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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση τόσο των προσωπικών υπολογιστών όσο και των modems, καθώς 
επίσης και η ευρύτατη αναγνώριση της ισόβιας μάθησης, συνέβαλε όχι μόνο στη 
διάδοση αλλά και στην τιμητική διάκριση της περιοχής της απομακρυσμένης 
εκπαίδευσης, που ορισμένοι συγγραφείς την αναφέρουν και ως εκπαίδευση από 
απόσταση. Η σύγκλιση των παιδαγωγικών, κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών 
τάσεων στην εποχή της πληροφορίας μεταφέρει την πρακτική της εκπαίδευσης από 
απόσταση, από μια περιφερειακή σε μια παγκοσμίως αποδεκτή ολοκληρωμένη μορφή 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Κεντρικό σημείο αυτής της εκπαιδευτικής μορφής είναι η 
χρήση της τεχνολογίας για επικοινωνία (τηλεματική) και, ειδικότερα, η παροχή 
ευκαιριών σε ομάδες ανθρώπων που προηγουμένως αποκλείονταν από συγκεκριμένες 
εκπαιδευτικές περιοχές εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης.

To Internet, ή αλλιώς η λεωφόρος των πληροφοριών, παρέχει μηχανισμούς για 
ριζικές αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν. Η διάδοση του Internet, η 
ενδιαφέρουσα ανάπτυξη της εκπαίδευσης βασισμένη πάνω στον υπολογιστή (CBT - 
Computer Based Training), καθώς και τα μεγάλα οφέλη από την εξέλιξη του hardware, 
οδήγησαν τους καθηγητές και τους προμηθευτές να ορίσουν ένα νέο αριθμό 
παιδαγωγικών θεμάτων. Αν και πολλοί από τους στόχους και τις κατευθύνσεις 
παρέμειναν ίδιοι, ο ρόλος του εκπαιδευτή καθώς επίσης και της δυναμικής σχέσης 
μεταξύ καθηγητή και μαθητή χρειάζεται να αναθεωρηθεί. Η εισαγωγή νέων 
στρατηγικών διδασκαλίας εστιάζοντας στην συνεργατική μάθηση θα δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση στην εκπαίδευση ως μία βασική κοινωνική οντότητα. Έτσι λοιπόν, τα εργαλεία 
που είναι διαθέσιμα για τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, χρειάζονται να 
προσαρμοστούν αξιοποιώντας πλήρως τις υπάρχουσες επικόινωνιακές μεθόδους.

Η ενέργεια βαρύνει τους καθηγητές, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν στους μαθητές 
το καλύτερα προσαρμοζόμενο περιβάλλον. Ωστόσο, μπορεί οι τελευταίοι να είναι 
ανεξοικείωτοι ή ακόμη και έντρομοι απέναντι στις τεχνολογίες για την τηλε-εκπαίδευση. 
Πέραν τούτου, η εισαγωγή τέτοιων περιβαλλόντων έχει ευρύτερες επιπτώσεις για το 
ίδρυμα που προσφέρει μαθήματα. Αυτά περιλαμβάνουν hardware υπολογιστή, χρήση 
υπολογιστή, σχεδιασμός μαθήματος, διαχείριση χρόνου, υποστήριξη εκπαιδευόμενου και 
τεχνική υποστήριξη.

Ουσιαστικά, οι συμμετέχοντες από μόνοι τους είναι αυτοί που θα συμβάλλουν 
στην επιτυχία του περιβάλλοντος μιας τηλε-εκπαίδευσης. Ένας καλά προετοιμασμένος 
και ενθουσιώδης καθηγητής, που είναι πρόθυμος να αναδείξει τις ικανότητες της 
τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την οργάνωση, την προθυμότητα, και την αυτοπειθαρχία 
των μαθητών, έχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργήσει ένα επιτυχημένο περιβάλλον 
τηλε-εκπαίδευσης.

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία της μάθησης, από την 
παραδοσιακή τάξη μέχρι την εκπαίδευση από απόσταση και την τηλε-εκπαίδευση.
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1. Μαθησιακό Περιβάλλον Παραδοσιακής Τάξης

Η προσέγγιση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας στο σχολείο τοποθετεί 
τους μαθητές και τους καθηγητές σε μία αίθουσα, όπου εκεί πραγματοποιείται η 
διαδικασία της μάθησης. Η αίθουσα αυτή καλείται Παραδοσιακό Περιβάλλον 
Εκπαίδευσης σε Αίθουσα (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Παραδοσιακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης σε Αίθουσα

Σε ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον, οι καθηγητές επεξηγούν νέες ιδέες και 
έννοιες, και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις στον καθηγητή τους. Ο 
παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μερικά από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
ενός τέτοιου περιβάλλοντος.

Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα για τον Εκπαιδευόμενο 
ενός Παραδοσιακού Μαθησιακού Περιβάλλοντος σε Αίθουσα

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Σαφής χρόνος αλληλεπίδρασης με τον 
καθηγητή.

Δύσκολο να επικοινωνήσεις με τον 
καθηγητή σε ώρες εκτός προγράμματος.

Ισότιμη υποστήριξη της ομάδος. Επικοινωνία σε συγκεκριμένες στιγμές.
Κέρδος από ερωτήσεις που θέτουν οι 
υπόλοιποι στην τάξη. Επικοινωνία σε συγκεκριμένη τοποθεσία.

Συμμετοχή σε συζητήσεις της ομάδος.
Υπάρχει μεροληψία όσο αφορά την 
προσοχή, που δείχνει ο καθηγητής σε 
μεμονωμένα μέλη της ομάδας.

Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Παραδοσιακού 
Περιβάλλοντος Εκπαίδευσης σε Αίθουσα
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2. Εκπαίδευση δια Αλληλογραφίας

Στην εκπαίδευση δια αλληλογραφίας καθηγητές και μαθητές επικοινωνούν με τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες. Συνεπώς το περιβάλλον εκπαίδευσης για την απομακρυσμένη 
εκπαίδευση είναι το ταχυδρομικό σύστημα, το οποίο καλείται Εκπαιδευτικό Περιβάλλον 
δια Αλληλογραφίας (Εικόνα 2).

Σε αυτό το περιβάλλον οι μαθητές επικοινωνούν με τους καθηγητές τους μέσω 
εργασιών, και οι καθηγητές προωθούν την μάθηση σχολιάζοντας αυτές τις εργασίες με 
σχόλια που ενθαρρύνουν και παρακινούν την σκέψη. Ο πίνακας 0.2 παρουσιάζει μερικά 
από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος δια 
Αλληλογραφίας.

Πλεονεκτήματα/ Μειονεκτήματα στον Εκπαιδευόμενο 
του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος δια Αλληλογραφίας

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Ελευθερία για τον τόπο μελέτης του κάθε 
μαθητή.

Μικρή αλληλεπίδραση με τον καθηγητή.

Ελευθερία στον χρόνο μελέτης του κάθε 
μαθητή.

Δεν υπάρχει ισότιμη υποστήριξη της 
ομάδας.

Προσωπική διδασκαλία. Δεν υπάρχει κέρδος από ερωτήσεις που 
υποβάλλονται από τα άλλα μέλη της 
ομάδας.

Όλοι οι μαθητές έχουν άμεση 1 
επικοινωνία με τον καθηγητή. [

Πίνακας 2: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Εκπαιδευτικού 
Περιβάλλοντος δια Αλληλογραφίας
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3. Εκπαιδευτικό Περιβάλλον στο Web

Στο Web αναπαριστάνεται μία νέα μορφή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η οποία 
είναι διαφορετική από αυτή στην αίθουσα και μέσω ταχυδρομείου. Η Εικόνα 3 της 
επόμενης σελίδας παρουσιάζει ένα τέτοιο περιβάλλον στο Web.

Στο περιβάλλον αυτό οι μαθητές μαθαίνουν από τις πηγές πληροφόρησης που 
τους παρέχονται μέσω του διαδικτύου. Στην πραγματικότητα οι μαθητές και οι 
καθηγητές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω e-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο), video 
(βίντεο), και audio (φωνή).

To Web ως εκπαιδευτικό περιβάλλον συνδυάζει τα καλύτερα αποτελέσματα από 
τα δύο προηγούμενα συστήματα. Δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει 
τον χώρο μελέτης του, τον χρόνο που θα διαβάσει, και την ίδια χρονική στιγμή επιτρέπει 
αλληλεπίδραση με τον καθηγητή και τους άλλους εκπαιδευόμενους, συμμετέχοντας σε 
κοινές συζητήσεις. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει μερικά από τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος στο Web.

Πλεονεκτήματα/ Μειονεκτήματα στον Εκπαιδευόμενο 
από το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του Web

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Ελευθερία στον χώρο μελέτης. Δεν υπάρχει προσωπική επαφή.
Ελευθερία στον χρόνο μελέτης. Γνώση υπολογιστή απαιτείται και από 

τον καθηγητή και από τον μαθητή.
Προσωπική διδασκαλία. Απαιτείται πρόσβαση στο Web.
Όλοι οι μαθητές έχουν άμεση 
επικοινωνία με τον καθηγητή.

Απαιτείται προσπέλαση σε εξοπλισμό 
υπολογιστή.

Ισότιμη υποστήριξη της ομάδας.
Δυνατότητα Οπτικής και Ακουστικής 
επαφής.
Κέρδος από τις ερωτήσεις που
υποβάλλονται από τους άλλους
εκπαιδευόμενους.
Συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις.

Πίνακας 3: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Εκπαιδευτικού 
Περιβάλλοντος στο Web
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Εικόνα 3: Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του Web

Στην συνέχεια θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον στο Web.

4. Δημιουργώντας ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον στο 
Web

Ποιες είναι οι συνιστώσες που συγκροτούν ένα τέτοιο περιβάλλον;

Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του Web αποτελείται από οκτώ συνιστώσες οι 
οποίες μπορούν να διασπαστούν σε τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων και σε τέσσερις 
κατηγορίες εξοπλισμού.

Οι κατηγορίες ανθρώπων είναι:

0 Ο καθηγητής (Teacher).
0 Ο μαθητής (Learner).
0 Ο Τεχνικός υποστήριξης του συστήματος (Technical Support Officer). 
0 Ο Διαχειριστής (Administrator).

Οι κατηγορίες του εξοπλισμού είναι:

0 Ο server.
0 Ο υπολογιστής του καθηγητή (Teacher's Workstation).
0 Ο υπολογιστής του μαθητή (Learner's Workstation).
0 Η προσπέλαση στο διαδίκτυο (Internet Access).

Η εικόνα στην επόμενη σελίδα (Εικόνα 4) παρουσιάζει όλες τις συνιστώσες που 
συγκροτούν το νέο αυτό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
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Εικόνα 4: Οι συνιστώσες του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος στο Web

ίο



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διδασκαλία πάνω στο WWW





1.1. Σχεδίαση Δικτύου για το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον 
στο Web

Ο συνηθέστερος τρόπος για να προσφέρεις προσπέλαση στο Internet σε μια 
επιχείρηση είναι να χρησιμοποιήσεις το δίκτυο της επιχείρησης. Η Εικόνα 1.1.1 
παρουσιάζει το δίκτυο ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος συνδέοντας όλους τους χώρους, 
που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με το κεντρικό δίκτυο και από εκεί 
με το διαδίκτυο.

External 
Connection to 

the Internet

Institutional Backbone (e g. CollegeiTAFE Network)

Teaching Section

HI
Server
Room

o o o

Teacher's Offices

S SL a
Student Lab

Εικόνα 1.1.1: Τρόπος Διασύνδεσης των τμημάτων του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
με το Διαδίκτυο

Η εικόνα της επόμενης σελίδας (Εικόνα 1.1.2) παρουσιάζει μια άλλη λύση 
διασύνδεσης των εκπαιδευτικών τμημάτων με το Internet χρησιμοποιώντας μια Υψηλής 
Ταχύτητας Σύνδεση. Στην Εικόνα αυτή ο κεντρικός server συνδέεται με το Internet μέσω 
ενός Internet Service Provider (ISP), με μια ISDN γραμμή. Τα γραφεία των καθηγητών 
καθώς και τα εργαστήρια των μαθητών βρίσκονται πάνω στο τοπικό δίκτυο το οποίο 
συνδέεται με τον κεντρικό server.
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Εικόνα 1.1.2: Υψηλής Ταχύτητας Σύνδεση με το Διαδίκτυο

Η σύνδεση πρέπει να είναι τέτοιας μορφής ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
server. Ένας server ο οποίος παρέχει υπηρεσίες βασισμένες σε e-mail και WWW σελίδες 
με μέτρια γραφικά, έχει πολύ μικρότερες απαιτήσεις από κάποιον άλλον ο οποίος 
υποστηρίζει καλύτερης ποιότητας γραφικά και videoconference.

Στην Εικόνα 1.1.3 παρουσιάζεται ένας τρίτος τρόπος επικοινωνίας των 
καθηγητών και των μαθητών. Η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνεται από τα σπίτια τους.

Εικόνα 1.1.3: Σύνδεση των καθηγητών και των μαθητών με το διαδίκτυο 
από τα σπίτια τους

Οι μαθητές, όπως και οι καθηγητές, συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω ενός Internet 
Provider ή μέσω του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
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Τέλος στην Εικόνα 1.1.4 παρουσιάζεται ένας συνολικός τρόπος λειτουργίας όλων 
των συνιστωσών, εκτός του διαχειριστή, ώστε να επιτευχθεί μία επικοινωνία μεταξύ των 
μαθητών και του καθηγητή. Η εικόνα αυτή δείχνει τη χρησιμότητα που βρίσκει η νέα 
αυτή τεχνολογία, ώστε να συνδέσει απομακρυσμένους χρήστες μέσω ενός server, όπου 
είναι εγκατεστημένα τα μαθήματα καθώς επίσης και το λογισμικό, που θα συνδέσει τον 
διδάσκοντα με τους εκπαιδευόμενους.

Εικόνα 1.1.4: Πλήρες Σύστημα για την εξυπηρέτηση της Εκπαίδευσης από 
Απόσταση

1.1.1. Εκπαίδευση πάνω στο Web. Τι είναι, και πως θα 
βοηθήσει;

Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο, στο οποίο έχει φτάσει η εκπαίδευση από 
απόσταση σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι περικλείει κάθε είδους τεχνολογία, από την 
έντυπη ανταπόκριση μέχρι την αποστολή βιντεοκασετών και CD-ROMs. Οι πιο 
ενδιαφέρουσες όμως ευκαιρίες επικεντρώθηκαν στην ολοένα και αναπτυσσόμενη χρήση 
του Web, είτε είναι εσωτερικό (ιδιωτικό) είτε δημόσιο, ώστε να παρέχει μία νέα γενιά 
εργαλείων για εκπαίδευση από απόσταση. Τα πλεονεκτήματα και οι υπηρεσίες που 
προέκυψαν είναι τα εξής:

• Χρήση του Internet ή επιχειρησιακού Intranet.
• Ζωντανή αλληλεπίδραση με τον καθηγητή, είτε μέσω φωνής (audio) ή 

συζήτηση μέσω κάποιου προγράμματος chat.
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• Χρήση του βίντεο, εξαρτώμενη από την συχνότητα ή τα μηχανήματα των 
φοιτητών.

• Τυποποιημένο περιεχόμενο πάνω στο Web το οποίο είναι εύκολο να παραχθεί 
από άλλα υλικά παρουσίασης.

• Δυνατότητα επιλογής ζωντανής ή ηχογραφημένης διάλεξης.
• Δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών από τα μηχανήματά τους από το 

σπίτι, χωρίς να απαιτείται να προσέλθουν σε ειδικά τεχνολογικά κέντρα.

Τα συστήματα που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση από απόσταση πάνω στο Web 
προσφέρουν σήμερα μία αφθονία από πλεονεκτήματα, σε όλες τις επιχειρήσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

• Φτηνή παραγωγή του υλικού των μαθημάτων.
• Ζωντανή φωνή και αλληλεπίδραση σε όλο το δίκτυο.
• Επιλογή σε πραγματικό χρόνο ή "ασύγχρονη" (κατόπιν ζήτησης) εκπαίδευση.
• Αρχή για μια αξιόπιστη διοικητική υποδομή των πνευματικών κεφαλαίων.
• Κανένας γεωγραφικός περιορισμός.
• Φτηνές, απλές τεχνικές ανάγκες, προσιτές στους μαθητές και τους καθηγητές 

με ελάχιστη βοήθεια από επαγγελματίες, από μηχανικούς και τεχνικό 
προσωπικό.

• Απλή και ικανή εξέταση και αξιολόγηση των καταρτιζομένων, ιδανική για 
συμμόρφωση στις ανάγκες της εκπαίδευσης.

• Ταχύτητα στην οργάνωση.
• Όχι οχυρωμένες αντιδράσεις, ποικιλία από συμμαχίες.
• Μικρή ή καθόλου καινούργια επένδυση στην υποδομή για μεγαλύτερες 

αποστάσεις από αυτές των intranets και των PCs.
• Ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης για τη μεταβίβαση των γνώσεων.
• Καλύτερη χρήση του χρόνου των ειδικών και αύξηση της ειδίκευσής τους.

(http: -‘www. comproj. com wbdl. hint)

1.1.2. Ποια είδη εφαρμογών με Πολυμέσα διακρίνουμε;

Παρόλο που κάθε εφαρμογή με πολυμεσικά στοιχεία έχει επικρατήσει να 
ονομάζεται "εφαρμογή πολυμέσων", αυτό δεν είναι ορθό. Μια εφαρμογή που 
χρησιμοποιεί πολυμέσα για παρουσίαση πληροφοριών μπορεί να ανήκει σε μια από τις 
παρακάτω κατηγορίες:

α) Εφαρμογή απλών πολυμέσων (multimedia): Σε μια τέτοια εφαρμογή 
χρησιμοποιούνται μεν πολυμέσα (ήχος, γραφικά, κινούμενα σχέδια κ.λπ.) για την 
παρουσίαση της πληροφορίας αλλά δεν υπάρχει κανενός είδους αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στον χρήστη και την εφαρμογή. Ο χρήστης (ή αλλιώς ο θεατής) βρίσκεται απλά σε μία 
παθητική θέση παρακολούθησης της πληροφορίας η οποία προβάλλεται με γραμμικό 
(συνεχή) τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους πολυμεσικής εφαρμογής 
είναι η διαφήμιση.
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β) Εφαρμογή διαλογικών πολυμέσων (interactive multimedia): Μια τέτοια 
εφαρμογή χρησιμοποιεί αλληλεπίδραση (διαλέγεται) με το χρήστη αλλά σε μερικά μόνον 
κομβικά σημεία. Στα σημεία αυτά ο χρήστης καλείται να επιλέξει το δρόμο που θα 
ακολουθήσει η εφαρμογή στην συνέχεια και, κατ’ επέκταση την πληροφορία που θα 
παρακολουθήσει. Κατόπιν, η παρουσίαση αποκτά και πάλι γραμμική μορφή και 
αποκλείει τον χρήστη από επεμβάσεις, μέχρις ότου επιστρέφει και πάλι σε κάποιο 
κομβικό σημείο, όπου η επιλογή του χρήστη θα την καθοδηγήσει για το ποιον δρόμο θα 
ακολουθήσει παρακάτω.

Η αρχιτεκτονική δόμησης του προγράμματος που ακολουθείται είναι συνήθως 
δενδροειδούς μορφής, αρχιτεκτονική που δεν σχετίζεται με αυτή που ακολουθείται στην 
περίπτωση μιας εφαρμογής Υπερμέσων, όπου χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η μη 
σειριακή οργάνωση των δεδομένων και θεμελιώδεις έννοιες οι κόμβοι και οι σύνδεσμοι.

γ) Εφαρμογή Υπερμέσων (Hypermedia): Μια εφαρμογή υπερμέσων αξιοποιεί στο 
έπακρο τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Σε κάθε στιγμή οι επιλογές του 
χρήστη είναι εκείνες που καθοδηγούν την εφαρμογή για το τι θα παρουσιάσει στην 
οθόνη. Η γραμμικότητα στην παρουσίαση της πληροφορίας καταστρέφεται και ο τρόπος 
κίνησης μέσα στην εφαρμογή και τη διαθέσιμη πληροφορία χαρακτηρίζεται από το 
νόημα που κινεί τις ενέργειες του χρήστη.

Η διαφοροποίηση αυτή ανάμεσα σε Πολυμέσα, Διαλογικά Πολυμέσα και 
Υπερμέσα θα πρέπει να σημειωθεί πως υφίσταται τόσο σε επίπεδο εφαρμογών, όσο και 
σε επίπεδο των “πακέτων” ανάπτυξής τους. Κάποια εργαλεία συγγραφής εφαρμογών 
υποστηρίζουν την μη σειριακή ανάπτυξη των δεδομένων της εφαρμογής και τη 
δημιουργία κόμβων και συνδέσμων, ενώ κάποια άλλα τη δυνατότητα παροχής ελέγχου 
του χρήστη πάνω στην εφαρμογή, και τέλος μια τρίτη κατηγορία την σειριακή και μόνο 
συγγραφή διαδοχικών γεγονότων που εξελίσσονται ανεξάρτητα από την παρουσία του 
χρήστη υλοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την κατηγοριοποίηση των εφαρμογών σε 
Υπερμέσων, Διαλογικών Πολυμέσων και Πολυμέσων.

Όσον αφορά το υλικό, ένας υπολογιστής Πολυμέσων ή MPC μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το ίδιο καλά για το “τρέξιμο” μίας εφαρμογής Πολυμέσων ή Διαλογικών 
Πολυμέσων ή Υπερμέσων.

Σ' αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η διαφοροποίηση στην ορολογία 
ελάχιστα γίνεται σεβαστή, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να αναφέρονται συνήθως σε 
κάθε εφαρμογή αυτού του χώρου, εξαιρώντας την περίπτωση του Υπερκειμένου, 
προσδίδοντάς της τον χαρακτηρισμό Πολυμέσα.

Τα Πολυμέσα πρέπει να τα δούμε ως μια προσέγγιση για την εφαρμογή 
ενός επικοινωνιακού εργαλείου. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε 
πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια Πολυμεσική Εφαρμογή και πού να 
την χρησιμοποιήσουμε.

Ένας από τους λόγους που καταφέραμε να δημιουργήσουμε υπερμεσικές 
εφαρμογές είναι και η επίτευξη συνεχής ροής περιεχομένου βίντεο και ήχου πάνω στο 
Web. Αυτή η συγχρονισμένη πολυμεσική παρουσίαση απαιτεί RealMedia Player plug-in 
για τον browser.
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Η διανομή ήχου και βίντεο κατά μήκος του διαδικτύου, μπορεί να επιτευχθεί με 
τους παρακάτω δύο τρόπους:

• "Κατέβασμα" όλου του αρχείου του ήχου ή του βίντεο στον υπολογιστή και 
έπειτα ακολουθεί το "τρέξιμο" του αρχείου (κάτι ανάλογο γίνεται όταν 
"παίζει" μια βιντεοταινία).

• Συνεχής ροής από πλαίσια, που περιέχουν πληροφορία από βίντεο ή ήχο, και 
γίνονται αντιληπτά κατά τη διάρκεια που εμφανίζονται τα πακέτα (κάτι 
ανάλογο με την εκπομπή σήματος που λαμβάνει η τηλεόραση).

1.1.3. Εξασφαλίζοντας τις σωστές ανάγκες

Η χρησιμοποίηση ανωτάτων τεχνικών και εφαρμογών, που λειτουργούν πάνω 
στο Web και μπορούν να συνδυάσουν τα κατάλληλα μέσα για την εκπαίδευση από 
απόσταση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, 
παρατίθενται παρακάτω:

Ασυμμετρία γνώσεων. Όπως ακριβώς σε κάποια ζωντανή παρουσίαση έτσι κι εδώ ο 
παρουσιαστής παρέχει γνώσεις και ειδικευμένες πληροφορίες σε κάποιο γκρουπ από 
συναδέλφους. Επειδή το Web υπερέχει στον τομέα της αλληλεπίδρασης, οι μαθητές 
μπορούν πολύ εύκολα να παραθέτουν τις ερωτήσεις τους, ή να ακολουθούν ξεχωριστές 
περιοχές ενδιαφερόντων με τον καθηγητή τους να τους παρέχει ελεγχόμενο υλικό 
προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες τους, όπως ακριβώς και στην παραδοσιακή τάξη.

Η δυνατότητα φωνής και εποπτικής πληροφορίας προσφέρει αξία: Αυτό που 
χρειάζεται για την σύλληψη της σημαντικότητας της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα του 
ειδικού να ακουστεί στο κοινό του και να συζητήσει είτε σε σύγχρονη είτε σε ασύγχρονη 
μορφή. Δίνεται έτσι άλλη διάσταση στην εκπαίδευση και προκαλείται περισσότερο το 
ενδιαφέρον, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από πληροφοριακές 
σελίδες. Επιπλέον, πλούσια εποπτική πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένου της 
δυναμικότητας και της αλληλεπίδρασης είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθεί σε μια εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευση πάνω στο Web και να παρέχει αξιοπρόσεκτα πλεονεκτήματα σε 
διασκέψεις, αλληλογραφία, ή ακόμη και σε ζωντανές παρουσιάσεις.

Έγκαιρη και ευμετάβλητη πληροφορία'. Οι καθηγητές μπορούν μέσα από το 
διαδίκτυο να προωθήσουν όλο το απαραίτητο υλικό που απαιτείται για την καλή 
λειτουργία μιας νοητής τάξης, προσφέροντας βίντεο, κείμενα, ήχο, και ό,τι χρειάζεται 
για να υπάρχει η αλληλεπίδραση, εξασφαλίζοντας έτσι τα έξοδα που δαπανήθηκαν για 
την ανάπτυξη του μαθήματος. Ακόμη καταφέρνουν μείωση των εξόδων, καλύτερη 
διαχείριση υλικού, καθώς και ταχύτητα στην ανανέωση του υλικού.
Τεστ και αξιολόγηση: Μπορεί η εξέταση να μην είναι σημαντική για να πετύχει μια 
εκπαίδευση πάνω στο Web, αλλά η αξιολόγηση είναι αρκετά σημαντική και προσφέρει 
ξεκάθαρα πλεονεκτήματα. Η φύση της τεχνολογίας οδηγεί στην εύκολη δημιουργία τεστ, 
έπειτα καταγραφή αυτών και τέλος ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, όταν απαιτείται από τους κανονισμούς του συγκεκριμένου μαθήματος. Η 
πρόσβαση των μαθητών πρέπει να περιορίζεται, ενώ ταυτόχρονα οι δραστηριότητές τους
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καθώς επίσης καν η ανταπόκρισή τους πρέπει να καταγράφεται και να ανακαλείται όταν 
κρίνεται απαραίτητο.

Γεωγραφική διασκόρπιση των συμμετεχόντωνι Η εκπαίδευση πάνω στο Web 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για κάποιον ο οποίος επιθυμεί να κερδίσει χρόνο 
μετακίνησης για να παρακολουθήσει κάπου κάποιο μάθημα, ακόμη και όταν εργάζεται 
και θέλει να βρεθεί σε κάποια συνεδρίαση κάπου μακριά. Τα πλεονεκτήματα όπως 
διαπιστώνουμε αυξάνονται, όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι διασκορπισμένοι γεωγραφικά. 
Κόστος, προγραμματισμός, απώλεια πολύτιμου χρόνου για μετακινήσεις από και προς το 
κέντρο εκπαίδευσης: όλα συντελούν στο να καταστήσουν την εκπαίδευση μία 
πολυέξοδη και φορτική διαδικασία.

Συμπέρασμα

Η εκπαίδευση από απόσταση πάνω στο Web μπορεί να ενδυναμώσει τις 
επιχειρησιακές προσπάθειες για επιμόρφωση και ενημέρωση, ειδικά όταν υπάρχει και το 
στοιχείο της μεταφοράς φωνής και εικόνας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Τα πλεονεκτήματα αυτού του είδους της εκπαίδευσης συντελούν στη 
ραγδαία ανάπτυξη μαθημάτων, στη γρήγορη διάδοση της γνώσης, στον ευέλικτο 
σχεδίασμά, στην ελαχιστοποίηση του κόστους, και στην αποτελεσματικότερη και 
βέλτιστη ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων που διαθέτουν οι ειδικοί και οι εκπαιδευτές. 
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να αντιστοιχήσεις τους κατάλληλους τύπους μάθησης με 
τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του Web.

(http: '■■www.comproj.com whdl.him)

1.2. Υπηρεσίες World Wide Web. Εκπαίδευση από 
απόσταση

Η Εκπαίδευση από απόσταση είναι ένας συναρπαστικός τρόπος για να 
προεκτείνεις την επιχείρησή σου. Αυτή η λύση στον τρόπο εκπαίδευσης αποτελεί την 
αιχμή του δόρατος η οποία θα οδηγήσει σε μία νέα εποχή όπου οι επαγγελματίες θα 
βελτιώσουν την επιδεξιότητά τους

• χωρίς το κόστος της μετακίνησης και της απώλειας χρόνου εκτός γραφείου,
• αδιαφορώντας για την απόσταση,
• την στιγμή που μπορούν να διαθέσουν ... 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την 

εβδομάδα

Η τεράστια ανάπτυξη που έχει γνωρίσει το Internet τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε 
με την προσπάθεια να συνδυάσουν εικόνες με κείμενο μαζί σε ένα έγγραφο. Η ίδια 
επιθυμία για διανομή περιεχομένου με την προσθήκη ήχου και βίντεο οδήγησε στην 
συνέχιση αυτής της ανάπτυξης κάνοντας πιο πλούσιες τις παρουσιάσεις. Σήμερα έχουμε 
τη δυνατότητα να δούμε παρουσιάσεις μέσω του Internet με πολυμεσικές δυνατότητες, 
κάτι που ήταν εφικτό στο παρελθόν μόνο μέσω των CD-ROMs. Το σημαντικότερο όμως
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είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολυμεσικές εφαρμογές φέρνοντας 
πιο κοντά τον χρήστη στο διαδίκτυο.

(http://www. ole, com/what/w/di stance, htrnl)

1.2.1. Η σημερινή Αγορά της Εκπαίδευσης από Απόσταση

Η σημερινή αγορά εκπαίδευσης από απόσταση επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως 
περιοχές, μολονότι κάθε μια από τις περιοχές που περιγράφονται παρακάτω, μπορεί να 
συναντηθεί ταυτόχρονα σε παραπάνω από μία περιοχή εφαρμογής. Ο πίνακας 1.2.1 
δείχνει τις εφαρμογές αυτής της μορφής εκπαίδευσης και τις αγορές στόχους που είναι 
δυνατό να εφαρμοστούν.

Application Area K-12 College / 
University

Business / 
Professional

Question / Answer "Press Conferences" X
Moderated "office hours / tutoring" X
Increase paid full-time enrollment X
Public Symposia x
Adult Continuing Education x X
Parent Conferences X
Intercultural Penpals X X
Game shows / contests X X
Moderated "drop-in" conferences X X X
Instructor Led Debates X X X
Paid tutoring sessions X X X
Political roundtables X X X
Invite public speakers in for small-group 
roundtables x

X X

Instructor-led, view only courses X X X
One-way feeds with text chat X X X
Instructors consulting with one another X X X

Πίνακας 1.2.1 Περιοχή Εφαρμογής Εκπαίδευσης από Απόσταση
(http:/Avww.w)ine.com//Products/ttasslJoint)
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1.2.2. Εναλλακτικά σενάρια για Σχεδίασμά και Κατασκευή ενός 
Μαθήματος στο Web

• "Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα": Ολοκληρωμένες λύσεις για 
σχεδίασμά ενός μαθήματος (WebCT, LeamingSpace, TopClass, κ.λπ.)

