'){ 

   continue; 

  } 

  else { 

   $tmin_name='tmin'.$value->id; 

   $tmax_name='tmax'.$value->id; 

   $w_name='w'.$value->id; 

   $mod_icon_info = $modinfo->cms[$value->id]; 

$mod_icon = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url 

($mod_icon_info->icon).'" class="activityicon" 

alt="'.get_string('modulename', $mod_icon_info-

>modname).'" />'; 

$resource_name = $DB->get_record_sql('SELECT * 

FROM mdl_resource WHERE id= ?', array($value-

>instance)); 

$mform->addElement('html',  '<tr><td>'.$mod_icon. 

$resource_name->name.'</td><td>'); 

   $mform->addElement('text', $tmin_name); 

   $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

   $mform->addElement('text', $tmax_name); 

   $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

   $mform->addElement('text', $w_name); 

   $mform->addElement('html', '</td></tr>'); 

if(($DB->get_field_sql('SELECT tmin FROM 

mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', 

array ($courseid, $value->id)))!=NULL){ 

$mform->setDefault($tmin_name, $DB->get_field_sql 

('SELECT tmin FROM mdl_metadata WHERE course= ? 

AND module_id= ?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($tmax_name, $DB-

>get_field_sql('SELECT tmax FROM mdl_metadata 

WHERE course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, 

$value->id))); 

$mform->setDefault($w_name, $DB-

>get_field_sql('SELECT w FROM mdl_metadata WHERE 

course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, $value-

>id))); 

   } 
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  } 

  } 

} 

foreach ($modules as $id => $value){ 

if($value->module == $idresource){ 

$cont = $DB->get_field_sql('SELECT content FROM 

mdl_resource WHERE id= ? ', array ($value->instance)); 

  if($cont!='video'){ 

   continue; 

  } 

  else { 

   $tmin_name='tmin'.$value->id; 

   $tmax_name='tmax'.$value->id; 

   $w_name='w'.$value->id; 

   $mod_icon_info = $modinfo->cms[$value->id]; 

$mod_icon = '<img src="'.$OUTPUT-

>pix_url($mod_icon_info->icon).'" class="activityicon" 

alt="'.get_string('modulename', $mod_icon_info-

>modname).'" />'; 

$resource_name = $DB->get_record_sql('SELECT * 

FROM mdl_resource WHERE id= ?', array($value-

>instance)); 

$mform->addElement('html', '<tr><td>'.$mod_icon. 

$resource_ame->name.'</td><td>'); 

   $mform->addElement('text', $tmin_name); 

   $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

   $mform->addElement('text', $tmax_name); 

   $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

   $mform->addElement('text', $w_name); 

   $mform->addElement('html', '</td></tr>'); 

if(($DB->get_field_sql('SELECT tmin FROM 

mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', 

array ($courseid, $value->id)))!=NULL){ 

$mform->setDefault($tmin_name, $DB->get_field_sql 

('SELECT tmin FROM mdl_metadata WHERE course= ? 

AND module_id= ?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($tmax_name, $DB-

>get_field_sql('SELECT tmax FROM mdl_metadata 

WHERE course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, 

$value->id))); 

$mform->setDefault($w_name, $DB->get_field_sql 

('SELECT w FROM mdl_metadata WHERE course= ? 

AND module_id= ?', array ($courseid, $value->id))); 
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  } 

 } 

} 

} 

foreach ($modules as $id => $value){ 

if($value->module == $idresource){ 

$cont = $DB->get_field_sql('SELECT content FROM mdl_resource 

WHERE id= ? ', array ($value->instance)); 

 if($cont!='conclusion'){ 

  continue; 

 } 

 else { 

  $tmin_name='tmin'.$value->id; 

  $tmax_name='tmax'.$value->id; 

  $w_name='w'.$value->id; 

  $mod_icon_info = $modinfo->cms[$value->id]; 

$mod_icon = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url($mod_icon_info-

>icon).'" class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', 

$mod_icon_info->modname).'" />'; 

$resource_name = $DB->get_record_sql('SELECT * FROM 

mdl_resource WHERE id= ?', array($value->instance)); 

$mform->addElement('html', '<tr><td>'.$mod_icon.$resource_ 

name->name.'</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $tmin_name); 

  $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $tmax_name); 

  $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

  $mform->addElement('text', $w_name); 

  $mform->addElement('html', '</td></tr>'); 

if(($DB->get_field_sql('SELECT tmin FROM mdl_metadata 

WHERE course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, $value-

>id)))!=NULL){ 

$mform->setDefault($tmin_name, $DB->get_field_sql('SELECT 

tmin FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= 

?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($tmax_name, $DB->get_field_sql('SELECT 

tmax FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= 

?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($w_name, $DB->get_field_sql('SELECT w 

FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', 

array ($courseid, $value->id))); 

 } 

} 
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} 

} 

foreach ($modules as $id => $value){ 

if($value->module == $idpage){ 

$tmin_name='tmin'.$value->id; 

 $tmax_name='tmax'.$value->id; 

 $w_name='w'.$value->id; 

 $mod_icon_info = $modinfo->cms[$value->id]; 

$mod_icon = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon', 'page').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $mod_icon_info-

>modname).'" />'; 

$page_name = $DB->get_record_sql('SELECT * FROM mdl_page 

WHERE id= ?', array($value->instance)); 

$mform->addElement('html', '<tr><td>'.$mod_icon.$page_name-

>name.'</td><td>'); 

 $mform->addElement('text', $tmin_name); 

 $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

 $mform->addElement('text', $tmax_name); 

 $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

 $mform->addElement('text', $w_name); 

 $mform->addElement('html', '</td></tr>'); 

if(($DB->get_field_sql('SELECT tmin FROM mdl_metadata WHERE 

course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, $value->id)))!=NULL){ 

$mform->setDefault($tmin_name, $DB->get_field_sql('SELECT 

tmin FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= 

?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($tmax_name, $DB->get_field_sql('SELECT 

tmax FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= 

?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($w_name, $DB->get_field_sql('SELECT w 

FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', 

array ($courseid, $value->id))); 

  } 

} 

} 

foreach ($modules as $id => $value){ 

if($value->module == $idquiz){ 

$tmin_name='tmin'.$value->id; 

 $tmax_name='tmax'.$value->id; 

 $w_name='w'.$value->id; 

$type = $DB->get_field_sql('SELECT quiztype FROM mdl_quiz 

WHERE id= ? ', array ($value->instance)); 

 if($type=='normal'){ 
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$mod_icon_info = $modinfo->cms[$value->id]; 

$mod_icon = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon', 'quiz').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $mod_icon_info-

>modname).'" />'; 

$quiz_name = $DB->get_record_sql('SELECT * FROM mdl_quiz 

WHERE id= ?', array($value->instance)); 

$mform->addElement('html', '<tr><td>'.$mod_icon.$quiz_name->name.' 

</td><td>'); 

 $mform->addElement('text', $tmin_name); 

 $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

 $mform->addElement('text', $tmax_name); 

 $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

 $mform->addElement('text', $w_name); 

 $mform->addElement('html', '</td></tr>'); 

if(($DB->get_field_sql('SELECT tmin FROM mdl_metadata WHERE 

course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, $value->id)))!=NULL){ 

$mform->setDefault($tmin_name, $DB->get_field_sql('SELECT tmin 

FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', array 

($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($tmax_name, $DB->get_field_sql('SELECT tmax 

FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', array 

($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($w_name, $DB->get_field_sql('SELECT w FROM 

mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, 

$value->id))); 

 } 

} 

} 

} 

foreach ($modules as $id => $value){ 

if($value->module == $idassignment){ 

$tmin_name='tmin'.$value->id; 

 $tmax_name='tmax'.$value->id; 

 $w_name='w'.$value->id; 

 $mod_icon_info = $modinfo->cms[$value->id]; 

$mod_icon = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon', 'assignment').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $mod_icon_info-

>modname).'" />'; 

$assignment_name = $DB->get_record_sql('SELECT * FROM 

mdl_assignment WHERE id= ?', array($value->instance)); 

$mform->addElement('html', '<tr><td>'.$mod_icon.$assignment_name-

>name.'</td><td>'); 

 $mform->addElement('text', $tmin_name); 
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 $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

 $mform->addElement('text', $tmax_name); 

 $mform->addElement('html', '</td><td>'); 

 $mform->addElement('text', $w_name); 

 $mform->addElement('html', '</td></tr></table>'); 

if(($DB->get_field_sql('SELECT tmin FROM mdl_metadata WHERE 

course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, $value->id)))!=NULL){ 

$mform->setDefault($tmin_name, $DB->get_field_sql('SELECT 

tmin FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= 

?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($tmax_name, $DB->get_field_sql('SELECT 

tmax FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= 

?', array ($courseid, $value->id))); 

$mform->setDefault($w_name, $DB->get_field_sql('SELECT w 

FROM mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', 

array ($courseid, $value->id))); 

  } 

 } 

} 

} 

$mform->addElement('hidden', 'blockid'); 

$mform->addElement('hidden', 'courseid'); 

$this->add_action_buttons($cancel = true, $submitlabel= 'Αποθήκευση'); 

} 

function validation($data, $files) { 

$errors= array(); 

global $DB, $OUTPUT, $CFG, $PAGE, $USER; 

$errors = parent::validation($data, $files);  

$courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$mysections = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM mdl_course_sections 

WHERE sequence!= ? AND name!= ? AND course= ? ORDER BY section', 

array('','NULL', $courseid)); 

foreach ($mysections as $mysection){ 

$modules = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM 

mdl_course_modules WHERE section= ? AND course= ?', 

array($mysection->id, $courseid)); 

 $sum_w = 0; 

 foreach ($modules as $id => $value){ 

if(($value->module == $idquiz)and ($DB->get_field_sql('SELECT 

quiztype FROM mdl_quiz WHERE id= ? ', array ($value-

>instance))=='short')){ 

  continue; 

 } 
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 $w_name='w'.$value->id; 

  $sum_w += $data[$w_name]; 

  $tmin_name='tmin'.$value->id; 

  $tmax_name='tmax'.$value->id; 

  if ($data[$tmin_name] >= $data[$tmax_name]){ 

$errors[$tmin_name] = 'Η τιμή t_min πρέπει να είναι 

μικρότερη από την τιμή t_max'; 

  } 

 } 

  if ($sum_w != 100){ 

 foreach ($modules as $id => $value){ 

  if(($value->module == $idquiz)and ($DB-

>get_field_sql('SELECT quiztype FROM mdl_quiz WHERE id= ? ', array ($value-

>instance))=='short')){ 

  continue; 

  } 

  $w_name='w'.$value->id; 

$errors[$w_name] = 'Το άθροισμα των τιμών w κάθε ενότητας 

πρέπει να είναι ίσο με 100';   

 } 

}      

} 

return $errors;       

} 

} 

 

//install.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<XMLDB PATH="blocks/metadata/db" VERSION="20160415" COMMENT="Xmldb" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../lib/xmldb/xmldb.xsd" 

> 

<TABLES> 

<TABLE NAME="metadata" COMMENT="Default comment for block_metadata"> 

<FIELDS> 

<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="true" NEXT="course"/> 

<FIELD NAME="course" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="id" 

NEXT="module_id"/> 

<FIELD NAME="module_id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="course" NEXT="tmin"/> 
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<FIELD NAME="tmin" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="module_id" 

NEXT="tmax"/> 

<FIELD NAME="tmax" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="tmin" NEXT="w"/> 