• "Σύνθετες προσεγγίσεις": Διαλογή και επιλογή των εφαρμογών για να 
συνδεθούν με το μάθημα (Authorware, Director, Pathware, ichat, κ.λπ.)

• Σχεδιασμός και κατασκευή από την αρχή (ή σχεδόν από την αρχή).
• Πρόσληψη ενός εξωτερικού συνεργάτη για τη δημιουργία και διαχείριση των 

μαθημάτων.

α. Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας

• Εταιρικά Firewalls (java, telnet blockage),
• Plug-ins (σύγχυση μαθητών, απαιτήσεις συστήματος),
• Εφαρμογές client,
• Λογαριασμοί τηλεφώνου για απομακρυσμένους χρήστες (π.χ. μπορούν να 

μεταφέρουν την πληροφορία και να εργαστούν τοπικά;),
• Ταχύτητα Σύνδεσης (πόσο συχνά και καλά μπορούν να συνδεθούν με 

μεγάλες ταχύτητες;),
• Καμπύλη μάθησης του Λογισμικού,
• Κόστος.

β. Πιθανές Συνιστώσες που θα συμπληρώνουν ένα μάθημα στο Web

• Πληροφορίες ή σελίδες προώθησης,
• Σελίδα υποδοχής ή με σχετικές πληροφορίες,
• Ημερολόγιο ή Χρονοδιάγραμμα,
• Πρόγραμμα σπουδών,
• Προφίλ του καθηγητή,
• Προφίλ των μαθητών,
• Σελίδες των μαθητών / Περιοχή έργου ομάδας,
• E-mail ή σελίδα επικοινωνίας,
• Ανακοινώσεις ή σελίδες αναφορών,
• Ανατεθέντες εργασίες,
• Διαλέξεις,
• On-line βιβλίο διδασκαλίας,
• Ερωτήσεις και εξετάσεις,
• Περιοχές συζητήσεων,
• Γλωσσάριο,
• Βιβλιογραφία,
• Λίστα πηγής πληροφοριών,
• Μέσα επικοινωνίας (βίντεο, ήχος),
• Καταχώρηση προόδου των μαθητών,
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• Δυνατότητα ανίχνευσης,
• Βαθμολόγηση,
• Βοήθεια,
• Χαρτογράφηση του Site,
• Αξιολόγηση μαθήματος.

(http://www-distlearn. ρρ. asu. edu/webtools/sets/components. html)

1.2.3. Περιβάλλοντα για Ανάπτυξη Μαθήματος

α. Συγγραφικά Εργαλεία

• Asymetrix ToolBook II
• Macromedia Authorware 4
• Macromedia Director 6 Multimedia Studio
• Asymetrix IconAuthor
• QuestNet+
• Oracle Media Objects
• Visual Basic
• Borland Delphi
• Visual C
• Visual Prolog

β. Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα για Ανάπτυξη Μαθήματος

• WebCT
• TopClass
• Lotus LeamingSpace
• Web Course in a Box (WCB)
• Blackboard Courselnfo
• Virtual-U
• University of Washington Web Worksheet
• Mentorware
• Centra Symposium
• DataBeam Learning Server
• Mallard™
• LearnLinc™
• CyberProf
• POLIS
• Course Web Toolkit
• Course homepage Builder
• DiscoverWare
• Eweb
• WILT
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• FORUM
• ClassPoint

γ. Εργαλεία Συνδιάσκεψης

• Eventware
• WebNotes
• PowWow Audio Conferencing
• CU-SeeMe Academic
• CU-SeeMe Commercial
• SoftArc FirstClass
• Netscape Collabra
• NetPodium
• PlaceWare Conference Center
• Embanet
• Conferencing On the Web (COW)
• Lotus Notes/Domino
• AltaVista Forum
• Intel Proshare
• Cool Talk
• Internet Conference Pro
• WebNotes
• Microsoft NetMeeting
• First Class

Παρακάτω θα αναλυθούν ορισμένα από τα παραπάνω προγράμματα τα οποία 
παρουσιάζουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

1.3. Ανασκόπηση

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων (CMS - Course Management Systems) 
είναι λογισμικές λύσεις που δυναμώνουν την ικανότητα μέσα από την Πληροφοριακή / 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (IT - Informational / Instructional Technology), να επεκτείνει 
και να εμπλουτίσει τα περιβάλλοντα των τάξεων. Αυτά τα καινούργια μαθησιακά 
περιβάλλοντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν την πρόσωπο με 
πρόσωπο διδασκαλία - μάθηση στα σχολεία, και να παρέχουν τα μέσα για μερική ή 
ολική διανομή απευθείας μαθημάτων.

Μια ποικιλία νέων στρατηγικών διανομής του μαθησιακού υλικού λαμβάνει 
χώρα. Τα ιδρύματα, αλλά και μεμονωμένοι χρήστες, συνήθως ξεκινούν με μια 
ασύγχρονη μορφή διδασκαλίας (ATL - Asynchronous teaching - learning), μια και είναι
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τουλάχιστον η οικονομικότερη από όλες τις προσεγγίσεις και, έως τώρα, η πιο εύκολα 
προσπελάσιμη από όλους τους χρήστες. Επακόλουθο των προηγουμένων αποτελεί η 
ανάγκη για σύγχρονη επικοινωνία (STL - Synchronous teaching - learning), για έργα 
μικρών ομάδων, ώρες γραφείου, κ.λπ. Τελικά, ο καλύτερος σκοπός θα είναι εν τέλει να 
υπάρξει ένας αρμονικός συνδυασμός ανάμεσα στις δύο μορφές εκπαίδευσης, την 
Ασύγχρονη και την Σύγχρονη (ATL - STL), ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε 
έναν ιδανικό παιδαγωγικό τρόπο.

To CMS παρέχει παγκόσμια προσπέλαση σε όλους που μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στο WWW με σκοπό την ολοκλήρωση, οποιαδήποτε στιγμή και από 
οποιανδήποτε τοποθεσία, των παιδαγωγικών πρακτικών, τη διαχείριση των μαθημάτων 
και την προβολή των περιεχομένων τους, την αλληλεπίδραση μαθητή - μαθητή, μαθητή - 
καθηγητή, καθώς και των διαδικασιών της αποτίμησης και της αξιολόγησης. Το 
Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων - CMS περιέχει τρεις τύπους προγραμμάτων, του 
Μαθητή, του Καθηγητή και του Διαχειριστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καθηγητές μπορούν να μετασχηματίσουν το 
περιεχόμενο των μαθημάτων σε μια εύκολη διδακτική εμπειρία, συνδυάζοντας την 
Σύγχρονη και την Ασύγχρονη επικοινωνία μέσα στην τάξη. Τα αποτελέσματα είναι μία 
δυναμική μορφή τάξης, που περικλείει εξίσου τους εκπαιδευτές και τους 
συνταγματολόγους των παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Όταν χρησιμοποιούνται μαζί τα 
εργαλεία της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, τότε το μάθημα αποκτά μια νέα 
μορφή με καλύτερα αποτελέσματα στη διδασκαλία και τη μάθηση. Παρακάτω 
παρατίθενται μερικά προϊόντα για Σύγχρονο και Ασύγχρονο τρόπο διδασκαλίας - 
μάθησης, καθώς και άλλα εργαλεία για να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
μαθητών και των καθηγητών.

Synchronous CMS Tools

Centra's Symposium Netscape Conference Timbuktu Pro
LearnLINC I-Net PictureTel Videoconference Visualtek's Rendezvous
Magldeas's PPTeach'97 Real Audio & Video VTel Videoconference
Microsoft NetMeeting Teamwave Whitepine's CU-SeeMe

Asynchronous CMS Tools

ClassNet IntraKal TopClass
CyberProf Learning Space UNC's Simple Start Tools
Docent Mallard UVA's Instructional Toolkit
First Class Real Education Active Learning Virtual-U
IBT Author The Learning Manager (TLM) Web Course in a Box
ILN Courselnfo Toolbook & Librarian WebCT-Web Course Tools

Άλλα Εργαλεία

Caucus Interaction WebBoard
Collabra NetForum Web Crossing

(http://]37.142.42.95/west/cmc.html)
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1.3.1. Ασύγχρονες και Σύγχρονες μορφές Διδασκαλίας 
Μάθησης

Phase 1 Asynchronous 
Web &WEST Course Management System

Student PC Web & VEST Server

m .r— *■ ir·* r miernei --------------
student PC T intranet...

9B

T Student PC ·■ 1 *-----Γ

Connections 111. Instructor PC
Direct & Indirect

Εικόνα 1.3.1.1: Ασύγχρονες μορφές ολοκλήρωσης

Phase 2 Asynchronous & Synchronous Telephone Conference 
Web, WEST & LUNC/I-Net Course-Classroom Management

Εικόνα 1.3.1.2: Ασύγχρονες και Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης -μάθησης

Phase 3 Asynchronous & Synchronous Desktop Videoconference 
Web, WEST & LLINC/I-Net Course-Classroom Management

Student PC£, Intel ProShare

LearnLinc 1-Net (PC), 
Web, VEST Server(s)

*1 nternet'
Student pc ^intranet\ 7

•|\—' TML

Videoconferencing 
Bridge (MCU)

Student PC

f si

Instructor PC

Εικόνα 1.3.1.3: Ασύγχρονη και Σύγχρονη επικοινωνία μέσω Video Conferencing



Phase 4 Asynchronous &. Synchronous Desktop / Room Videoconference 
Web, WEST & LUNC/I-Net Course-Classroom Management 

Student Site

Εικόνα 1.3.1.4: Ασύγχρονη και Σύγχρονη μάθηση με χρήση αίθουσας Video 
Conferencing
(http://137.142.42.95/west/as l.html# 1)

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε ορισμένα εργαλεία συγγραφής που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και βοηθούν τη δημιουργία μαθημάτων για εκπαίδευση από 
απόσταση πάνω στο WWW.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συγγραφικά Εργαλεία





2.1. Asymetrix ToolBook II

To Asymetrix ToolBook είναι ένα εργαλείο συγγραφής πολυμεσικών 
εφαρμογών. Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να αναπτύξουμε εφαρμογές συνδυάζοντας 
ποικίλα μέσα επικοινωνίας, σε ένα φιλικό και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον. Έχει τη 
δυνατότητα να μετατρέπει την πολυμεσική εφαρμογή σε HTML κώδικα με την βοήθεια 
εντολής που περικλείεται στο μενού του προγράμματος. Οι απαιτήσεις του σε hardware 
και λογισμικό είναι αρκετά μικρές γεγονός που το καθιστά αρκετά ευέλικτο.

Με όλα τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα εργαλείο με το οποίο μας 
δίνεται η δυνατότητα μέσα από έναν κατάλληλο σχεδίασμά να υλοποιήσουμε μαθήματα 
από απόσταση.

Η συμπεριφορά του μαθήματος θα καθορίζεται από γεγονότα, που εμείς θα 
δημιουργήσουμε (event-driven). Ως γεγονότα θεωρούμε το πάτημα κάποιου πλήκτρου, 
τη χρησιμοποίηση του δείκτη του ποντικιού (πατώντας τα πλήκτρα του, ή πηγαίνοντας 
τον δείκτη πάνω από κάποιο αντικείμενο), και γενικά οτιδήποτε μπορεί να προκληθεί 
κατά τον χειρισμό του χρήστη. Κάθε γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή 
μηνυμάτων στο εσωτερικό της εφαρμογής με σκοπό την ανάλογη ανάδραση και την 
ομαλή λειτουργία. Στις σελίδες του βιβλίου τα διάφορα αντικείμενα αναλαμβάνουν την 
αποστολή κάποιων μηνυμάτων στο εσωτερικό της εφαρμογής ενεργοποιώντας τον 
ανάλογο χειριστή του μηνύματος (handler). Αυτοί οι χειριστές είναι κάποια μικρά 
προγραμματάκια πάνω σε γλώσσα OpenScript την οποία και διαθέτει το ToolBook.

2.1.1. Το περιβάλλον εργασίας του ToolBook

Για την ανάπτυξη μιας υπερμεσικής εφαρμογής, που θα περιλαμβάνει σε έντονη 
μορφή τα στοιχεία της διαλογικότητας, χρειάζεται να συνδυάσουμε δύο περιβάλλοντα:

- Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη και
Τον συντάκτη (editor) μέσω του οποίου θα γραφτεί κάποιος κώδικας.

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι στο ToolBook παρέχεται η δυνατότητα να 
εισάγουμε OLE αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εισάγουμε γραφικά, 
δεδομένα ή στοιχεία άλλων εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τις OLE (Object Linking and 
Embedding = Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων) δυνατότητες των Windows.

"OLE Links: Παρουσιάζει και επιτρέπει την εττεξεργασία (editing) των συνδέσμων τύπου 
OLE ανάμεσα σε αντικείμενα της εφαρμογής μας και τις εφαρμογές με τις οποίες έχουν 
δημιουργηθεί".
"OLE Action: Επιτρέπει την ενεργοποίηση των συνδέσμων ή ενσωματωμένων OLE 
αντικειμένων ξεκινώντας την εφαρμογή με την οποία το συγκεκριμένο αντικείμενο 
δημιουργήθηκε αρχικά".
("Multimedia στη Θεωρία και στην Πράξη", Από την ομάδα του εργαστηρίου Πολυμέσων του Τμήματος 
Πληροφορικής, ΑΠΘ, Εκδόσεις Α. Τζιόλα Ε. Θεσσαλονίκη 1996).
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Ο προγραμματιστής για να μπορέσει να αναπτύξει την εφαρμογή του 
οργανώνοντας το υλικό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει να γνωρίζει τα 
εργαλεία προγραμματισμού που μπορεί να χειριστεί, τον τρόπο που θα οργανώσει το 
υλικό του στις βιβλιοθήκες, καθώς και την γλώσσα με την οποία θα γράψει τον κώδικα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για απλές εφαρμογές, κυρίως πολυμεσικές, δεν 
απαιτείται η γνώση της Openscript. Αντιθέτως όμως, όταν πρόκειται για μια εφαρμογή, 
που έχει έντονα τα στοιχεία της διαλογικότητας, όπως στις υπερμεσικές εφαρμογές για 
εκπαίδευση από απόσταση, τότε απαιτείται πολύ καλή γνώση του κώδικα που θα 
χρησιμοποιηθεί.

Αναφερθήκαμε πριν σε τρόπους προγραμματισμού. Αυτοί μπορούν να 
διακριθούν σε δύο κατηγορίες:

• "Οπτικός προγραμματισμός" χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη και 
σχεδιάζοντας πάνω στη σελίδα τα αντικείμενα που χρειάζεται.

• "Γεγονοδηγούμενος προγραμματισμός" (event-driven), χρησιμοποιώντας τον 
κώδικα στον script editor καθώς και τον auto-script για να δημιουργήσει τις 
διαδικασίες με τις οποίες θα εργάζονται τα διάφορα αντικείμενα.

Τα εργαλεία που υπάρχουν στο Toolbook μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

• Tools for Instructional Design
• Tools for Programming in OpenScript
• Tools for Handling & Manipulating Text
• Tools for Implementing Multimedia & Graphics

To πλάνο μερικών σελίδων του προγράμματος παρουσιάζεται παρακάτω:
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Εικόνα 2.1.1.α: Αρχική Σελίδα

Εικόνα 2.1.1.β: Κατασκευή Πολλαπλών Ερωτήσεων
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Εικόνα 2.1.1.γ: Σελίδα Πρόσβασης στο Μάθημα

Netscape - (New Student l.ogin|

S«nd cMamets to: tmdc &f>autxix.cam 
Copyri^t €> 1997 Asymetrix Corp<rei»

Εικόνα 2.1.1.3: Σελίδα Εισαγωγής στο Μάθημα "Electric Cars"
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Εικόνα 2.1.1.ε: Δημιουργία Επιλογών στην Σελίδα

Εικόνα 2.1.1. στ: Δ ημιουργία Α νάόρασης
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1- General 2.-Answers 3.- Scoring

4- Immediate Feedback 5 - Delayed Feedback

17 Enable feedback at time of response 

Possible answers----------------------------------

Play media clip: 

Feedback text 

Send OpenScript:

Go to page:

Of book:

d
Ragtime is correct! Congratulations L.j

U
d

Εικόνα 2.1.Ι.ζ: Ενεργοποίηση Διαδικασιών Ανάδρασης

$\ Netsite: |http://vyww.asyrnetrix.com/ 1

_____ 1 Μ S I Τ
Products Services τ Support ’ Resources

» Contact Us'& Order

Fast Java on the
SuperCede
Home Page!

Join us now in an
Asymetrix Forums
online discussion

Getting
Technical Support
online is easy!

Announcing...
Asymetrix SuperCede

will now support:

• Visual construction for Java and ActiveX
• Easy migration from C++ and VB
• Complete database connectivity

Get the details on the new line of 
SuperCede Products

Download SuperCede Java Edition 
and try it FREE for 15 days

l£lM http://www.asymetrix com/search/ r Qi
d
A

Εικόνα 2.1.1.η: Υποστήριξη από την Εταιρία Asymetrix
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2.2. Icon Author

To Icon Author αποτελεί ένα ισχυρό συγγραφικό εργαλείο κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ιδιαίτερες εφαρμογές βρίσκει στον χώρο των επιχειρήσεων 
κυρίως για την εκπαίδευση του υπαλληλικού προσωπικού.

Χαρακτηριστικά

• To Icon Author αποτελεί ένα προϊόν της Asymetrix.
• Υποστηρίζει την τεχνολογία Active X.
• Υποστηρίζει την συγγραφή σε Windows και Unix.
• Έχει πολλές ικανότητες για animation.
• Χρησιμοποιεί δικό του plug-in.
• Υποστηρίζει HTML και Java.
• Απαιτεί μεγάλη προγραμματιστική επιδεξιότητα.
• Δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργίας μηνυμάτων.
• Ασθενής καταγραφή των μαθητών και διαχειριστικά εργαλεία.

Κόστος: Το κόστος του ανέρχεται στα $3,995, ενώ η έκδοση Icon Advanced Training 
κοστίζει $1,795.

2.3. Macromedia Authorware 4

Τα εκπαιδευτικά συγγραφικά εργαλεία είναι δυνατόν να σχεδιάσουν και να 
εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε intranets ή internet και να 
αναβαθμιστούν πολύ γρήγορα και οικονομικά, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Το υψηλό 
κόστος διατήρησης εκπαιδευτικού υλικού πάνω σε CD-ROM οδηγεί σε μια πιο 
ελκυστική εκπαιδευτική διαδικασία μέσω του Web.

To Macromedia Authorware, είναι διαθέσιμο για Windows και MacOS και 
αποτελεί τον επικεφαλή σε αυτήν την κατηγορία των συγγραφικών εργαλείων εδώ και 
πολλά χρόνια. Αντίθετα, με το Macromedia Director, το πιο δημοφιλές πολυμεσικό 
πρόγραμμα της εταιρίας, το Authorware, βελτιστοποιήθηκε για εκπαιδευτικές 
διαδικασίες. Προσφέρει 11 διαφορετικούς τύπους αλληλεπίδρασης, καθιστώντας το ως 
ένα πολύ ευέλικτο περιβάλλον για CBT και αξιολόγηση.

Πρόσφατα, η Macromedia απέκτησε το Pathware, ένα μεγάλης κλίμακας 
σύστημα εκπαίδευσης για διαχείριση των μαθημάτων, για διοίκηση της προσπέλασης 
στα μαθήματα και για καταχώρηση της προόδου των μαθητών. Μέσα στις δυνατότητες
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που προσφέρει το Authorware είναι και η καταγραφή της προόδου των μαθητών 
σύμφωνα με τις εξετάσεις.

Κάθε στοιχείο του Authorware - από γραφικά και audio αρχεία μέχρι δημιουργία 
αποφάσεων και κίνησης - παριστάνεται από ένα εικονίδιο. Η συγγραφική διαδικασία 
αποτελείται από dragging και dropping εικονίδια, που βρίσκονται στο κυρίως 
παράθυρο. Οι συγγραφείς χωρίς γνώσεις προγραμματισμού ή scripting εμπειρίας θα 
εκτιμήσουν την απλότητα της εφαρμογής.

To Authorware προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από τα άλλα συγγραφικά 
εργαλεία. Μειονέκτημα όμως αποτελεί η μεγάλη καμπύλη μάθησης του προγράμματος, 
παρόλα τα εξαιρετικά Help, Show Me movies και QuickStart templates. Εκείνοι που 
προσελκύονται από την απλότητα της συγγραφής με εικονίδια, πρέπει να γνωρίζουν τα 
όριά του, καθώς επίσης και τις δυνατότητες που προσφέρει. Τα περιθώρια του 
προγράμματος είναι τεράστια και συνεπώς ο αριθμός των εικονιδίων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είναι ελάχιστος. Επίσης, κάποιες λειτουργίες, που θα μπορούσαν να 
είναι απλές σε ένα ευέλικτο dialog box, απαιτούν scripting. Σε κάθε περίπτωση εργασιών 
είναι αδύνατο να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου κώδικας.

To Authorware είναι διαθέσιμο προς $1,995. Είναι επίσης διαθέσιμο το 
Authorware Interactive Studio προς $2,995. Η έκδοση του Studio περιλαμβάνει έναν 
αριθμό από προϊόντα της Macromedia: Director 6.5, xRes 3, Shockware for Director and 
ShockWare for Authorware (για δικτυακή διανομή), και έναν sound editor (Macromedia 
Soundeditl6 2 for MacOS, Sonic Foundry Sound Forge XP for Windows). Η έκδοση των 
Windows επίσης περιλαμβάνει το Macromedia Backstage Internet Studio 2 Enterprise 
Edition, μία συγγραφική ακολουθία για το Web που επιτρέπει το χτίσιμο έξυπνων site 
χωρίς την εκμάθηση της HTML ή CGI, και το Pathware LE, μια έκδοση για LAN.

Η διαφορά του Authorware από το Director είναι ότι το πρώτο είναι page-based, 
ενώ το δεύτερο είναι timeline-based. Τα τυποποιημένα μενού και οι ταινίες δεν μπορούν 
να εμφανιστούν στο Authorware. Στα παράθυρα είναι δυνατό να ακούγεται ήχος μιας 
μόνο εφαρμογής κάθε φορά.

Πλεονεκτήματα

Authorware: Λειτουργίες δημιουργίας εκπαιδευτικών καταστάσεων
συμπεριλαμβανομένου εξέταση και καταχώρηση των μαθητών. Έξοχη διαχείριση των 
αλληλοεπιδρώμενων τεστ, συμπεριλαμβανομένου hypertext. Συγγραφή βασισμένη σε 
εικονίδια για αρχάριους, scripting για περισσότερο έμπειρους. Πολύ καλή ολοκλήρωση 
με άλλα προϊόντα της Macromedia. Επεκτασιμότητα μέσω αρχιτεκτονικής plug-in. 
Συνδεσιμότητα με το Internet.
Pathware: Ολοκλήρωση native output από μια ποικιλία συγγραφικών εργαλείων. Cross- 
platform Java client.

Μεονεκτήματα

Authorware: Δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά cross-platform. Είναι ακριβό. Μεγάλη 
γραμμή μάθησης. Δεν υποστηρίζει Java.

36



Pathware: O server είναι NT μόνο.

Υποστήριξη διαφόρων μορφών αρχείων

2D Ύοαωικά: TIFF, BMP, DIB, RLE, GIF, JPEG, LRG (xRes), PNG, PICT (μέσω 
QuickTime), TGA, WMG (Windows μόνο), EMF (Windows 95/NT μόνο), Adobe 
Photoshop 3.
Audio: WAV, AIFF, PCM
Animation: PICS (MacOS μόνο), FLC/FLI/CEL (Windows μόνο)
Video: QuickTime, AVI, MPEG-1 
Text: RTF
Pathware: native files format from Macromedia Authorware, Asymetrix ToolBook II, 
Asymetrix IconAuthor, Allen Communication Quest, Microsoft VisualBasic, HTML, 
Java and others.

2.4. QuestNet+

Εταιρία: Allen Communication Inc.

Χαρακτηριστικά

• Έχει αναπτύξει μία βιβλιοθήκη από αντικείμενα του Internet και ονομάζεται 
FastTracks. Με αυτή βοηθάει τον σχεδιαστή να δημιουργήσει drop and drag 
εφαρμογές.

• Η Quest έχει δύο επίπεδα ανάπτυξης: Title design level για οργάνωση της ύλης 
του μαθήματος και Frame level για να δομήσει ο σχεδιαστής την ύλη όπως θα 
παρουσιάζεται στον εκπαιδευόμενο.

Πλεονεκτήματα

Παρέχει εύκολες στη χρήση φόρμες, χρησιμοποιεί τη λανθάνουσα μνήμη, 
προσφέρει υπηρεσίες του Internet αποτελεσματικά καθώς επίσης και μια σειρά από 
εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου.

Μειονεκτήματα

Απαιτεί δικούς του client, δεν υποστηρίζει τους Macintosh ή Unix clients, μπορεί 
να αναπτυχθεί σε περιορισμένο αριθμό λειτουργικών συστημάτων.

Κόστος: $2,995.
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2.5. Oracle Media Objects

Εταιρία: Oracle 

Χαρακτηριστικά

Είναι κυρίως συγγραφικό εργαλείο. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή CD-ROMs, 
interactive TV, Web/Intemet συγγραφή.

Δίνει τη δυνατότητα για σύνδεση ήχου και βίντεο, κειμένου, εικόνας και animation μέσα 
από interactive εφαρμογές, εργαλεία ανάπτυξης πολυμέσων. Μπορεί να μεταφερθεί και 
για δημοσιοποίηση στο web.

Πλεονεκτήματα

Χαμηλό κόστος, δωρεάν λογισμικό δοκιμής, ενσωματωμένη βάση δεδομένων. 

Μειονεκτήματα 

Κανένα.

Απαιτήσεις σε σύστημα

1. Windows 3.1, Windows 95 
80386/25 ή μεγαλύτερο 
3 MB RAM 
8-bit sound card

2. Macintosh
OS 7 ή μεγαλύτερο 
68030/25 ή μεγαλύτερο 
3MB RAM

Κόστος: $495.

38



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ολοκληρωμένα Πακέτα





3.1. WebCT

To WebCT είναι ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει τη δημιουργία πολύπλοκων 
περιβαλλόντων για την εκπαίδευση από μη έμπειρους χρήστες στο World Wide Web. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία on-line μαθημάτων, ή για τη δημοσίευση 
υλικού που συμπληρώνει τα υπάρχοντα μαθήματα.

To WebCT όχι μόνο δημιουργεί μαθήματα στο WWW, αλλά επίσης 
χρησιμοποιεί τους WWW browsers ως το interface για το κτίσιμο περιβάλλοντος για τα 
μαθήματα. Πέρα από τη διευκόλυνση, που παρέχει για την οργάνωση του υλικού των 
μαθημάτων στο web, το WebCT παρέχει επίσης και μια μεγάλη ποικιλία από εργαλεία 
και χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να προστεθούν στα μαθήματα. Παραδείγματα 
τέτοιων εργαλείων είναι τα: conference system (συστήματα διασκέψεων), on-line chat, η 
καταγραφή της προόδου των φοιτητών, οργάνωση των ομαδοποιημένων έργων, 
εκτίμηση των φοιτητών, καταχώρηση των βαθμών τους και διανομή, έλεγχος 
προσπέλασης, εργαλεία εξερεύνησης, δυνατότητα τεστ με μαρκάρισμα, e-mail, 
ημερολόγιο μαθημάτων, δημιουργία αυτόματου καταλόγου, δυνατότητα να έχουν οι 
μαθητές τις δικές τους σελίδες, ευρετήριο του περιεχομένου των μαθημάτων και πολλά 
άλλα ακόμη.

Πολύ καλά είναι τα σχόλια που ακούστηκαν από πανεπιστήμια και άλλα 
ιδρύματα που έχουν χρησιμοποιήσει το WebCT όπως:

• University of Georgia
• UCLA
• Marshall University
• School of Business and Economics California State University, LA
• Columbia University
• Massey University, New Zealand
• Dalhousie University
• New Mexico State University
• California State University, Fullerton
• University of Colorado Health Sciences Center
• Rise University, Houston
• California State University Hayward, California
• George Brown College, Toronto

To πανεπιστήμιο της Georgia επιβραβεύει το πρόγραμμα για τον λιγοστό χρόνο 
που απαιτείται για την ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών αλληλεπιδρόμενων 
μαθημάτων στο Web.

Το πανεπιστήμιο UCLA διαπίστωσε ότι το WebCT έχει την καλύτερη αναλογία 
μεταξύ κόστους και των χαρακτηριστικών που προσφέρει καθώς και τις δυνατότητες 
ευκαμψίας που παρουσιάζει ανάμεσα σε άλλα συστήματα που έχουν προταθεί, όπως το 
LearningSpace από την Lotus και το Web Course in a Box.
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Ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι η on-line εξέταση 
και τα βαθμολογικά χαρακτηριστικά που διαθέτει. Αυτή η διευκόλυνση παρέχει 
λεπτομερής παρουσίαση των απαντήσεων του φοιτητή στις ερωτήσεις, ταξινόμηση 
συνοπτικών συγκρίσεων, καθώς και αυτόματη βαθμολόγηση σε πραγματικό χρόνο και 
καταγραφή της διαδικασίας.

Το πανεπιστήμιο Marshall επιβραβεύει το λογισμικό κατατάσσοντάς το ως το πιο 
εύχρηστο και πολύ εύκολο στην μάθηση. Επίσης επισημάνει ότι ένας που θέλει να 
φτιάξει μαθήματα στο Web δεν χρειάζεται να γνωρίζει τίποτα περισσότερο από έναν 
web browser, ούτε καν και την HTML.

To School of Business and Economics California State University στο Los 
Angeles, σε ένα συγκριτικό τεστ που έκανε με άλλα παρόμοια λογισμικά όπως το Web- 
Course- in-a-Box, TopClass, και το University Online κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
WebCT έχει πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά από αυτά τα προγράμματα και επιπλέον 
είναι πιο εύκολο στη χρήση. Επισημαίνουν επίσης ότι οι πιο χρήσιμες ιδιότητες για 
αυτούς ήταν η δυνατότητα παρουσίασης των φοιτητών καθώς και οι διαδικασίες εκείνες 
που συντελούν στη διαχείριση των μαθημάτων.

Στα ίδια αποτελέσματα κατάληξαν και το Massey πανεπιστήμιο στη Νέα 
Ζηλανδία μετά από το ίδιο συγκριτικό τεστ που έκαναν με το προηγούμενο 
πανεπιστήμιο.

Αυτό που υποστηρίζουν όλοι οι χρήστες είναι η πολύ καλή εξυπηρέτηση και 
μετά την πώληση του προϊόντος όσον αφορά συμβουλές για την εγκατάσταση του 
προγράμματος, τον τρόπο διαχείρισης, καθώς και στη δημιουργία αλληλοεπιδρώμενων 
μαθημάτων.

3.1.1. Ποιοι είναι οι χρήστες του WebCT

Υπάρχουν τέσσερις κλάσεις χρηστών στο WebCT:

Ο Διαχειριστής Υπάρχει μόνο ένας λογαριασμός διαχειριστή. Ο
(Administrator) διαχειριστής δεν είναι καταχωρημένος σε κανένα μάθημα, αλλά 

μόνο στις σελίδες διαχείρισης του WebCT. Έχοντας 
καταχωρηθεί έχει πλέον την αρμοδιότητα να τοποθετεί 
μαθήματα, να διαγράφει, και να διαφοροποιεί τον κωδικό 
αριθμό των σχεδιαστών. Στην πραγματικότητα δεν μορφοποιεί 
το περιεχόμενο των μαθημάτων ούτε προσθέτει καινούργιο, 
αλλά απλά θέτει τα θεμέλια προϋποθέσεων και στην συνέχεια 
το παραδίδει στον σχεδιαστή. Το όνομα του διαχειριστή (user 
name) δεν αλλάζει παρά μόνο ο κωδικός του.
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Ο Σχεδιαστής Κάθε μάθημα έχει ένα λογαριασμό (account) σχεδιαστή.
(Designer) Φυσιολογικά, ο σχεδιαστής θεωρείται ο καθηγητής του

μαθήματος. Η αρμοδιότητά του είναι να χειρίζεται το μάθημα 
με όποιον τρόπο επιθυμεί, να δημιουργεί ερωτήσεις, να ελέγχει 
την πρόοδο των μαθητών, να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς 
των μαθητών, κλπ. Το όνομα του λογαριασμού του σχεδιαστή 
δεν μπορεί να αλλάξει, ενώ ο κωδικός αριθμός του μπορεί να 
αλλάξει από τον διαχειριστή.

Ο Βαθμολογητής Σε κάθε μάθημα μπορούν να υπάρχουν μεγάλο πλήθος
(Marker) βαθμολογητών. Ο βαθμολογητής έχει τα ίδια προνόμια με τους

μαθητές, αλλά επιπλέον μπορεί να βαθμολογεί τις ερωτήσεις 
των τελευταίων και γενικότερα να διαχειρίζεται τις βαθμολογίες 
τους. Οι λογαριασμοί των βαθμολογητών δημιουργούνται από 
τον σχεδιαστή του μαθήματος.

Ο Μαθητής Κάθε μάθημα έχει μεγάλο πλήθος μαθητών. Οι μαθητές
(Student) δεν μπορούν να παραποιήσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων.

Τους επιτρέπεται όμως να αλλάξουν τον κωδικό τους αριθμό με 
την συγκατάβαση του σχεδιαστή. Ο τελευταίος άλλωστε είναι 
αυτός που δημιουργεί τους λογαριασμούς των μαθητών.

Όταν γίνεται εγγραφή σε κάποιο μάθημα, το WebCT παρέχει διαφορετικές όψεις 
του μαθήματος ανάλογα με το αν πρόκειται για τον σχεδιαστή, τον βαθμολογητή ή τον 
μαθητή. Οι όψεις του σχεδιαστή και του βαθμολογητή είναι υπερσύνολα των όψεων που 
προσφέρει στους μαθητές.

3.1.2. Στοιχεία που συντελούν το WebCT

Το περιεχόμενο του μαθήματος παρέχεται από τον σχεδιαστή του (καθηγητή). Το 
WebCT παρέχει ένα πλήθος από εργαλεία δόμησης, αλληλεπίδρασης και εκπαιδευτικά. 
Δίνει τη δυνατότητα στον σχεδιαστή να αλλάξει την όψη του μαθήματος, όπως για 
παράδειγμα να επιλέξει από υπάρχοντα σχήματα χρωμάτων, να επιλέξει επίσημες ή 
ανεπίσημες μορφές πλήκτρων, ενσωμάτωση διαφόρων γραφικών και πολλά άλλα.

-φ- Main Course Homepage and Tool Pages

Ένα μάθημα που αναπτύσσεται στο WebCT οργανώνεται γύρω από μια 
κεντρική σελίδα (καλείται homepage). Αυτή η σελίδα αποτελεί την κύρια είσοδο 
για το μάθημα (είναι η πρώτη σελίδα που αντικρίζουν ο σχεδιαστής και οι 
μαθητές όταν εισέρχονται στο μάθημα). Μπορεί να περιέχει, μεταξύ άλλων 
πραγμάτων, εικόνες, μηνύματα, συνδέσμους σε περιεχόμενα στοιχεία του 
μαθήματος και συνδέσμους σε εργαλεία του μαθήματος.
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Αν και υπάρχει μια μόνο αρχική σελίδα, ωστόσο μπορεί να υπάρξει 
μεγάλο πλήθος από δευτερεύουσες σελίδες (ονομάζονται tool pages). Οι 
δευτερεύουσες σελίδες συμπεριφέρονται όπως ακριβώς και η αρχική σελίδα, 
εκτός του γεγονότος ότι δεν παρέχεται άμεση πρόσβαση με την είσοδο κάποιου 
χρήστη στο μάθημα. Τέλος, μπορούμε να διευκρινίσουμε ότι η homepage και οι 
tool pages δομούν μία ιεραρχία στην όλη διάταξη των σελίδων ενός μαθήματος 
με την homepage να βρίσκεται στην κορυφή και τις tool pages να ακολουθούν σε 
δεύτερο επίπεδο.

-❖· Course Content

Ένα μάθημα μπορεί να έχει μεγάλο πλήθος από στοιχεία στο περιεχόμενο 
του. Ένα τέτοιο στοιχείο μπορεί να είναι:

• μια URL (ένας σύνδεσμος με εξωτερικές σελίδες ως προς το WebCT),
• μια απλή σελίδα περιεχομένου (όπως για παράδειγμα μία σελίδα που να 

δείχνει το ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος κλπ.),
• ένα μονοπάτι. Το μονοπάτι αυτό μπορεί να είναι ένα σύνολο από ξεχωριστές 

σελίδες περιεχομένου, οργανωμένες με ένα ιεραρχικό και γραμμικό τρόπο για 
εύκολη πληροφόρηση και πλοήγηση. Η γραμμική διάταξη των σελίδων είναι 
η αναμενόμενη διάταξη με την οποία κάθε μέσος μαθητής θα έβλεπε τις 
σελίδες. Επιτρέπει την εύκολη σειριακή μελέτη του περιεχομένου του 
μαθήματος. Η ιεραρχική διάταξη των σελίδων μπορεί να εξερευνηθεί από τον 
μαθητή σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάπτυξης και επιτρέπει την άμεση 
προσπέλαση στα περιεχόμενα των σελίδων.

Όλες οι σελίδες περιεχομένου του μαθήματος, που ανήκουν σε ένα 
μονοπάτι, αποτελούνται από ένα πραγματικό περιεχόμενο (δημιουργημένο από 
τον σχεδιαστή) και μια μπάρα κουμπιών. To WebCT μπορεί να προσαρμόσει το 
περιεχόμενο που παρέχεται από τον σχεδιαστή, όπως για παράδειγμα η αυτόματη 
προσθήκη συνδέσμων στις εισόδους του γλωσσάριου, παρέχοντας μετρητές 
προσπέλασης, ή αλλάζοντας το χρώμα της σελίδας. Η μπάρα των κουμπιών 
δημιουργήθηκε από το ίδιο το πρόγραμμα, και περιλαμβάνει κουμπιά που 
προσφέρουν προσπέλαση στα γενικά εργαλεία του μαθήματος ή σε συγκεκριμένα 
εργαλεία αυτής της σελίδας.

-Φ- Course Tool

Τα εργαλεία μαθήματος (Course Tools) είναι ένα χαρακτηριστικό που 
παρέχεται από το WebCT και μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε 
μάθημα. Μπορούν να προσπελαστούν από την κύρια σελίδα (homepage), τις 
δευτερεύουσες (tool pages), ή από άλλες σελίδες περιεχομένου. Παραδείγματα 
τέτοιων εργαλείων αποτελούν τα συστήματα τηλε-συνδιάσκεψης, διανομή 
ερωτήσεων με χρονικά όρια, on-line βαθμολόγησης, αποθήκευσης βαθμολογίας 
και διανομής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανάμεσα σε συμμετέχοντες του 
μαθήματος, αυτό-αξιολόγησης των μαθητών, περιοχών παρουσίασης των 
μαθητών, εργαλείων σημειώσεων των μαθητών, καταχώρησης της προόδου τους.
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λεξιλόγιο του μαθήματος και περιεχόμενα και πολλά άλλα. Αυτά αποτελούν ένα 
μόνο κομμάτι των δυνατοτήτων των εργαλείων του WebCT.

-φ- Navigation

Όταν οι μαθητές εισέρχονται σε ένα μάθημα, βρίσκονται αρχικά στην 
αρχική σελίδα. Εάν όμως είχαν ξανά προσπελάσει το μάθημα αυτό στο παρελθόν 
τότε θα βρεθούν κατευθείαν στο σημείο από όπου είχαν μείνει την τελευταία 
φορά. Το εργαλείο που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα λέγεται "resume session" 
tool.

Η μεταφορά τους από μια σελίδα σε μια προηγούμενη μπορεί να γίνει και 
με τα κουμπιά πλοήγησης, που βρίσκονται στην μπάρα των κουμπιών. Εάν ποτέ 
περιπλανηθούν σε σελίδες εκτός μαθήματος όπως για να ανακτήσουν μια 
διεύθυνση URL μπορούν να επιστρέφουν πολύ εύκολα στο σημείο που 
βρισκόντουσαν αρχικά με τη βοήθεια αυτής της μπάρας.

Επιπλέον, η σταθερή μπάρα στο κάτω μέρος του browser δείχνει πάντα το 
όνομα του μονοπατιού στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής, καθώς και τον αριθμό της 
σελίδας την οποία βλέπει.

Τελικά, η μπάρα των κουμπιών σε κάθε σελίδα περιεχομένου παρέχει 
άμεση προσπέλαση σε κάθε εργαλείο του μαθήματος, το οποίο έχει 
συμπεριληφθεί στην σελίδα από τον σχεδιαστή. Αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν συνδέσμους για τις σελίδες των πολλαπλών ερωτήσεων, ένα 
σύνδεσμο σε μια περιοχή συνδιάσκεψης ή ένα σύνδεσμο σε κάποια σελίδα με 
διδακτικό υλικό.

3.1.3. Εργαλεία και Χαρακτηριστικά του WebCT

Τα χαρακτηριστικά και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να 
βοηθήσουν εξίσου τον μαθητή στη διαδικασία της επικοινωνίας και της μάθησης, και 
τον εκπαιδευτή στη διαδικασία της παροχής και της επισήμανσης του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος είναι:

1. Σύστημα συνδιάσκεψης (Course Conferencing System).
2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Electronic Mail).
3. Εργαλείο συνομιλίας (Chat Tool).
4. Σύστημα αυτόματης διόρθωσης (Student Self Evaluation).
5. Αρχείο ανίχνευσης εικόνας (Searchable Image Archive).
6. Ειδικό λεξιλόγιο ανίχνευσης όρων και συνδέσμων (Searchable and Linkable 

Glossary).
7. Περιοχή παρουσίασης για τους μαθητές (Student Presentation Area).
8. Δυνατότητα εξέτασης με χρονικό όριο (Timed On-Line Quizzes).
9. Εξωτερικές αναφορές (External References).
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10. Αυτόματη αρίθμηση και ανίχνευση (Automatic Indexing and Searching).
11. Σχόλια σελίδας (Page Annotation).
12. Σύνδεση κοινών στόχων (Learning Goals).
13. Εργαλείο βαθμολογίας (Grade Tool).
14. Εργαλείο δημιουργίας οδηγών για τον φοιτητή (Study-Guide Generation Tool).
15. Δυνατότητα συνέχισης από το σημείο που σταμάτησε κάποιος να παρακολουθεί 

μια σειρά μαθημάτων (Session Resumption Tool).
16. Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σελίδας στους μαθητές (Student Homepage 

Tool).
17. Εργαλείο ημερολογίου (Calendar Tool).

α. Για τον εκπαιδευτή τα εργαλεία είναι:

1. Πρόοδος φοιτητών (Progress tracking).
2. Κατάσταση εξέτασης για κάθε φοιτητή, και αυτόματη διόρθωση (Timed, On-line, 

Automatically Grade Quizzes).
3. Διοίκηση φοιτητών (Student Management).
4. Έλεγχος Προσπέλασης (Access Control).
5. Backup μαθημάτων και μεταφορά (Course Backup & Transfer).
6. Εργαλείο Ολοκλήρωσης (Tool Integration).
7. Παρουσίαση και διαμόρφωση μαθημάτων (Course Look and Feel).
8. Σελίδα υποδοχής για τους μαθητές (Course Welcome Page).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

Course Conferencing System 
(aka Bulletin Board)

Εργαλεία συνδιάσκεψης στο μάθημα. Αυτό 
επιτρέπει επικοινωνία μεταξύ όλων των 
συμμετεχόντων στο μάθημα (καθηγητές,
βαθμολογητές, και μαθητές). To conferencing 
σύστημα μπορεί να ανιχνευθεί για το περιεχόμενό 
του, τον αποστολέα του, και πολλά άλλα. Τα 
άρθρα μπορούν να περιλαμβάνουν URLs, οι 
οποίες να είναι συνδεμένες μέσω του WebCT. Το 
σύστημα αυτό μπορεί να έχει ένα μεγάλο αριθμό 
από συνεδριάσεις.

Student Self Evaluation Πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις μπορούν να 
συμπληρώσουν με σημειώσεις κάθε σελίδα. Εάν 
υπάρχουν τίποτα ερωτήσεις που συνοδεύουν τη 
σελίδα το WebCT δημιουργεί ένα κουμπί στη 
μπάρα των κουμπιών για αυτή τη σελίδα, ώστε να 
γίνουν διαθέσιμες. Κάνοντας κλικ πάνω σε αυτό 
το κουμπί παρουσιάζονται οι ερωτήσεις. Οι 
ανταποκρίσεις των μαθητών διορθώνονται 
αυτομάτως από το WebCT. Μια εξήγηση μπορεί 
να συνοδεύει κάθε απάντηση.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

Searchable Image Archive 0 συγγραφέας του μαθήματος μπορεί να 
συνοδεύσει εικόνες μέσα στο μάθημα. To WebCT 
παρέχει σελίδα που επιτρέπει την σύνδεση των 
σχολίων και ελεύθερου κειμένου με κάθε εικόνα. 
Οι μαθητές μπορούν να ψάξουν για εικόνες 
βασισμένες σε αυτά. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στην σελίδα.

Searchable and Linkable 
Glossary

Ένα ερευνήσιμο Γλωσσάριο με όρους μπορεί 
να δημιουργηθεί από τον συγγραφέα του 
μαθήματος, με συνδέσεις από τις σημειώσεις στο 
γλωσσάριο, αυτόματα από το WebCT (κάτω από 
τον έλεγχο του σχεδιαστή). Κάνοντας κλικ στο 
κουμπί του Γλωσσάριου δημιουργείται μία σελίδα 
που επιτρέπει την έκθεση κομματιών από το 
γλωσσάριο καθώς και την περαιτέρω ανίχνευση.

Student Presentation Areas To WebCT επιτρέπει στον σχεδιαστή να 
σχεδιάσει εικονίδια που θα λειτουργούν ως 
σύνδεσμοι για την εμφάνιση προσωπικών σελίδων 
στους μαθητές. 0 σχεδιαστής μπορεί να δώσει 
προνόμια σε έναν μαθητή, ή ομάδα μαθητών ή σε 
ολόκληρη την τάξη.

Timed On-Line Quizzes Τα κουίζ μπορούν να γραφτούν από τον 
σχεδιαστή και να διανεμηθούν on-line σε μία 
προκαθορισμένη ημέρα. Ένα ρολόι στην σελίδα 
του κουίζ μετράει τον αριθμό των λεπτών από την 
στιγμή που ξεκίνησε ο μαθητής. Μόλις τελειώσει 
και βαθμολογηθεί, ο βαθμός συνοδεύεται με 
σχόλια τα οποία γίνονται διαθέσιμα στον μαθητή.

External References Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την τοποθέτηση 
ενός κουμπιού στη μπάρα μιας σελίδας 
περιεχομένου που συνδέει με μια εξωτερική 
αναφορά. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εξωτερικών 
αναφορών συμπεριλαμβανομένου textbook
references, paper references, και URLs.

Automatic Indexing and 
Searching

Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την αυτόματη 
δημιουργία περιεχομένου του μαθήματος και των 
όρων. 0 σχεδιαστής μπορεί να προσθέσει 
καταχωρήσεις περιεχομένων που να εμφανίζονται 
σε σελίδες. Οι καταχωρήσεις περιεχομένου 
ταξινομούνται κατά αλφαβητική σειρά.

Chat Tool Εργαλείο που επιτρέπει την ανταλλαγή 
κειμένου. Στον χώρο αυτό φαίνονται τα ονόματα 
των μαθητών καθώς και μια λίστα με όλους τους 
συμμετέχοντες στο μάθημα σε κάθε χώρο.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

Page Annotation 0 σχεδιαστής μπορεί να προσθέσει ένα 
κουμπί σε κάθε σελίδα σημειώσεων, στην οποία 
όταν ο μαθητής το πατήσει, του επιτρέπει να 
δημιουργήσει προσωπικά σχόλια για τις σελίδες.

Learning Goals 0 σχεδιαστής μπορεί να συνδέσει τους 
στόχους μάθησης με οποιαδήποτε σελίδα 
περιεχομένου μαθήματος. Εάν ένας τέτοιος στόχος 
μάθησης συνδεθεί, το εικονίδιο στόχος 
εμφανίζεται στην μπάρα κουμπιών της σελίδας. 
Όταν πιεστεί, ο στόχος μάθησης εμφανίζεται.

Grade Tool Κάθε μαθητής μπορεί να βλέπει τους βαθμούς 
του, όπως ακριβώς εισάγονται από τον σχεδιαστή. 
0 μαθητής επίσης έχει προσπέλαση στους 
μικρότερους, μεγαλύτερους, και μέσους όρους της 
βαθμολογίας του για κάθε μέρος του μαθήματος

Study-Guide Generation Tool To compile εργαλείο του WebCT 
παρουσιάζει μια λίστα όλου του περιεχομένου του 
μαθήματος και επιτρέπει στον μαθητή να επιλέξει 
το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει. Αυτό 
διευκολύνει την εκτύπωση του περιεχομένου, και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές να 
δημιουργήσουν οδηγούς μάθησης προσαρμό
σιμους για εμφάνιση, για παράδειγμα πριν από 
κάθε εξέταση.

Session Resumption Tool Κατά την είσοδο ενός μαθήματος του 
WebCT, οι μαθητές έχουν την επιλογή να 
επιλέξουν το εργαλείο resume-session. Αυτό τους 
τοποθετεί στο τελευταίο σημείο από όπου είχαν 
σταματήσει κατά την εξερεύνηση στα περιεχόμενα 
του μαθήματος.

Student Homepage Tool Κάθε μαθητής μπορεί να δημιουργήσει μια 
σελίδα, η οποία θα είναι εμφανής από τους 
υπόλοιπους στο ίδιο μάθημα. Μπορούν να 
προσθέσουν εικόνες, κείμενο και συνδέσμους 
χωρίς να γνωρίζουν καθόλου HTML.

Calendar Tool Ένα ημερολόγιο (όπως ο καθημερινός 
προγραμματισμός) μπορεί να γίνει διαθέσιμο από 
έναν σχεδιαστή. 0 σχεδιαστής μπορεί να κάνει 
αλλαγές, όπως επίσης και ο μαθητής, συνθέτοντας 
ο καθένας το πρόγραμμά του, χωρίς να είναι 
εμφανές από τους υπολοίπους.

Electronic Mail Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μπορεί να 
προστεθεί, επιτρέποντας μεταφορά μηνυμάτων 
μεταξύ των συμμετεχόντων.
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β. Τεχνική Υποστήριξη

Η ομάδα ανάπτυξης του WebCT μοιάζει να εργάζεται μέρα-νύχτα, για να 
μπορέσουν να καλύψουν τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στους πελάτες τους. 
Η υποστήριξη που παρέχουν από ένα μικρό μέχρι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα είναι 
μεγάλη και ταχύτατη.

γ. To Hardware και το Software που απαιτείται από τους μαθητές για να 
χρησιμοποιήσουν το WebCT είναι τα ακόλουθα:

Ένας web browser και μια σύνδεση με modem ή πιο σταθερή σύνδεση. Επίσης, ο 
υπολογιστής, ο οποίος θα τρέχει το πρόγραμμα WebCT, προϋποθέτει την ύπαρξη 
λειτουργικού συστήματος UNIX (Solaris x86 (Intel), Sparc Solaris 2.5/2.6, Windows NT 
(beta 3), SunOs, Irix 5.3, Irix 6.2, FreeBSD, BSDI, O/S, Linux (ELF generic), Linux 
(RedHat 5), Linux (RedHat 5.1), AIX, HPUX, και Digital Unix/OSFl).

Όσον αφορά τις γνώσεις που απαιτούνται για τη χρησιμοποίηση του WebCT 
προσφέρεται ένα αρκετά ευαίσθητο on-line help, ένα εκπαιδευτικό κείμενο για 
καθοδήγηση, καθώς και ένας γρήγορος οδηγός. Σχεδιάζοντας το μάθημα είναι κάτι 
παρόμοιο με τη χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου ή λογιστικού φύλλου. Το περιεχόμενο 
του μαθήματος θα είναι γραμμένο σε HTML. Υπάρχουν αρκετοί editors με τους οποίους 
δημιουργείς HTML κείμενα χωρίς να γνωρίζεις τίποτα από HTML. Επίσης, αν το 
μάθημα βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή μπορούμε να το μετατρέψουμε σε HTML με 
ειδικά προγράμματα.

Για την εγκατάσταση του WebCT απαιτούνται περίπου 8-10 MB σκληρού 
δίσκου, το Perl 4 ή το Perl 5 και το gzip και tar. Κάθε μάθημα περίπου χρειάζεται στον 
server γύρω στα 2 MB για WebCT εσωτερικά αρχεία, καθώς και 30-70 ΚΒ για κάθε 
φοιτητή εξαρτώμενα από τη δραστηριότητα του φοιτητή. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 
αφορούν το περιεχόμενο των μαθημάτων, όπως αρχεία σε HTML και εικόνες. Για να 
έχουμε καλύτερη παρουσίαση από το πρόγραμμα απαιτείται το λιγότερο ένας Pentium- 
90 με 32 MB RAM. To UBC Beta-test server είναι ένας Pentium Pro 200, με 128 MB 
RAM ο οποίος τρέχει κάτω από το λειτουργικό FreeBSD.

To WebCT διατίθεται δωρεάν για να εγκατασταθεί και να δημιουργηθούν τα 
μαθήματα. Η άδεια μόνο κοστίζει όταν θα εφαρμοστεί για να έχουν πρόσβαση μαθητές. 
Έτσι κατά τη δοκιμή εάν δεν μας είναι εύχρηστο το πρόγραμμα ή δεν ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις μας τότε το μόνο που θα έχουμε δαπανήσει είναι χρόνο και όχι χρήματα.
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ε. Κόστος

Number of Accounts 
On Server

4 Months 6 Months 8 Months 12 Months

50 $100 $140 $180 $250
71 $150 $210 $270 $375

100 $200 $280 $360 $500
200 $300 $420 $540 $750
400 $400 $560 $720 $1000
800 $500 $700 $900 $1250

1600 $600 $840 $1080 $1500
3200 $700 $980 $1260 $1750
6400 $800 $1120 $1440 $2000

12800 $900 $1260 $1620 $2250
25600 $1000 $1400 $1800 $2500
51200 $1100 $1540 $1980 $2750

Unlimited Single Server License $1200 $1680 $2160 $3000
Corporate License (per server) $1200 $1680 $2160 $3000

Παρακάτω δίνονται μερικά περιβάλλοντα του WebCT

» for CPSC31S

File Edit \rtew Go Bookmarks Options Directory Wndow
ntu

Help

c£>o sti
Back ims Edit Reload Open Print Knd

Location: Jittp: //homebrew: 8900/SCRIPT/CPSC31S/scripts/serve_home

What’s New? What’s Cool? Destinations Net Search People Software

Homepage Design for CPSC315

Welcome to CPSC 315

Course
Notes m> V

bullet in i

Bulletin
Board

Aggisnmwktg m On-Line
Quizzes

assignments quiz

Corea ft Mremausn a
in formation Λ Student

Functions

E-Mail Within Course & AI Y TO MXUiffiLS
1 WehCT

This Pngc Has Been Accessed

wia Customizft Homepage Add... Course Settings Course Management Update Student View 

File Manager

JSL_i

Εικόνα 3.1.1.: Home Page
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Εικόνα 3.1.2.: Πίνακας περιεχομένων



Εικόνα 3.1.3.: Περιεχόμενο μαθήματος
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Εικόνα 3.1.4.: Message List
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Εικόνα 3.1.6.: Multiple Choice Question
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Εικόνα 3.1.7.: References
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Εικόνα 3.1.8.: Student Tracking



Εικόνα 3.1.9. Student Profile
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Εικόνα 3.1.10.: Student Management
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Εικόνα 3.1.11: Βαθμολόγηση Κουίζ
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3.2. TopClass

To TopClass της WBT Systems παρέχει ένα δυνατό περιβάλλον μιας 
φανταστικής τάξης, όπου διαχειρίζεται όλες τις όψεις περιεχομένου μιας τάξης και 
μοιράζει ένα αρκετά ευέλικτο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στο ανοιχτό, χωρίς 
καθορισμένα πρότυπα Web. Χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία από ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, όπως το State University of New York 
(SUNY) και πολλά άλλα.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το πρόγραμμα TopClass έχει δημιουργηθεί σύμφωνα 
με τα πρότυπα του Internet δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν οι χρήστες όλη την 
υπάρχουσα και τη μελλοντική τεχνολογία, όπως τους browsers, plug-ins, Java, ή SSL για 
περισσότερη ασφάλεια.

Όλες οι πληροφορίες για κάθε χρήστη αποθηκεύονται και διαχειρίζονται από τον 
ίδιο τον server. Συνεπώς, ο καθένας φοιτητής μπορεί να προσπελάσει αυτά τα στοιχεία 
από οποιονδήποτε client οπουδήποτε στο δίκτυο. Αυτό παρέχει ευελιξία στους χρήστες 
είτε δουλεύουν από κάποιο πανεπιστημιακό εργαστήριο είτε από τον τόπο εργασίας 
τους, είτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος.

Εικόνα 3.2.1: Διαδικασία Αίτησης

α. Τρόπος λειτουργίας της Αίτησης

• Αρχικά η αίτηση στέλνεται από τον Web Browser στον Web Server.
• Ο Web Server αναγνωρίζει την αίτηση ως μια εντολή του TopClass και 

αμέσως τη διαβιβάζει στον TopClass Server.
• TopClass Server πιστοποιεί εάν η αίτηση προήλθε από έναν νόμιμο χρήστη.
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• Ελέγχει εάν ο χρήστης έχει τη δικαιοδοσία για πρόσβαση στην πληροφορία 
που ζήτησε.

• To TopClass ανακτά την σελίδα για την οποία έγινε η ζήτηση και 
προσδιορίζει τις σελίδες εκείνες που βρίσκονται πριν και μετά από αυτήν για 
την οποία έγινε αίτηση.

• Τελικά το TopClass συγκεντρώνει τις σελίδες που ανέκτησε και τις 
αποστέλλει στον Web Browser μέσω του Web Server.

Με το TopClass οι μαθητές ανά πάσα στιγμή και κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων ή και των εξετάσεων μπορούν να επέμβουν στο ολοκληρωμένο σύστημα 
μηνυμάτων και να στείλουν κάποιο μήνυμα. Το πρόγραμμα γνωρίζει ποιος εκπαιδευτής 
είναι υπεύθυνος για το μάθημα για μια συγκεκριμένη τάξη και του παρέχει μία αναφορά 
για το πού βρισκόταν ο κάθε μαθητής, τι διαδικασίες δηλαδή έκανε, αν έστειλε μήνυμα 
και σε ποιον. Η λίστα συζητήσεων (Discussion List) παρέχει ένα σύνθετο σύστημα 
ανακοινώσεων στο web το οποίο αποτελείται από διάφορα επίπεδα συζητήσεων, λογικές 
συζητήσεις, συλλογισμούς, μεταφορά αρχείων και πολλά άλλα. Η κατηγορία των 
ανακοινώσεων είναι ένας ειδικός τομέας της λίστας συζητήσεων η οποία επιτρέπει στον 
εκπαιδευτή να στείλει μηνύματα σε όλο το σύνολο της τάξης. Καινούργιες ανακοινώσεις 
εμφανίζονται πιο έντονα ώστε να προσελκύσουν έτσι τους μαθητές. Κάθε σελίδα που 
παρακολουθεί ο χρήστης στο TopClass έχει ένα κουμπί το οποίο παρέχει πρόσβαση σε 
πολλές άλλες λειτουργίες όπως ασκήσεις για το μάθημα, στο σύστημα μηνυμάτων κλπ.

Για κάθε σπουδαστή το σύστημα TopClass "θυμάται" την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται, όπως αν έχει δει ο σπουδαστής κάποια μηνύματα ή αν τα έχει διαβάσει, ή αν 
κάποιο μήνυμα είναι καινούργιο. Επίσης "θυμάται" αν το υλικό του μαθήματος είναι παλιό 
(δηλαδή έχει διαβαστεί από τον συγκεκριμένο σπουδαστή), αν ο καθηγητής τους έχει 
στείλει καινούργιο υλικό ή αν έχει αποσταλεί αυτόματα βασισμένο στα αποτελέσματα 
κάποιου τεστ. Επιπρόσθετα ο καθηγητής μπορεί να δει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση 
κάθε μαθητή, όσον αφορά τα στοιχεία του, αν έχει διαβάσει το καινούργιο υλικό που του 
έχει στείλει, την πρόοδό του κλπ.

To TopClass παρέχει εκτεταμένους μηχανισμούς για συγγραφή, διατήρηση και 
διανομή περιεχομένου μαθημάτων.

3.2.1. Κατασκευή μαθημάτων

To TopClass περιέχει το δικό του περιβάλλον, που επιτρέπει στους συγγραφείς 
να δημιουργήσουν τα μαθήματα κυριολεκτικά on-line από ένα τυποποιημένο web 
browser. Οι συγγραφείς δεν χρειάζονται να καθορίσουν λεπτομερώς αναφορές σύνδεσης 
όπως στην παραδοσιακή συγγραφή σελίδων με HTML. Επιπλέον τα μαθήματα μπορούν 
να τροποποιηθούν, προσθέτοντας ολόκληρα τμήματα ή διαγράφοντας ή 
αναδιατάσσοντας τα ήδη υπάρχοντα τμήματα. Αυτό το πρόγραμμα αυτόματα 
διαχειρίζεται τους συνδέσμους ανάμεσα στις σελίδες, διατηρεί και μεταβάλλει την δομή 
όπως καθορίζεται από τον συγγραφέα χωρίς να καθοριστούν οι σύνδεσμοι. Οι μαθητές
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ποτέ δεν θα δουν μηνύματα που να οφείλονται σε διαλυμένες συνδέσεις ή λάθη που 
προκύπτουν σε μη εύρεση του συνδέσμου.

Ον μαθητές που συμμετέχουν σε κάποια τάξη αυτόματα θα παρακολουθήσουν 
κάποια υποχρεωτικά μαθήματα. Οι καθηγητές τους έχουν τη δυνατότητα να 
τροποποιήσουν τα μαθήματα κάποιου μαθητή, χωρίς να επηρεάσουν τους άλλους στην 
τάξη. Έτσι, για παράδειγμα, εάν κάποιος μαθητής έχει δυσκολίες σε κάποια περιοχή ενός 
μαθήματος και επικοινωνήσει με τον καθηγητή του, τότε ο τελευταίος μπορεί να του 
δώσει πρόσθετο υλικό για να τον βοηθήσει. Αυτό το υλικό μπορεί να προϋπάρχει ως 
εφόδιο του αντικειμένου αυτού ή να δημιουργηθεί κατά ζήτηση από τον καθηγητή.