<FIELD NAME="w" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="tmax"/> 

</FIELDS> 

<KEYS> 

<KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

</KEYS> 

</TABLE> 

</TABLES> 

</XMLDB> 

 

//block_adaptation.php 

<?php 

class block_adaptation extends block_base { 

public function init() { 

$this->title = get_string('pluginname', 'block_adaptation'); 

} 

public function get_content() { 

global $CFG; 

     if ($this->content !== null) { 

        return $this->content; 

     } 

  $this->content         =  new stdClass; 

    global $COURSE; 

$url = new moodle_url('/blocks/adaptation/view.php', array('blockid' => 

$this->instance->id, 'courseid' => $COURSE->id)); 

$this->content->footer = html_writer::link($url, get_string('addpage', 

'block_adaptation')); 

$url2 = new moodle_url('/course/view2.php', array('blockid' => $this-

>instance->id, 'courseid' => $COURSE->id)); 

$this->content->footer = html_writer::link($url2, get_string('addpage2', 

'block_adaptation')); 

  return $this->content; 

} 

} 

 

//install.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<XMLDB PATH="blocks/adaptation/db" VERSION="20180103" COMMENT="adap" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../lib/xmldb/xmldb.xsd" 

> 

<TABLES> 

<TABLE NAME="adaptation" COMMENT="This table stores adaptation module's 

information" NEXT="progress"> 

<FIELDS> 

<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="true" NEXT="feature"/> 

<FIELD NAME="feature" TYPE="char" LENGTH="20" NOTNULL="true" 

SEQUENCE="false" PREVIOUS="id" NEXT="active_dim"/> 

<FIELD NAME="active_dim" TYPE="int" LENGTH="5" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="feature" 

NEXT="reflective_dim"/> 

<FIELD NAME="reflective_dim" TYPE="int" LENGTH="5" 

NOTNULL="true" UNSIGNED="false" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="active_dim" NEXT="sensing_dim"/> 

<FIELD NAME="sensing_dim" TYPE="int" LENGTH="5" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="reflective_dim" 

NEXT="intuitive_dim"/> 

<FIELD NAME="intuitive_dim" TYPE="int" LENGTH="5" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="sensing_dim" 

NEXT="visual_dim"/> 

<FIELD NAME="visual_dim" TYPE="int" LENGTH="5" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="intuitive_dim" 

NEXT="verbal_dim"/> 

<FIELD NAME="verbal_dim" TYPE="int" LENGTH="5" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="visual_dim" 

NEXT="sequential_dim"/> 

<FIELD NAME="sequential_dim" TYPE="int" LENGTH="5" 

NOTNULL="true" UNSIGNED="false" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="verbal_dim" NEXT="global_dim"/> 

<FIELD NAME="global_dim" TYPE="int" LENGTH="5" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="sequential_dim"/> 

</FIELDS> 

<KEYS> 

<KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

</KEYS> 

</TABLE> 

<TABLE NAME="progress" COMMENT="stores user's progress" 

PREVIOUS="adaptation" NEXT="time_progress"> 

<FIELDS> 
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<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="true" NEXT="userid"/> 

<FIELD NAME="userid" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="id" NEXT="course"/> 

<FIELD NAME="course" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="userid" 

NEXT="section"/> 

<FIELD NAME="section" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="course" NEXT="tpc"/> 

<FIELD NAME="tpc" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="section" NEXT="gpc"/> 

<FIELD NAME="gpc" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="tpc"/> 

</FIELDS> 

 <KEYS> 

<KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

</KEYS> 

</TABLE> 

<TABLE NAME="time_progress" COMMENT="Default comment" 

PREVIOUS="progress"> 

<FIELDS> 

<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="true" NEXT="userid"/> 

<FIELD NAME="userid" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="id" NEXT="courseid"/> 

<FIELD NAME="courseid" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="userid" NEXT="cmid"/> 

<FIELD NAME="cmid" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="courseid" 

NEXT="isread"/> 

<FIELD NAME="isread" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="cmid"/> 

</FIELDS> 

<KEYS> 

<KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

</KEYS> 

</TABLE> 

</TABLES> 

</XMLDB> 

 

//install.php 

<?php 

function xmldb_block_adaptation_install() { 
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global $DB, $COURSE; 

function initial_value($feature_name, $active_weight, $reflective_weight, 

$sensing_weight, $intuitive_weight, $visual_weight, $verbal_weight, 

$sequential_weight, $global_weight){ 

global $DB; 

 $record = new stdClass(); 

 $record->feature = $feature_name; 

 $record->active_dim = $active_weight; 

 $record->reflective_dim = $reflective_weight; 

 $record->sensing_dim = $sensing_weight; 

 $record->intuitive_dim = $intuitive_weight; 

 $record->visual_dim = $visual_weight; 

 $record->verbal_dim = $verbal_weight; 

 $record->sequential_dim = $sequential_weight; 

 $record->global_dim = $global_weight; 

 $DB->insert_record('adaptation', $record, false); 

} 

$result = $DB->get_records('adaptation',array()); 

if (!$result){ 

initial_value('short_quiz_before', '1', '-1', '-1', '1', '0', '0', '-1', '0'); 

 initial_value('example_before', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '1', '-1', '1'); 

 initial_value('assignment_before', '0', '-1', '1', '1', '0', '0', '-1', '0'); 

 initial_value('video_before', '-1', '-1', '1', '-1', '1', '-1', '-1', '0'); 

 initial_value('outline', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1'); 

 initial_value('conclusion', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1'); 

 initial_value('example_after', '-1', '1', '1', '-1', '0', '0', '1', '1'); 

 initial_value('quiz_after', '1', '-1', '1', '0', '0', '0', '0', '-1'); 

 initial_value('video_after', '-1', '1', '1', '-1', '1', '-1', '1', '1'); 

 initial_value('question_after', '1', '0', '1', '1', '-1', '1', '0', '-1'); 

} 

} 

 

//version.php 

<?php 

$plugin->version   = 2015010700;        // The current plugin version 

$plugin->requires  = 2011112900;        // Requires this Moodle version 

$plugin->component = 'block_adaptation'; // Full name of the plugin  

 

//lib.php 

<?php 

function update_time_progress($userid, $courseid, $DB) { 
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$userlogs = $DB->get_records_sql('SELECT id, time, userid, course, module, 

cmid, action FROM mdl_log WHERE userid= ? AND course= ? ORDER BY id', 

array($userid, $courseid)); 

$number = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM mdl_log 

WHERE userid= ? AND course= ?', array($userid, $courseid)); 

$sum = array(); 

for($i=1; $i<=$number; $i++){  

$current_read = $DB->get_field_sql('SELECT isread FROM 

mdl_time_progress WHERE userid= ? AND courseid= ? AND cmid= ?', 

array($userid, $courseid, current($userlogs)->cmid)); 

$current_id = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM 

mdl_time_progress WHERE userid= ? AND courseid= ? AND cmid= ?', 

array($userid, $courseid, current($userlogs)->cmid)); 

 if (current($userlogs)->module=='assignment'){ 

$current_submission_instance = $DB->get_field_sql('SELECT instance 

FROM mdl_course_modules WHERE id= ? AND course= ?', 

array(current($userlogs)->cmid, $courseid)); 

$current_submission = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) 

FROM mdl_assignment_submissions WHERE userid= ? AND 

assignment= ?', array($userid, $current_submission_instance)); 

 if ($current_submission !=0 AND $current_read==NULL){ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->userid = $userid; 

  $record->courseid = $courseid; 

  $record->cmid = current($userlogs)->cmid; 

  $record->isread = 1; 

  $DB->insert_record('time_progress', $record, false);  

  } 

 elseif ($current_submission !=0 AND $current_read==0){ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->id = $current_id; 

  $record->userid = $userid; 

  $record->courseid = $courseid; 

  $record->cmid = current($userlogs)->cmid; 

  $record->isread = 1; 

  $DB->update_record('time_progress', $record, false); 

  } 

 elseif ($current_submission ==0 AND $current_read==NULL){ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->userid = $userid; 

  $record->courseid = $courseid; 

  $record->cmid = current($userlogs)->cmid; 

  $record->isread = 0; 
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  $DB->insert_record('time_progress', $record, false);  

  } 

 next($userlogs); 

 continue; 

} 

if (current($userlogs)->module=='quiz'){ 

$current_submission_instance = $DB->get_field_sql('SELECT instance 

FROM mdl_course_modules WHERE id= ? AND course= ?', 

array(current($userlogs)->cmid, $courseid)); 

$current_submission = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) 

FROM mdl_quiz_grades WHERE userid= ? AND quiz= ?', array($userid, 

$current_submission_instance)); 

 if ($current_submission !=0 AND $current_read==NULL){ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->userid = $userid; 

  $record->courseid = $courseid; 

  $record->cmid = current($userlogs)->cmid; 

  $record->isread = 1; 

  $DB->insert_record('time_progress', $record, false);  

  } 

 elseif ($current_submission !=0 AND $current_read==0){ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->id = $current_id; 

  $record->userid = $userid; 

  $record->courseid = $courseid; 

  $record->cmid = current($userlogs)->cmid; 

  $record->isread = 1; 

  $DB->update_record('time_progress', $record, false); 

  } 

 elseif ($current_submission ==0 AND $current_read==NULL){ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->userid = $userid; 

  $record->courseid = $courseid; 

  $record->cmid = current($userlogs)->cmid; 

  $record->isread = 0; 

  $DB->insert_record('time_progress', $record, false);  

  } 

 next($userlogs); 

 continue; 

} 
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if((($current_read==0) or ($current_read==NULL)) and ((current($userlogs)-

>module=='page') or (current($userlogs)->module=='resource') or 

(current($userlogs)->module=='workshop'))){ 

$previous_time = current($userlogs)->time; 

$current_cmid = current($userlogs)->cmid; 

$instance = $DB->get_field_sql('SELECT instance FROM mdl_course_modules 

WHERE course= ? AND id= ?', array ($courseid, $current_cmid)); 

if (next($userlogs)=== false){ 

continue; 

} 

else if((current($userlogs)->module=='quiz') and ($DB->get_field_sql('SELECT 

quiztype FROM mdl_quiz WHERE course= ? AND id= ?', array ($courseid, 

$instance)))=='short'){ 

$duration_value = current($userlogs)->time - $previous_time;  

 if ($duration_value>=200){ 

  if ($current_read==NULL){ 

   $record = new stdClass(); 

   $record->userid = $userid; 

   $record->courseid = $courseid; 

   $record->cmid = $current_cmid; 

   $record->isread = 1; 

   $DB->insert_record('time_progress', $record, false); 

  } 

  elseif ($current_read==0){ 

   $record = new stdClass(); 

   $record->id = $current_id; 

   $record->userid = $userid; 

   $record->courseid = $courseid; 

   $record->cmid = $current_cmid; 

   $record->isread = 1; 

   $DB->update_record('time_progress', $record, false); 

  } 

 } 

 } 

 else{ 

$tmin = $DB->get_field_sql('SELECT tmin FROM mdl_metadata 

WHERE course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, 

$current_cmid)); 

$tmax = $DB->get_field_sql('SELECT tmax FROM 

mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', array 

($courseid, $current_cmid)); 

  $duration_value = current($userlogs)->time - $previous_time;  
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if ($duration_value>=$tmin*60 and $duration_value<= 

$tmax*60){ 

   if ($current_read==NULL){ 

    $record = new stdClass(); 

    $record->userid = $userid; 

    $record->courseid = $courseid; 

    $record->cmid = $current_cmid; 

    $record->isread = 1; 

$DB->insert_record('time_progress', $record, 

false); 

   } 

   elseif ($current_read==0){ 

    $record = new stdClass(); 

    $record->id = $current_id; 

    $record->userid = $userid; 

    $record->courseid = $courseid; 

    $record->cmid = $current_cmid; 

    $record->isread = 1; 

$DB->update_record('time_progress', $record, 

false); 

   } 

  } 

  elseif ($duration_value>$tmax*60){ 

   continue; 

  } 

  elseif ($duration_value<$tmin*60){ 

   if ($current_read==NULL){ 

    $record = new stdClass(); 

    $record->userid = $userid; 

    $record->courseid = $courseid; 

    $record->cmid = $current_cmid; 

    $record->isread = 0; 

$DB->insert_record('time_progress', $record, 

false); 

   } 

   if (array_key_exists($current_cmid, $sum)){ 

$sum[$current_cmid] = $sum[$current_cmid] + 

$duration_value; 

   } 

   else{ 

    $sum[$current_cmid] = $duration_value; 

   } 

  } 
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 }  

} 

else{ 

 next($userlogs); 

} 

} 

for($i=1; $i<=count($sum); $i++){ 

$tmin = $DB->get_field_sql('SELECT tmin FROM mdl_metadata WHERE 

course= ? AND module_id= ?', array ($courseid, key($sum))); 

if (current($sum)>=$tmin*60){ 

$sql = "UPDATE {time_progress} 

SET isread=1 WHERE userid= :userid AND courseid= :courseid AND 

cmid= :cmid"; 

$params = array('userid' => $userid, 'courseid' => $courseid, 'cmid' => 

key($sum)); 

     $DB->execute($sql, $params); 

} 

next($sum); 

}     

} 

function visualize_progress($myactivities, $mysection, $modinfo, $userid, $courseid, 

$DB, $flag_short_quiz) { 

 $sum=0; 

$ntotal=0; 

$assignment_grade = 0; 

$quiz_grade = 0; 

$workshop_grade = 0; 

$grade_total=0; 

foreach($myactivities as $activity){ 

$cm = $modinfo->cms[$activity->cm]; 

 if ($cm->sectionnum != $mysection->section){ 

  continue; 

 } 

if ($cm->modname == 'resource' or $cm->modname == 'page' or (($cm-

>modname == 'quiz')&&($DB->get_field_sql('SELECT quiztype FROM 

mdl_quiz WHERE id= ? AND course= ?', array ($cm->instance, 

$courseid))=='normal')) or $cm->modname == 'workshop' or $cm-

>modname == 'assignment'){ 

$current_read = $DB->get_field_sql('SELECT isread FROM 

mdl_time_progress WHERE userid= ? AND courseid= ? AND 

cmid= ?', array($userid, $courseid, $activity->cm)); 

   if ($current_read != NULL){ 
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$w = $DB->get_field_sql('SELECT w FROM 

mdl_metadata WHERE course= ? AND module_id= ?', 

array($courseid, $activity->cm));  

   $sum = $sum + $current_read * $w/100; 

   } 

   $ntotal=$ntotal+1; 

  } 

if (($cm->modname == 'quiz')&&($DB->get_field_sql('SELECT 

quiztype FROM mdl_quiz WHERE id= ? AND course= ?', array 

($cm->instance, $courseid))=='short')&&($flag_short_quiz==1)){ 

$current_read = $DB->get_field_sql('SELECT isread FROM 

mdl_time_progress WHERE userid= ? AND courseid= ? AND 

cmid= ?', array($userid, $courseid, $activity->cm)); 

  if (($current_read != NULL)and($current_read == 0)){ 

   $sum = $sum - 0.02; 

  } 

  $ntotal=$ntotal+1; 

  } 

  if ($cm->modname == 'assignment'){ 

$assignment_grade += $DB->get_field_sql('SELECT 

grade FROM mdl_assignment_submissions WHERE 

userid= ? AND assignment= ?', array($userid, $cm-

>instance)); 

   $grade_total +=1; 

  } 

if (($cm->modname == 'quiz')&&($DB->get_field_sql('SELECT 

quiztype FROM mdl_quiz WHERE id= ? AND course= ?', array 

($cm->instance, $courseid))=='normal')){ 

$quiz_grade += $DB->get_field_sql('SELECT grade FROM 

mdl_quiz_grades WHERE userid= ? AND quiz= ?', array($userid, 

$cm->instance)); 

  $grade_total +=1; 

  } 

  if ($cm->modname == 'workshop'){ 

$workshop_grade += $DB->get_field_sql('SELECT grade 

FROM mdl_workshop_submissions WHERE authorid= ? 

AND workshopid= ?', array($userid, $cm->instance)); 

   $grade_total +=1; 

  } 

 } 

 $tpc = round($sum*100); 

 $gpc = round($assignment_grade*0.3+$quiz_grade*0.7); 
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$progress_id = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_progress 

WHERE userid= ? AND course= ? AND section= ? ', array($userid, 

$courseid, $mysection->section)); 

 if ($progress_id == ''){ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->userid = $userid; 

  $record->course = $courseid; 

  $record->section = $mysection->section; 

  $record->tpc = $tpc; 

  $record->gpc = $gpc; 

  $DB->insert_record('progress', $record, false);  

  } 

 else{ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->id = $progress_id; 

  $record->userid = $userid; 

  $record->course = $courseid; 

  $record->section = $mysection->section; 

  $record->tpc = $tpc; 

  $record->gpc = $gpc; 

  $DB->update_record('progress', $record, false);   

 } 

echo '<div class="rating"><div class="graphcont"><b>Time-based 

Progress Calculation (TPC): </b><br><div class="graph"><strong 

class="bar" 

style="width:'.$tpc.'%;">'.$tpc.'%</strong></div></div></div><div 

class="clear"></div>'; 

echo '<div class="rating"><div class="graphcont"><b>Grade-based 

Progress Calculation (GPC): </b><br><div class="graph"><strong 

class="bar" 

style="width:'.$gpc.'%;">'.$gpc.'%</strong></div></div></div><div 

class="clear"></div>'; 

} 

 

//view.php 

<?php 

require_once('../../config.php'); 

require_once('adaptation_form.php'); 

require_once('lib.php'); 

global $DB, $OUTPUT, $PAGE, $CFG; 

ini_set('max_execution_time', 0); 

$courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$blockid = required_param('blockid', PARAM_INT); 
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$id = optional_param('id', 0, PARAM_INT); 

if (!$course = $DB->get_record('course', array('id' => $courseid))) { 

print_error('invalidcourse', 'block_adaptation', $courseid); 

} 

require_login($course); 

$PAGE->set_url('/blocks/adaptation/view.php', array('id' => $courseid)); 

$PAGE->set_pagelayout('standard'); 

$PAGE->set_heading(get_string('edithtml', 'block_adaptation')); 

$settingsnode = $PAGE->settingsnav->add(get_string('adaptationsettings', 

'block_adaptation')); 

$editurl = new moodle_url('/blocks/adaptation/view.php', array('id' => $id, 'courseid' => 

$courseid, 'blockid' => $blockid)); 

$editnode = $settingsnode->add(get_string('editpage', 'block_adaptation'), $editurl); 

$editnode->make_active(); 

$idresource = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= ? ', 

array ('resource'));   

$idpage = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= ? ', 

array ('page'));   

$idquiz = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= ? ', 

array ('quiz'));   

$idassignment = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= 

? ', array ('assignment'));  

$idforum = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= ? ', 

array ('forum'));  

$sections_number = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM 

mdl_course_sections WHERE sequence!= ? AND name!= ? AND course= ?', 

array('','NULL', $courseid)); 

for($i=1;$i<=$sections_number;$i++){ 

if (!isset($_COOKIE['directpos'][$i])){ 

setcookie('directpos['.$i.']', 0, 0, "/"); 

} 

} 

echo $OUTPUT->header(); 

$boxclass='hint'; 

$modinfo = get_fast_modinfo($course); 

$myactivities = get_array_of_activities($course->id); 

$mysections = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM mdl_course_sections WHERE 

sequence!= ? AND name!= ? AND course= ? ORDER BY section', array('','NULL', 

$courseid)); 

$sectionid_objects = $DB->get_records_sql('SELECT section FROM 

mdl_course_sections WHERE sequence!= ? AND name!= ? AND course= ? ORDER 

BY section', array('','NULL', $courseid)); 

$sectionid_array=array(); 
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$index=0; 

foreach ($mysections as $mysection){ 

$sectionid_array[$index]=$mysection->section; 

$index += 1; 

} 

$userid = $USER->id; 

$forumid = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_course_modules WHERE 

course= ? AND module=? ', array ($courseid, $idforum));  

echo $OUTPUT->box_start($boxclass); 

echo'<hint_title style="font-size:120%"><b>Γενικά</b></hint_title><br><br>'; 

$url = new moodle_url('/mod/forum/view.php', array('id' => $forumid)); 

echo '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','forum').'" class="activityicon" alt="lathos" 

/>'.html_writer::link($url, 'Ομάδα συζητήσεων ειδήσεων'); 

echo '<br>'; 

echo $OUTPUT->box_end(); 

update_time_progress($userid, $courseid, $DB); 

function feature_value($feature_name, $userid, $courseid){ 

global $DB; 

$active_ils_value = $DB->get_field_sql('SELECT active FROM 

mdl_learning_style WHERE user_id= ? ', array ($userid)); 

$sensing_ils_value = $DB->get_field_sql('SELECT sensing FROM 

mdl_learning_style WHERE user_id= ? ', array ($userid)); 

$visual_ils_value = $DB->get_field_sql('SELECT visual FROM 

mdl_learning_style WHERE user_id= ? ', array ($userid)); 

$sequential_ils_value = $DB->get_field_sql('SELECT sequential FROM 

mdl_learning_style WHERE user_id= ? ', array ($userid)); 

if ($active_ils_value <> ''){ 

if ($active_ils_value<=3){ 

$dimension1_weight_ils = $DB->get_field_sql('SELECT reflective_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 }  

 elseif ($active_ils_value<=7) { 

 $dimension1_weight_ils = '0'; 

 } 

 else { 

$dimension1_weight_ils = $DB->get_field_sql('SELECT active_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

} 

 if ($sensing_ils_value<=3){ 

$dimension2_weight_ils = $DB->get_field_sql('SELECT intuitive_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 }  

 elseif ($sensing_ils_value<=7) { 
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 $dimension2_weight_ils = '0'; 

 } 

 else { 

$dimension2_weight_ils = $DB->get_field_sql('SELECT sensing_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 } 

 if ($visual_ils_value<=3){ 

$dimension3_weight_ils = $DB->get_field_sql('SELECT verbal_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 }  

 elseif ($visual_ils_value<=7) { 

 $dimension3_weight_ils = '0'; 

 } 

 else { 

$dimension3_weight_ils = $DB->get_field_sql('SELECT visual_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 } 

 if ($sequential_ils_value<=3){ 

$dimension4_weight_ils = $DB->get_field_sql('SELECT global_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 }  

 elseif ($sequential_ils_value<=7) { 

 $dimension4_weight_ils = '0'; 

 } 

 else { 

$dimension4_weight_ils = $DB->get_field_sql('SELECT sequential_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 } 

 } 

$active_predicted_value = $DB->get_field_sql('SELECT 

predicted_active_dim FROM mdl_block_ls_detection WHERE user_id= ? 

', array ($userid)); 

$sensing_predicted_value = $DB->get_field_sql('SELECT 

predicted_sensing_dim FROM mdl_block_ls_detection WHERE user_id= 

? ', array ($userid)); 

$visual_predicted_value = $DB->get_field_sql('SELECT 

predicted_visual_dim FROM mdl_block_ls_detection WHERE user_id= ? 