3.2.2. Plug 'n* Play Δυνατότητες

Ένα μάθημα ή ένα στοιχείο ενός μαθήματος μπορεί να εξαχθεί από τον TopClass 
server σε ένα Plug’ n’ Play αρχείο. Το πρόγραμμα αντιγράφει τη δομή του μαθήματος σε 
ένα Plug’ n’ Play αρχείο και έπειτα προσθέτει το περιεχόμενο του μαθήματος. Το νέο 
αρχείο μπορεί να μεταφερθεί και να εισαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Όταν 
εισαχθεί το πρόγραμμα καθρεπτίζει τη δομή του μαθήματος στον νέο server και 
αυτόματα κάνει την εγκατάσταση όλων των ενδιάμεσων αρχείων.

Είναι λοιπόν φανερό ότι τα Plug’ n’ Play αρχεία παρέχουν ένα ευέλικτο και 
εύκολο στη χρήση μηχανισμό για να διανείμουν ένα νέο ή αναβαθμισμένο περιεχόμενο 
μαθήματος, όπως για παράδειγμα από ένα server συγγραφής σε ένα server προβολής.

3.2.3. Ασκήσεις και Τεστ

Οι ασκήσεις και τα τεστ είναι μια ανεκτίμητη λειτουργία που βοηθάει τόσο τον 
μαθητευόμενο όσο και τον εκπαιδευτή. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στον δημιουργό του 
μαθήματος να δημιουργήσει τεστ τα οποία μπορούν να βαθμολογηθούν από έναν 
εκπαιδευτή ή να βαθμολογηθούν αυτόματα από έναν server. Επιπρόσθετα, ο server 
μπορεί να αναλάβει δραστηριότητα βασισμένη στο πως ο καθένας φοιτητής δρα ειδικά 
στην παράδοση επιπρόσθετου υλικού, για το μάθημα ή να ενημερώσει τον εκπαιδευτή 
εάν ο φοιτητής πέτυχε πάνω ή κάτω από κάποιο προκαθορισμένο όριο.

3.2.4. Διαχείριση των Μαθημάτων

Η διοίκηση μιας τάξης συνεπάγεται ασφάλεια καταχώρηση προόδου, και 
διοίκηση των φοιτητών για όλους τους συμμετέχοντες εκεί που επιβάλλεται. Τελικά, το
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TopClass είναι ένα προϊόν το οποίο επιτρέπει τους μαθητευό μένους να εργάζονται με 
τον δικό τους τρόπο, την στιγμή που αυτοί επιθυμούν και στο μέρος που αυτοί θέλουν.

3.2.5. Χαρακτηριστικά του TopClass

Η αρχιτεκτονική αυτού του προγράμματος παρέχει απλή, μηδενικής προσπάθειας 
και χαμηλού κόστους διανομή. To TopClass είναι ένα ισχυρό, ευέλικτο και ασφαλές 
σύστημα για να διαχειριστεί κάθε είδους συνεργασίες, περιεχομένου και διοίκησης 
τάξεως. Χρησιμοποιείται από χιλιάδες ανθρώπους για εκπαίδευση και συνεργασία 
ιδρυμάτων σε όλον τον κόσμο, όπως το SUNY (State University of New York), 64 
πανεπιστημιουπόλεις, 400.000 μαθητές ιδρυμάτων και πολλές blue chips επιχειρήσεις σε 
όλο τον κόσμο.

α. Απαιτήσεις σε Εξοπλισμό

1. Windows 95/ΝΤ 
486 ή μεγαλύτερο 
16 MB RAM

ή 2. Solaris (Sun SPARC)
Linux

β. Κόστος

Χρήστης | Ετήσια Αδεια Αγορά
25 750 975
50 975 1.575

100 1.575 2.475
200 | 2.475 3.475

3.2.6. Αποτελεσματικές Περιπτώσεις Εφαρμογής

Vision Solutions
"Επιλέξαμε το TopClass κυρίως γιατί είναι εύκολο στη δημιουργία των 
μαθημάτων και έχει φιλικό περιβάλλον διεπαφής. Σε κάθε επίπεδο της 
εκπαιδευτικής μας προσφοράς θα επιφέρουμε χαμηλότερα κόστη για μεγάλη 
χρονική διάρκεια."
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Mater Hospital
'Ένας διδάσκοντας μπορεί να δώσει πρόσβαση σε επιπλέον σελίδες για τους 
μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατανόησης σε συγκεκριμένες 
περιοχές. Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει ότι εκείνες οι σελίδες δεν θα μελετηθούν 
από άλλους μαθητές και ως εκ τούτου συντελούν στην ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησής του."

State University of New York
"To TopClass είναι το καλύτερο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων το οποίο μας 
επιτρέπει να ενωθούμε ξεπερνώντας τα φράγματα του χρόνου και του τόπου στη 
διδασκαλία και τη μάθηση."

University of Kentucky
"87% των μαθητών σίγουρα θα συμβούλευαν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν 
στο μέλλον το TopClass."

Medical College of Wisconsin
"Οι στόχοι μας είναι να ενισχύσουμε την ικανότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης, και 
να διατηρήσουμε σθεναρό το εκπαιδευτικό υλικό. Η περιοχή της ύλης του 
μαθήματος μας είναι πολύ δυναμική, αρκετά παραστατική, και με πολλές 
λεπτομέρειες, έτσι χρειαζόμασταν ένα εργαλείο που θα μας εξυπηρετούσε σε ένα 
μεγάλο εύρος πολυμεσικών στοιχείων. Την ίδια στιγμή υπήρχε έντονη ανάγκη 
για εφαρμογή ενός φιλικού περιβάλλοντος, απλού τόσο προς το προσωπικό όσο 
και προς τους μαθητές. To TopClass απάντησε στις ανάγκες αυτές."

Georgia College & State University
"Κανένας από μας δεν κατείχε τόσο πολλές τεχνικές γνώσεις, έτσι προτιμήσαμε 
ένα λογισμικό με μικρή καμπύλη μάθησης."

University of Technology. Sydney
"94% των μαθητών αισθάνθηκαν ότι το TopClass είχε θετική επίδραση στους 
βαθμούς τους και ποσοστό 72 προτείνει να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους 
τομείς."

University of Mid Sweden
"Μια πολύ ελκυστική άποψη της χρησιμότητας του είναι ότι μας επιτρέπει να 
έρθουμε σε επαφή τους μαθητές μας στην νότια Σουηδία με τους μαθητές και 
τους καθηγητές σε ολόκληρο τον κόσμο."

Παρακάτω παρατίθενται διάφορα περιβάλλοντα όπως αυτά παρουσιάζονται στο 
TopClass.
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Εικόνα 3.2.2: Εισαγωγική Σελίδα (Οθόνη του Χρήστη)

Η Εισαγωγική Σελίδα περιέχει όλα τα εργαλεία για εξερεύνηση στο υλικό και τις 
υπηρεσίες του TopClass, οι οποίες είναι οι εξής:

Go to Coursework: Η Επιλογή coursework παρουσιάζεται μόνο στους μαθητές και παρέχει 
πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό.

Read Messages: Η επιλογές Read Messages και Send messages δίνουν τη δυνατότητα στον 
μαθητή να έχει πρόσβαση στο εσωτερικό σύστημα e-mail, το οποίο τους επιτρέπει να 
στείλουν μήνυμα σε έναν οποιοδήποτε άλλο χρήστη του TopClass.

View Tests: Οι απαντήσεις στην συλλογή ασκήσεων που παρέχεται μπορεί είτε να 
βαθμολογηθεί αυτόματα από το σύστημα είτε από τον καθηγητή.

Discussion lists: Στα Discussion Lists, οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, όχι 
όμως σε πραγματικό χρόνο.

Class Announcements: Οπως και στα Discussion Lists έτσι και στα Class Announcements 
έχουμε μια ασύγχρονη επικοινωνία, που λειτουργεί όπως ένας πίνακας ανακοινώσεων.

Utilities: Η επιλογή αυτή παρέχει ένα περιβάλλον με χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν τον 
χρήστη να χειριστεί πιο αποτελεσματικά τα μαθήματα.

Logout: Επιλογή για έξοδο από το TopClass. Εάν κάποιος χρήστης φύγει από το περιβάλλον 
χωρίς να επιλέξει τη διαδικασία logout μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο στο σύστημα, ενός 
επόμενου χρήστη. Αυτό συμβαίνει γιατί το TopClass θεωρεί, σε περίπτωση βίαιης εξόδου, ότι 
ακόμη βρίσκεται μέσα στο πρόγραμμα ο χρήστης.
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HR ElNetscape [Users]
File Edit View So Bookmarks Options Directory Vtfndow Help 

$\ Location: |http://demo.west.ie/vrestAvestacgi?Conn-51IA-Submrt-User

admm Administrator Admm

D Arnold Student
(TMJ

brien G O'Brien Student

broanda R Broanda Student

hbmc Henry McLoughim Tutor

instructor Demo Instructor Tutor

papakyiarzis Y Papakyiarzis Student

placca J Placca Student

sander G Sander Student

s dummy D.Student Student

student Demo Student Student

tavridou D Tavridou Student

theologu D Theologu Student

http//demowestie/west/wesiocgi?Conn-51 IA-Edit~Usecarnold □
A

Εικόνα 3.2.3: Λίστα των Χρηστών όπως παρουσιάζεται στον Καθηγητή

Εικόνα 3.2.4: Εξερεύνηση στα περιεχόμενα του Μαθήματος

67

http://demo.west.ie/vrestAvestacgi?Conn-51IA-Submrt-User


Εικόνα 3.2.5: Το ολικό ενός Μαθήματος, όπως εμφανίζεται μέσα από το TopClass

Instructor Web Students

Math

English

Off-Campus

Εικόνα 3.2.6: Τρόπος Επικοινωνίας των Μαθητών με τον Καθηγητή μέσω του
TopClass
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3.2.7. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία 
WBT Systems

TopClass Server 0 TopClass Server αποβάλλει την ανάγκη για κατοχή web 
plug - ins εκτός αν απαιτείται για την εκπαιδευτική εφαρμογή - και 
μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί στα intranets και extranets. 
0 server αυτός υποστηρίζει όλες τις μεθόδους συνεργασίας και 
ολοκληρώνει το διδακτικό υλικό με την παροχή εργαλείων 
επικοινωνίας.

TopCIass Creator Όλοι οι καθηγητές εξουσιοδοτημένοι από το TopClass Server 
έχουν πρόσβαση σε αυτό το ισχυρό εργαλείο για εύκολη σύνθεση 
των μαθημάτων από συμβατό με το web υλικό. 0 Creator 
ενσωματώνει μια αλληλεπιδραστική μορφή τεστ και υποστηρίζει 
σχεδόν είκοσι τέσσερις μορφές ερωτήσεων.

TopClass Converter Οι χρήστες, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον 
του Microsoft Office ή εργαλεία συμβατά με RTF, αλλά όχι 
εξοικειωμένοι με την HTML ή το TopClass, μπορούν αυτόματα να 
μεταφέρουν τις παρουσιάσεις τους ή τα κείμενά τους στα μαθήματα 
του TopClass. 0 Converter δημιουργεί μια δομή για το μάθημα, 
βασισμένη στη δομή των κειμένων και δημιουργεί μια 
εκπαιδευτική μονάδα έτοιμη να φορτωθεί στο TopClass πάνω σε 
οποιαδήποτε πλατφόρμα.

TopClass Analyzer 0 Analyzer επιτρέπει τους οργανισμούς, που συνδυάζουν 
δεδομένα από πολλαπλά επιχειρηματικά συστήματα, να αναλύουν 
καταχωρημένες πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τον TopClass 
server. Ένα μεγάλο πλήθος από πληροφορίες μπορούν να 
συλλεχθούν από τη βάση δεδομένων και να εκτιμηθούν ως προς 
την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

TopClass Training Η WBT Systems παρέχει εκτεταμένες εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα 
μέγιστα από το TopClass. Οι προσφορές στην εκπαίδευση 
καλύπτουν το σύστημα διαχείρισης, το σύστημα ανάπτυξης 
μαθημάτων, καθώς και την βοήθεια για τυχόν προβλήματα που θα 
παρουσιαστούν.

TopClass Consulting Η WBT Systems διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή 
βοήθειας στις επιχειρήσεις ώστε να ολοκληρώσουν την 
ανάπτυξη των on-line μαθημάτων.

TopClass Support Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν διάφορες μορφές 
υποστήριξης από την εταιρία, από ηλεκτρονική μορφή έως και 
ζωντανή υποστήριξη. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για συμμετοχή 
στο Discussion group του TopClass καθώς και σε on-line user 
conferences.
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TopCIass Player Η εκπαίδευση πάνω στο Web δεν απαιτεί πλέον τις πολύωρες
συνδέσεις με το web. To TopCIass Player δίνει τη δυνατότητα 
στους χρήστες να κατεβάσουν τα μαθήματα του TopCIass και να τα 
μελετήσουν χωρίς τη ζωντανή δικτυακή σύνδεση.

TopCIass Assistant Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού ουσιαστικά απαιτεί
την γνώση της HTML. Τώρα το TopCIass Assistants πολύ επιδέξια 
μετατρέπει τις παρουσιάσεις που βρίσκονται σε μορφή PowerPoint 
97 ή Word 97 και τις μετατρέπει κατευθείαν σε μορφή plug 
προκειμένου να εισαχθούν ως πλήρη μαθήματα του TopCIass. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το TopCIass Testing Assistant για 
να δημιουργήσουμε τεστ που θα εισαχθούν στο TopCIass Server ή 
Player.

3.2.8. Καταχώρηση των Μαθητών και Δημιουργία Αναφορών

Επιπρόσθετη Πληροφόρηση To TopCIass επιτρέπει στον διαχειριστή (Administrator) 
για τους χρήστες να αποθηκεύσει περισσότερες πληροφορίες για τους

χρήστες.

Αποθήκευση της Προόδου Το πακέτο αυτό προσφέρει στους διαχειριστές τη
των Μαθητών δυνατότητα καταχώρησης κάθε μονάδας διδακτικού υλικού,

την οποία μπορεί να προσπελάσει ο μαθητής 
καταγράφοντας τον χρόνο και την ημερομηνία 
προσπέλασης.

Αποθήκευση διαφόρων Αποθήκευση των αποτελεσμάτων από την εξέταση των
Αποτελεσμάτων μαθητών.

3.2.9. Δυνατότητες του TopCIass

Frames (Πλαίσια) To TopCIass επιτρέπει στα Toolbar και τον πίνακα
Περιεχομένων να εκθέτονται με τη μορφή frames.

Αναγνώριση του Browser Επιπλέον υποστηρίζει όλους τους browsers που
υποστηρίζουν τα frames.

Αναγνώριση του Server Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει επιλογές που επιτρέπουν να
διευκρινήσεις, εάν ο server σου υποστηρίζει κάποιες 
λειτουργίες, όπως την φόρτωση των αρχείων κλπ.
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Προσωπικές προτιμήσεις Εμπλουτισμένες επιλογές για προσωπικές προτιμήσεις 
επιτρέπουν στους μαθητές να καθορίσουν ορισμένες αλλαγές, 
εφόσον το επιθυμούν.

Ανίχνευση

On-line καταχώρηση

Προσαρμοστικότητα

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του TopClass είναι η 
δυνατότητα ανίχνευσης με βάση κάποια λέξη ή κάποιο πεδίο. 
Ακόμη υποστηρίζεται και η δυνατότητα ανίχνευσης 
πολλαπλών λέξεων.

Με αυτό το χαρακτηριστικό ο διαχειριστής εξουσιοδοτεί τους 
μαθητές να συμμετάσχουν και σε άλλα μαθήματα.

To TopClass εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή να προσθέσει ή να 
διαγράψει κάποια κουμπιά από τις σελίδες ή το toolbar.

3.2.10. Η Αρχιτεκτονική του TopClass

To TopClass συνεργάζεται με το υπάρχον World Wide Web HTTP Server για τον 
έλεγχο και τη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές μέσω του δικτύου. Η 
επόμενη εικόνα περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ του TopClass, του HTTP Server 
και του client, συμπεριλαμβάνοντας την ασφάλεια και τη βάση δεδομένων που διαθέτει.

1. Request
HTTP SERVER

2.
W

Client TopClass

4. HTML Page 3.
◄----------------------

◄----------------------

Εικόνα 3.2.7: Τρόπος επικοινωνίας με το TopClass

θ Ο HTTP Server προωθεί τη ζήτηση (Request) κατευθείαν στο TopClass. 
ο To TopClass δημιουργεί την κατάλληλη HTML σελίδα και την επιστρέφει στον 

HTTP Server.
s Ο HTTP server στέλνει την σελίδα, και οποιοδήποτε άλλο αρχείο χρειάζεται, 

στον client.
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Ένα σημαντικό κομμάτι της Αρχιτεκτονικής του TopClass αποτελεί η 
Αποθήκευση των Αντικειμένων. Στην πραγματικότητα είναι μια βάση δεδομένων, η 
οποία αποθηκεύει την πληροφορία τοποθετώντας την με τη μορφή εγγραφών πάνω σε 
πίνακες, όπως στη σχεσιακή βάση δεδομένων.

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την αποθηκευμένη πληροφορία στη βάση 
δεδομένων του TopClass.

α. Η Βάση Δεδομένων του TopClass

Εικόνα 3.2.8: Βάση Δεδομένων του TopClass

3.2.11. Χαρακτηριστικά του TopClass

α. Οι τύποι χρηστών που υπάρχουν στο TopClass είναι:

Οι Μαθητές Οι Μαθητές είναι οι χρήστες που παρακολουθούν τα μαθήματα.
Μπορούν να εγγραφούν σε μια ή περισσότερες τάξεις. Το υλικό του 
μαθήματος θα αποτελείται από πολλές μικρές μονάδες διδακτικού 
υλικού, θα περιλαμβάνει τεστ, γραφικά, ήχο, βίντεο, κλπ. Κάθε τάξη θα 
έχει ένα ή περισσότερους καθηγητές Οι μαθητές θα μπορούν να έχουν 
τον δικό τους καθηγητή στον οποίο θα μπορούν να αποφανθούν.

Οι Καθηγητές Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για τους μαθητές να μπορέσουν να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Μπορεί να συμμετέχει σε 
περισσότερες από μια τάξεις. Οι υπευθυνότητές του περιλαμβάνουν:

is Δημιουργία τάξεων, χρηστών και εξετάσεων.
β Απαντήσεις σε ερωτήσεις που παρατίθενται από τους μαθητές.
Β Επίβλεψη της περιοχής συζητήσεων.
s Διόρθωση των τεστ.
Β Καθοδήγηση των μαθητών που χρειάζονται βοήθεια ώστε να 

καταφέρουν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα με επιτυχία.
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Ο Διαχειριστής 0 Διαχειριστής διαχειρίζεται τους μαθητές, τους καθηγητές και 
το υλικό του μαθήματος. Είναι ο μόνος που έχει πλήρη προσπέλαση 
στα περιεχόμενα του TopClass Server και μπορεί να κάνει τα εξής:

l—j Διαχείριση των μαθημάτων, όπως για παράδειγμα η διαγραφή 
ενός μαθήματος.

β Διαχειρίζεται τους μαθητές και τους καθηγητές.
θ Καταχωρεί τις εγγραφές των καθηγητών και των μαθητών στην 

τάξη.
os Προσδιορίζει το διδακτικό υλικό στους μαθητές.
β Προσδιορίζει τις διαχειριστικές ικανότητες που θα έχουν οι 

καθηγητές.

β. Τρόπος Εξέτασης των Μαθητών

Οι Τύποι Ερωτήσεων που υπάρχουν στο TopClass είναι οι ακόλουθοι:

Text Σε αυτό τον τύπο ερωτήσεων ο μαθητής θα πρέπει να απαντήσει 
περιφραστικά στην ερώτηση, δίνοντας από μια λέξη μέχρι και 
ολόκληρη φράση. Δεν είναι εφικτή η απάντηση με πολλές 
μεμονωμένες λέξεις διαχωρισμένες με κόμματα αφού στην περίπτωση 
αυτή δεν είναι δυνατή η αυτόματη διόρθωση.

Pick one Σε αυτή τη μορφή ο μαθητής καλείται να επιλέξει μία μόνο 
σωστή απάντηση μεταξύ πολλών.

Upload 0 μαθητής στέλνει την απάντησή του με τη μορφή αρχείου.

Multiple choice 
object (MCObjs)

Εδώ ο μαθητής έχει να επιλέξει μεταξύ διαφόρων μορφών 
αντικειμένων, όπως βίντεο, ήχο, γραφικά, κείμενο, URLs κλπ.

Multiple correct 
answer (MCA)

Η απάντηση σε αυτόν τον τύπο ασκήσεων μπορεί να είναι 
περισσότερες από μια. Ο μαθητής θα πρέπει να επιλέξει όλες τις 
σωστές απαντήσεις μέσα από πολλαπλές επιλογές.

List matcing Εδώ θα πρέπει ο εξεταζόμενος να αντιστοιχήσει τις δύο λίστες 
που του παρατίθενται επιλέγοντας τα σωστά ζευγάρια.

Image map Στον τύπο αυτό θα πρέπει να επιλεγεί το σωστό κομμάτι της 
εικόνας που βλέπει ο εξεταζόμενος.

Boolean Η απάντηση εδώ είναι της μορφής True/False ή Yes/No ή άλλης 
παρόμοιας μορφής.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο του TopClass αποτελεί η δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε λίστες ομοειδών ερωτήσεων, οι επονομαζόμενες "Question Pools", από 
τις οποίες μπορούμε να επιλέγουμε για να εξετάσουμε τους μαθητές. Η επιλογή γίνεται
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τυχαία δίνοντας μόνο το πλήθος των ερωτήσεων που θέλουμε. Δεν μπορούμε να 
επιλέξουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

γ. Επισήμανση κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών

Στο TopClass μπορείς να ορίσεις δικαιώματα Copyright
Μπορείς να κρύψεις κάποιο υλικό από τους μαθητές και να το εμφανίσεις 
αργότερα, ενώ είναι ήδη πάνω στον Server.
Στους μαθητές επιτρέπεται να επαναλάβουν κάποιο τεστ επιλέγοντας αν θα 
δείξουν στον καθηγητή τους τις προηγούμενες απαντήσεις ή δεν θα τις δείξουν ή 
αν θα το επαναλάβουν.
Μπορεί επίσης να οριστεί αν οι ερωτήσεις θα αποκρύπτονται στους μαθητές μία- 
μία.
Ακόμη μπορεί να επιτραπεί σε μερικά άτομα (μη συμμετέχοντες σε άλλα 
μαθήματα) να μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα χωρίς να 
εγγραφούν και χωρίς να συμμετάσχουν.

- Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα να χειριστεί ίδια usernames 
προσθέτοντας από μόνο του το πρόγραμμα κάποιο γράμμα ή αριθμό ή ακόμη και 
να τον απορρίψει εφόσον το ορίσουμε κατάλληλα.
Παρέχει ασφάλεια και έλεγχο προσπέλασης στις πληροφορίες

δ. Θετικά / Αρνητικά Χαρακτηριστικά του TopClass

Θετικά - Λίστα με τους μαθητές
- Καταγραφή των ικανοτήτων των φοιτητών
- Πίνακας ανακοινώσεων για συζήτηση
- Καθαρός και όμορφος σχεδιασμός γραφικών
- Αποστολή μηνυμάτων
- Cross-πλατφόρμα με εξαιρετικές ικανότητες ανάπτυξης
- Δημιουργία πολλαπλών επιλογών και αυτόματη διόρθωση

Αρνητικά - Πολλά κουμπιά εξερεύνησης
- Οι μαθητές δεν μπορούν να δουν τους βαθμούς τους και να 

συγκρίνουν ταξινομημένα δεδομένα
- Δεν έχει ειδικό λεξιλόγιο

Στο Β' Μέρος της εργασίας θα αναφερθούμε στον τρόπο υλοποίησης της 
εργασίας στο πρόγραμμα TopClass, καθώς και σε τρία άλλα βοηθητικά προγράμματα 
που έχουν χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί μία πιο ολοκληρωμένη λύση (TopClass 
Converter, TopClass Player, TopClass Assistant).
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3.3. Lotus LearningSpace

To LearningSpace Release 2.5 είναι η τελευταία έκδοση από την τεχνολογική 
λύση που προσέφερε η Lotus για δημιουργία και διανομή κατανεμημένης εκπαίδευσης κι 
εξάσκησης σε υπαλλήλους και μαθητές. To LearningSpace είναι μια δυνατή εφαρμογή 
που συνθέτει τη συνεργασία των τεχνολογιών με την παγκόσμια προσπέλαση στο web 
για τη δημιουργία πολύ ευέλικτου και χαμηλού κόστους περιβάλλοντος με όλα τα 
πλεονεκτήματα μιας παραδοσιακής τάξης. To LearningSpace χρησιμοποιείται από 
εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και προμηθευτές εκπαιδευτικού υλικού. Αποτελεί ένα 
εναλλακτικό με τις παραδοσιακές τάξεις περιβάλλον δίνοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης σε 
όλους τους υπαλλήλους και τους μαθητές χωρίς τον περιορισμό του χρόνο και του 
χώρου.

Υπάρχουν τέσσερα μοντέλα που λαμβάνουν μέρος και μπορούν να 
προσπελαστούν με τη χρήση του Netscape ή του Internet Explorer ή κάποιου Notes 
client. Αυτά είναι:

• Schedule

To Schedule λειτουργεί ως ο χάρτης για τη δημιουργία του μαθήματος. 
Παρέχει τα μέσα για την κατασκευή των εργασιών στα μαθήματα. Ο καθηγητής 
θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία ανάπτυξης του μαθήματος στο Schedule για να 
δημιουργήσει εκπαιδευτικές εργασίες και να θέσει τις προσδοκίες και τους 
στόχους για κάθε μία από αυτές που συμπληρώνει το μάθημα.

Οι συμμετέχοντες εξερευνούν μέσα από το Schedule για να δούνε τους 
εκπαιδευτικούς στόχους, να ελέγξουν τα όρια, και να μελετήσουν το Syllabus. 
Θα συνεχίσουν στο Media Center για να δούνε τους πόρους που συνδέονται με 
τις εργασίες στο Schedule. To Schedule μπορεί να συνδέσει τους συμμετέχοντες 
σε άλλες εργασίες, εξετάσεις, έρευνες, και αυτό-αξιολογήσεις. Το πλαίσιο του 
είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να μπορεί να βοηθήσει το ομαδικό περιβάλλον.

• MediaCenter

To MediaCenter είναι η βάση των γνώσεων για τη δημιουργία του 
μαθήματος. Κάθε περιεχόμενο ή οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκπλήρωση των στόχων θα πρέπει να περάσουν από το MediaCenter. Το 
περιεχόμενο του MediaCenter μπορεί να είναι οτιδήποτε από on-line υλικό 
ανάγνωσης μέχρι πολυμεσικές εφαρμογές, προγράμματα προσομοίωσης ή 
εξωτερικά Web sites. Υπάρχει επίσης μια αρκετά εύχρηστη πολυμεσική 
βιβλιοθήκη, η οποία δουλεύει μέσα στο Media Center. Η Multimedia Library 
παρέχει χώρους για μια ποικιλία πολυμέσων συμπεριλαμβανομένων και αρχείων 
εικόνων, animation, video, audio, κλπ. To Multimedia Helper βοηθάει τους 
καθηγητές να ενσωματώσουν το πολυμεσικό υλικό στο LearningSpace γρήγορα 
και εύκολα. Χρησιμοποιώντας τα διάφορα wizards ο Helper δυναμικά δημιουργεί 
τα απαραίτητα HTML tags για τα πολυμέσα, χωρίς ο καθηγητής να χρειάζεται να 
μάθει να προγραμματίζει σε HTML.
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Οι συμμετέχοντες επίσης έχουν την ικανότητα να σχολιάζουν τους 
πόρους τους στο Media Center παρόμοια με το να γράφουν σημειώσεις στα 
περιθώρια του βιβλίου. Ο μαθητής έχει τον έλεγχο για αυτούς που θα 
προσπελάσουν στις σημειώσεις του, άλλοτε με το να τις κρατάει κρυφές, και 
άλλοτε με το ή να τις μοιράζεται με τους υπόλοιπους, την τάξη ή τον καθηγητή.

• CourseRoom

To CourseRoom είναι ένα αλληλεπιδρόμενο λειτουργικό περιβάλλον για 
ασφάλεια της συνεργασίας του φοιτητή μέσα στην ομάδα, του φοιτητή με τους 
εφάμιλλούς του, και του φοιτητή με τον εκπαιδευτή.

Η εργασία διακρίνεται σε δύο μορφές: την συζήτηση ή την εργασία. Η 
ασύγχρονη συζήτηση αποτελείται από μία σειρά θεμάτων ή καθοδηγητικά 
σχόλια. Η έκδοση της εργασίας αποτελείται από ένα πλάνο στο οποίο όλοι έχουν 
πρόσβαση για να συνεργαστούν και να την ολοκληρώσουν.

Ο καθηγητής μπορεί στον χώρο αυτό να θέσει ερωτήσεις στους μαθητές, 
και να μεταδώσει τις εμπειρίες του σε ολόκληρη την τάξη. Οι καθηγητές έχουν 
επίσης πρόσβαση σε εύκολα στη χρήση εργαλεία για να υποστηρίξουν την 
αναβαθμολόγηση και να παρακολουθήσουν την πρόοδο των μαθητών μέσα από 
τις εργασίες τους.

• Profiles

Τα Profiles είναι μια συλλογή από περιγραφή των συμμετεχόντων που 
περιλαμβάνει πληροφορίες για επικοινωνία, φωτογραφίες, και υπόβαθρο στην 
εκπαίδευση, εμπειρία, και ενδιαφέροντα. Παρόμοια με τις home pages 
σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν τη δημιουργία της on-line κοινότητας και του 
δυναμισμού της ομάδας, που θα υποστηρίξουν την συνεργασία μέσα στα μέλη 
της.

Κάθε συμμετέχων στο Profile έχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός 
χαρτοφυλακίου. Χαρτοφυλάκιο ονομάζεται μια ασφαλή αποθήκη που προσφέρει 
στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα ανάκτησης τόσο των εργασιών τους, όσο 
και των αξιολογήσεων τους.

Χαρακτηριστικά του LearningSpace

Το πρόγραμμα αυτό περιέχει και εύκολα στη χρήση εκπαιδευτικά εργαλεία για τη 
διαχείριση των μαθημάτων, τα κυριότερα εκ τω οποίων αναλύονται παρακάτω:

• Assessment Manager

To Assessment Manager σχεδιάστηκε για τους εκπαιδευτές μόνο. Είναι το 
εργαλείο αποτίμησης, που καθιστά ικανό τον εκπαιδευτή να εξετάσει ιδιωτικά.
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να κρίνει, να βαθμολογεί, να αξιολογεί και να παραδίδει αποτελέσματα στους 
συμμετέχοντες.

Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αποθήκη ερωτήσεων του 
Assessment Manager για να δημιουργήσουν εύκολα κουίζ, εξετάσεις ή αυτό- 
αξιολογήσεις και να τα στείλουν στο Schedule προκειμένου να διατίθενται για 
προσπέλαση από τους μαθητές. Οι εργασίες ολοκληρώνονται από τους μαθητές 
και αποστέλλονται πίσω για αυτόματη βαθμολόγηση, περίληψη και προσωπική 
ανασκόπηση από τον καθηγητή. Οι βαθμολογημένες εργασίες επιστρέφουν στο 
χαρτοφυλάκιο του συμμετέχοντα. To Assessment Manager λειτουργεί και ως 
βαθμολόγιο για καταγραφή της προόδου των μαθητών.