', array ($userid)); 

$sequential_predicted_value = $DB->get_field_sql('SELECT 

predicted_sequential_dim FROM mdl_block_ls_detection WHERE 

user_id= ? ', array ($userid)); 

 if(strpos($active_predicted_value,'act')){ 
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$dimension1_weight_actual = $DB->get_field_sql('SELECT active_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 } 

 elseif (strpos($active_predicted_value,'ref')){ 

$dimension1_weight_actual = $DB->get_field_sql('SELECT 

reflective_dim FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array 

($feature_name)); 

 } 

 else{ 

 $dimension1_weight_actual = '0'; 

 } 

 if(strpos($sensing_predicted_value,'sen')){ 

$dimension2_weight_actual = $DB->get_field_sql('SELECT sensing_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 } 

 elseif (strpos($active_predicted_value,'intu')){ 

$dimension2_weight_actual = $DB->get_field_sql('SELECT 

intuitive_dim FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array 

($feature_name)); 

 } 

 else{ 

 $dimension2_weight_actual = '0'; 

 } 

 if(strpos($visual_predicted_value,'vis')){ 

$dimension3_weight_actual = $DB->get_field_sql('SELECT visual_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 } 

 elseif (strpos($visual_predicted_value,'verb')){ 

$dimension3_weight_actual = $DB->get_field_sql('SELECT verbal_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 } 

 else{ 

 $dimension3_weight_actual = '0'; 

 } 

 if(strpos($sequential_predicted_value,'seq')){ 

$dimension4_weight_actual = $DB->get_field_sql('SELECT 

sequential_dim FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array 

($feature_name)); 

 } 

 elseif (strpos($sequential_predicted_value,'glob')){ 

$dimension4_weight_actual = $DB->get_field_sql('SELECT global_dim 

FROM mdl_adaptation WHERE feature= ?', array ($feature_name)); 

 } 
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 else{ 

 $dimension4_weight_actual = '0'; 

 } 

$feature_final_value_ils = $dimension1_weight_ils + 

$dimension2_weight_ils + $dimension3_weight_ils + 

$dimension4_weight_ils; 

$feature_final_value_actual = $dimension1_weight_actual + 

$dimension2_weight_actual + $dimension3_weight_actual + 

$dimension4_weight_actual; 

$feature_final_value = $feature_final_value_ils * 0.5 + 

$feature_final_value_actual * 0.5; 

 return $feature_final_value; 

} 

$short_quiz_before_value = feature_value('short_quiz_before', $userid, 

$courseid); 

$example_before_value = feature_value('example_before', $userid, $courseid); 

$assignment_before_value = feature_value('assignment_before', $userid, 

$courseid); 

$video_before_value = feature_value('video_before', $userid, $courseid); 

$outline_value = feature_value('outline', $userid, $courseid); 

$conclusion_value = feature_value('conclusion', $userid, $courseid); 

$example_after_value = feature_value('example_after', $userid, $courseid); 

$quiz_after_value = feature_value('quiz_after', $userid, $courseid); 

$video_after_value = feature_value('video_after', $userid, $courseid); 

$question_after_value = feature_value('question_after', $userid, $courseid); 

$workshop_after_value = feature_value('workshop_after', $userid, $courseid); 

$image_objective = '<img src="'.'../adaptation/pix/objective.gif'.'" 

class="objectiveicon" alt="'.'this is an objective'.'" />'; 

$image_notobjective = '<img src="'.'../adaptation/pix/notobjective.gif'.'" 

class="objectiveicon" alt="'.'this is not an objective'.'" />'; 

$direct_guidance = array(); 

foreach ($mysections as $mysection){ 

$flag_short_quiz=0; 

 if ($mysection->visible==0){ 

  continue; 

 } 

 $direct_guidance_begin = array(); 

 $direct_guidance_before = array(); 

 $direct_guidance_main = array(); 

 $direct_guidance_after = array(); 

 $direct_guidance_end = array(); 

 if(!empty($myactivities)){ 

  $activityList = "<ul>"; 
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  $activityList_begin = ""; 

  $activityList_before = ""; 

  $activityList_main = ""; 

$activities = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM 

mdl_course_modules WHERE section= ? AND course= ? ORDER 

BY id', array($mysection->id,$courseid)); 

  $array_before = array(); 

  $flag=0; 

  foreach($activities as $activity2){ 

if ($activity2->module==$idquiz)&&($DB->get_field_sql 

('SELECT quiztype FROM mdl_quiz WHERE id= ? AND 

course= ?', array ($activity2->instance, $courseid))=='short')){ 

  $array_before[$activity2->id] = $short_quiz_before_value; 

  }  

  if ($activity2->module==$idpage){ 

  $array_before[$activity2->id] = $example_before_value; 

  } 

  if ($activity2->module==$idassignment){ 

  $array_before[$activity2->id] = $assignment_before_value; 

  } 

if (($activity2->module==$idresource)&&(($DB->get_field_sql 

('SELECT content FROM mdl_resource WHERE id= ? AND 

course= ?', array ($activity2->instance, $courseid)))=='video') && 

($flag==0)){ 

   $array_before[$activity2->id] = $video_before_value; 

   $flag=1; 

  } 

  } 

  $array_after = array(); 

  foreach($activities as $activity3){ 

if ($DB->get_field_sql('SELECT isread FROM 

mdl_time_progress WHERE cmid= ? AND courseid= ? AND 

userid= ?', array ($activity3->id, $courseid, $userid))==1){ 

   $class_name1='isread'; 

  } 

  else{ 

   $class_name1='isnotread'; 

  } 

  if ($activity3->module==$idpage){ 

   $array_after[$activity3->id] = $example_after_value; 

  } 
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if (($activity3->module==$idquiz)&&($DB->get_field_sql 

('SELECT quiztype FROM mdl_quiz WHERE id= ? AND 

course= ?', array ($activity3->instance, $courseid))=='normal')){ 

   $array_after[$activity3->id] = $quiz_after_value; 

  }  

if (($activity3->module==$idresource)&&(($DB->get_field_sql 

('SELECT content FROM mdl_resource WHERE id= ? AND 

course= ?', array ($activity3->instance, $courseid)))=='video') ){ 

   $array_after[$activity3->id] = $video_after_value; 

  } 

if (($activity3->module==$idassignment)&&(($DB->get_field_sql 

('SELECT assignmenttype FROM mdl_assignment WHERE id= ? 

AND course= ?', array ($activity3->instance, 

$courseid)))=='online') ){ 

   $array_after[$activity3->id] = $question_after_value; 

  } 

  if ($activity3->module==$idworkshop){ 

   $array_after[$activity3->id] = $workshop_after_value; 

  } 

if(($conclusion_value!=0)&&($activity3->module==$idresource) 

&&(($DB->get_field_sql('SELECT content FROM mdl_resource 

WHERE id= ? AND course= ?', array ($activity3->instance, 

$courseid)))=='conclusion')){ 

   $cm_init = $modinfo->cms[$activity3->id]; 

$image_init = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url($cm_init-

>icon).'" class="activityicon" alt="'.get_string 

('modulename', $cm_init->modname).'" />'; 

   $image_init = $image_objective.$image_init; 

$mod_name = $DB->get_field_sql('SELECT name FROM 

mdl_resource WHERE id= ? AND course= ?', array 

($activity3->instance, $courseid));  

$activityList_after = '<li>'.$image_init.'<a href="'.$CFG-

>wwwroot.'/mod/'.'resource'.'/view.php?id='.$activity3-

>id.'"title="'.$mod_name.'"target="_blank" 

class="'.$class_name1.'">'.$mod_name.'</a></li>'; 

   $activityList_end = ""; 

$direct_guidance_after[] = $CFG->wwwroot.'/mod/' 

.'resource'.'/view.php?id='.$activity3->id; 

  } 

elseif(($conclusion_value==0)&&($activity3->module== 

$idresource)&&(($DB->get_field_sql('SELECT content FROM 

mdl_resource WHERE id= ? AND course= ?', array ($activity3-

>instance, $courseid)))=='conclusion')){ 
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 $cm_init = $modinfo->cms[$activity3->id]; 

$image_init = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url($cm_init-

>icon).'" class="activityicon" 

alt="'.get_string('modulename', $cm_init->modname).'" />'; 

   $image_init = $image_objective.$image_init; 

$mod_name = $DB->get_field_sql('SELECT name FROM 

mdl_resource WHERE id= ? AND course= ?', array 

($activity3->instance, $courseid));  

$activityList_end = '<li>'.$image_init.'<a href="'.$CFG-

>wwwroot.'/mod/'.'resource'.'/view.php?id='.$activity3-

>id.'"title="'.$mod_name.'"target="_blank" 

class="'.$class_name1.'">'.$mod_name.'</a></li>'; 

   $activityList_after = ""; 

$direct_guidance_end[] = $CFG->wwwroot.'/mod/'. 

'resource'.'/view.php?id='.$activity3->id; 

  } 

 } 

 arsort($array_after); 

 foreach($myactivities as $activity_outline){ 

  $cm = $modinfo->cms[$activity_outline->cm]; 

if ($DB->get_field_sql('SELECT isread FROM 

mdl_time_progress WHERE cmid= ? AND courseid= ? AND 

userid= ?', array ($activity_outline->cm, $courseid, $userid))==1){ 

   $class_name2='isread'; 

  } 

  else{ 

   class_name2='isnotread'; 

  } 

if (($cm->sectionnum == $mysection->section)&&($cm-

>modname=='resource')&&($DB->get_field_sql('SELECT 

content FROM mdl_resource WHERE id= ?', array ($cm-

>instance))=='outline')){ 

  $image = $image_objective.$image; 

$activityList_begin .= '<li>'.$image.'<a href="'.$CFG-

>wwwroot.'/mod/'.$activity_outline-

>mod.'/view.php?id='.$activity_outline-

>cm.'"title="'.$activity_outline->name.'"target="_blank" 

class="'.$class_name2.'">'.$activity_outline->name.'</a></li>'; 

$direct_guidance_begin[] = $CFG->wwwroot.'/mod/'.$activity_ 

outline->mod.'/view.php?id='.$activity_outline->cm; 

  } 
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 } 

 foreach($myactivities as $activity){ 

  $cm = $modinfo->cms[$activity->cm]; 

  if ($cm->sectionnum != $mysection->section){ 

   continue; 

  } 

if ($DB->get_field_sql('SELECT isread FROM  

mdl_time_progress WHERE cmid= ? AND courseid= ? AND 

userid= ?', array ($activity->cm, $courseid, $userid))==1){ 

   $class_name3='isread'; 

  } 

  else{ 

   $class_name3='isnotread'; 

  } 

  if (!empty($cm->icon)) { 

$image = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url($cm->icon).'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm-

>modname).'" />'; 

  } 

  elseif ($cm->modname=='page'){ 

$image = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','page').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm-

>modname).'" />'; 

  } 

  elseif ($cm->modname=='quiz'){ 

$image = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','quiz').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm-

>modname).'" />'; 

  } 

  elseif ($cm->modname=='workshop'){ 

$image = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','workshop').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm-

>modname).'" />'; 

  } 

  elseif ($cm->modname=='assignment'){ 

$image = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','assignment').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm-

>modname).'" />'; 

  } 

  elseif ($cm->modname=='forum'){ 

$image = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','forum').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm-

>modname).'" />'; 
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  } 

$is_obj = $DB->get_field_sql('SELECT is_objective FROM 

mdl_objectives WHERE module_id= ? AND user_id= ?', array 

($activity->cm, $USER->id)); 

  if($is_obj==NULL OR $is_obj==1){ 

   $image = $image_objective.$image; 

  } 

  else{ 

   $image = $image_notobjective.$image; 

  } 

if (array_key_exists($activity->cm, $array_before) && 

$array_before[$activity->cm]==max($array_before)){ 

$activityList_before .= '<li>'.$image.'<a href="'.$CFG-

>wwwroot.'/mod/'.$activity->mod.'/view.php?id=' .$activity-

>cm.'"title="'.$activity->name.'"target="_blank" 

class="'.$class_name3.'">'.$activity->name.'</a></li>'; 

$direct_guidance_before[] = $CFG->wwwroot.'/mod/'.$activity-

>mod.'/view.php?id='.$activity->cm; 

if (($cm->modname=='quiz')&&($DB->get_field_sql('SELECT 

quiztype FROM mdl_quiz WHERE id= ? AND course= ?', array 

($activity->instance, $courseid))=='short')){ 

   $flag_short_quiz=1; 

  } 

  } 

if (($cm->modname=='assignment')&&($DB->get_field_sql 

('SELECT assignmenttype FROM mdl_assignment WHERE id= 

?', array ($cm->instance))=='upload')){ 

$activityList_end .= '<li>'.$image.'<a href="'.$CFG-

>wwwroot.'/mod/'.$activity->mod.'/view.php?id='.$activity-

>cm.'"title="'.$activity->name.'"target="_blank" 

class="'.$class_name3.'">'.$activity->name.'</a></li>'; 

$direct_guidance_end[] = $CFG->wwwroot.'/mod/'.$activity-

>mod.'/view.php?id='.$activity->cm; 

  } 

if (($cm->modname=='resource')&&($DB->get_field_sql 

('SELECT content FROM mdl_resource WHERE id= ?', array 

($cm->instance))=='content')){ 

  if ($outline_value>0){ 

$activityList_main .= $activityList_begin.'<li>'.$image.'<a 

href="'.$CFG->wwwroot.'/mod/'.$activity-

>mod.'/view.php?id='.$activity->cm.'"title="'.$activity-

>name.'"target="_blank" 

class="'.$class_name3.'">'.$activity->name.'</a></li>'; 
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$direct_guidance_main = array_merge($direct_guidance_ 

main, $direct_guidance_begin); 

$direct_guidance_main[] = $CFG->wwwroot.'/mod/'. 

$activity->mod.'/view.php?id='.$activity->cm; 

   } 

  else{ 

$activityList_main .= '<li>'.$image.'<a href="'.$CFG-

>wwwroot.'/mod/'.$activity-

>mod.'/view.php?id='.$activity->cm.'"title="'.$activity-

>name.'"target="_blank" 

class="'.$class_name3.'">'.$activity->name.'</a></li>'; 

$direct_guidance_main[] = $CFG->wwwroot.'/mod/'. 

$activity->mod.'/view.php?id='.$activity->cm; 

  } 

 } 

}   

foreach(array_keys($array_after) as $key){  

$cm_after = $modinfo->cms[$key]; 

if ($DB->get_field_sql('SELECT isread FROM mdl_time_progress 

WHERE cmid= ? AND courseid= ? AND userid= ?', array ($key, 

$courseid, $userid))==1){ 

  $class_name4='isread'; 

 } 

 else{ 

  $class_name4='isnotread'; 

 } 

$mod_type_number = $DB->get_field_sql('SELECT module FROM 

mdl_course_modules WHERE id= ? AND course= ?', array ($key, 

$courseid)); 

$mod_type = $DB->get_field_sql('SELECT name FROM mdl_modules 

WHERE id= ?', array ($mod_type_number)); 

$instance_number = $DB->get_field_sql('SELECT instance FROM 

mdl_course_modules WHERE id= ? AND course= ?', array ($key, 

$courseid)); 

 $sql_string = 'SELECT name FROM mdl_'.$mod_type.' WHERE id= ?'; 

$mod_name = $DB->get_field_sql($sql_string, array 

($instance_number)); 

 if (!empty($cm_after->icon)) { 

$image_after = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url($cm_after-

>icon).'" class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', 

$cm_after->modname).'" />'; 

 } 

 elseif ($mod_type=='page'){ 
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$image_after = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','page').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm_after-

>modname).'" />'; 

} 

elseif ($mod_type=='quiz'){ 

$image_after = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','quiz').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm_after-

>modname).'" />'; 

 } 

elseif ($mod_type=='workshop'){ 

$image_after = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','workshop').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm_after-

>modname).'" />'; 

} 

elseif ($mod_type=='assignment'){ 

$image_after = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','assignment').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm_after-

>modname).'" />'; 

} 

elseif ($mod_type=='forum'){ 

$image_after = '<img src="'.$OUTPUT->pix_url('icon','forum').'" 

class="activityicon" alt="'.get_string('modulename', $cm_after-

>modname).'" />'; 

} 

$activityList_after .= '<li>'.$image_after.'<a href="'.$CFG->wwwroot. 

'/mod/'.$mod_type.'/view.php?id='.$key.'"title="'.$mod_name.'"target="_blank" 

class="'.$class_name4.'">'.$mod_name.'</a></li>'; 

$direct_guidance_after[] = $CFG->wwwroot.'/mod/'.$mod_type.'/view. 

php?id='.$key; 

} 

$activityList .= $activityList_begin.$activityList_before. $activityList_main. 

$activityList_after.$activityList_end."</ul>"; 

$direct_guidance[$mysection->section] = array_merge($direct_guidance_begin,  

$direct_guidance_before, $direct_guidance_main, $direct_guidance_after, 

$direct_guidance_end); 

$items[]=$activityList;  

 unset($activityList_after); 

} 

$boxclass = 'section'.$mysection->section; 

echo $OUTPUT->box_start($boxclass); 
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echo '<table width="100%"  border="0">  <tr> <td scope="col"><div 

align="left"style="font-size:large">'.$mysection->name.'</div></td><td 

bordercolor="#FFFFFF" scope="col"><div align="right"><button type="button" 

id="button'.$mysection->section.'">Άμεση Καθοδήγηση</button></div></td> 

</tr></table>'; 

echo $mysection->summary; 

echo $activityList;  

visualize_progress($myactivities, $mysection, $modinfo, $userid, $courseid, 

$DB, $flag_short_quiz); 

echo $OUTPUT->box_end(); 

} 

$PAGE->requires->yui_module('moodle-block_adaptation-adaptation', 

'M.block_adaptation.init_adaptation', array($direct_guidance, $sections_number, 

$sectionid_array)); 

echo $OUTPUT->footer(); 

 

//install.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<XMLDB PATH="blocks/ls_detection/db" VERSION="20171230" 

COMMENT="XMLDB file for Moodle blocks/ls_detection" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../lib/xmldb/xmldb.xsd" 

> 

<TABLES> 

<TABLE NAME="block_ls_detection" COMMENT="Default comment for 

block_ls_detection, please edit me" NEXT="input_data"> 

<FIELDS> 

<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="true" NEXT="instance_id"/> 

<FIELD NAME="instance_id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="id" 

NEXT="actual_active_dim"/> 

<FIELD NAME="actual_active_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="instance_id" 

NEXT="predicted_active_dim"/> 

<FIELD NAME="predicted_active_dim" TYPE="char" LENGTH ="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="actual_active_dim" 

NEXT="error_prediction_active"/> 

<FIELD NAME="error_prediction_active" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="predicted_active_dim" 

NEXT="actual_sensing_dim"/> 
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<FIELD NAME="actual_sensing_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="error_prediction_active" 

NEXT="predicted_sensing_dim"/> 

<FIELD NAME="predicted_sensing_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="actual_sensing_dim" 

NEXT="error_prediction_sensing"/> 

<FIELD NAME="error_prediction_sensing" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="predicted_sensing_dim" 

NEXT="actual_visual_dim"/> 

<FIELD NAME="actual_visual_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="error_prediction_sensing" NEXT="predicted_visual_dim"/> 

<FIELD NAME="predicted_visual_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="actual_visual_dim" 

NEXT="error_prediction_visual"/> 

<FIELD NAME="error_prediction_visual" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="predicted_visual_dim" 

NEXT="actual_sequential_dim"/> 

<FIELD NAME="actual_sequential_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="error_prediction_visual" 

NEXT="predicted_sequential_dim"/> 

<FIELD NAME="predicted_sequential_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="actual_sequential_dim" 

NEXT="error_prediction_sequential"/> 

<FIELD NAME="error_prediction_sequential" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="predicted_sequential_dim" NEXT="user_id"/> 

FIELD NAME="user_id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="error_prediction_ 

sequential"/> 

</FIELDS> 

<KEYS> 

<KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

</KEYS> 

</TABLE> 

<TABLE NAME="input_data" COMMENT="Summarization table for EDM input" 

PREVIOUS="block_ls_detection" NEXT="log_copy"> 

<FIELDS> 

<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="true" NEXT="user_id"/> 

<FIELD NAME="user_id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="id" 

NEXT="resource_duration"/> 
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<FIELD NAME="resource_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="user_id" NEXT="resource_visits"/> 

<FIELD NAME="resource_visits" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="resource_duration" NEXT="outline_duration"/> 

<FIELD NAME="outline_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="resource_visits" NEXT="outline_visits"/> 

<FIELD NAME="outline_visits" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="outline_duration" NEXT="content_objects_duration"/> 

<FIELD NAME="content_objects_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="outline_visits" NEXT="content_objects_visits"/> 

<FIELD NAME="content_objects_visits" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="content_objects_duration" NEXT="video_duration"/> 

<FIELD NAME="video_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="content_objects_visits" NEXT="video_visits"/> 

<FIELD NAME="video_visits" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="video_duration" 

NEXT="conclusion_duration"/> 

<FIELD NAME="conclusion_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="video_visits" NEXT="conclusion_visits"/> 

<FIELD NAME="conclusion_visits" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="conclusion_duration" NEXT="page_duration"/> 

<FIELD NAME="page_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="conclusion_visits" NEXT="page_visits"/> 

<FIELD NAME="page_visits" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="page_duration" 

NEXT="quiz_duration"/> 

<FIELD NAME="quiz_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="page_visits" NEXT="quiz_visits"/> 

<FIELD NAME="quiz_visits" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="false" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="quiz_duration" 

NEXT="quiz_attempt_duration"/> 
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<FIELD NAME="quiz_attempt_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="quiz_visits" NEXT="quiz_attempt_visits"/> 

<FIELD NAME="quiz_attempt_visits" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="quiz_attempt_duration" NEXT="quiz_review_duration"/> 

<FIELD NAME="quiz_review_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="quiz_attempt_visits" NEXT="quiz_review_visits"/> 

<FIELD NAME="quiz_review_visits" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="quiz_review_duration" NEXT="quiz_average_score"/> 

<FIELD NAME="quiz_average_score" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="quiz_review_visits" NEXT="assignment_view_duration"/> 

<FIELD NAME="assignment_view_duration" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="quiz_average_score" NEXT="assignment_view_visits"/> 

<FIELD NAME="assignment_view_visits" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="assignment_view_duration" NEXT="assignment_upload_visits"/> 

<FIELD NAME="assignment_upload_visits" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="assignment_view_visits" NEXT="assignment_average_score"/> 

<FIELD NAME="assignment_average_score" TYPE="int" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="assignment_upload_visits" NEXT="active_dim"/> 

<FIELD NAME="active_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" 