Πρόσθετα γαρακτηοιστικά του είναι:

• Δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις με τυχαίο τρόπο σε κάθε φοιτητή.
• Επιλογή Σωστού / Λάθους, πολλαπλών επιλογών, πολλαπλών απαντήσεων 

πολλαπλών επιλογών και ανοικτής απάντησης ερωτήσεις.
• Κατηγοριοποίηση ερωτήσεων για γρήγορη και εύκολη αναφορά κατά την 

δημιουργία αξιολόγησης.
• Ικανότητα να εισαγάγει ερωτήσεις από οπουδήποτε (ακόμη και από έτοιμες 

λίστες με ερωτήσεις).
• Ικανότητα να επιστρέφει τις σωστές αξιολογήσεις στο χαρτοφυλάκιο του 

φοιτητή.
• Γρήγορη βαθμολόγηση, αυτόματη και εγγραφή της αξιολόγησης.
• Εργαλεία εισαγωγής και εξαγωγής.

• LearningSpace Central

To Learning Central παρουσιάζει πολλές λειτουργίες που βοηθούν στη διαχείριση
των μαθημάτων. Μερικές από αυτές είναι:

• Course management Tools'. Για δημιουργία και διαχείριση πολλών 
μαθημάτων.

• Administration Tools: Γρήγορος και εύκολος έλεγχος προσπέλασης στα 
μαθήματα και εγγραφή σε αυτά. Ακόμη προσφέρει τη δυνατότητα για 
αντιγραφή, μετακίνηση, επανεκκίνηση, αρχειοθέτηση και κλείσιμο 
ολόκληρου μαθήματος.

• Customization Libraries: Φτιάξιμο ή αντικατάσταση των υπαρχόντων 
γραφικών σε κάποιο μάθημα με το λογότυπο ή τα γραφικά σχέδια της 
εταιρίας.

Απαιτήσεις σε εξοπλισμό: •

• Υποστηριζόμενες Πλατφόρμες. Microsoft Windows 95 και NT, Macintosh OS 
(PowerPC και 68k), IBM OS/2 και IBM AIX.
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• Υποστηριζόμενοι Web Clients. Netscape Navigator 3.x, 4.x ή Microsoft Internet 
Explorer 4.x

• Υποστηριζόμενοι Notes Clients. Notes 4.51, 4.53, 4.54, 4.6, 4.61+ (oi Notes clients 
απαιτούνται για διαχείριση, ανάπτυξη μαθημάτων και δραστηριότητες του 
εκπαιδευτή) Ανάλογα με τις ανάγκες μπορούμε να προσπελάσουμε το LeamingSpace 
από κάποιο Notes client ή από κάποιο στάνταρτ web browser.

• Υποστηριζόμενες πλατφόρμες server. Microsoft NT (Intel, DEC Alpha), IBM 
OS/2, IBM AIX, IBM System 390, IBM AS/400, Hewlett Packard HP-UX, Sun 
Solaris (SPARC, Intel Edition).

• Υποστήριξη εκδόσεων του Domino. To LeamingSpace 2.5 απαιτεί το Domino 4.5x 
ή 4.6, 4.61 server.

To Domino παρέχει ένα πλήθος από υπηρεσίες για την υποστήριξη εφαρμογών στο 
Web, όπως ασφάλεια, αντιγραφή, μετάδοση πληροφορίας, και πολλά άλλα. Το 
Domino παρέχει με ασφάλεια την σύνδεση του web με back-end συστήματα και 
επιχειρηματικές διαδικασίες, καθώς παραμένει αρκετά ανοικτό στην αξιοποίηση του 
web και των εργαλείων της επιχείρησης.

Το πλάνο μερικών σελίδων του προγράμματος παρουσιάζεται με τις εικόνες που
παρατίθενται στις επόμενες σελίδες.

Εικόνα 3.3.1: Αρχική Σελίδα
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Εικόνα 3.3.2: Το Μενού too Καθηγητή

Εικόνα 3.3.3: Δημιουργία Νέων Ασκήσεων
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Εικόνα 3.3.4: Εισαγωγή Οδηγιών

Εικόνα 3.3.5; Επιλογή Τύπων Ασκήσεων
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Εικόνα 3.3.6: Δόμηση Ερωτήσεων

Εικόνα 3.3.7: Άποψη από την πλευρά των Μαθητών
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Εικόνα 3.3.8: Προσπάθεια Ιης Ερώτησης

Εικόνα 3.3.9: Ανάδραση έπειτα από Λαθεμένη Απάντηση
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Εικόνα 3.3.10: Ανάδραση από Σωστή Απάντηση

Εικόνα 3.3.11: Επιλογή Συνδέσμου
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Εικόνα 3.3.12: Γενική Αναφορά

Εικόνα 3.3.13: Περιληπτική Αναφορά
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; Netscape - [Welcome to Jazz Central Station]
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© 1996 N2K Inc NaclJobs at N2K

Εικόνα 3.3.14: Λεπτομερειακή Λ ναφορά

Κόστος

Η τιμή για το LeamingSpace Author License ξεκινάει από $495. Το 
LearningSpace Student License ξεκινάει από $10 για κάθε μάθημα για κάθε χρήστη. Τα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν έκπτωση της τάξεως του 50% και στα δύο προγράμματα.

3.4. Web Course in a Box (WCB)

To WCB είναι ένα εργαλείο δημιουργίας και διαχείρισης μαθημάτων βασισμένων 
στο Web, προσφέροντας τη δυνατότητα για δημιουργία σελίδων, όπως το syllabus, 
σχεδιάγραμμα τάξης, προσωπικές σελίδες, καθώς επίσης και αλληλοεπιδρώμενες 
λειτουργίες όπως οι φόρμες συζητήσεων και οι ασκήσεις αυτόματης διόρθωσης. Είναι 
ένα προϊόν της Mad Duck Technologies (Instructional Development Center - Virginia 
Commonwealth University). Υπάρχουν γύρω στα 300 ιδρύματα παγκοσμίως που 
χρησιμοποιούν το WCB: περίπου 200 το έχουν εγκαταστήσει στον server του ιδρύματος 
τους και γύρω στα 100 το χρησιμοποιούν από τον server της εταιρίας που το αγόρασαν.
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Δεν απαιτείται, όπως άλλωστε και στα περισσότερα εργαλεία, η γνώση της γλώσσας 
HTML.

Στην έκδοση 3.0 υπάρχουν πολλά καινούργια χαρακτηριστικά, όπως για 
παράδειγμα το White Board, το οποίο προσφέρει ένα εργαλείο για σύγχρονη επικοινωνία 
καθώς και πίνακα γραφικών στο WCB για πρώτη φορά. Αυτά τα εργαλεία μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν και με ασύγχρονο τρόπο.

3.4.1. Χαρακτηριστικά του WCB

Whiteboard: Ένας πίνακας ανακοινώσεων βασισμένος σε Java είναι τώρα 
διαθέσιμος στο WCB μέσω της χρήσης του NetTutor ή NetGroup από τη Link 
Systems International. To White Board προσφέρει ένα εργαλείο για σύγχρονη 
επικοινωνία και πίνακες γραφικών.

Customizable Course Home Page: Η αρχική σελίδα του μαθήματος μπορεί να 
προσαρμοστεί μέσα από διάφορα ονόματα για τις κυρίως σελίδες του μαθήματος. 
Ο καθηγητής μπορεί επίσης να αντικαταστήσει τις σελίδες του με αυτές που 
έχουν δημιουργηθεί από το WCB.

Student Web Portfolios: Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τα 
χαρτοφυλάκιά τους στο Web το οποίο θα συνδέεται με τις εργασίες στο Web. 
Αυτά αναφέρονται είτε σε μια τάξη είτε σε πολλά μαθήματα.

Access Tracking: Οι καθηγητές έχουν την επιλογή να γράψουν ή να διαγράψουν 
συναρτήσεις επιτρέποντας ή απαγορεύοντας την προσπέλαση στους μαθητές.

Multiple Instructors: Δυνατότητα επέμβασης πολλών καθηγητών σε πολλές 
τάξεις.

Copying classes between instructors: Οι καθηγητές μπορούν να αντιγράψουν 
τα μαθήματα κάποιων τάξεων που ταιριάζουν μεταξύ τους χωρίς να απαιτείται 
μεγάλος κόπος.

Class info: Δηλαδή πολιτικές και διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, 
υποχρεωτικές εξετάσεις, κλπ.

Super User: Ο WCB administrator μπορεί εύκολα να μπει στην εφαρμογή 
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί και να δουλέψει με τους καθηγητές στην ανάπτυξη 
του μαθήματος.

Faculty Home Page Builder: Αυτή η λειτουργία δημιουργήθηκε για να 
επιτρέψει καλύτερη προσαρμοστικότητα των προσωπικών σελίδων που 
δημιουργούνται.
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Batch-add of WCB accounts: Είναι πλέον δυνατό για τον διαχειριστή του WCB 
να επεξεργαστεί τους λογαριασμούς των μαθητών και του προσωπικού.

Choice of WCB usernames: Μπορεί επίσης ο διαχειριστής να καθορίσει τα 
usernames. Αυτό επιτρέπει τη χρήση του ίδιου username για το WCB όπως και 
για τα άλλα συστήματα που απαιτούν κάποιο τέτοιο username.

Schedule: Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια λίστα με τη δουλειά που θα 
πρέπει να εφαρμόσουν στο μάθημα, ασκήσεις που θα τους ανατεθούν, 
προγραμματισμένα τεστ και λοιπά προγραμματισμένα γεγονότα.

Students: Τους παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργούν τις δικές τους σελίδες 
και να στέλνουν e-mails από εκεί στους άλλους μαθητές, καθώς επίσης και στους 
καθηγητές τους.

Learning Links: Ανάλογα με τις επιλογές του καθηγητή η σελίδα αυτή περιέχει 
συνδέσμους σε σημεία για συζήτηση, καθώς και επιλεγμένα web/links για την 
προμήθεια αρχείων κατόπιν καθοδήγησης από τον καθηγητή τους.

Help/Utilities: Λειτουργίες που βοηθούν στην ομαλή διακίνηση των φοιτητών 
μέσα στις σελίδες, ελέγχοντας το password, ή τη δυνατότητα για δημιουργία 
σελίδων ή τη διόρθωση προσωπικών σελίδων.

Το υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την interactive διδασκαλία είναι πέρα 
από τα κείμενα και τα γραφικά και μια ποικιλία από άλλα μέσα όπως animation, audio 
και video. Ακόμη, η μετάδοση των μέσων αυτών μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο. 
Μπορεί επίσης να φορτωθεί διδακτικό υλικό από τον υπολογιστή του καθηγητή για τις 
ανάγκες του μαθήματος. Ένα μειονέκτημα είναι το μη φιλικό περιβάλλον που διαθέτει. 
Επιπλέον δεν διαθέτει πολλά εργαλεία για τη βέλτιστη διαχείριση των μαθημάτων.

3.4.2. WCB Course Pages

Ο τρόπος που το WCB θα εφαρμόζεται στις ανάγκες των μαθημάτων διαφέρει 
ανάλογα με τους στόχους του καθηγητή και το θέμα του μαθήματος. To WCB Course 
Pages που έχει δημιουργήσει ο καθηγητής, μπορεί να είναι αρκετά εκτεταμένο ή μπορεί 
να είναι περιορισμένο σε μερικές μόνο σελίδες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το WCB 
Course Pages θα περιλαμβάνει τα επόμενα στοιχεία: •

• Class info
• Announcements
• Schedule
• Students
• Learning Links
• Help/Utilities
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German 201 (section 1) — Fall, 1997

Intermediate German

Εικόνα 3.4.1: Course Home Page 

Δημιουργία Προσωπικής Σελίδας

Η δημιουργία μιας προσωπικής σελίδας απαιτεί τη μετάβαση στη σελίδα του 
Help/Utilities και έπειτα στο μενού με τίτλο Create/edit Home Page (βλέπε Εικόνα 
3.4.2).

? 1 Create or Revise Your Homepage

[ »ve ][ restore ][ help ]

Ο oior- cAoice· /bryowrpag·
Background: [ ebo olwhlte _________________________J
Text color: [ derkereen

Link color: [ red ______________________J
Name E mail Address

[ James Bond PjbondVcicu.edu

Current Biography

Many year's In Her» Majesty’s seru 1 ce . 
L1 cense to kill; used often.

2U___________________________________________________ Li
Special Intel

Mont inis, shaken . 
Fast cans and women.

Links of interest:

URL: | ht t p i //»«iui .«Hit ehouae . gou De*criplion; | The White House

URL: | Detcrlptlon. j

To Inohttle your ploturn on your homepage, eeloot m gif orjpg file to upload

[ Browse J

[ seu«e~)( restore ]( help )

Εικόνα 3.4.2: Δημιουργία Προσωπικής Σελίδας
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Χρησιμοποιώντας τα Discussion Forums

Εάν ο καθηγητής έχει δημιουργήσει ένα discussion forum για την τάξη, αυτό θα 
εμφανίζεται στην σελίδα του Learning Links. Ένα δείγμα αυτού του discussion forum 
εμφανίζεται στην εικόνα 3.4.3.

German 201 - Section 1 — Fall, 1997

Class Forum

[ Post Message! [ Archive!

• Anybody want to go for Pizsa on Friday' - Pete A Peters
o Re: Anybody want to go for F'isza on Friday'1 - James Bond 7.ΐΕ?·ί?7(0) 
o Let's stay on topic ■ Robert Godwin-Jones 0)

• Welcome to German 201 - Robert Godwin-Jones /Ά'Ά7(4)
o Why do we have to learn a foreign language? - Sally Student J,4&&7{2)

□ You need it for Her Majesty's Secret Sendee - James Bond /·ίΐ?·ί?7(0) 
o Re: Welcome to German YU 1 - Billy Blank / >Y v7(0 )

Εικόνα 3.4.3: Discussion Forum

Για να στείλει κανείς ένα μήνυμα θα πρέπει να κάνει κλικ στο "Post Message". 
Αυτό εμφανίζει τη φόρμα που φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 3.4.4.

W CB F orum

Post A Message!

Subj ect :
■ Title of message goes here

Message :

I
 Body of message typed in this space

fittachaent :

Εικόνα 3.4.4: Post a Message
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Attaching Files

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης και αποστολής αρχείων με την 
ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με άλλα λόγια το αρχείο 
μπορεί να συνοδεύεται κι από ένα άλλο αρχείο το οποίο μπορεί να επιλέγεται κάνοντας 
κλικ πάνω στον "Browser...", και στην συνέχεια μεταβαίνοντας στον κατάλογο στον 
οποίο βρίσκεται το εν λόγω αρχείο.

Απαιτήσεις σε Εξοπλισμό:

Για την πρόσβαση στο WCB απαιτείται ένας web browser και μια σύνδεση μέσω 
τηλεφώνου ή απ’ ευθείας (ethemet). Για τη χρήση του προγράμματος χρειάζεται ένας 
υπολογιστής ο οποίος να τρέχει τα Microsoft Windows (3.1 ή 95). Βέβαια δεν πρέπει να 
παραληφθεί το γεγονός ότι το Mac OS (System 7.1 ή μεγαλύτερο), UNIX clients δεν 
έχουν ακόμη εξεταστεί.

Επιπλέον οι καθηγητές θα πρέπει να τρέξουν κι έναν editor ή έναν επεξεργαστή 
κειμένου για τη δημιουργία των web σελίδων. Συνεπώς, θα πρέπει να διαθέτουμε αρκετή 
μνήμη ώστε να μπορούν ο editor και ο web browser να τρέξουν την ίδια στιγμή. Επίσης 
θα πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένος κάποιος από τους επόμενους Web Servers: 
Netscape Communications Server, Netscape Commerce Server, Netscape Enterprise 
Server, Apache Web Server ή NCSA HTTP Server. Επιπρόσθετα, το Perl έκδοση 5.002 
(ή μεγαλύτερη) και το Perl Library CGI.pm έκδοση 2.19 (ή μεγαλύτερη) πρέπει να είναι 
εγκατεστημένο στο σύστημα προτού εγκατασταθεί το WCB. Οι Web browsers που 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ο Netscape Navigator 2.0 και μεγαλύτερος ή έναν 
πλήρες συμβατό browser. Επίσης JavaScript πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
αν και είναι εξ ορισμού στον Netscape. Ο Internet Explorer 3.0 δεν υποστηρίζεται και 
αυτό γιατί δεν την υποστηρίζει. Υποστηρίζεται όμως η έκδοση από 4.0 και πάνω μια και 
υποστηρίζεται η JavaScript.

Κόστος

Η έκδοση 3.0 θα είναι διαθέσιμη από τις 30 Σεπτεμβρίου 1999 για UNIX servers 
σε όσους αγοράσουν το Support Subscripton Service το οποίο κοστίζει ετησίως $3,000 
και παρέχει τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένων επαφών από το e-mail Help Desk. 
Για την απόκτηση του Support Subscription Service θα πρέπει να πληρώσουμε τώρα 
$1,000 και όταν διατεθεί η έκδοση Release 3.0 θα μπορούμε να την αναβαθμίσουμε 
πληρώνοντας ακόμη $2,000. Ακόμη θα είναι διαθέσιμη και η έκδοση για NT server. 
Αντίθετα, η έκδοση 2.0 διατίθεται δωρεάν από το site της εταιρίας.
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3.5. Blackboard Courselnfo

To Blackboard Courselnfo 1.5 παρέχει έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο 
ενίσχυσης της ικανότητας των καθηγητών να δημιουργήσουν 20, 50 ή 100 μαθήματα 
Online. Δεν θα ήταν προτιμότερο να δημιουργήσουμε καινοτομικές τεχνολογίες 
διδασκαλίας από το να ξεκινούμε από την αρχή τη διαχείριση του μαθήματος στο Web;

To Blackboard Courselnfo είναι ένα ανοικτό, ευέλικτο σύστημα που παρέχει 
στους καθηγητές με οτιδήποτε χρειάζονται για να δημιουργήσουν, να διανέμουν και να 
διοικήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον πάνω στο Web. Για τους καθηγητές τα πράγματα 
δεν μπορούσαν να είναι ευκολότερα. Αρχικά δημιουργούν το μάθημα στον υπολογιστή 
μέσω ενός web browser με τη συμπλήρωση πέντε πεδίων. Στην συνέχεια 
χρησιμοποιούνε το interface του Blackboard Courselnfo για γραφικά, εισαγωγή 
κειμένου, πολυμέσων καθώς και για τη συνεργασία με άλλα λογισμικά παρουσιάσεων. 
Έπειτα μπορούμε να εξοπλίσουμε τους καθηγητές με το Blackboard Courselnfo 
administration ώστε να προσαρμόσουν και να διαχειριστούν τα μαθήματα καθώς και 
τους μαθητές.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την χρήση του Courselnfo είναι η εύκολη 
προσπέλαση των χρηστών στα μαθήματα οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε 
σημείο, παρέχοντας προσπέλαση από μακριά σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό καθώς 
επίσης και στα σημαντικά επικοινωνιακά εργαλεία. Όλα αυτά χωρίς να απαιτείται η 
γνώση της HTML.

Χαρακτηριστικά •

• Asynchronous Communication
• Synchronous Communication
• Assessment Tools and Gradebook
• Content Creation (e.g. syllabus, course description pages)
• Database Reporting
• Online Assistance
• Collaborative Work Groups
• Online File Exchange
• Messaging System
• User Tracking
• Backup and Restore
• Online Upgrades / Patches
• Creation and Deletion
• Full Course Management
• Upcoming Educom IMS Specification Support
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Κόστος και Υποστήριξη

To Blackboard Courselnfo διαθέτει την άδεια χρήσης προς $5,000 ετησίως, το 
οποίο περιλαμβάνει ένα πακέτο αδειών χρήσεως για 1.500 διαφορετικούς καθηγητές και 
μαθητές. Έτσι αν ένας μαθητής παρακολουθεί δύο διαφορετικά μαθήματα στον ίδιο 
server, δεν θα υπολογιστεί σαν δύο διαφορετικά άτομα σε αντίθεση με άλλα 
ανταγωνιστικά πακέτα. Εάν οι πελάτες της εταιρίας έχουν περισσότερους 
εκπαιδευόμενους από 1.500, τότε θα πρέπει να αγοράσει μια δεύτερη άδεια για server.

Απαιτήσεις για τους χρήστες

Ο απαραίτητος εξοπλισμός που απαιτείται προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να 
παρακολουθήσουν το site μέσα από το Courselnfo είναι το Netscape 3.x, 4.x, και το 
Microsoft Internet Explorer 4.x.

Απαιτήσεις για το σύστημα

Βασικά, απευθύνεται σε UNIX συστήματα. Παρέχεται όμως και η δυνατότητα 
λειτουργίας του προγράμματος στο περιβάλλον των Windows NT.

Γ ενικά

Ο αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να διαχειριστεί το πακέτο είναι πολύ 
μεγάλος. Επίσης, δεν υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα υλικού που θα δύναται να 
χρησιμοποιηθεί για κάθε μάθημα.

3.6. Virtual-U

To Virtual-U από το Virtual learning Environments Inc. (VLEI) δημιουργήθηκε 
για να προσφέρει στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα παρακολούθησης 
μαθημάτων μερικώς ή εντελώς online. Το πρόγραμμα αυτό έχει εφαρμοστεί από πολλά 
ιδρύματα σε όλο τον Καναδά, στο Aalborg Universitet, στο Δανία και στο University of 
the West Indies, και στην Τζαμάικα. Επίσης, δοκιμάζεται και από άλλα πανεπιστήμια 
στην Αμερική, την Αυστραλία και την Ασία. To software αυτό δίνει την ικανότητα του 
σχεδιασμού, διανομής και εμπλουτισμού της εκπαίδευσης πάνω στο WWW. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί πέρα από πανεπιστήμια και από άλλα ιδρύματα, από Κ-12 σχολεία, από 
επιχειρήσεις, που χρειάζονται ένα αρκετά φιλικό και ευέλικτο περιβάλλον για διανομή 
της online εκπαίδευσης.

To Virtual-U είναι δίγλωσσο στα Αγγλικά και Γαλλικά, και προετοιμάζονται 
εκδόσεις και σε άλλες γλώσσες. Αναπτύχθηκε στο Simon Fraser University με τη 
συνεργασία της εταιρίας TeleLearning Network of Centres of Excellence.
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Έχει ελεγχθεί από πολλά ιδρύματα όπως:

- Simon Fraser University

- McGill University

- University of Winnipeg

- University of Waterloo

- University of Guelph

- Ontario Institute for Studies 

in Education (OISE)

- York University

- Universite Laval

- North York Board of education

- Douglas College

- Bank of Montreal

- Canadian Union of Public 

Employees (CUPE)

To Virtual-U ολοκληρώνει εξίσου τη γνώση και τους εκπαιδευτικούς πόρους που 
διαθέτει στις ακόλουθες συνιστώσες:

1. Instructional Tools and Support

2. Vgroups Conferencing System

3. Course Structuring Tool

4. Gradebook

5. Workspace

6. Submission Box Manager

7. Course File Space Manager

8. System Administration Tools

9. Online Help and Support

10. Upload Features

To σχήμα της επόμενης σελδείχνει πώς αυτές οι συνιστώσες οργανώνονται μέσα 
στο web site του Virtual-U:
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Παρακάτω βλέπουμε το αρχικό περιβάλλον του Virtual-U

Εικόνα 3.6.1: Home Page too Virtual-U

94



3.6.1. Εργαλεία κατασκευής και Υποστήριξη

Ο εκπαιδευτής μπορεί να αξιοποιήσει τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία και την 
Υποστήριξη για να κερδίσει την επίγνωση σε μία ποικιλία από μεθόδους και στρατηγικές 
που χρησιμοποιούνται από άλλους εκπαιδευτές. Τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία και η 
Υποστήριξη περιλαμβάνουν:

• "Netiquette".
• Γενικές πληροφορίες για την online διδασκαλία.
• Προσεγγίσεις για την επιλογή των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
• Online δραστηριότητες και προσεγγίσεις (π.χ. συνεργατική διδασκαλία, ομάδες 

συζητήσεων, προσομοιώσεις και το "Virtual Cafe".
• Τεχνικές αποτιμήσεως (π.χ. ορισμοί, χαρακτηριστικά, στρατηγικές).
• Υποδειγματικά Virtual-U μαθήματα (π.χ. IRAP, Dance, Role Play).
• Σχετικά άρθρα και αναφορές σε web site.

Εικόνα 3.6.2: Instructional Tools & Support

VGroups Conferencing System

Ένα χαρακτηριστικό του Virtual-U το VGroups υποστηρίζει την ομαδική 
επικοινωνία και συνεργασία χρησιμοποιώντας ένα στυλ newsgroup σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον. To VGroups περιλαμβάνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

95



■31 Υποστηρίζει έναν απεριόριστο αριθμό διασκέψεων και ανταλλαγής μηνυμάτων, 
a Επιτρέπειστους χρήστες να αποκτήσουν προνόμια στην πρόσβασή τους σε κάθε μια 

συνδιάσκεψη παίζοντας διαφορετικό ρόλο κάθε φορά, 
a Επιτρέπει μεσολαβητές διασκέψεων (όχι περιορισμός στους εκπαιδευτές), 

προκειμένου να προσαρμόσουν τις διασκέψεις στις διάφορες στρατηγικές.
- Διαχείριση ή δημιουργία μιας ιεραρχίας στην διάσκεψη.

Διαγραφή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή παρελθουσών διασκέψεων.
Προσθήκη ή απομάκρυνση συμμετεχόντων ανά πάσα στιγμή.
Προσδιορισμός διαφόρων προνομίων προσπέλασης στους συμμετέχοντες. και 

a Επιτρέπει τους χρήστες να εστιάσουν σε μια επιλεγμένη συλλογή από συνδιασκέψεις 
και μηνύματα.

a Παροχή ικανοποιητικής εξερεύνησης σε:
Τοποθεσία ή συγκεκριμένη διάσκεψη.
Μετακίνηση από μια διάσκεψη σε άλλη.
Μετακίνηση από το ένα μήνυμα σε άλλο στην ίδια διάσκεψη, και 
Απάντηση σε ένα μήνυμα ή αποστολή ενός νέου, 

a Επιτρέπει Web hot-links να περιλαμβάνονται στα μηνύματα χωρίς να απαιτείται η 
χρήση της HTML,

a Επιτρέπει πολυμεσικά στοιχεία, όπως γραφικά, βίντεο, ήχος, να συμπεριληφθούν στα 
μηνύματα,

a Παρέχει ανιχνευτή μηνυμάτων και επιλογή ταξινόμησης ανά συγγραφέα, 
ημερομηνία, ημέρα ανταπάντησης, κλπ.

a Καθιστά ικανή μια διαγράμμιση, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να 
ακολουθήσουν την συζήτηση στη διάσκεψη,

a Επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν πλήρης λεπτομέρειες μιας επιλεγμένης ομάδας 
μηνυμάτων από μια διάσκεψη, ενώ ταυτόχρονα του παρέχει τη δυνατότητα 
εκτύπωσης ή αποθήκευσης για μετέπειτα μελέτη.

Εικόνα 3.6.3: VGroups Conferencing Systems

96



Course Structuring Tools

Ένα Virtual-U μάθημα μπορεί να δομηθεί σε χρονολογικές ή τοπικές μονάδες, με 
κάθε μονάδα να περιέχει:

• Θέμα και περιγραφή,
• Πόρους μαθήματος και URLs,
• Διαβαθμισμένες ή μη δραστηριότητες με προαιρετικά URLs,

Για τους Μαθητές και τους Καθηγητές:

Ο Επιτηρητής του Μαθήματος
επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθούν το μάθημα και να 
προσπελαύνουν τις συμπεριλαμβανόμενες πηγές πληροφόρησης, 
επιτρέπει στους μαθητές να εστιάσουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος στη δομή 
του μαθήματος,

- παρέχει κατάλληλες συναρτήσεις print/save για offline παρακολούθηση,
- παρέχει μια κάτοψη ημερολογίου που περιλαμβάνει εργασίες κατά τη 

διάρκεια των ημερών και τέλος
επιτρέπει στους χρήστες να καταφεύγουν στο λεξιλόγιο του μαθήματος,

Γ ια Καθηγητές μόνο:

Ο συντάκτης του μαθήματος
βοηθάει τους καθηγητές να τοποθετήσουν τις δομές των μαθημάτων Online 
χωρίς να απαιτείται η γνώση της HTML και
επιτρέπει η HTML να εμπλουτίσει τις περιγραφές για τις συνιστώσες της 
δομής του μαθήματος.

GradeBook

To GradeBook αποτελεί ένα εργαλείο στη βοήθεια του καθηγητή, για να 
βαθμολογεί στα Virtual-U μαθήματα και να ταχυδρομεί τα αποτελέσματα online. Το 
GradeBook μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάλυση και καταγραφή του προφίλ 
ολόκληρης της τάξης αλλά και του κάθε μαθητή.

Για τους Μαθητές:
To GradeBook:

επιτρέπει στους μαθητές να διαβάζουν τις ποιοτικές αλλά και ποσοτικές 
εκτιμήσεις Online και
παρέχει γραφική αναπαράσταση της βαθμολογίας τους.

Για τους Καθηγητές:
To GradeBook:

Παρέχει περιοχές εξίσου για αριθμητική και με τη μορφή κειμένου 
αναβαθμολόγηση.
Παρέχει περιοχές για εμπιστευτικά σχόλια,
Παρέχει απλά στατιστικά στοιχεία για τη βαθμολογία,
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Επιτρέπει στους καθηγητές να ορίσουν ξανά την βαθμολογική κλίμακα, 
Υποστηρίζει διαχωρισμό της βαθμολογίας μεταξύ των καθηγητών του ίδιου 
μαθήματος και
Επιτρέπει προσωρινό κλείσιμο του GradeBook κατά τη διάρκεια 
καταχώρησης των βαθμολογιών ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους.

Workspace

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο ενός desktop περιβάλλοντος, το Workspace 
παρέχει μια κεντρική θέση για πολλά από τα εργαλεία και τα χαρακτηριστικά του 
Virtual-U. Ο χρήστης (μαθητής ή καθηγητής) μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χώρο 
ως μια βάση για πολλές από τις δραστηριότητές του στο Virtual-U. Ο διαχειριστής του 
συστήματος ελέγχει το μέγεθος του χώρου για κάθε χρήστη.

Μερικά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Workspace είναι:
• Προσωπικά Bookmarks
• Ημερολογιακή εικόνα του μαθήματος
• Κατάλογος για αποθήκευση αρχείων και web links, συμπεριλαμβανομένου 

μιας home page, για να μοιραστούν με κάθε άλλο χρήστη του Virtual-U.

Submission Box Manager

To Submission Box Manager παρέχει ένα interface όπου οι καθηγητές 
επεξεργάζονται τις εργασίες που αποστέλλονται από τους μαθητές.

Για Μαθητές:
Μια συνάρτηση αποστολής εργασίας επιτρέπει τους μαθητές

να αποστείλουν τις εργασίες τους σε ηλεκτρονική μορφή σε μορφή κειμένου 
ή πολυμεσικά αρχεία και

- να διαβάζουν τα σχόλια από τους καθηγητές τους, σχετικά με τις εργασίες 
που τους είχαν στείλει online.

Για Καθηγητές:
1. Μια συνάρτηση αποστολής επιτρέπει τους καθηγητές

- να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο αποστολής για τις δραστηριότητες του 
μαθήματος.

- να ορίζουν χρονικά πλαίσια για την αποστολή των εργασιών και να 
θέσουν όρια στον αριθμό των μεμονωμένων αποστολών για κάθε 
εργασία.