PREVIOUS="assignment_average_score" NEXT="sensing_dim"/> 

<FIELD NAME="sensing_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="active_dim" 

NEXT="visual_dim"/> 

<FIELD NAME="visual_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="sensing_dim" 

NEXT="sequential_dim"/> 

<FIELD NAME="sequential_dim" TYPE="char" LENGTH="10" 

NOTNULL="false" SEQUENCE="false" PREVIOUS="visual_dim"/> 

</FIELDS> 

<KEYS> 

<KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

</KEYS> 

</TABLE> 
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</XMLDB> 

 

//block_ls_detection.php 

<?php 

class block_ls_detection extends block_base { 

public function init() { 

$this->title = get_string('pluginname', 'block_ls_detection'); 

} 

public function get_content() { 

if ($this->content !== null) { 

        return $this->content; 

     } 

$this->content         =  new stdClass; 

     $this->content->text   = 'Αυτόματη ανίχνευση μαθήτυπου <br>'; 

 global $COURSE; 

$url3 = new moodle_url('/blocks/ls_detection/step3.php', array('blockid' 

=> $this->instance->id, 'courseid' => $COURSE->id)); 

$this->content->text = $this->content->text.html_writer::link($url3, 

'Προετοιμασία δεδομένων').'<br>'; 

$url4 = new moodle_url('/blocks/ls_detection/step4.php', array('blockid' 

=> $this->instance->id, 'courseid' => $COURSE->id)); 

$this->content->text = $this->content->text.html_writer::link($url4, 

'Εκπαίδευση μοντέλου DM').'<br>'; 

$url6 = new moodle_url('/blocks/ls_detection/step6.php', array('blockid' 

=> $this->instance->id, 'courseid' => $COURSE->id)); 

$this->content->text = $this->content->text.html_writer::link($url6, 

'Υπολογισμός ακρίβειας'); 

 return $this->content; 

} 

} 

 

//step3.php 

require_once('../../config.php'); 

require_once('ls_detection_form.php'); 

global $DB, $OUTPUT, $PAGE, $CFG; 

$courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$blockid = required_param('blockid', PARAM_INT); 

$id = optional_param('id', 0, PARAM_INT); 

if (!$course = $DB->get_record('course', array('id' => $courseid))) { 

print_error('invalidcourse', 'block_ls_detection', $courseid); 

} 

require_login($course); 

$PAGE->set_url('/blocks/ls_detection/step3.php', array('id' => $courseid)); 
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$PAGE->set_pagelayout('standard'); 

$PAGE->set_heading(get_string('edithtml', 'block_ls_detection')); 

$settingsnode = $PAGE->settingsnav->add(get_string('ls_detectionsettings', 

'block_ls_detection')); 

$editurl = new moodle_url('/blocks/ls_detection/step3.php', array('id' => $id, 'courseid' 

=> $courseid, 'blockid' => $blockid)); 

$editnode = $settingsnode->add(get_string('editpage', 'block_ls_detection'), $editurl); 

$editnode->make_active(); 

echo $OUTPUT->header(); 

$last_copy_log = $DB->count_records_sql('SELECT MAX(log_id) FROM 

mdl_log_copy'); 

$last_log = $DB->count_records_sql('SELECT MAX(id) FROM mdl_log WHERE 

course= ?', array($courseid)); 

$flag_new_logs=0; 

if ($last_copy_log<$last_log){ 

$flag_new_logs=1; 

$copy_log = $DB->get_records_sql('SELECT id, time, userid, course, module, 

cmid, action, url, info FROM mdl_log WHERE course= ? AND id>= ? ORDER BY 

userid, id', array($courseid, $last_copy_log)); 

$copy_log_count = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM 

mdl_log WHERE course= ? AND id>= ?', array($courseid, $last_copy_log)); 

$counter1 = 0; 

foreach ($copy_log as $id => $value){ 

$counter1 += 1; 

 $record = new stdClass(); 

 $record->log_id = $value->id; 

 $record->time = $value->time; 

 $record->userid = $value->userid; 

 $record->course = $value->course; 

 $record->module = $value->module; 

 $record->cmid = $value->cmid; 

 $record->action = $value->action; 

 $record->url = $value->url; 

 $record->info = $value->info; 

 if ($value->module='resource'){ 

$record->content = $DB->get_field_sql('SELECT content FROM 

mdl_resource WHERE id= ?', array ($value->info), 

$strictness=IGNORE_MISSING); 

 } 

 $DB->insert_record('log_copy', $record, false); 

} 

} 

if ($flag_new_logs==1){ 
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$different_users = $DB->get_records_sql('SELECT DISTINCT userid FROM 

mdl_log_copy'); 

$different_users_counter = $DB->count_records_sql('SELECT DISTINCT userid 

FROM mdl_log_copy'); 

$counter2 = 0; 

foreach ($different_users as $id => $value){ 

$logs_number = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? ', array($value->userid)); 

$user_logs = $DB->get_records_sql('SELECT id, log_id, time, userid, 

module, content, cmid FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? ORDER 

BY log_id', array($value->userid)); 

$first_user_log = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_log_copy 

WHERE userid= ? ', array ($value->userid), 

$strictness=IGNORE_MULTIPLE); 

 $counter2 += 1; 

 for ($i=$first_user_log; $i<$first_user_log+$logs_number-1; $i++){ 

  $current_user_log_content = current($user_logs)->content; 

  $current_user_log_module = current($user_logs)->module; 

  $current_user_log_time = current($user_logs)->time; 

  $current_user_log_id = current($user_logs)->id; 

  $current_user_log_cmid = current($user_logs)->cmid; 

$tmax = $DB->get_field_sql('SELECT tmax FROM 

mdl_metadata WHERE course= ? and module_id= ?', array 

($courseid, $current_user_log_cmid)); 

  next($user_logs); 

  if(current($user_logs)->time){ 

$duration_value = current($user_logs)->time - 

$current_user_log_time;  

   if($duration_value>$tmax*60){ 

    $duration_value = $tmax*60; 

   } 

$DB->set_field('log_copy', 'duration', $duration_value, 

array('userid' => $value->userid , 'id' => 

$current_user_log_id)); 

  } 

 }  

  } 

} 

if ($flag_new_logs==1){ 

$different_users = $DB->get_records_sql('SELECT DISTINCT userid FROM 

mdl_log_copy'); 

foreach ($different_users as $id => $value){ 
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$resource_dur = $DB->count_records_sql('SELECT SUM(duration) 

FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ?', array($value-

>userid, 'resource')); 

$resource_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ?', array($value->userid, 

'resource')); 

$outline_dur = $DB->count_records_sql('SELECT SUM(duration) 

FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND content= 

?', array($value->userid, 'resource', 'outline')); 

$outline_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND content= ?', 

array($value->userid, 'resource', 'outline')); 

$content_objects_dur = $DB->count_records_sql('SELECT 

SUM(duration) FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= 

? AND content= ?', array($value->userid, 'resource', 'content')); 

$content_objects_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) 

FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND content= 

?', array($value->userid, 'resource', 'content')); 

$video_dur = $DB->count_records_sql('SELECT SUM(duration) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND content= ?', 

array($value->userid, 'resource', 'video')); 

$video_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND content= ?', 

array($value->userid, 'resource', 'video')); 

$conclusion_dur = $DB->count_records_sql('SELECT SUM(duration) 

FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND content= 

?', array($value->userid, 'resource', 'conclusion')); 

$conclusion_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND content= ?', 

array($value->userid, 'resource', 'conclusion')); 

$page_dur = $DB->count_records_sql('SELECT SUM(duration) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ?', array($value->userid, 

'page')); 

$page_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ?', array($value->userid, 

'page')); 

$quiz_dur = $DB->count_records_sql('SELECT SUM(duration) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ?', array($value->userid, 

'quiz')); 

$quiz_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) FROM 

mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ?', array($value->userid, 

'quiz')); 
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$quiz_attempt_dur = $DB->count_records_sql('SELECT SUM(duration) 

FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND (action= 

? OR action=?)', array($value->userid, 'quiz', 'attempt', 'continue 

attempt')); 

$quiz_attempt_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) 

FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND (action= 

? OR action=?)', array($value->userid, 'quiz', 'attempt', 'continue 

attempt')); 

$quiz_review_dur = $DB->count_records_sql('SELECT SUM(duration) 

FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND action= 

? ', array($value->userid, 'quiz', 'review')); 

$quiz_review_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) 

FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND action= 

? ', array($value->userid, 'quiz', 'review')); 

$quiz_average_sc = $DB->count_records_sql('SELECT AVG(grade) 

FROM mdl_quiz_grades WHERE userid= ? ', array($value->userid)); 

$assignment_view_dur = $DB->count_records_sql('SELECT 

SUM(duration) FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= 

? AND action= ?', array($value->userid, 'assignment', 'view')); 

$assignment_view_vis = $DB->count_records_sql('SELECT COUNT(*) 

FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? AND action= 

?', array($value->userid, 'assignment', 'view')); 

$assignment_upload_vis = $DB->count_records_sql('SELECT 

COUNT(*) FROM mdl_log_copy WHERE userid= ? AND module= ? 

AND action= ?', array($value->userid, 'assignment', 'upload')); 

$assignment_average_sc = $DB->count_records_sql('SELECT 

AVG(grade) FROM mdl_assignment_submissions WHERE userid= ? ', 

array($value->userid)); 

$initial_active_value = $DB->get_field_sql('SELECT active FROM 

mdl_learning_style WHERE user_id= ? ', array ($value->userid), 

$strictness=IGNORE_MULTIPLE); 

$initial_sensing_value = $DB->get_field_sql('SELECT sensing FROM 

mdl_learning_style WHERE user_id= ? ', array ($value->userid), 

$strictness=IGNORE_MULTIPLE); 

$initial_visual_value = $DB->get_field_sql('SELECT visual FROM 

mdl_learning_style WHERE user_id= ? ', array ($value->userid), 

$strictness=IGNORE_MULTIPLE); 

$initial_sequential_value = $DB->get_field_sql('SELECT sequential 

FROM mdl_learning_style WHERE user_id= ? ', array ($value->userid), 

$strictness=IGNORE_MULTIPLE); 

$total_time = $resource_dur + $page_dur + $quiz_dur + 

$assignment_view_dur; 
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$total_visits = $resource_vis + $page_vis + $quiz_vis + 

$assignment_view_vis; 

 $resource_dur1 = $resource_dur / $total_time; 

 $resource_vis1 = $resource_vis / $total_visits; 

 $outline_dur1 = $outline_dur / $total_time; 

 $outline_vis1 = $outline_vis / $total_visits; 

 $content_objects_dur1 = $content_objects_dur / $total_time; 

 $content_objects_vis1 = $content_objects_vis / $total_visits; 

 $video_dur1 = $video_dur / $total_time; 

 $video_vis1 = $video_vis / $total_visits; 

 $conclusion_dur1 = $conclusion_dur / $total_time; 

 $conclusion_vis1 = $conclusion_vis / $total_visits; 

 $page_dur1 = $page_dur / $total_time; 

 $page_vis1 = $page_vis / $total_visits; 

 $quiz_dur1 = $quiz_dur / $total_time; 

 $quiz_vis1 = $quiz_vis / $total_visits; 

 $quiz_attempt_dur1 = $quiz_attempt_dur / $total_time; 

 $quiz_attempt_vis1 = $quiz_attempt_vis / $total_visits; 

 $quiz_review_dur1 = $quiz_review_dur / $total_time; 

 $quiz_review_vis1 = $quiz_review_vis / $total_visits; 