2. Μια συνάρτηση διαχείρισης εργασιών
3. Επιτρέπει στους καθηγητές να διανείμουν εργασίες και να γράψουν σχόλια 

για αυτές,
4. Επιτρέπει τους καθηγητές να εμποδίσουν την αποστολή για κάποιους μαθητές 

και για συγκεκριμένες εργασίες και τέλος,
5. Μόνο οι καθηγητές μπορούν να δουν και να σβήσουν τα αρχεία που έχουν 

σταλεί και τις εργασίες,
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Course File Space Manager

To Course File Space Manager είναι ένα interface διαχειριζόμενο από τους 
καθηγητές ενός μαθήματος για να φορτώνουν αρχεία από τοπικούς υπολογιστές στο 
Virtual-U Course File Space. To Course File Space Manager παρέχει τα ακόλουθα:

b Επιτρέπει φόρτωση και προβολή των περισσοτέρων τύπων αρχείων: audio, video, 
image, ή text (εκτός των εκτελέσιμων αρχείων) από οποιονδήποτε τοπικό 
υπολογιστή.

β Επιτρέπει υποσημείωση να συνοδεύει τα αρχεία που πρόκειται να φορτωθούν. 
β Επιτρέπει τα περιεχόμενα του αρχείου να γίνουν αμέσως ορατά μετά τη φόρτωσή 

τους.
β Επιτρέπει μετονομασίες και διαγραφές των αρχείων. 
β Παρέχει πλήρη ασφάλεια στα αρχεία.
β Επιτρέπει στον διαχειριστή του συστήματος να θέσει ένα μέγιστο μέγεθος για το 

Course File Space.

System Administration Tools

To Virtual-U παρέχει ένα σύνολο από εργαλεία διαχείρισης του συστήματος, 
ώστε να μπορέσει να διοικήσει καλύτερα τους χρήστες, τα μαθήματα, και τις βάσεις 
δεδομένων.

Τα επόμενα καθήκοντα υποστηρίζονται από: 
β Προσθήκη ή διαγραφή του ID.
β Προσθήκη ID καθηγητή και ID μαθητή στα μαθήματα.
β Δημιουργία και διαγραφή του password των χρηστών και ανανέωση των 

στοιχείων τους.
β Προσθήκη ή διαγραφή μαθημάτων και διασκέψεων.
β Εισαγωγή υπαρχόντων καταλόγων τάξεων από εξωτερικά συμμετέχοντα 

συστήματα χρησιμοποιώντας batch εισαγωγή. 
β Έλεγχος ύπαρξης βάσης δεδομένων.

Online Help and Support

To Virtual-U παρέχει online βοήθεια και υποστήριξη, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν:
• Εργαλεία και υποστήριξη για καθηγητές και μαθητευομένους, τα οποία περιέχουν:

προσπέλαση σε υλικό υποστήριξης μαθητευόμενων,
- προσπέλαση σε υποδείγματα μαθημάτων επιδεικνύοντας τη χρησιμότητα του 

Virtual-U σε διαφορετικές περιπτώσεις,
- προσπέλαση σε εκτεταμένο υλικό για τον καθηγητή και τον μαθητή το οποίο 

συνεχώς εμπλουτίζεται και ανανεώνεται,
• Διάφορα Online κείμενα τα οποία περιέχουν:

- σελίδες με εκτεταμένη online βοήθεια, 
σελίδες Frequently Asked Questions (FAQ),

- παρουσίαση Σημειώσεων, 
συνδέσμους σε άλλες web πηγές,
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• Η αλληλοεπιδρώμενη βοήθεια περιέχει:
online αναφορά του προβλήματος και 

- υποστήριξη e-mail/φωνής

Virtual-U Security

To Virtual-U προσφέρει ένα μεγάλο εύρος από χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως:
- προσπέλαση στο site του Virtual-U, η οποία απαιτεί προεγγραφή και κατοχή 

user ID και password,
- Encrypted password file,

ασφάλεια στα uploads spaces (π.χ. Course File Space), που εμποδίζει τους 
χρήστες από την εκτέλεση κάποιων script και τη φόρτωση εκτελέσιμων 
script, και τέλος
οι συμμετέχοντες χρειάζεται να γνωρίζουν μόνο ένα ID/password 
ανεξαρτήτως των μαθημάτων που παρακολουθούν (παίρνουν μέρος). Αυτό 
μειώνει τα γενικά έξοδα για τους καθηγητές και τους διαχειριστές του 
συστήματος και ελαχιστοποιεί την σύγχυση που θα επικρατεί στους μαθητές.

Upload Features

Επιτρέπει στους καθηγητές και τους μαθητευόμενους να στείλουν πολυμεσικά 
αρχεία από τα τοπικά τους μηχανήματα στον server του Virtual-U. Οι μαθητές 
αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους και ο καθηγητής οργανώνει και σχολιάζει 
αυτές τις εργασίες.

3.6.2. Χαρακτηριστικά του Virtual-U

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το Virtual-U είναι: 

Απαιτήσεις Server και προτάσεις

Λογισμικό Υποστηρίζεται Προτείνεται

Operating
System

Solaris, SunOS, HP/UX, Linux, 
NT 4.0

Solaris, SunOS

Web Server
Netscape 3.5.1 
Apache 1.2x 
NCSA 1.5x

Καθένα από το Netscape ή 
Apache στο Unix, ή
Netscape στα NT

Άλλα Perl 4.x ή 5.x Perl απαιτείται στα NT και 
Unix

Hardware Μικρότερη απαίτηση
CPU Δείτε τα παρακάτω παραδείγματα
Μνήμη 32 MB RAM
Αποθήκευση 500 MB σκληρού δίσκου
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Ένα παράδειγμα διαμόρφωσης Server για 500 χρήστες άδεια δίνεται παρακάτω.

Σενάριο: 10 online μαθήματα, 50 μαθητές για κάθε μάθημα (500 στο σύνολο), 1 
καθηγητής για κάθε μάθημα (10 στο σύνολο), και 1 βοηθός καθηγητή για κάθε μάθημα 
(10 στο σύνολο).

1. Hardware: Sun Ultral 170 MHz, 128 MB RAM, 6-10.0 GB HD,
2. Λογισμικό: Solaris 2.5, Netscape 3.5.1, Perl 5.0, Virtual-U 2.3 
Ή
1. Hardware: Pentium II 266 MHz, 128 MB RAM, 6-10.0 GB HD,
2. Λογισμικό: NT 4.0, Netscape 3.5.1, Perl 5.0, Virtual-U 2.3

Εξοπλισμός φοιτητή που απαιτείται

Τεχνολογία Απαιτήσεις
Web Browser Internet Explorer 4.x 

Netscape 2.x ή μεγαλύτερο
Υπολογιστή Κάθε υπολογιστής ο οποίος έχει ικανοποιητική CPU, 

μνήμη και HD για να τρέξει άνετα τους Παραπάνω 
browsers, και οποιασδήποτε άλλες συγκεκριμένες 
εφαρμογές που θα χρειαςτούν.
Αυτός θα περιλαμβάνει:
Windows 3.1, 95, 98
Macintosh ν. 7.x ή μεγαλύτερο
Κάθε UNIX O/S ο οποίος τρέχει τους browsers

Modem 14.4 kbps, 28.8 kbps ή ταχύτερο είναι προτιμότερο
Σύνδεση με Internet Σύνδεση με Internet ή με εσωτερικό δίκτυο TCP/IP όπου 

το Virtual-U θα εγκατασταθεί

Το κόστος τοο λογισμικού είναι:

Συμμετέχοντες Βασική Τιμή Κόστος / για κάθε πρόσθετο 
συμμετέχοντα

<500 $3,500 -
501 -1000 $3,500 $3.00/ Συμμετέχοντα
1001-5000 $5,000 $1.25/ Συμμετέχοντα

>5000 $10,000 $0.75/ Συμμετέχοντα

Θετικά:
Online βιβλίο βαθμολόγησης.

- Προφίλ των χρηστών.
- Εύκολη προσθήκη και οργάνωση για τους μαθητές που παρακολουθούν 

περισσότερα από ένα μαθήματα.
- Φιλικό περιβάλλον για τους καθηγητές για αναβάθμιση των σελίδων.

Επιλογή γλωσσών σε αγγλικά και γαλλικά.
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Αρνητικά:
Σύγχυση για τους μαθητές που παρακολουθούν μόνο ένα μάθημα. 
Τα πλαίσια κάνουν την περιοχή με τα περιεχόμενα να είναι μικρή. 
Πολλά κουμπιά για εξερεύνηση.
Χρήση ψευδώνυμου για της συνεδριάσεις.
Διαθέσιμες συνεδριάσεις μπορεί να είναι σε μια μεγάλη λίστα. 
Απαιτεί γνώση της HTML.
Ανύπαρκτη συζήτηση σε πραγματικό χρόνο.
Εσωτερικό e-mail μόνο.

- Έλλειψη ειδικού λεξιλογίου.

3.7. University of Washington Web Worksheet

Εταιρία: University of Washington

To Web Worksheet σχεδιάστηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές 
να δημιουργήσουν πολυμεσικές ασκήσεις που θα διατίθενται στους μαθητές πάνω στο 
Web. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
προγράμματος.
Χαρακτηριστικά:

• Δημιουργία ασκήσεων - φόρμες βασισμένες σε τέσσερις τύπους
- Πολλαπλών επιλογών (Σωστό/Λάθος),

Συμπλήρωση των κενών (μια μόνο απάντηση),
Γραπτή εξέταση, μικρή απάντηση (δεν λαμβάνεται υπόψη από το λογισμικό), 
Περιεχόμενο, περιλαμβάνει γραφικά, ήχο, βίντεο και κείμενο σχετικά με την 
ερώτηση.

• Audio, γραφικά και εξωτερικά links
Φορτώνει ψηφιοποιημένα αρχεία ήχου και τα περιλαμβάνει στις ασκήσεις, 
Φορτώνει αρχεία γραφικών για να τα συμπεριλάβει και αυτά στις ασκήσεις.
Οι καθηγητές μπορούν να συμπεριλάβουν μια περιγραφή κειμένου για τα 
γραφικά και μια παρουσίαση των τμημάτων των αρχείων ήχου. Αυτό είναι 
χρήσιμο για εκείνους τους μαθητές που χρησιμοποιούν browser κειμένου ή 
για εκείνους που έχουν κάποια πρόβλημα στο να ακούσουνε τα αρχεία. •

• Τύποι ασκήσεων
- Ασκήσεις πρακτικής. Είναι για πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων. Αυτές 

θα περιλαμβάνουν κάποια ανάδραση ανάλογα με τις απαντήσεις, αλλά δεν θα 
περιλαμβάνουν βαθμολόγηση. Θα μπορούν να συνοδεύουν το περιεχόμενο 
των σελίδων χρησιμοποιώντας ένα απλό κουμπί.

- Ασκήσεις για το σπίτι. Αυτές θα περιλαμβάνουν ανάδραση και βαθμολόγηση 
από τους καθηγητές. Η προσπέλαση θα επιτρέπεται σε μια ορισμένη λίστα 
μαθητών και θα βαθμολογείται η πρώτη τους προσπάθεια.
Τεστ/ Κουΐζ. Είναι υπό κατασκευή.
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• Αναφορές
- Περιληπτικές αναφορές. Οι καθηγητές θα επιθυμούν να μάθουν τελικά ποιοι 

από τους μαθητές έκαναν τελικά την εργασία τους και ποια ήταν η 
βαθμολογία τους γι' αυτή.
Μεμονωμένη αναφορά για κάθε μαθητή. Οι καθηγητές θα επιθυμούν να 
μάθουν πώς τα πήγαν οι μαθητές με την κάθε ερώτηση, καθώς και ποιος 
έδωσε πρόσβαση στις απαντήσεις με τη μορφή προτάσεων για να 
αξιολογηθούν.

Πλεονεκτήματα: Διανέμεται δωρεάν.

Μειονεκτήματα: Δεν υπάρχουν κείμενα, ούτε εκπαιδευτικά έγγραφα. 

Απαιτήσεις σε σύστημα: Unix server.

Κόστος: Δωρεάν.

3.8. Mentorware

To Mentorware είναι ένα προϊόν της εταιρίας Mentorware Inc. για την ανάπτυξη 
μαθημάτων στο web. Συνδυάζει την εύκολη συγγραφή, την κατανομή των φοιτητών στα 
μαθήματα, την αυτόματη αναφορά, την σθεναρή διαχείριση του συστήματος καθώς και 
την υποστήριξη διανομής εκπαιδευτικού υλικού σε εκατοντάδες χρήστες σε ένα εύκολο 
στη χρήση περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του λογισμικού είναι:

Push Mechanism
* Δυνατότητα διανομής υλικού, εμπλουτισμό αυτού και ανανέωση,
* Η αρχική οθόνη του μαθητή προωθεί το περιεχόμενο και
* Το υλικό δημιουργείται εύκολα σε ξεχωριστές HTML σελίδες.

Δυναμική παραγωγή της αρχικής οθόνης του μαθητή 
ν Λίστα από ενσωματωμένα μαθήματα,
* Μηνύματα του μαθητή και της τάξης, 
ν Περιοχή ανακοινώσεων,
ν Προσπέλαση σε κατάλογο μαθήματος και οθόνες βοήθειας,
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Διανομή οθόνης στην στιγμή

Πίνακα περιεχομένων για μεταφορά στα μαθήματα.
ν Διαίρεση πάνελ με επικεφαλίδες στα αριστερά και αναλυτική σελίδα στα δεξιά.

Μηνύματα ανάδρασης στους καθηγητές.

Online κατάλογος και αυτόματη εγγραφή στα μαθήματα.

Administration Functions

Περιεκτικό Σύστημα Διαχείρισης
* Αυξανόμενοι ρόλοι, άδειες και έλεγχος

• Οι Administrators ελέγχουν τους χρήστες,
• Οι Σχεδιαστές ελέγχουν τα μαθήματά τους,
• Οι Καθηγητές ελέγχουν τις τάξεις τους.

* Δημιουργία των εννοιών "class" και "instructor" για καλύτερο έλεγχο των 
μαθημάτων και της παρακολούθησης των μαθητών.

Ευέλικτη καταγραφή
* Με μαθητές,
* Με τάξη,
* Με γκρουπ και
* Αυτό εγγραφή.

Developers Functions

Το περιεχόμενο δημιουργείται από editors συμβατούς με το web.
* Συντηρεί τις τωρινές αλλά και μελλοντικές επιλογές που προσφέρονται από το 

Web,
* Επιτρέπει τη χρήση οποιοσδήποτε hardware πλατφόρμας για συγγραφή και
* Εύκολο στη χρήση, επιτρέποντας τη δημιουργία περιεχομένου από ειδικούς σε 

θέματα μελέτης

Εύκολη στη χρήση Interface
* Απλοί editors και wizards με μικρή καμπύλη μάθησης

Χαρακτηριστικά Ερωτήσεων
ν Δημιουργία ερωτήσεων βασισμένων σε φόρμες,
* Εκθέσεις, Απόψεις, Επεξηγήσεις, 
ν Τύποι πολλαπλών ερωτήσεων:

• Πολλαπλές επιλογές
• True ή False
• Αντιστοίχηση
• Fill-in-the-blank

ν Οι ερωτήσεις μπορούν να ξανα-χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα από ένα τεστ.
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Χαρακτηριστικά Τεστ
* Τεστ Ερωτήσεων βασισμένο σε Wizards,
* Τυχαίες ερωτήσεις σε ένα τεστ,
* Περιορισμένος χρόνος για τη διεξαγωγή ενός τεστ,
* Τύποι Πολλαπλών τεστ:

• Review (άμεσο feedback, δύο προσπάθειες)
• Graded (πλήρη feedback, περιορισμένο feedback)

Επιλογές εναλλακτικού περιεχομένου
* Push Mechanism (Αναλύεται παραπάνω)

Copy/Export/Import διευκολύνσεις για τα μαθήματα
* Αυτή η διευκόλυνση παρέχεται για τη διαχείριση φορμών που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.

Instructor Functions
Αυτόματη καταχώρηση, αξιολόγηση και αναφορά

* Πλαίσιο-πλαίσιο λεπτομερή πρόοδο και βαθμολόγηση τεστ σε επίπεδο τάξης και 
μαθητή,

* Εμφάνιση λεπτομερειών μαθημάτων

Ολοκλήρωση Μηνυμάτων
* Από Μαθητές
ν Σε Μαθητή / Τάξη 
> Σύστημα / E-mail

Reporting

Αναφορά Προόδου
* Σε μαθητή (πρόοδο στο μάθημα, βαθμολόγηση στα τεστ)
* Σε τάξη (πρόοδο στο μάθημα, βαθμολόγηση στα τεστ)

Στατιστικά Τεστ

* Στο μάθημα (μέσος όρος, ποσοστά)
* Στην τάξη (μέσος όρος, ποσοστά)

Στατιστικά Ερωτήσεων
* Ανά μάθημα

Πλατφόρμες που απαιτούνται 

Client
* Κάθε πλατφόρμα που τρέχει ένας web browser με Javascript υποστήριξη,

Server
k NT Server 4.0,
* Κάθε web server (ISAPI Servers, NSAPI Servers (Netscape Enterprise Servers), 

SUN Java Web Server)
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Database
* Ισχυρές βάσεις δεδομένων (Oracle, SQL server, Sybase σε κάθε πλατφόρμα)

Ευελιξία στην Ανάπτυξη Μαθημάτων

Τα μαθήματα δημιουργούνται με την συγκέντρωση ανεξάρτητων αρχείων με 
περιεχόμενα, ερωτήσεις και τεστ σε ένα σχέδιο μαθήματος χρησιμοποιώντας ένα 
interface γραφικών και βασισμένο στο browser. Τα αρχεία περιεχομένων μπορούν να 
είναι σε οποιαδήποτε μορφή που είναι συμβατή με τον browser. Μπορείς να 
δημιουργήσεις περιεχόμενο σε οποιοδήποτε εργαλείο αισθάνεσαι άνετα, ή είναι το πιο 
αποτελεσματικό για τον σκοπό που το θέλεις. To Mentorware καθιστά δυνατή τη 
δημιουργία μιας τράπεζας ερωτήσεων μέσα στο σύστημα και συγκεντρώνει τις 
ερωτήσεις αυτές στα τεστ.

Τα βήματα για τον εμπλουτισμό των μαθημάτων είναι τα ακόλουθα:

| for Course jc600 - Introduction to the Inter _»j of type j Multiple Choice _▼]

Text/Exhibit
QUESTIONS

Choices Ans Pts Explanation Edit Del

— C600 - Introduction to the Internet

Individual users connect to 
the Internet backbone 
directly

(a) True
(b) False 0) 1

Individual users connect to 
smaller networks which are in 
turn connected to a backbone 
network.

X

How many countries are on 
the Internet?

(a) About 30
(b) About 60
(c) About 200
(d) About 100
(e) About 150

(Φ 1
Today, there are more than 
sixty-thousand networks in more 
than a 100 countries

* X

What proto c ol was us e d to 
connect to ARPANET by 
smaller networks?

(a) IPX-SPX
(b) Appletalk
(c) TCP-IP
(d) none of the above

ω 1
In 1977, TCP-IP was created to 
link small networks to 
ARPANET

X

Εικόνα 3.8.1: Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο Question τότε εμφανίζεται η
παραπάνω εικόνα
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Add Question

Text

Choice 1 

Choice 2 

Choice 3 

Choice 4 

Choice 5 

Choice 6 

Answer 

Points 

Exhibit

Explanation

NSFNET^ the Internet backbone ] 
was created by:

(Pentagon

(National Science Foundation 

(Bell Labs

(Rockefeller

(America Online

¥

None

National Science Foundation 
(NSF) funded the creation of

-J

Add Question Cancel

Εικόνα 3.8.2: Προσθήκη Ερωτήσεων

ADD TEST

(C600 - Introduction to the Inter 31 oftype |Graded with full feedback 0

Title! Type
TESTS

Description Other Details Edit Del

“ C600 - Introduction to the Internet

Pop Quiz 2
(Review with immediate feedback)

Tests user on early internet 
history.

MaxTime: 2 
Pass Score: 50% 
Test Size: 0

* x

Final Test
(Grade d with minimum fe e db ack)

Complete Test - covering all 
aspects of the course.

MaxTime: 5 
Pass Score: 25% 
Test Size: 0

1

1.....

X

Pop Quiz 1 
(Review with trials)

To illustrate review te st with 
trials.

MaxTime: 0 
Pass Score: 50% 
Test Size: 0

i

* *i

Εικόνα 3.8.3: Δημιουργία Τεστ

Για τη δημιουργία του τεστ, θα πρέπει αρχικά να επιλεχθεί το μάθημα και το 
τύπο του τεστ από το μενού στην κορυφή. Έπειτα θα εμφανιστεί το Add Test wizard.
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Add Test to Course Plan

Title [Pop Quiz 1

Available T ests

Description

Display Seq 

Display Day

Branch (on fail) to: 
(Used only for 
graded tests)

Tests user on early internet hi stem,
Complete Test - covering all aspects of th 
To illustrate review test with trials.

(Quiz on internet history.

(F

HEADING1 - Primary welcome frame. Gif file with cBE
PAGE - Powerpoint animation file - world map show 1
PAGE - HTML file showing the hierarchical structu 
TEST- Pop Quiz on internettoppology and coverag Ή

Preview Add Test Cancel

Εικόνα 3.8.4: Δημιουργία Τεστ (Βήμα 1°)

Εικόνα 3.8.5: Δημιουργία Τεστ (Βήμα 2°)
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ADD FRAME D600- Introduction to the Inter » of type

Display 
Seq Da y Title

COURSE PLANS
Description Type Pointer Edit Del

Ij “ C600 - Introduction to the Internet Qj 12222

1 -10
Introduction to 
Internet

Primary welcome frame. Gif 
file with graphic describing 
the course.

Headingl (Y) introtointer.gif X

2 -10 What is Internet?

Powerpoint animation file - 
world map showing 
interconnected computers + 
text describing the internet.

Pege(Y) what-inter.ppz X

3 -9 Architecture
HTML file showing the 
hierarchical structure of the 
internet nodes

Page(Y) mter-archhtm X

4 -9 Pop Quiz 1 Pop Quiz on internet 
toppology and coverage.

Test (Y) Pop Quiz 1 X
6 -9 Internet History Section Heading; Gif showing 

history book.
Heading2(Y) BKHISTRY.gif X

7 -9 Early History

Powerpoint animation file 
showing Arpanet, the 
predecessor of Internet, as a 
defense network - 1960s.

Page(Y) history60.html X

Εικόνα 3.8.6: Προσθήκη Σελίδας στο Μάθημα

Η παραπάνω εικόνα μας δείχνει τον τρόπο για την δημιουργία σελίδων στο 
μάθημα. Θα πρέπει στα κατάλληλα πεδία να επιλέξουμε το μάθημα καθώς και ότι ο 
τύπος θα είναι Page.

Add Page Wizard - Step 1 of 2 (Select File for Page)

Select from available Files in directory C600 
on Mentor Ware Server

Transfer Local File to Men tor Ware Server

history80.ppz
history90.htm
histoty90.ppz

introtointer.gif —1
introtoweb.gif 
intworld.html 
intworld.JTF Ή

Preview

Browse... j

«Transfer 
---------------------- 1

Cancel | Next» |

Εικόνα 3.8.7: Δημιουργία Σελίδας (Βήμα 1°)
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Add Page Wizard - Step 2 of 2

Title

Pointer

Description

inter-arch, htm

(Type the description here)

Display Seq pH 

Display Day j-2"

Preview Cancel «Back Finish

Εικόνα 3.8.8: Δημιουργία Σελίδας (Βήμα 2°)

C wrest Schciiltd Classes

aaE> ΏΕ2

Current Self Paced Classes
Hone

To USER
JOE siara

Mcvkistoc. he

Class Status Section "Jiist-A-Minute” Section

5 Netscape · IWcnloiVare Tt pining]
£dt ifiew fio gpetanarks Opfcon* Qfiectay ^incfcw

Quality is not what you put into 
your product ...

It is what your customer gets out 
of it.

Peter Drearer

REPLAY««ft wnciT Duf vati pipa entw tlw
0*0.1

Docuweni: Done

liifonmilion Section oolbur Section

Εικόνα 3.8.9: Student Home Screen
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Txble of C ontents Scd ion
TOC ^rtntfAf m kimrekint v/etf ef Hi* a*uct* co*fa*t aefanirrtien far rmfittt. 
Tip thuja*t can click o* try /rant* in '*i iW Up cantocf Λ* fk* rtf*·* kand fide. 

*»k*t th* rtmdeat k*cir t,9 Hi* Caere* Cwrf*».* term*l

— C ourse C ontent Scctioai
Skoals Hi* contactτ λ/ tka t'rxp* <t*i*ct*4 few· Hi* IOC tactic*.

NclTcaps - |Cou « TQCJ

£te bdt \frew ^knMkd Uptom Qrector* V/indsw Help

iiMHB·
C«*t*»v *« 1 cxwe C800

B
- fcte > 4-iiixril > fcc*e»n 11 OX'H )1)

I ? » v i?g»-g-n i f,a^s

* ArcXUU CM· (S>A<>E)

; J Pop ν.\αα J (TEST) 

j · b«<c\«xHw»cc7(HEA£>(XO}> 

i | j. aci/Hirtary ;J‘AOE| 

j | }· iXreautin?C* (PjUUt)

i j '· &l*a^tB«Ct(PAOE)
| '. bJLoutn^CC'ACiE)

i I L Pop QaiaSCTTST)

Oeo.rt JMKADCHOJ)

- Oxfcauni BiOOi Tools (? ACiE) 

W«v Etvv»<n (PACE)

I ■&* AVcU WaS. VVt> (KEADIHGi) 

; | ;> wvfpjct^^iMirAGEj 

I - HTML (ΡΛΟΚ)
(
t . M*aut\***(PACS5

What is the Internet?

Tin I rtf raltd is a nntwnrk efliuuMiMk rif cnirputoi» J
and computer networks around the vrortd trwt 
citcTcnMiicidti irit BtMidli'tf |*otOcritH Bufch » s TCP.-1P.

There is no one indmdual or orrfiniedion thtf controls 
or owns tire Wand; rs «truly gloOa i resource.

*i.-3k Document Don·

Εικόνα 3.8.10: Οθόνη Πίνακα Περιεχομένων

Εικόνα 3.8.11: Οθόνη Περιεχομένων Τάξης
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Πλεονεκτή ματα:
Υπάρχει κατάλογος τάξης

Μειονεκτήματα:
Η οθόνη είναι αρκετά απασχολημένη (υπάρχουν 3 πλαίσια)
Ο τομέας της κατάστασης της τάξης καταλαμβάνει πολύ χώρο 
Η τιμή του

Κόστος: $24,500 (Education Server)

3.9. Centra Symposium

To Symposium αλλάζει βασικά τον 
τρόπο που οι επιχειρήσεις 
επικοινωνούν, συνεργάζονται και
διανέμουν τη μάθηση μεταξύ τους. Η 
Centra έχει συγκεντρωθεί στη
δημιουργία λογισμικού και
μεθοδολογίας που βοηθούν τους 
ανθρώπους να βελτιώσουν την 
επιδεξιότητά τους και τις σχέσεις τους 
για ανάπτυξη της
αποτελεσματικότητας των πωλήσεων.

To Symposium επιτρέπει την 
παγκοσμιοποίηση της γνώσης σε 
απομακρυσμένους συμμετέχοντες, να 
μιλούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους, να έχουν audio conferencing 
καθώς μοιράζουν εφαρμογές και 
περιεχόμενα σε Intranets και Internet.

Leader or 
content expert in

Denver

ih

· . «a.

Symposium server 
with content

Symposium
delivers

up-to-the-minute 
information

London via 28 8 Kbps

a
Chicago via LAN

to your 
sales force

Boston via LAN

3.9.1. Αλληλοεπιδρώμενα Περιβάλλοντα

To Symposium χαρακτηρίζει ποικίλες μεθόδους αλληλεπίδρασης μεταξύ 
μεμονωμένων αλλά και ομαδικών χρηστών. Η ποικιλία της αλληλεπίδρασης προσφέρει 
μια καινοφανή ευελιξία και λειτουργικότητα μέσα σε ένα interface χρήστη. Οι 
οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν πολλές φόρμες αλληλεπίδρασης. Αυτές οι 
μέθοδοι περιλαμβάνουν:

• Live Structured, expert-led group sessions,
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• Free-form live group conferencing, meetings and events,
• Online breakout groups,
• Hands-on application labs,
• Role play,
• Self-directed content preview,
• Threaded discussion.

To Symposium 2.6 μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλες ομάδες μέχρι 100 χρήστες 
ταυτόχρονα σε μια ζωντανή αλληλεπίδραση, και γύρω στους 1.000 στην κατεύθυνση 
περιεχομένου μέσω του Symposium.

3.9.2. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης

Μόνο το Symposium ολοκληρώνει τις συνιστώσες ενός συστήματος διοίκησης 
σε μια συνολική λύση. Απομακρυσμένη εγγραφή και χαρακτηριστικά διαχείρισης 
συνεδρίασης επιτρέπουν τους συμμετέχοντες να φυλλομετρήσουν τα θέματα και το 
υλικό παρουσίασης. Οι επικεφαλείς και οι φιλοξενούμενοι παρουσιαστές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το Symposium για να σχεδιάσουν τα θέματα, να προσδιορίσουν τα 
δικαιώματα και να διανέμουν το υλικό πριν την online συνεδρίαση.

3.9.3. Εργαλεία Επικοινωνίας

Integrated Web-Based Audio Conferencing

To Symposium περιλαμβάνει ένα πλούσιο σύνολο εργαλείων, για να 
διευκολύνουν την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο με τους παρουσιαστές και 
άλλους συμμετέχοντες. Η λειτουργία του audio conferencing, που λειτουργεί πάνω σε 
μια απλή δικτυακή σύνδεση, επιτρέπει τους απομακρυσμένους χρήστες - στο γραφείο, 
στο σπίτι, στον δρόμο - να επικοινωνούν εύκολα, όπως ακριβώς σε ένα παραδοσιακό 
περιβάλλον.

Η ικανότητα διανομής υψηλής - ποιότητας, πολλών δρόμων audio conferencing 
μέσω του περιβάλλοντος του Symposium εξοικονομεί από τις επιχειρήσεις χιλιάδες 
δολάρια από εναλλακτικές τεχνολογίες audio conferencing.

Non-Verbal Communication Tools

To Symposium υποστηρίζει ποικίλα χαρακτηριστικά για επώνυμη ή ανώνυμη 
ανάδραση. Αυτές οι non-verbal συναρτήσεις επικοινωνίας είναι μέρος του Symposium 
και περιλαμβάνουν:
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• Ολοκληρωμένα text chat που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, 
επιτρέποντας τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν ανοιχτά με τους παρουσιαστές 
και τους άλλους παρευρισκόμενους, ή ιδιωτικά με τον επικεφαλή ή τον παρουσιαστή.

• Pull-down μενού παρέχοντας ανώνυμη ανάδραση στον επικεφαλή της συνεδρίασης
• Yes/No απαντήσεις για άμεσες απαντήσεις σε ερωτήσεις, ή σχόλια.
• Raise/lower hand για να ρωτούν και να απαντούν σε ερωτήσεις. Αυτό το 

χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια απάντηση σε polling ερωτήσεις.

Cost / Benefit Analysis

Live Classroom vs Symposium
Η εταιρία Centra έχει αναπτύξει ένα online αλληλοεπιδρώμενο εργαλείο για 

cost/benefit ανάλυση. Τα αποτελέσματα θα δείξουν πως το Symposium μπορεί να 
μειώσει σημαντικά τα κόστη, να μειώσει το κύκλο χρόνου, να βελτιώσει την εργασιακή 
παραγωγικότητα και να αυξήσει τα εισοδήματα.