 $assignment_view_dur1 = $assignment_view_dur / $total_time; 

 $assignment_view_vis1 = $assignment_view_vis / $total_visits; 

 $assignment_upload_vis1 = $assignment_upload_vis / $total_visits; 

 $flag=0; 

 if ($initial_active_value<>''){ 

  $flag=1; 

  if ($initial_active_value<=3){ 

   $initial_active = 'reflective'; 

  }  

  elseif ($initial_active_value<=7) { 

   $initial_active = 'balanced'; 

  } 

  else { 

   $initial_active = 'active'; 

  } 

  if ($initial_sensing_value<=3){ 

   $initial_sensing = 'intuitive'; 

  }  

  elseif ($initial_sensing_value<=7) { 

   $initial_sensing = 'balanced'; 

  } 

  else { 

   $initial_sensing = 'sensing'; 
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  } 

  if ($initial_visual_value<=3){ 

   $initial_visual = 'verbal'; 

  }  

  elseif ($initial_visual_value<=7) { 

   $initial_visual = 'balanced'; 

  } 

  else { 

   $initial_visual = 'visual'; 

  } 

  if ($initial_sequential_value<=3){ 

   $initial_sequential = 'global'; 

  }  

  elseif ($initial_sequential_value<=7) { 

   $initial_sequential = 'balanced'; 

  } 

  else { 

   $initial_sequential = 'sequential'; 

  } 

 } 

$result = $DB->get_records('input_data',array('user_id'=>$value-

>userid)); 

 if ((!$result)&&($flag==1)){ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->user_id =$value->userid; 

  $record->resource_duration = $resource_dur1; 

  $record->resource_visits = $resource_vis1; 

  $record->outline_duration = $outline_dur1; 

  $record->outline_visits = $outline_vis1; 

  $record->content_objects_duration = $content_objects_dur1; 

  $record->content_objects_visits = $content_objects_vis1; 

  $record->video_duration = $video_dur1; 

  $record->video_visits = $video_vis1; 

  $record->conclusion_duration = $conclusion_dur1; 

  $record->conclusion_visits = $conclusion_vis1; 

  $record->page_duration = $page_dur1; 

  $record->page_visits = $page_vis1; 

  $record->quiz_duration = $quiz_dur1; 

  $record->quiz_visits = $quiz_vis1; 

  $record->quiz_attempt_duration = $quiz_attempt_dur1; 

  $record->quiz_attempt_visits = $quiz_attempt_vis1; 

  $record->quiz_review_duration = $quiz_review_dur1; 

  $record->quiz_review_visits = $quiz_review_vis1; 
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  $record->quiz_average_score = $quiz_average_sc; 

  $record->assignment_view_duration = $assignment_view_dur1; 

  $record->assignment_view_visits = $assignment_view_vis1; 

  $record->assignment_upload_visits = $assignment_upload_vis1; 

  $record->assignment_average_score = $assignment_average_sc; 

  $record->active_dim = $initial_active; 

  $record->sensing_dim = $initial_sensing; 

  $record->visual_dim = $initial_visual; 

  $record->sequential_dim = $initial_sequential; 

  $DB->insert_record('input_data', $record, false); 

 }  

 elseif (($result)&&($flag==1)){ 

  $record = new stdClass(); 

$record->id = $DB->get_field('input_data', 'id', 

array('user_id'=>$value->userid), 

$strictness=IGNORE_MISSING); 

  $record->user_id =$value->userid; 

  $record->resource_duration = $resource_dur1; 

  $record->resource_visits = $resource_vis1; 

  $record->outline_duration = $outline_dur1; 

  $record->outline_visits = $outline_vis1; 

  $record->content_objects_duration = $content_objects_dur1; 

  $record->content_objects_visits = $content_objects_vis1; 

  $record->video_duration = $video_dur1; 

  $record->video_visits = $video_vis1; 

  $record->conclusion_duration = $conclusion_dur1; 

  $record->conclusion_visits = $conclusion_vis1; 

  $record->page_duration = $page_dur1; 

  $record->page_visits = $page_vis1; 

  $record->quiz_duration = $quiz_dur1; 

  $record->quiz_visits = $quiz_vis1; 

  $record->quiz_attempt_duration = $quiz_attempt_dur1; 

  $record->quiz_attempt_visits = $quiz_attempt_vis1; 

  $record->quiz_review_duration = $quiz_review_dur1; 

  $record->quiz_review_visits = $quiz_review_vis1; 

  $record->quiz_average_score = $quiz_average_sc; 

  $record->assignment_view_duration = $assignment_view_dur1; 

  $record->assignment_view_visits = $assignment_view_vis1; 

  $record->assignment_upload_visits = $assignment_upload_vis1; 

  $record->assignment_average_score = $assignment_average_sc; 

  $record->active_dim = $initial_active; 

  $record->sensing_dim = $initial_sensing; 

  $record->visual_dim = $initial_visual; 
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  $record->sequential_dim = $initial_sequential; 

  $DB->update_record('input_data', $record, false); 

 } 

} 

}  

$output_heading = ""; 

$output_data = ""; 

$table = "mdl_input_data";   

//Connect to server 

$host="localhost"; 

$uname="-----------"; 

$pass="------------"; 

$database = "moodle";  

$connection=mysql_connect($host,$uname,$pass);  

echo mysql_error(); 

$selectdb=mysql_select_db($database) or  

die("Database could not be selected");  

function create_arff($sql_string, $filename_csv, $filename_arff){ 

$sql = mysql_query($sql_string); 

$columns_total = mysql_num_fields($sql); 

$output_heading = ""; 

$output_data = ""; 

for ($i = 0; $i < $columns_total-1; $i++) { 

$heading = mysql_field_name($sql, $i); 

 $output_heading .= $heading.','; 

} 

$heading = mysql_field_name($sql, $columns_total-1); 

$output_heading .= $heading; 

$output_heading .="\n"; 

while ($row = mysql_fetch_array($sql)) { 

 for ($i = 0; $i < $columns_total-1; $i++) { 

  $output_data .=$row["$i"].','; 

 } 

 $column = $columns_total-1; 

 $output_data .=$row["$column"]; 

 $output_data .="\n"; 

} 

$connection2 = ssh2_connect('server.uom.gr', 22); 

if (!$connection2){  

 die('Connection2 failed'); 

}else{ 

 echo 'Connection2 success <br>'; 

} 
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$auth_message = ssh2_auth_password($connection2, 'username', 'password'); 

if (!$auth_message){ 

 die('Authentication2 failed'); 

}else{ 

 echo 'Authentication2 success <br>'; 

} 

$sftp = ssh2_sftp($connection2); 

if (!$sftp){ 

 die('SFTP connection2 failed'); 

}else{ 

 echo 'SFTP connection2 success <br>'; 

} 

$stream = fopen("ssh2.sftp://$sftp".ssh2_sftp_realpath($sftp,"./moodle22/ 

blocks/ls_detection")."/".$filename_csv, 'w') or die("Unable to open file!"); 

fwrite($stream, $output_heading); 

fwrite($stream, $output_data); 

fclose($stream); 

$path = ssh2_sftp_realpath($sftp,"./moodle22/blocks/ls_detection"); 

$arff_string = '/usr/bin/java -cp /usr/share/java/weka.jar weka.core.converters. 

CSVLoader -S 1 '.$path.'/'.$filename_csv.' > '.$path.'/'.$filename_arff; 

system($arff_string); 

} 

$sql_string_1 = 'select * from mdl_input_data'; 

create_arff($sql_string_1, 'input_csv.csv', 'input_csv.arff'); 

$sql_string_2 = 'select user_id, outline_duration, outline_visits, 

content_objects_duration, content_objects_visits, conclusion_duration, conclusion_visits, 

page_duration, page_visits,video_visits,quiz_duration, quiz_visits,quiz_review_duration, 

quiz_review_visits,assignment_view_duration, assignment_view_visits,active_dim from 

mdl_input_data'; 

create_arff($sql_string_2, 'input_active.csv', 'input_active.arff'); 

$sql_string_3 = 'select user_id, content_objects_duration,content_objects_visits, 

page_duration, page_visits, quiz_duration, quiz_visits, sensing_dim from 

mdl_input_data'; 

create_arff($sql_string_3, 'input_sensing.csv', 'input_sensing.arff'); 

$sql_string_4 = 'select user_id, content_objects_duration, content_objects_visits,video_ 

duration,video_visits,assignment_view_duration, assignment_view_visits,visual_dim 

from mdl_input_data'; 

create_arff($sql_string_4, 'input_visual.csv', 'input_visual.arff'); 

$sql_string_5 = 'select user_id, outline_duration, outline_visits, conclusion_duration, 

conclusion_visits, page_duration, page_visits, sequential_dim from mdl_input_data'; 

create_arff($sql_string_5, 'input_sequential.csv', 'input_sequential.arff'); 

echo $OUTPUT->footer(); 
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//step4.php 

<?php 

require_once('../../config.php'); 

require_once('ls_detection_form.php'); 

global $DB, $OUTPUT, $PAGE; 

ini_set('max_execution_time', 0); 

$courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$blockid = required_param('blockid', PARAM_INT); 

$id = optional_param('id', 0, PARAM_INT); 

if (!$course = $DB->get_record('course', array('id' => $courseid))) { 

print_error('invalidcourse', 'block_ls_detection', $courseid); 

} 

require_login($course); 

$PAGE->set_url('/blocks/ls_detection/step4.php', array('id' => $courseid)); 

$PAGE->set_pagelayout('standard'); 

$PAGE->set_heading(get_string('edithtml', 'block_ls_detection')); 

$settingsnode = $PAGE->settingsnav->add(get_string('ls_detectionsettings', 

'block_ls_detection')); 

$editurl = new moodle_url('/blocks/ls_detection/step4.php', array('id' => $id, 'courseid' 

=> $courseid, 'blockid' => $blockid)); 

$editnode = $settingsnode->add(get_string('editpage', 'block_ls_detection'), $editurl); 

$editnode->make_active(); 

echo $OUTPUT->header(); 

$connection2 = ssh2_connect('atropos.uom.gr', 22); 

if (!$connection2){  

die('Connection2 failed'); 

}else{ 

echo 'Connection2 success <br>'; 

} 

$auth_message = ssh2_auth_password($connection2, 'username', 'password'); 

if (!$auth_message){ 

die('Authentication2 failed'); 

}else{ 

echo 'Authentication2 success <br>'; 

} 

$sftp = ssh2_sftp($connection2); 

if (!$sftp){ 

die('SFTP connection2 failed'); 

}else{ 

echo 'SFTP connection2 success <br>'; 

} 

$path = ssh2_sftp_realpath($sftp,"./moodle22/blocks/ls_detection"); 

function train_dimension($dimension, $path){ 
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$divide_train_string = '/usr/bin/java -cp /usr/share/java/weka.jar 

weka.filters.unsupervised.instance.RemovePercentage -P 20 -i 

'.$path.'/input_'.$dimension.'.arff -o '.$path.'/train_'.$dimension.'.arff'; 

$divide_train = system($divide_train_string); 

if ($divide_train === false){ 

echo 'Σφάλμα κατά την δημιουργία του αρχείου εκπαίδευσης του 

μοντέλου για τη διάσταση '.$dimension.'.<br>'; 

} else{ 

echo 'Έγινε η δημιουργία του αρχείου εκπαίδευσης του μοντέλου για τη 

διάσταση '.$dimension.'.<br>'; 

} 

$divide_test_string = '/usr/bin/java -cp /usr/share/java/weka.jar 

weka.filters.unsupervised.instance.RemovePercentage -P 20  -V -i 

'.$path.'/input_'.$dimension.'.arff -o '.$path.'/test_'.$dimension.'.arff'; 

$divide_test = system($divide_test_string); 

if ($divide_test === false){ 

echo 'Σφάλμα κατά την δημιουργία του αρχείου ελέγχου του μοντέλου για 

τη διάσταση '.$dimension.'.<br>'; 

} else{ 

echo 'Έγινε η δημιουργία του αρχείου ελέγχου του μοντέλου για τη 

διάσταση '.$dimension.'.<br>'; 

} 

$train_string = '/usr/bin/java -cp /usr/share/java/weka.jar 

weka.classifiers.meta.FilteredClassifier -F weka.filters.unsupervised.attribute. 

RemoveType -W weka.classifiers.trees.J48 -t '.$path.'/train_'.$dimension.'.arff -i -

T '.$path.'/test_'.$dimension.'.arff -p 1 > '.$path.'/result_test_'.$dimension.'.csv'; 

$train = system($train_string); 

if ($train === false){ 

echo 'Σφάλμα κατά την εκπαίδευση του μοντέλου για τη διάσταση 

'.$dimension.'.<br>'; 

} else { 

echo 'Έγινε η εκπαίδευση του μοντέλου για τη διάσταση 

'.$dimension.'.<br>'; 

} 

$train_total_string = '/usr/bin/java -cp /usr/share/java/weka.jar 

weka.classifiers.meta.FilteredClassifier -F weka.filters.unsupervised.attribute. 

RemoveType -W weka.classifiers.trees.J48 -t '.$path.'/train_'.$dimension.'.arff -i -

T '.$path.'/input_'.$dimension.'.arff -p 1 > '.$path.'/result_'.$dimension.'.csv'; 

$train = system($train_total_string); 

echo '<br>'; 

} 

function extract_number (&$data_dim, &$pieces_correct_dim){ 

$pieces = explode(" ", $data_dim[0]); 
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$pieces_number = count($pieces); 

$k=0; 

for ($j=0; $j < $pieces_number; $j++){ 

 if (($pieces[$j] != '') and ($pieces[$j] != '+') and ($pieces[$j] != '-')){ 

  $pieces_correct_dim[$k]=$pieces[$j]; 

  $k++; 

 } 

} 

} 

train_dimension('active', $path); 

train_dimension('sensing', $path); 

train_dimension('visual', $path); 

train_dimension('sequential', $path); 

$handle = fopen("result_active.csv", "r") or die("Unable to open file of active 

dimension's results!"); 

$handle_sensing = fopen("result_sensing.csv", "r") or die("Unable to open file of sensing 

dimension's results!"); 

$handle_visual = fopen("result_visual.csv", "r") or die("Unable to open file of visual 

dimension's results!"); 

$handle_sequential = fopen("result_sequential.csv", "r") or die("Unable to open file of 

sequential dimension's results!"); 

$row = 0; 

if ($handle !== FALSE) { 

while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ",")) !== FALSE) { 

 $data_sensing = fgetcsv($handle_sensing, 1000, ","); 

 $data_visual = fgetcsv($handle_visual, 1000, ","); 

 $data_sequential = fgetcsv($handle_sequential, 1000, ",");  

$row++; 

 if ($row <=5) continue; 

         if ($data[0] != ''){ 

  echo $data[0]; 

  echo '<br>';  

  $pieces = explode(" ", $data[0]); 

  $pieces_number = count($pieces); 

  $k=0; 

  for ($j=0; $j < $pieces_number; $j++){ 

if (($pieces[$j] != '') and ($pieces[$j] != '+') and 

($pieces[$j] != '-')){ 

 $pieces_correct[$k]=$pieces[$j]; 

    $k++; 

   } 

  } 

  $ltrimmed = ltrim($pieces_correct[4], "("); 
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  $userid = rtrim($ltrimmed, ")"); 

  extract_number($data_sensing, $pieces_correct_sensing); 

  extract_number($data_visual, $pieces_correct_visual); 

  extract_number($data_sequential, $pieces_correct_sequential); 

$result = $DB->get_records('block_ls_detection',array 

('user_id'=>$userid)); 

  if (!$result){ 

  $record = new stdClass(); 

  $record->instance_id = $pieces_correct[0]; 

  $record->actual_active_dim = $pieces_correct[1]; 

  $record->predicted_active_dim = $pieces_correct[2]; 

  $record->error_prediction_active = $pieces_correct[3]; 

$record->actual_sensing_dim = $pieces_correct_sensing[1]; 

  $record->predicted_sensing_dim = $pieces_correct_sensing[2]; 

  $record->error_prediction_sensing = $pieces_correct_sensing[3]; 

  $record->actual_visual_dim = $pieces_correct_visual[1]; 

  $record->predicted_visual_dim = $pieces_correct_visual[2]; 

  $record->error_prediction_visual = $pieces_correct_visual[3]; 

  $record->actual_sequential_dim = $pieces_correct_sequential[1]; 

  $record->predicted_sequential_dim = $pieces_correct_sequenti[2]; 

  $record->error_prediction_sequential = $pieces_correct_seque[3]; 

  $record->user_id =$userid; 

  $DB->insert_record('block_ls_detection', $record, false); 

  } else { 

$us_id = $DB->get_field('block_ls_detection', 'id', 

array('user_id'=>$userid), $strictness=IGNORE_MISSING); 

  $record = new stdClass(); 

  $record->id = $us_id; 

  $record->instance_id = $pieces_correct[0]; 

  $record->actual_active_dim = $pieces_correct[1]; 

  $record->predicted_active_dim = $pieces_correct[2]; 

  $record->error_prediction_active = $pieces_correct[3]; 

  $record->actual_sensing_dim = $pieces_correct_sensing[1]; 

  $record->predicted_sensing_dim = $pieces_correct_sensing[2]; 

  $record->error_prediction_sensing = $pieces_correct_sensing[3]; 

  $record->actual_visual_dim = $pieces_correct_visual[1]; 

  $record->predicted_visual_dim = $pieces_correct_visual[2]; 

  $record->error_prediction_visual = $pieces_correct_visual[3]; 

  $record->actual_sequential_dim = $pieces_correct_sequential[1]; 

  $record->predicted_sequential_dim = $pieces_correct_sequenti[2]; 

  $record->error_prediction_sequential = $pieces_correct_seque[3]; 

  $record->user_id =$userid; 

  $DB->update_record('block_ls_detection', $record, false); 
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  } 

 } 

} 

fclose($handle); 

} 

echo $OUTPUT->footer(); 

 

//block_objectives.php 

class block_objectives extends block_base { 

public function init() { 

$this->title = 'Εκπαιδευτικοί στόχοι'; 

} 

public function get_content() { 

if ($this->content !== null) { 

        return $this->content; 

     } 

      $this->content         =  new stdClass; 

     global $COURSE; 

$url = new moodle_url('/blocks/objectives/view.php', array('blockid' => 

$this->instance->id, 'courseid' => $COURSE->id)); 

$this->content->footer = html_writer::link($url, get_string('addpage', 

'block_objectives')); 

      return $this->content; 

  } 

} 

 

//install.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<XMLDB PATH="blocks/objectives/db" VERSION="20171226" COMMENT="XML" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../lib/xmldb/xmldb.xsd" 

> 

<TABLES> 

<TABLE NAME="objectives" COMMENT="Default comment"> 

<FIELDS> 

<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="true" NEXT="user_id"/> 

<FIELD NAME="user_id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="id" 

NEXT="module_id"/> 

<FIELD NAME="module_id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="user_id" 

NEXT="is_objective"/> 
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<FIELD NAME="is_objective" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" 

UNSIGNED="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="module_id"/> 

</FIELDS> 

<KEYS> 

<KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

</KEYS> 

</TABLE> 

</TABLES> 

</XMLDB> 

 

//view.php 

<?php 

require_once('../../config.php'); 

require_once('objectives_form.php'); 

global $DB, $OUTPUT, $PAGE; 

$courseid = required_param('courseid', PARAM_INT); 

$blockid = required_param('blockid', PARAM_INT); 

$id = optional_param('id', 0, PARAM_INT); 

if (!$course = $DB->get_record('course', array('id' => $courseid))) { 

print_error('invalidcourse', 'block_objectives', $courseid); 

} 

require_login($course); 

$PAGE->set_url('/blocks/objectives/view.php', array('id' => $courseid)); 

$PAGE->set_pagelayout('standard'); 

$PAGE->set_heading(get_string('edithtml', 'block_objectives')); 

$settingsnode = $PAGE->settingsnav->add(get_string('objectivessettings', 

'block_objectives')); 

$editurl = new moodle_url('/blocks/objectives/view.php', array('id' => $id, 'courseid' => 

$courseid, 'blockid' => $blockid)); 

$editnode = $settingsnode->add(get_string('editpage', 'block_objectives'), $editurl); 

$editnode->make_active(); 

$idresource = $DB->get_field_sql('SELECT id FROM mdl_modules WHERE name= ? ', 

array ('resource')); 

$objectives = new objectives_form(); 

$toform['blockid'] = $blockid; 

$toform['courseid'] = $courseid; 

$toform['userid'] = $USER->id; 

$objectives->set_data($toform); 

if($objectives->is_cancelled()) { 

$courseurl = new moodle_url('/course/view.php', array('id' => $courseid)); 

redirect($courseurl); 

} else if ($fromform = $objectives->get_data()) { 
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$mysections = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM mdl_course_sections 

WHERE sequence!= ? AND name!= ? AND course= ? ORDER BY section', 

array('','NULL', $courseid)); 

foreach ($mysections as $mysection){ 

$result_modules = $DB->get_records_sql('SELECT * FROM 

mdl_course_modules WHERE module= ? AND section= ?', 

array($idresource, $mysection->id)); 

 foreach ($result_modules as $id => $value){ 

$cont = $DB->get_field_sql('SELECT content FROM 

mdl_resource WHERE id= ? ', array ($value->instance)); 

  if($cont=='content' OR $cont=='video'){ 

   $checkbox_name='checkbox'.$value->id; 

  }else{ 

   $checkbox_name=''; 

  } 

$result = $DB->get_records('objectives',array('user_id'=>$USER-

>id , 'module_id'=>$value->id)); 

  if (!$result){ 

   $record = new stdClass(); 

   $record->user_id =$USER->id; 

   $record->module_id = $value->id; 

   if($checkbox_name!=''){ 

   $record->is_objective = $fromform->{$checkbox_name}; 

   } else{ 

   $record->is_objective = 0; 

   } 

   $DB->insert_record('objectives', $record, false); 

  }else { 

   $record = new stdClass(); 

$record->id = $DB->get_field('objectives', 'id', 

array('user_id'=>$USER->id, 'module_id'=>$value->id), 

$strictness=IGNORE_MISSING); 

   $record->user_id =$USER->id; 

   $record->module_id = $value->id; 

   if($checkbox_name!=''){ 

   $record->is_objective = $fromform->{$checkbox_name}; 

   } 

   else{ 

   $record->is_objective = 0; 

   } 

   $DB->update_record('objectives', $record, false); 

  } 

 } 
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} 

$courseurl = new moodle_url('/course/view.php', array('id' => $courseid)); 

redirect($courseurl, 'Η αποθήκευση των εκπαιδευτικών στόχων ολοκληρώθηκε 

με επιτυχία.', 10); 

} else { 

$site = get_site(); 

echo $OUTPUT->header(); 

$objectives->display(); 

echo $OUTPUT->footer(); 

} 