3.9.4. Εργαλεία Συνεργασίας

To Symposium προσφέρει ένα περιεκτικό σύνολο από εργαλεία συνεργασίας. 
Αυτά τα εργαλεία υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος από μορφές περιεχομένου, όπως 
PowerPoint, Streaming video, εφαρμογές, έγγραφα, γραφικά, HTML σελίδες, και 
πολυμεσικές εφαρμογές.

• Integrated Application Sharing
• Just-in-Time (JIT) PowerPoint
• Shared Whiteboard
• Web Safari
• Streaming Video
• Survey/Evaluation Tool
• Text-Based Threaded Discussion

Παρακάτω δίνονται μερικές εικόνες από το περιβάλλον του Symposium.
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Εικόνα 3.9.1: Προσωπική Σελίδα Συμμετέχοντα

Αφότου έχει εισαχθεί στο Symposium ο χρήστης τότε βλέπει την δική του 
προσωπική σελίδα (βλέπε παραπάνω εικόνα).

Εικόνα 3.9.2: Rea! Time Multiway Audio
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Εικόνα 3.9.3: Live-Hands-On Application Sharing
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Εικόνα 3.9.4: Integrated Choreography

Ο επικεφαλής, που εμφανίζεται στην εικόνα 3.9.4 απάνω αριστερά στο κίτρινο 
πλαίσιο, έχει τον έλεγχο πάνω στην συνεδρίαση. Με το να δίνει ή να παίρνει το
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μικρόφωνο από ένα συμμετέχοντα, ο επικεφαλής ελέγχει την ικανότητα του χρήστη να 
αλληλεπιδρά με οποιονδήποτε άλλο.

3.9.5. Τεχνικές Προδιαγραφές

Ελάχιστες
Απαιτήςεις

Επικεφαλής & Συμμετέχοντας Symposium Server

Hardware • Pentium 90 MHz
• Windows 95/98 ή Windows NT 4.0
• 16 MB RAM
• 800 x 600 x 256 color display
• Speakers, microphone
• 30 MB ελεύθερο δίσκο συν

ελεύθερο χώρο για κάθε
περιεχόμενο που θα εισαχθεί

• Pentium 200MHz
• Windows NT 4.0 server
• 64 MB RAM
• 350 MB ελεύθερο δίσκο 

συν ελεύθερο χώρο για όλα 
τα περιεχόμενα

Web Software • Netscape Navigator/ Communicator 
3.01

• Microsoft Internet Explorer 3.02

• Συμπεριλαμβάνεται με το 
λογισμικό του Symposium 
server

Network
Connection

TCP/IP σύνδεση με περισσότερο από 
28.8 Kbps μόντεμ ή μια σύνδεση σε 
LAN

• TCP/IP σύνδεση σε intranet 
ή υψηλής ταχύτητας
σύνδεση με ένα μόντεμ

3.10. DataBeam Learning Server

To DataBeam Learning Server είναι μια σειρά από προσανατολισμένα εργαλεία 
για μάθηση από απόσταση. Το πλήρες πακέτο όπως το δίνει η εταιρία DataBeam έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά:

- παρέχει την ικανότητα να μεταφέρει πολύ γρήγορα καινούργιο υλικό και 
αποτελεσματικά σε κάποιο intranet, ή στο Internet,
παρέχει εύκολων ικανοτήτων μαθήματα για εκπαιδευτές ώστε να χτίσουν το 
πέρασμα στην εξ αποστάσεως μάθηση,
είναι μια πρακτική και αρκετά φθηνή λύση για την εκπαίδευση κατάλογο 
μαθημάτων,

- πραγματικού χρόνου μαθήματα με αλληλοεπιδρώμενα εργαλεία κέντρο 
συνδιάσκεψης για συγκεντρώσεις ομάδων,
εύκολο ηλεκτρονικό σύστημα αποστολής και παραλαβής υλικού καθώς 
επίσης και
δεσμούς για ολοκλήρωση του υλικού.
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Εικόνα 3.10.1: Ολοκλήρωση του DataBeam σε επιχειρησιακό περιβάλλον και Intranet

Η υπάρχουσα έκδοση του Learning Server (version 1.0) είναι μόνο για μεταφορά 
δεδομένων. Η επόμενη έκδοση όμως version 2.0 υποστηρίζει Η.323 audio και video. Το 
πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε σε Java για πιο λειτουργική αλληλεπίδραση. Η 
φανταστική τάξη υποστηρίζει κάθε είδους υπολογιστή, οι οποίοι χρησιμοποιούν τους πιο 
δημοφιλείς browsers που θα αναφέρουμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται επιπλέον λογισμικό. 
Οι μαθητές πολύ απλά συνδέονται στον DataBeam Learning Server site με τους browsers 
και οτιδήποτε χρειαστούν μεταφέρεται πολύ εύκολα στον υπολογιστή τους.

To audio καθώς και τα γραφικά μπορούν να αποθηκευτούν για μετέπειτα 
προσπέλαση. Οι μαθητές οι οποίοι έχουν χάσει κάποιο μάθημα ή θέλουν να ξαναδούν 
κάποιο υλικό που μοιράστηκε, μπορούν να πάνε στο site και να ξαναπαίξουν την 
παράδοση του μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο μπορούν και οι εκπαιδευτές να 
διορθώσουν τα μετέπειτα μαθήματά τους.

Δεν υπάρχει περιορισμός των φοιτητών σε μια τάξη. Οι δοκιμές όμως της 
DataBeam έχουν γίνει σε μια κλίμακα φοιτητών 50-60. Το πρόβλημα που 
παρουσιάστηκε δεν είναι στον server αλλά στο εύρος ζώνης του δικτύου.

3.10.1. Κατηγορίες Χρηστών στο DataBeam

Οι χρήστες στο σύστημα αυτό μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:

* Registrars. Οι Registrars δημιουργούν νέες εγγραφές από μαθητές και 
καθηγητές και μπορούν να εγγράψουν τους μαθητές στα μαθήματα. Δεν μπορούν
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να δημιουργήσουν νέα μαθήματα, νέες τάξεις, να προσθέσουν καθηγητές στα 
μαθήματα, ή να συμμετέχουν υπάρχουσες τάξεις.

* Students. Οι Students μπορούν να συμμετέχουν σε υπάρχουσες τάξεις που 
λειτουργούν την συγκεκριμένη περίοδο που επιθυμούν και μπορούν να 
εκτελέσουν διάφορες δραστηριότητες σε σχέση με την τάξη. Μπορούν να δούνε 
μια λίστα από μαθήματα, πληροφορίες του μαθήματος, εγγραφή στο μάθημα, 
προσπέλαση σε ασύγχρονα μέσα και "κατέβασμα'Ό των πληροφοριών που έχουν 
σταλεί από τον καθηγητή. Οι μαθητές δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέα 
μαθήματα, νέες τάξεις, ή να εγγραφούν σε μαθήματα.

* Instructions. Οι Instructors έχουν τις περισσότερες ικανότητες από τους 
υπόλοιπους χρήστες. Έχουν τη δύναμη να δημιουργούν νέα μαθήματα και τάξεις 
μέσα σε αυτά. Μπορούν επίσης να καταχωρήσουν μαθητές για μαθήματα τα 
οποία ελέγχουν. Οι καθηγητές είναι οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να 
καταχωρήσουν άλλους καθηγητές για ένα μάθημα που ελέγχουν. Μπορούν 
επίσης να προσθέσουν διδακτικό υλικό σε ένα μάθημα.

Σελίδες των τριών κατηγοριών χρηστών

Η σελίδα του Registrar περιλαμβάνει τέσσερα κύρια τμήματα:
• Student Accounts,
• Instructor Accounts,
• Registration By Course,
• Registration By Student.

Η σελίδα του Μαθητή περιλαμβάνει τρία κυρίως τμήματα:
• Attend Class
• Course Materials
• Registration and Course Catalog

Η σελίδα του Καθηγητή περιλαμβάνει δύο κυρίως τμήματα:
• Courses
• Classes

To Learning Server υποστηρίζει τους εξής servers:

Microsoft Web Servers
• IIS 1.0, 2.0, 3.0
• Ακόμη μπορεί να δουλέψει και με το IIS 4.0, αλλά υπάρχει πρόβλημα 

δυσλειτουργίας της εγκαταστάσεως.

Netscape Web Servers
• Fasttrack 2.x και
• Enterprise 2.x.
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Οποιοσδήποτε web server που υποστηρίζει CGI

Οι browsers που υποστηρίζονται από το Learning Server είναι:

Κάθε Java-εξουσιοδοτημένος browser μπορεί να δουλέψει. Οι ακόλουθοι είναι 
αποδεδειγμένοι ότι μπορούν να δουλέψουν:

• Microsoft Internet Explorer 3.x και πάνω
• Netscape Navigator 3.x και πάνω, αν και εκδόσεις 4.01 και 4.03 φαίνεται να 

έχουν προβλήματα στην εφαρμογή των εντολών
• Macintosh εκδόσεις browsers που υποστηρίζουν Java, καθώς και Solaris 

browsers.

Ακόμη το DataBeam Learning Server μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υπάρχον 
video conferencing, business TV, audio conferencing call services, και εξουσιοδοτημένες 
υπηρεσίες του Internet όπως η WebCentric audio conferencing υπηρεσία.

Η κοστολόγησή του είναι μικρότερη από αυτή των ισοδύναμων προγραμμάτων. 
Άδειες χρήσης δίνονται για 25, 50, 100 και 250 χρήστες. Υποστήριξη και τεχνική 
εκπαίδευση και εκπαιδευτικά πακέτα είναι επίσης διαθέσιμα.

3.10.2. Πρότυπα

Για ζωντανή, αλληλεπιδραστική εφαρμογή πάνω στο IP, τα πρότυπα που 
περιλαμβάνονται είναι Τ.120 (συνεργασία με δεδομένα) και Η.323 (audio και video 
συνεδρίαση). Αυτά τα πρότυπα, επικυρώνονται από τον Διεθνή Ένωση Τηλε7πκοινωνιών 
(ITU), υποστηρίζονται από την Microsoft, Intel, Cisco, MCI και πάνω από 100 άλλες 
εταιρείες που διανέμουν interactive προϊόντα και υπηρεσίες.

3.10.3. Χαρακτηριστικά

Η DataBeam ο επικεφαλής της αγοράς για real-time λογισμικό συνεργασίας, 
πρόσφατα παρουσίασε το DataBeam Learning Server για να καλύψει τις ανάγκες της 
απομακρυσμένης εκπαίδευσης καθώς και τις επιχειρησιακές επιμορφώσεις. Το σύστημα 
αυτό έχει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται από μια ζωντανή διδασκαλία:

• Σχεδίαση μαθήματος, κατάλογοι και καταχώρηση,
• Live virtual classrooms με πλήρες συλλογή interactive εργαλείων,
• Εύκολη ηλεκτρονική ταχυδρόμηση αρχείων και ανάκτηση,
• Χώροι αλληλεπίδρασης ομαδικών συνεδριάσεων (Breakout Sessions),
• Σύνδεσμοι για ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών υλικών.

120



Live Virtual Classrooms

To περιβάλλον αυτό είναι ένας απαραίτητος χώρος για αλληλεπίδραση και 
μάθηση. Τα εργαλεία που περιλαμβάνονται είναι:

• Electronic hand raising
• Εργαλεία σχεδίασης και κειμένου για σχόλια,
• Έλεγχος γραφικών από τον καθηγητή, με την ικανότητα να δώσει τον έλεγχο 

στους μαθητές,
• Real-time Q&A για άμεση ανάδραση και
• Πλούσιο σε χαρακτηριστικά chat.

Breakout Sessions

Οι μαθητές και οι καθηγητές χρησιμοποιούν τα Breakout Session area για 
συναντήσεις οποιαδήποτε στιγμή και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Οι Εκπαιδευτές το χρησιμοποιούν για:
• Συνεργασία στο περιεχόμενο του μαθήματος με τους άλλους εκπαιδευτές και 

σχεδιαστές,
• Για προβολή των πληροφοριών αποτίμησης,
• Για δημιουργία ηλεκτρονικών ωρών γραφείου.

Οι Μαθητές το χρησιμοποιούν για:
• Συνάντηση με εκπαιδευτές,
• Για ομαδικές εργασίες και ασκήσεις που δίνονται από τον εκπαιδευτή,
• Για συζήτηση μεταξύ των μαθητών.

Διαθέσιμα πρότυπα προϊόντα περιλαμβάνουν:
• Microsoft NetMeetng,
• Intel Proshare,
• DataBeam FarSite.

Διαθέσιμα Java applets περιλαμβάνουν:
• Application Sharing,
• Whiteboard,
• Text Chat.

3.11. Mallard™

To Mallard είναι ένα αλληλοεπιδρώμενο εργαλείο για το WWW. Το πρόγραμμα 
αυτό παρέχει το κατάλληλο ασφαλές περιβάλλον με το οποίο κάποιος μπορεί να 
οργανώσει online μαθήματα και να εξετάσει τους μαθητές μέσα από online τεστ με 
διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο και βαθμολόγηση. Οι απαντήσεις των φοιτητών σε
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αυτό το τεστ εκτιμώνται από έξυπνα προγράμματα βαθμολόγησης τα οποία όχι μόνο 
ελέγχουν την ορθότητα της απάντησης αλλά και εξηγούν γιατί δεν είναι σωστή. Επίσης 
έχουν άμεση αντίδραση του προγράμματος στις διαδικασίες που εκτελούν και γρήγορης 
προσπέλασης σε online βοήθεια. Για να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της βαθμολογικής 
διαδικασίας, η επικοινωνία client/server γίνεται μέσω των τυποποιημένων https 
πρωτοκόλλων.

Οι εκπαιδευτές έχουν ένα μεγάλο αριθμό από χρήσιμα εργαλεία που τους 
επιτρέπουν να διδάξουν πιο αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου και των 
λεπτομερειακών καταχωρήσεων των φοιτητών. Έτσι, η πρόοδος των φοιτητών μπορεί να 
παρατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η αρχική σελίδα, όπως εμφανίζεται στον 
μαθητή, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 3.11.1: Αρχική Σελίδα

Για τη βαθμολόγηση ο εκπαιδευτής μπορεί να εφαρμόσει διάφορα σενάρια, 
ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμεί. Όταν ο εκπαιδευτής βάζει διάφορα quiz δεν είναι 
απαραίτητο να συλλέξει και να ελέγξει την ορθότητα αυτών, αφού η διόρθωση γίνεται 
σε πραγματικό χρόνο καθώς και η βαθμολόγηση. Ακόμη, οι ερωτήσεις μπορεί να είναι 
με τυχαία σειρά, εάν θεωρηθεί απαραίτητο. Ως αποτέλεσμα, διαφορετικοί μαθητές 
μπορούν να τους δοθούν διαφορετικά quiz και σε έναν φοιτητή να δοθεί διαφορετικό 
quiz από αυτά που είχε τις προηγούμενες φορές. Ένα παράδειγμα των διαφόρων τύπων 
ερωτήσεων εμφανίζεται παρακάτω:
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Εικόνα 3.11.2: Τύποι Ερωτήσεων

Στην παραπάνω εικόνα ξεχωρίζουν οι διάφοροι τύποι ερωτήσεων τους οποίους 
μπορεί να επιλέξει ο μαθητής. Έτσι έχουμε ερωτήσεις τύπου True/False, Multiple 
Choice, Μ of n Choice Question Type, Blank Question, Multiple Blank Question, List 
Question, the Arith Question Type, και Linking an Excel Worksheet to a Quiz.

To Mallard μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με τον 
τρόπο που θέλει ο καθηγητής που θα διδάξει το μάθημα. Είτε ως εργαλείο για 
εκπαίδευση εξ αποστάσεως, είτε ως βοηθητικό εργαλείο για τον κλασσικό τρόπο 
διδασκαλίας. Τα σχόλια των σπουδαστών που χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα αυτό είναι 
πολύ ικανοποιητικά.

Οι μαθητές μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή τους βαθμούς τους από τις 
επιδόσεις τους στα quiz. Επιπλέον υπάρχει μία ιδιαιτερότητα στον τρόπο βαθμολόγησης 
για να μπορεί να ξεχωρίζει, αν η εξέταση έγινε καθυστερημένα (οπότε θα είναι με 
κόκκινο χρώμα), ή θα είναι με πράσινο χρώμα εάν έχει διορθωθεί έπειτα από τον 
υπεύθυνο του μαθήματος και δεν έχει μπει αυτόματα από το σύστημα. Οι βαθμοί 
καταχωρούνται αυτόματα κάθε φορά που δίνει κάποιος ένα τεστ και επιπλέον 
επισημάνονται οι φορές που επαναλαμβάνει κάποιος αυτό το τεστ. Ο εκπαιδευτής μπορεί 
να στείλει μήνυμα στον φοιτητή κάνοντας κλικ πάνω στο login του ή αν κάνει κλικ στο 
όνομά του μπορεί να δει τη λίστα με τους βαθμούς του στα quiz, καθώς και σε πιο 
λεπτομερείς εγγραφές που έχουν σχέση.
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Οι βαθμοί στο πρόγραμμα μπορούν να μεταφερθούν πολύ εύκολα στο EXCEL. 
Ακόμη στατιστικές εντολές καθώς και ιστογράμματα μπορούν πολύ εύκολα να 
υλοποιηθούν δίνοντας μία άλλη εικόνα της κατάστασης των φοιτητών. Το περιβάλλον 
από όπου ο μαθητής επιλέγει το μάθημα που θα παρακολουθήσει παρουσιάζεται στην 
παρακάτω εικόνα:

*4* Netscape [Mallard Mallard Course Demo]
Fie £o Bookmarks Options Birectoy Wrtdow yelp

WC1E3

0 Mallard * Mallard Course Done
y38F Mallard Covvn eht ® 1995- 1 998

t

db

Lessons

Introduction to Mallard f«
Economics 300 t

a

Italian 101 f

13 «Web Quiz: Sports 100%1 

Introduction to Computer Engineering

Some Simple Question Types (Quizzes)

Mallard Copyr,ght<l>I995-l99S
Course Material Copyright All Demo material is protected by coorripht Click here lor complete informatio

Lmd Document Done

Εικόνα 3.11.3: Περιβάλλον Επιλογής Μαθημάτων

3.11.1. Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

Για την ανάπτυξη του Mallard οικονομικά συνέβαλλαν οι ακόλουθοι οργανισμοί 
και εταιρείες:

• Πανεπιστήμιο του Illinois μέσω του Advanced Learning Technologies in Higher 
Education Program

• Sloan Center for Asynchronous Learning Environments (SCALE)
• To Department of Electrical and Computer Engineering στο Πανεπιστήμιο του 

Illinois at Urbana - Champaign
• Hewlett-Packard
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3.11.2. Χαρακτηριστικά του Mallard

To Mallard WebQuiz Gradebook

To Mallard εξουσιοδοτεί τον καθηγητή να θέσει online κουΐζ στους μαθητές. Οι 
μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις και το Mallard αξιολογεί και βαθμολογεί τις 
απαντήσεις. Κάθε στιγμή που διανέμεται ένα κουΐζ, αποφασίζεται και το είδος της 
βαθμολογίας που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την πολιτική βαθμολόγησης που 
επικρατεί στο μάθημα. Για περιπτώσεις όπου μια βαθμολογία παραμείνει 
ανεπεξέργαστη, τότε μπορεί να ελαττωθεί κατά 8% για καθυστέρηση δύο ημερών.

Η εικόνα των μαθητών για τις βαθμολογίες στα τεστ

Οι μαθητές μπορούν να δουν τις βαθμολογίες τους ανά πάσα στιγμή:
• Οι καθυστερημένες βαθμολογίες είναι με κόκκινο.
• Η βαθμολογία στο Mallard είναι με πράσινο χρώμα εάν έχει τροποποιηθεί από 

τον διευθύνοντα του μαθήματος.

Η εικόνα που έχουν οι καθηγητές για το WebQuiz Gradebook

Οι καθηγητές όταν θέλουν να δουν τις βαθμολογίες στις εργασίες καταφεύγουν 
στο GradeBook. Αυτό το GradeBook μοιάζει πολύ με το παραδοσιακό μπλοκάκι που 
έχουν οι καθηγητές και κρατούν τις βαθμολογίες. Κρατούν τα ονόματα των μαθητών και 
τα login τους τα οποία είναι με αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο, ονόματα των 
τεστ και η αντίστοιχη βαθμολογία που πήραν. Υπάρχουν πάντως ένα πλήθος διαφορών:

• Οι βαθμοί εδώ (στο WebQuiz Gradebook) καταχωρούνται αυτόματα - την ώρα 
που ο μαθητής συμμετέχει σε ένα τεστ. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο ο 
καθηγητής έχει ανά λεπτό την πρόοδο των μαθητών. Έχοντας μελετήσει 
νωρίτερα ο καθηγητής το GradeBook μπορεί να γνωρίζει ποια θέματα 
δυσκολεύουν του μαθητές και να εστιάσει έτσι περισσότερο.

• Οι καθυστερημένες βαθμολογίες εμφανίζονται με κόκκινο.
• Ένας βαθμός στο Mallard μπορεί να καταχωρηθεί και με το "χέρι". Τότε το 

αποτέλεσμα εμφανίζεται με πράσινο. Επίσης, το κουτί στο οποίο μπαίνει η 
βαθμολογία παίρνει διάφορες διαβαθμίσεις του γκρι ανάλογα με το αν το 
συγκεκριμένο τεστ το έχουν επαναλάβει πολλές φορές πολλοί μαθητές. Αυτό 
αποτελεί δείκτη ότι χρειάζεται να γίνει κάποια συζήτηση με τους μαθητές. 
Επιπλέον εάν στο GradeBook εμφανίζεται μια μαύρη γραμμή τότε σημαίνει ότι 
ένας μαθητής έχει σοβαρές δυσκολίες και πρέπει να γίνει μια συνάντηση 
πρόσωπο με πρόσωπο.

• Ο καθηγητής επιλέγει ποιες βαθμολογίες θα μπορούν να δουν οι μαθητές (ή να 
εκτυπώσουν).

• Επίσης μπορεί να κάνει κλικ στο login ενός μαθητή και να του στείλει e-mail.
• Επιπλέον μπορεί κάνοντας κλικ στο login του να δει όλους τους βαθμούς του 

μαθητή. Συνεπώς έχει προσπέλαση σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχικά δείξαμε τον τρόπο που καταχωρούνται οι βαθμοί και τη δυνατότητα που 
έχει ο καθηγητής ώστε να πάρει λεπτομερείς πληροφορίες για τους βαθμούς μιας τάξης ή

125



ενός μαθητή. Επίσης μπορεί να ακολουθηθεί η πολιτική βαθμολόγησης να κρατείται η 
βαθμολογία και η ημερομηνία σε εκείνες που έχουν απαντηθεί. Με αυτόν τον τρόπο 
μπορεί ο μαθητής να απαντήσει το πρώτο μέρος τον απαντήσεων τη Δευτέρα, το δεύτερο 
την Τρίτη το πρωί, και το τρίτο μέρος την Πέμπτη το απόγευμα. To gradebook θα δείξει 
τη χρονική στιγμή που ο μαθητής έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε ένα από τα 
τρία μέρη. Μια άλλη πολιτική βαθμολόγησης θα επέτρεπε τη βαθμολογία στο τεστ μετά 
την ολοκλήρωση και των τριών μερών. Σε αυτή την περίπτωση θα φαίνονται οι χρονικές 
στιγμές όλων των ερωτήσεων.

To Mallard Course Gradebook

To Mallard Course Gradebook αντικαθιστά το παραδοσιακό χαρτί και στυλό. Οι 
βαθμοί στα μαθήματα καταχωρούνται με το "χέρι" και είναι στην συνέχεια διαθέσιμοι 
για να τους δούνε οι μαθητές. Φυσικά, το Mallard quiz grades μπορούν αυτόματα να 
συνεργαστούν με το Course Gradebook είτε ως ανεξάρτητοι βαθμοί είτε συγχωνευμένοι 
με άλλους βαθμούς (όχι μόνο από τα τεστ). To Mallard Course Gradebook μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε μάθημα παρόλο που μπορεί να μην χρησιμοποιεί 
Mallard quizzing ή άλλα εργαλεία.

Σκοπιά των μαθητών των βαθμολογιών των μαθημάτων

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τους μαθητές όταν χρησιμοποιούν το 
Mallard Course Gradebook:

• Εξαιτίας του ότι οι βαθμοί βρίσκονται στο web, οι μαθητές μπορούν να τους 
δούνε ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε.

• Οι μαθητές στην πραγματικότητα μπορούν να δούνε τις βαθμολογίες τους και 
οποιεσδήποτε ανακρίβειες υπάρχουν (π.χ. κάποιοι βαθμοί μπορεί να μην έχουν 
καταχωρηθεί ή να έχουν καταχωρηθεί λάθος).

• Ασφαλή προσπέλαση με τη χρήση passwords και https πρωτοκόλλων. Οι 
εκπαιδευόμενοι μπορούν να εμφανίσουν μόνο τους δικούς τους βαθμούς και δεν 
απαιτείται έτσι αριθμός αναγνώρισης μια και έχουν μπει με το δικό τους κωδικό.

• Μπορούν επίσης να πάρουν διάφορα στατιστικά στοιχεία.
• Οι τελικοί βαθμοί επίσης είναι διαθέσιμοι, ακόμη και όταν ο μαθητής έχει 

διακόψει. Δεν απαιτείται να στείλει e-mail στον καθηγητή ή να περιμένει 
βδομάδες για να φτάσει η βαθμολογία μέσω ταχυδρομείου.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

Πρόσθετα χαρακτηριστικά κάνουν το Mallard Course Gradebook ένα πλήρες 
εργαλείο διαχείρισης βαθμολογιών:

• Ο διευθύνοντας του μαθήματος έχει τον πλήρη έλεγχο πάνω σε συγγενικής αξίας 
εργασίες.

• Οι Χειροκίνητες βαθμολογίες που εισέρχονται μπορούν να διαβαθμιστούν.
• Οι χαμηλότερες βαθμολογίες μπορούν να αποσταλούν για τελικό υπολογισμό.
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• Ον βαθμοί από τα τεστ καθώς και αυτοί που καταχωρούνται με το χέρι μπορούν 
να συγχωνευτούν ακόμη και στην ίδια εργασία.

• Οι βαθμοί από το Mallard μπορούν εύκολα να περαστούν στο EXCEL.
• Οι μαθητές που εργάζονται μαζί μπορούν να προσδιοριστούν σε ένα γκρουπ. Ο 

καθηγητής τότε εισάγει βαθμολογία για ολόκληρο το γκρουπ.
• Ο τρόπος καταχώρησης βαθμολογίας στο gradebook μπορεί εύκολα να 

τροποποιηθεί.
• Στατιστικές αναλύσεις μπορούν να επιτευχθούν όταν αυτό γίνει επιθυμητό από 

τον διευθύνοντα του μαθήματος. Είναι επίσης πιθανόν να εξαιρεθούν κάποιοι 
μαθητές από τους στατιστικούς υπολογισμούς (π.χ. όταν έχουν χάσει κάποιες 
εξετάσεις).

• Ιστογράμματα επίσης μπορούν πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθούν.

To Hardware και το Software που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

Κάποιος Web Browser όπως ο Netscape 3.x και μεγαλύτερος, ή ο Microsoft 
Internet Explorer 3.x και μεγαλύτερος.

Οι απαιτήσεις στον server είναι οι ακόλουθες:

Λειτουργικό Σύστημα:
• UNIX

- ΑΙΧ4
- HP-UX 10 
-IRIX 6

SPARC Solaris 2.5.x & 2.6.x

Λογισμικό:
• Netscape Enterprise Server 3.x, Netscape Fast Track Server 3.x, ή Apache το 

θ7ΐοίο θα τρέχει SSL
• Server Certificate from a Certification Authority
• Perl 5.002 ή μεγαλύτερο (συστήνεται 5.004)
• Revision Control System (RCS)

Μερικά παραδείγματα από τα συστήματα που χρησιμοποίησαν γνωστά πανεπιστήμια 
είναι:

Solaris 2.5.x &2.6.Χ

University of Illinois Champaign Urbana: Educational Technologies Board

Hardware
Sun UltraSPARC 
6 x 248 MHz Processors

127



1,536 MB RAM 
30 GB Raid 

Software
Solaris 2.5
Netscape Enterprise Server 3.0 
Verisign Server Certificate 
Perl 5.003 
RCS 5.7

HP-UX 11

University of Illinois Champaign Urbana : Electrical and Computer Engineering 
Department

Hardware
HP 9000/K200 
128 MB RAM
2.7 GB HD 

Software
HP-UX 11
Netscape Enterprise Server 3.0 
Verisign Server Certificate 
Perl 5.003 
RCS 5.7

AIX 4.x

University of Illinois at Chicago : Academic Computing

Hardware
IBM RS6000/J50 
512 Megs of RAM 

Software
AIX 4 
Apache
Verisign Server Certificate 
Perl 5.003 
RCS 5.7

IRIX 6.x

Iowa State University: Electrical and Computer Engineering Department

Hardware
SGI: Indigo 2 
1 100 MHz IP22 Processor
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192 MB RAM
1.7 GB HD 

Software
IRIX 6.2
Netscape Enterprise Server 3.0 
Verisign Server Certificate 
Perl 5.004

Κόστος

Η αμοιβή για την άδεια too Mallard είναι η ακόλουθη:

1. Single Server / Limited User License
2. Single Server / Unlimited User License
3. Site License / Multiple Server Unlimited User

Η πρώτη μορφή ετήσιας άδειας επιτρέπει την εγκατάσταση του Mallard σε έναν 
μόνο server. Ο συνολικός αριθμός accounts σε όλα τα μαθήματα περιορίζονται με 
κάποια κλίμακα.

50 χρήστες μέγιστο $ 100.00 
100 χρήστες μέγιστο $200.00 
200 χρήστες μέγιστο $400.00 
300 χρήστες μέγιστο $600.00 
400 χρήστες μέγιστο $800.00

Η δεύτερη μορφή ετήσιας άδειας επιτρέπει την εγκατάσταση του Mallard σε ένα 
μόνο server αλλά ο συνολικός αριθμός των χρηστών μπορεί να είναι απεριόριστος. Το 
κόστος είναι $1,000.

Η Τρίτη μορφή ετήσιας άδειας επιτρέπει την εγκατάσταση του Mallard σε 
οποιονδήποτε αριθμό servers σε ένα μόνο ίδρυμα. Ο συνολικός αριθμός των χρηστών 
μπορεί επίσης να είναι απεριόριστος. Το κόστος είναι $5,000.

Όλες οι εκπαιδευτικές άδειες περιλαμβάνουν e-mail υποστήριξη με έναν κύριο 
τεχνικό για επικοινωνία.

Η άδεια του Mallard μπορεί να αναβαθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή για μια 
επιπλέον αμοιβή $50 συν επίσης κάποια αναλογία που σχετίζεται με τον αριθμό των 
ημερών που έχουμε στην κατοχή μας την προηγούμενη άδεια. Έτσι, εάν κάποιος 
αγοράσει την πρώτη μορφή άδειας του Mallard στις 15 Ιουνίου με ένα όριο 200 
χρηστών, τότε για να το αναβαθμίσει στην ίδια μορφή αλλά για 400 χρήστες στις 5 
Νοεμβρίου θα πρέπει να πληρώσει για τις 222 μέρες από τότε που πήρε την άδεια, 
222/365 * $400 = $243, συν $50 διαχειριστικά έξοδα.
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3.12. LearnLincΤΜ

To LearnLinc I-Net w/Audio είναι ένα ισχυρό online εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
το θ7ΐοίο προσφέρει μια αρκετά περιεκτική φανταστική τάξη. Σχεδιάστηκε να μεταφέρει 
πληροφορίες για εκπαίδευση μέσω του Internet, συνεργαζόμενων intranets 
χρησιμοποιώντας μια απλή τηλεφωνική γραμμή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον 
τομέα του audio conferencing, των πολυμέσων και στον έλεγχο μαθημάτων πάνω στο 
web, καθώς και στη διανομή εφαρμογών και πολλών άλλων χαρακτηριστικών για 
συνεταιρισμούς και πανε7πστήμια, 07ΐου χρειάζονται την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή ή 
την διευκόλυνση της online μάθησης.

Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα συγχρονισμένο web browser 
για να διανείμει το περιεχόμενο 7ΐου είναι βασισμένο στο web, και έχει αντιστραφεί από 
άλλα νόμιμα πολυμεσικά μέσα, slides στο MS PowerPoint, ή υπάρχον περιεχόμενο σε 
HTML. Δημιουργώντας με αυτό το πρόγραμμα, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής μιας 
πραγματικής τάξης, με έλεγχο του περιεχομένου και στον εκπαιδευτή και στον φοιτητή 
εκεί που πρέπει, συντονισμό της τάξης, 7ΐολυμεσική αλληλε7ΐίδραση, εξακρίβωση του 
φοιτητή και προπάντων αυτοέλεγχό μενη μάθηση σε ένα απλό στη χρήση περιβάλλον. Οι 
μαθητές μπορούν να σηκώσουν το χέρι τους ηλεκτρονικά, και να πάρουν την άδεια από 
τον υπεύθυνο, και να ακουστούν α7ΐό όλη την τάξη καθ’ όλη την διάρκεια της ομιλίας 
τους.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έχει το πρόγραμμα αυτό είναι η δυνατότητα να 
τρέχουν εφαρμογές και να είναι ορατές από όλη την τάξη, γεγονός που βοηθάει στην 
μάθηση λογισμικού online.

Application Sharing

Το χαρακτηριστικό του διαμοιράσματος εφαρμογής μέσω του LearnLinc I-Net 
w/Audio, ε7τιτρέπει στους καθηγητές ή τους μαθητές να κατα7ηάνονται με εφαρμογές 
λογισμικού όπως το Microsoft Excel ή ακόμη προσωπικές εφαρμογές, και να 
μοιράζονται το ποντίκι και τον έλεγχο του πληκτρολογίου με ολόκληρη την τάξη. Το 
διαμοίρασμα εφαρμογής είναι αρκετά σημαντικό για πλήρη αλληλοε7πδρώμενα 
εκπαιδευτικά μαθήματα, 07ΐου οι εκπαιδευτές χρειάζεται να ε7πτελέσουν εφαρμογές και 
να μοιραστούν τον έλεγχο με τους μαθητές.

Εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα

Η μάθηση αλληλοε7ηδρώμενου λογισμικού ενισχύεται από το Application 
Sharing
Για τη διδασκαλία του καθηγητή η χρήση Συγχρονισμένου Πολυμεσικού 
Περιεχομένου έχει ως α7ΐοτέλεσμα τη μεγάλη συμπληρωματική αξία για τους 
μαθητές.
Βοήθεια σημαντική στην τάξη παρέχει και το Sharing Whiteboard για 
ανακοινώσεις και σχόλια.
Συνεχής πληροφόρηση των καθηγητών για την πρόοδο των σπουδαστών
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Οι εκπαιδευτές μπορούν να κοιτάξουν σε οποιαδήποτε οθόνη υπολογιστή των 
σπουδαστών για να προσφέρουν βοήθεια ρίχνοντας μια ματιά.
Η αλληλοεπίδραση ενισχύεται με τη χρήση του χώρου συζητήσεων στον 
υπολογιστή για την καλύτερη επικοινωνία της τάξης.
Προστασία με password για την καλύτερη ασφάλεια των χρηστών.
Οι εκπαιδευτές μπορούν να πιστοποιήσουν την πρόοδο των φοιτητών με την 
επιλογή ερωτήσεων χρησιμοποιώντας το Question & Answer Application.

3.12.1. Γενικά Πλεονεκτήματα

Φέρνει σε επαφή τους μαθητές με τους καθηγητές.
Μειώνει τους προϋπολογισμούς εκπαίδευσης.
Εξαλείφει τον χρόνο μετακίνησης.
Κρατάει τους υπαλλήλους στο site και στις θέσεις εργασίας τους.
Προσφέρει συνεχή εκπαίδευση σε διασκορπισμένο γεωγραφικά ακροατήριο.
Μειώνει την ανάγκη για επανεκπαίδευση.

- Ένα σύστημα για τα προγράμματα στον υπολογιστή και το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο.

To LeamLinc υποστηρίζει και τους δύο browsers: Internet Explorer & Netscape 
Navigator. Τα μαθήματα στο LeamLinc μπορούν να δημιουργηθούν με την σύνθετη 
χρήση των πακέτων συγγραφής, όπως το Macromedia Authorware ή το Asymetrix 
Toolbook, ή να μετατραπεί εύκολα από κάποια παρουσίαση στο Microsoft PowerPoint. 
Οι παρουσιάσεις στο PowerPoint μπορούν να μετατραπούν σε συμπιεσμένες 
παρουσιάσεις στο web με τη χρήση του PointPlus από την Net-Scene. Εάν υπάρχει υλικό 
για μαθήματα έτοιμο για εκπαίδευση στο web, το LeamLinc I-Net w/Audio μπορεί να 
δώσει μεγαλύτερη αξία προσφέροντας αυτό το υλικό με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή 
σε πραγματικό χρόνο.

3.12.2. Χαρακτηριστικά του LeamLinc

To LeamLinc διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές.

To LeamLinc LAN/WAN συνδυάζει video-conferencing μέσα στο μοντέλο της 
νοητής τάξης ώστε να επιτρέπει στους μαθητές να βλέπουν τον καθηγητή τους. Το 
LeamLinc I-Net w/Audio επιτρέπει τη διαμοίραση εφαρμογών που έχουν ήχο, όχι όμως 
την παρακολούθηση μέσω video. To LeamLinc I-Net είναι επίσης διαθέσιμο χωρίς την 
ολοκλήρωση του ήχου και των συστημάτων του video-conferencing. To LeamLinc 
Quick Start πρόγραμμα στοιχίζει μόνο $5,000 και περιλαμβάνει ένα πακέτο από 
λογισμικά και υπηρεσίες για να κάνουν την πρώτη φανταστική τάξη με επιτυχία. 
Ολοκληρώνεται με τα πιο δημοφιλή Computer Managed Instruction Systems (CMIs) για 
να επιτρέψει την τάξη να τροχοδρομηθεί και να διοικηθεί.
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Το πρόγραμμα αυτό ενσωματώνει τα στάνταρτ εργαλεία του εμπορίου, όπως το 
OnLive! Audioconferencing και MS NetMeeting application sharing. Τα εμπορικά 
στάνταρτ όπως το G.723.1, Η.263, Η.323, Τ.120, TCP/IP, HTTP, IP Multicast, ODBC 
και άλλα υποστηρίζονται για να παρέχουν ολοκλήρωση σε υπάρχοντες IT υποδομές.

Υποστηρίζει δύο δρόμων φωνητική επικοινωνία για να υπάρχει καλύτερη 
προσομοίωση της τάξης. To Floor Control επιτρέπει στον εκπαιδευτή να έχει την λίστα 
των φοιτητών που έχουν «σηκώσει» το χέρι τους και να επιλέξει αυτόν που θέλει. Έχει 
επίσης την δυνατότητα αποστολής ιδιωτικών μηνυμάτων προς τον καθηγητή.

Συνεπώς τα τμήματα του LeamLinc που το καθιστούν ένα ισχυρό πακέτο για 
τηλε-εκπαίδευση είναι τα εξής:

Floor Control.
Synchronized Web Browser.
Application Sharing (για διδασκαλία λογισμικού online).
Question & Answer Sharing.
Text Chat.
Shared Whiteboard.
Feedback (για την πρόοδο των φοιτητών).
Glimpse (για πλήρες πλάνο του κάθε φοιτητή).

Παραδείγματα εφαρμογής του LeamLinc είναι η εταιρία Chrysler, to Berean 
University, καθώς και το WIFI Interactive Information Center στο Graz της Αυστρίας.

Βιομηχανική Συμβατότητα

To LeamLinc συνεχώς αναβαθμίζεται με τις πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες 
εκπαίδευσης, όπως το multicasting videoconferencing για αποτελεσματική 
χρήση του εύρους ζώνης.

To Leamlinc χρησιμοποιεί ετοιμοπαράδοτες συνιστώσες εύκολα διαθέσιμες 
στις επιχειρήσεις και στα ακαδημαϊκά προγράμματα.

To LeamLinc υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία μορφών μαθημάτων 
συμπεριλαμβανομένου Macromedia Authorware, Asymetrix ToolBook, 
Microsoft PowerPoint, HTML, και Whiteboard για εύκολη μετατροπή του 
υπάρχοντος υλικού σε online μάθημα.

To LeamLinc ολοκληρώνεται με το πιο δημοφιλές Computer Managed 
Instruction Systems (CMIs) ώστε να επιτρέψει την τάξη να καταχωρηθεί και 
να διοικηθεί κατάλληλα.

To LeamLinc ενσωματώνει εργαλεία βιομηχανικών στάνταρτ όπως το 
OnLive! Audioconferencing και MS NetMeeting application sharing.
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Χαρακτηριστικά του LearnLinc

To LearnLinc ήταν το πρώτο ζωντανό εκπαιδευτικό περιβάλλον τάξης το 
οποίο υποστήριζε πολυμεσικές εφαρμογές, επιτρέποντας CBT ποιότητα 
συγχρονισμένου περιεχομένου.

To LearnLinc έχει ένα απλό interface χρήστη επιτρέποντας τον καθηγητή να 
σχηματίσει τα χαρακτηριστικά και την παρουσίαση του υλικού προς τους 
μαθητές, προσθέτοντας νέα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα.

To LearnLinc υποστηρίζει δύο δρόμων ήχο επιτρέποντας τον καθηγητή να 
συνδιαλέγεται πιο φυσικά με τοη μαθητή.

To Floor Control του LearnLinc καταγράφει τα ονόματα των μαθητών 
αλφαβητικά, ή με τη σειρά που ζητούν το λόγο, επιτρέποντας στον καθηγητή 
να επιλέξει τους μαθητές εύκολα για να επικοινωνήσει.

To Synchronized Web Browser του LearnLinc υποστηρίζει πλήρη 
λειτουργικότητα, περιλαμβάνοντας εξερεύνηση προς τα μπροστά αλλά και 
προς τα πίσω, αυτόματη εξερεύνηση URL και αγαπημένα.

To Leamlinc Application sharing επιτρέπει εμπειρία εκπαίδευσης στα 
προγράμματα με πλήρη αλληλοεπίδραση.

To Question & Answer του LearnLinc καθιστά ικανούς τους καθηγητές να 
γράψουν και να προωθήσουν ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους κατά τη 
διάρκεια της παρακολούθησης.

- To Text Chat του LearnLinc επιτρέπει ιδιωτικά μηνύματα να αποστέλλονται 
από τον καθηγητή στους μαθητές.

To Shared Whiteboard επιτρέπει στα αρχεία και τις εικόνες να θεωρούνται ως 
αντικείμενα.

- To Feedback δίνει στον καθηγητή την ευελιξία για καταχώρηση της προόδου 
των μαθητών.

To Glimpse επιτρέπει στον καθηγητή να δει την εικόνα του μαθητή και να 
ελέγξει την πρόοδό του.

Είναι πλέον φανερό ότι το LearnLinc συνδυάζει:
• Εκπαίδευση επικεντρωμένη στον μαθητή,
• Προσπέλαση στον καθηγητή / αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους,
• Σύγχρονη και Ασύγχρονη εκπαίδευση,
• Διαχείριση των διαφόρων τμημάτων των μαθημάτων,
• Ευκολία στην συγγραφή με το συνδυασμό λειτουργιών από το ToolBook και το 

Authorware.
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Instructor

Οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τον καθηγητή τους στο παράθυρο του βίντεο. 
Στο δεξί μέρος μπορεί να δει κάποιος το βιβλίο περιεχομένων, το οποίο περιέχει όλα τα 
πολυμεσικά περιεχόμενα του μαθήματος. Είναι επίσης δυνατόν να δει κανείς το πλαίσιο 
διοίκησης του συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει μια μπάρα καθώς και το πλαίσιο του 
floor control manager, το οποίο περιέχει εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιεί ο μαθητής 
κατά την διάρκεια του μαθήματος. Το παράθυρο αυτό με όλα τα πλαίσια όπως φαίνονται 
από την μεριά του μαθητή δίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 3.12.1: Άποψη του Καθηγητή από την μεριά του Μαθητή

System Manager

Στην κορυφή της οθόνης στην παρακάτω εικόνα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία 
εργαλείων τα οποία οι καθηγητές και μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για να 
καταπιάνονται με τις εφαρμογές, να βλέπουν τα περιεχόμενα των βιβλίων και τις 
πολυμεσικές παρουσιάσεις και να απολαμβάνουν τη ζωντανή σύνδεση και την 
αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Οι μαθητές έχουν εργαλεία που τους 
επιτρέπουν να βλέπουν το διδακτικό υλικό, να συμμετέχουν ζωντανά και να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να καταπιάνονται με τις εφαρμογές που είναι 
καταχωρημένες στο LeamLinc.

Οι καθηγητές έχουν όλα τα εργαλεία που διαθέτουν οι μαθητές, καθώς επίσης και 
την ικανότητα να σχεδιάζουν και να συντάσσουν τις συνεδριάσεις. Οι συγγραφείς και οι 
διαχειριστές έχουν πρόσθετα εργαλεία που τους επιτρέπουν να εργάζονται με άλλα 
συγγραφικά εργαλεία, όπως το ToolBook, και ποικίλες πολυμεσικές εφαρμογές,

134



εκπληρώνοντας τα καθήκοντα του συστήματος διαχείρισης. Στην παρακάτω εικόνα 
παρουσιάζονται όλα τα προαναφερθέντα εργαλεία.

Εικόνα 3.12.2: System Manager

Course Content

Στο δεξί μέρος της οθόνης στην παρακάτω εικόνα είναι εμφανές το περιεχόμενο 
ενός βιβλίου. To Course Content, ή courseware, μπορεί να είναι τόσο απλό όπως μια 
σειρά από σελίδες κειμένου ή αρκετά πολύπλοκο. Μπορούμε να προσθέσουμε γραφικά, 
audio clips, και video clips, ώστε να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον, και να συμβάλει 
στην άμεση και καλύτερη αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές.

Είναι επίσης δυνατόν το υλικό να μοιράζεται στους υπολογιστές των 
συμμετεχόντων στην αρχή της συνεδρίασης και να καταπιάνονται με αυτό (να το 
μελετούν κλπ.) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
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Εικόνα 3.12.3: Course Content

Floor Control

To LeamLinc σχεδιάστηκε κυρίως για να συνδυάσει το καλύτερο μέρος της 
εκπαίδευσης που καθοδηγούταν από τον καθηγητή, και της εκπαίδευσης, η οποία είναι 
επικεντρωμένη στον μαθητή, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ πιο αποτελεσματικό 
εργαλείο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι το LeamLinc επιτρέπει τους 
μαθητές να επικοινωνούν ζωντανά μεταξύ τους αλλά και με τον καθηγητή τους.

Στην πραγματικότητα, μπορεί κανείς να δει με αυτό το εργαλείο ποιος μαθητής 
"έχει σηκώσει το χέρι του" για να πάρει τον λόγο. Για να μπορέσει κάποιος να ρωτήσει 
κάτι ή να εκφέρει ένα σχόλιο πρέπει να πάρει το floor control (βλέπε Εικόνα 3.12.4).
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Εικόνα 3.12.4: Floor Control

Student Introduction

Καθώς ο καθηγητής δίνει το floor control σε κάποιον μαθητή αυτός μπορεί πλέον 
να μιλάει σε ολόκληρη την τάξη.

Εικόνα 3.12.5: Student Introduction
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Συνεπώς για να πάρει κάποιος το λόγο αρκεί να δώσει το σύνθημα στον 
καθηγητή του και αυτός μετά θα του απευθύνει το λόγο (βλέττε Εικόνα 3.12.5).

Sticky Note

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μπορεί ο μαθητής να κρατάει σημειώσεις οι 
οποίες να τοποθετηθούν στα περιεχόμενα του βιβλίου. Σώζοντας τις σημειώσεις στο 
βιβλίο μπορούμε να τις ανακαλέσουμε αργότερα και να τις μελετήσουμε (βλέπε Εικόνα 
3.12.6).

Εικόνα 3.12.6: Sticky Note

Share Agent

To Share Agent σχεδιάστηκε για ειδικές εφαρμογές. Η τωρινή έκδοση του 
LearnLinc περιέχει το Share Agent για ToolBook, Authorware, LeamLinv Whiteboard, 
και LearnLinc Q&A.

Ειδικότερα το Share Agent δείχνει τις δραστηριότητες του χρήστη εκείνου που 
έχει στην κατοχή του το floor control σε μια εφαρμογή που τη μοιράζονται όλοι στην 
τάξη.

Συνεπώς ο κάτοχος του floor control μπορεί να περιπλανιέται στα πολυμεσικά 
περιεχόμενα, να μετακινεί έναν μοιραζόμενο δείκτη, να επισημαίνει ένα σημαντικό 
κείμενο, ακόμη και να ξεκινάει ένα πολυμεσικό περιεχόμενο σε κάποιο μάθημα και όλες 
αυτές οι δράσεις να φαίνονται σε πραγματικό χρόνο από κάθε μηχάνημα των 
συμμετεχόντων (βλέπε Εικόνα 3.12.7).
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Κατά την καθοδήγηση της τάξης μέσα από τα περιεχόμενα του μαθήματος, ο 
καθηγητής μπορεί να ξεκινάει και άλλες εφαρμογές για να βοηθήσει την εκπαιδευτική 
διαδικασία χρησιμοποιώντας το LeamLinc application browser. Για τον λόγο αυτόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάποιος browser, όπως ο Netscape για να βοηθηθεί αυτή η 
διαδικασία.

Whiteboard

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον application browser για να ξεκινήσουμε 
έναν διαμοιραζόμενο whiteboard. Το διαμοιραζόμενο whiteboard επιτρέπει στον κάτοχο 
του floor control να εισάγει εικόνες ή να επιδείξει ένα περιβάλλον οθόνης από κάποια 
εφαρμογή των Windows. To Whiteboard έχει εργαλεία τα οποία μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε για να ενεργοποιήσουμε απλά γραφικά, ή σημειώσεις στην οθόνη.

To Whiteboard μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαμοιρασμό εφαρμογών οι 
οποίες δεν υποστηρίζονται από το LearnLinc share agent (βλέπε εικόνα 3.12.9).

Εικόνα 3.12.9: Whiteboard

Q&A

To Q&A είναι άλλη μια καταμερισμένη εφαρμογή η οποία αυξάνει την 
αλληλοεπίδραση της συνεδρίασης με το να επιτρέπει την ανώνυμη σφυγμομέτρηση στην 
συνεδρίαση από τους συμμετέχοντες. To Q&A επιτρέπει να θέσει κάποιος μια ερώτηση 
και να καταχωρήσει πέντε το πολύ απαντήσεις πολλαπλών επιλογών. Καθώς οι 
συμμετέχοντες εισάγουν τις απαντήσεις τους μπορούμε να δούμε αμέσως τα 
αποτελέσματα, στην φόρμα των ποσοστών. Μπορούμε επίσης να ρωτήσουμε προφορικά
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π.χ. αυτούς που αναμένουν για να πάρουν τον λόγο ώστε να μπορέσουμε να 
παρακολουθήσουμε εάν η τάξη κατανοεί τη διάλεξη (βλέπε Εικόνα 3.12.10).

Εικόνα 3.12.10: Q&A

Σημαντικά Στοιχεία του LearnLinc

To LearnLinc επιτρέπει την επικοινωνία από σημείο σε πολλαπλά σημεία μεταξύ 
του καθηγητή και του μαθητή. Σχεδιάστηκε για να προσομοιώσει ένα ζωντανό 
περιβάλλον τάξης με λειτουργίες για σύγχρονη επικοινωνία με πολυμεσικό περιεχόμενο, 
text chat, application sharing, question and answer, handraising, whiteboard και 
feedback.

To LearnLinc δημιουργεί μια νοητή τάξη χωρίς τοίχοι και φράγματα, 
επιτρέποντας συμμετοχή σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές συνεδριάσεις από παντού. Το 
LearnLinc ολοκληρώνεται με το Microsoft PowerPoint ώστε οι καθηγητές δεν απαιτείται 
να γνωρίζουν επιπλέον τρόπους για συγγραφή περιεχομένου και να χρησιμοποιούν 
επίσης το υπάρχον υλικό.

Εταιρείες ή ιδρύματα που έχουν εφαρμόσει το LearnLinc

To LearnLinc έχει εφαρμοστεί από το εμπορικό τμήμα πιστωτικών καρτών του 
Office Depot με τάξεις στην Φλόριντα, Καλιφόρνια και Τέξας χρησιμοποιώντας έξι 
καθηγητές. Επίσης από την Chrysler Financial Corp. στο Southfield, Mich, έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της. Ακόμη το πανεπιστήμιο Berean 
έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες ανθρώπους δίνοντας και πτυχία.
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Απαιτήσεις σε Εξοπλισμό

Κάθε χρήστης απαιτείται να διαθέτει το εξής σύστημα:
Intel Pentium 75 MHz (προτείνεταν 166 MMX Pentium).

- Super VGA display adapter με το λιγότερο 800x600 dpi ανάλυση.
16 MB RAM (32 MB προτείνονται).

- 70 MB HD.
Microsoft Windows 95.
Ethernet, Token Ring ή άλλους network adapters που να υποστηρίζουν NDIS 
V.2/V.3 drivers.
Multicast capable TCP/IP πρωτόκολλο.
Intel ProShare Conferencing Video System 200.
Sound card για την χρήση πολυμεσικών εργαλείων εκπαίδευσης.

Κάθε server πρέπει να έχει:
Intel Pentium 166 MHz το λιγότερο (προτείνεται 200 MHz).
32 MB RAM για 25 clients ή λιγότερους, 64 MB για περισσότερους από 25 
clients.

- 30 MB HD.
Microsoft Windows NT Server 4.0.
Υψηλής απόδοσης (PCI bus) κάρτα δικτυακής διασύνδεσης.
TCP/IP πρωτόκολλο εγκατεστημένο.

Videoconferencing hardware:
Ο εξοπλισμός που συνήθως προτείνεται για videoconferencing είναι το Intel 

Proshare 150 είναι ένα πλήρες πακέτο για videoconferencing, το οποίο περιλαμβάνει μια 
video camera, video capture card, full duplex audio card, καθώς και ακουστικά με 
μικρόφωνο. To Intel Proshare 200 που αποτελεί αναβάθμιση της έκδοσης του Proshare 
150 περιέχει επιπλέον μια κάρτα ISDN και ένα Η.320, το οποίο χρησιμοποιείται εκτός 
περιβάλλοντος LeamLinc.

3.13. CyberProf

Είναι ακόμη ένα εργαλείο αλληλεπίδρασης πάνω στο Web το οποίο αναπτύχθηκε 
από το πανεπιστήμιο του Illinois. Χρησιμοποιώντας το CyberProf, οι εκπαιδευτές 
μπορούν να δημιουργήσουν on-line σημειώσεις διαλέξεων που να περιλαμβάνουν 
εξισώσεις, κινούμενες εικόνες και γραφικά, να παραδώσουν on-line ασκήσεις, να 
συσκεφθούν με τους μαθητές χρησιμοποιώντας το Network ΤΑ, τον πίνακα επικοινωνίας 
που διαθέτει το CyberProf και να καταχωρήσουν τους βαθμούς από τις επιδόσεις των 
σπουδαστών στο gradebook.

Οι σπουδαστές μπορούν να βλέπουν τις διαλέξεις είκοσι τέσσερις ώρες το 
εικοσιτετράωρο, να συμπληρώνουν τις ασκήσεις που τους έχουν δοθεί παραλαμβάνοντας 
αμέσως τις απαντήσεις, να επικοινωνούν μέσω του Network ΤΑ με τον εκπαιδευτή τους 
για να παραθέτουν ερωτήσεις, καθώς και επίσης με τους βοηθούς του, και τους
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ισότιμούς του, και να έχουν ανά πάσα στιγμή την αναλυτική βαθμολογία τους μέσα στην 
τάξη. Χρησιμοποιώντας το CyberProf, μπορείς να δημιουργήσεις ένα σύνολο εργασιών 
και quiz πάνω στο web. Για τη δημιουργία web-based σημειώσεων μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το CyberProf HTML Editor. To CyberProf περιέχει πακέτα 
βαθμολόγησης τα οποία εκτιμούν μαθηματικές εκφράσεις, γραφήματα, μικρές 
απαντήσεις, και πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις. To Network ΤΑ είναι ένας 
ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων ο οποίος ενδυναμώνει την επικοινωνία με τους 
συμμετέχοντες ή ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις των φοιτητών, στην αποστολή κειμένου 
και εικόνας καθώς και σύνολο προβλημάτων. Τα μηνύματα που στέλνονται στο Network 
ΤΑ συλλέγονται και ομαδοποιούνται σε διάφορα θέματα συζητήσεων. Ένας αστερίσκος 
συνοδεύει το όνομα της ομάδας για να υποδείξει τουλάχιστον ότι μια ερώτηση πρέπει να 
απαντηθεί.

Οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τους δικούς τους βαθμούς στα μαθήματα 
οποιαδήποτε στιγμή. To Gradebook προστατεύεται με password και είναι ασφαλές. 
Αναφορικά με τις μορφές video που μπορεί να προβάλει αυτές θα είναι σε QuickTime 
και MPEG. Η μορφή του ήχου θα είναι σε μορφή .au, ενώ οι εικόνες σε μορφή GIF, 
JPEG και TIFF.

Για να συνδεθούμε από το σπίτι, εκτός από έναν mac ή pc που θα πρέπει να 
διαθέτουμε, θα πρέπει το modem μας να είναι τουλάχιστον 14.4 Kbps.

Απαραίτητος εξοπλισμός
έναν Mac ή έναν PC που να τρέχει κάτω από εκδόσεις των Windows
ένα 14.4 Kbps modem και
λογισμικό

• SLIP ή ΡΡΡ
- Mac: MacPPP 

Mac: MacSLIP
- PC: Trumpet Winsock

• Netscape 1.1N
• Telnet
• FTP

3.14. POLIS

Αλλο ένα εργαλείο το οποίο κατασκευάστηκε για να βοηθάει τους καθηγητές να 
προγραμματίζουν μαθήματα πάνω στο WWW, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη 
επιδεξιότητα είναι το POLIS. Αυτό το λογισμικό που συνδυάζει εργαλεία κατασκευής 
και διαχείρισης μαθημάτων για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
δημιουργήθηκε στο πανεπιστήμιο της Arizona. Δοκιμάζεται εδώ και δύο χρόνια, 
υποστηρίζοντας περισσότερα από 80 μαθήματα και το σημαντικότερο δεν απαιτεί οι 
καθηγητές να ασχολούνται και με το ρόλο του προγραμματιστή.
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Οι δυνατότητες του προγράμματος αυτού είναι οι εξής:
Δημιουργία χώρου μαθήματος σε έναν κεντρικό κοινό κατάλογο.
«Φόρτωση» ή σύνδεση με οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό και γραφικά 
επιθυμούνται.
Εργαλείο που υποστηρίζει τις συζητήσεις με την εισαγωγή οποιονδήποτε 
αριθμού θεμάτων, καθένα από τα οποία μπορεί να οργανωθεί με δύο 
διαφορετικούς τρόπους.
Εργαλείο παροχής πληροφοριών βιβλιογραφίας που συνιστάται, τις 
διευθύνσεων που προτείνονται να επισκεφτούμε, και καταλόγου με διάφορα 
e-mail που πιθανόν να χρειαστούν.
Προσθέτει ένα ξεχωριστό σύστημα υποστήριξης για μικρές φοιτητικές 
ομάδες, επιτρέποντάς τους έτσι να δημιουργήσουν εργασίες.
«Κτίσιμο» περιβάλλοντος για τη δημιουργία του μαθήματος που πρόκειται να 
μεταδοθεί, συνδυάζοντας κείμενο, γραφικά και καταχώρηση των φοιτητών με 
μια αρκετά ευέλικτη διαδικασία.

To POLIS υποστηρίζει δύο διαφορετικών ειδών συστημάτων επικοινωνίας. Αυτά 
τα συστήματα συζητήσεων επιτρέπουν την επιλογή για οργανωτική συνομιλία (δύο 
μορφές βοήθειας της συνομιλίας), της προσπέλασης με περιορισμούς (με password ή της 
ανεξέλεγκτης) και της ανώνυμης (υπογεγραμμένη ή της ανυπόγραφης συμβολής).

Ωστόσο, το πιο ευδιάκριτο χαρακτηριστικό του POLIS σε σύγκριση με τα 
υπόλοιπα προγράμματα, είναι η ποικιλία πρωτοκόλλων διδασκαλίας που προσφέρει. Το 
POLIS ειδικεύεται στη δόμηση πρωτοκόλλων διδασκαλίας σχεδιασμένα να 
ενσωματώσουν κάθε εκπαιδευτικό σχέδιο. Αυτά τα πρωτόκολλα, ορίζουν πιο 
πολύπλοκες μορφές δόμησης διαλόγων, για να εξυπηρετήσουν κατάλληλες περιπτώσεις 
διδασκαλίας. Η έκδοση αυτή του POLIS προσφέρει τέσσερις πολύ καλά ορισμένους 
τύπους επικοινωνίας, γνωστές ως “POLIS πρωτόκολλα μαθημάτων”. Αυτοί οι τύποι 
είναι on-line προσομοιώσεις της αλληλεπίδρασης που παρατηρείται στο σκηνικό μιας 
παραδοσιακής τάξης.

One-Minute Essay: Στο σκηνικό της παραδοσιακής τάξης, το one-minute essay 
συνεπάγεται ότι οι μαθητές θα αναπτύξουν ένα θέμα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 
Το θέμα αυτό μπορεί να έχει καλυφθεί ήδη στη διάρκεια προηγούμενης διάλεξης, όταν 
απαιτείται μια σύνοψη ή περίληψη των απόψεων που είχαν εκφραστεί, ή είναι δυνατό να 
αφορά μελλοντικό γνωστικό αντικείμενο μελέτης και επεξεργασίας. Η online έκδοση 
έχει δύο απαιτούμενα στοιχεία (την παρακίνηση και την απάντηση των φοιτητών) που 
μπορούν να επεξεργαστούν με μια προαιρετική επίδειξη των όσων έχουν γραφεί από 
τους μαθητές, δείχνοντας πριν ή μετά από την αποστολή των γραπτών από τους μαθητές. 
Τα δύο σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η προσαρμοστικότητα για ασύγχρονη 
επικοινωνία και η αυτόματη αρχειοθέτηση και έκδοση των συγγραμμάτων των 
φοιτητών.

Recitation: Η online εξέταση των φοιτητών περιλαμβάνει τα εξής στάδια: την ερώτηση, 
την απάντηση του φοιτητή, το μοντέλο βάση του οποίου θα συγκριθεί η απάντηση και 
την αξιολόγηση. Όπως στο προηγούμενο πρωτόκολλο, αυτού του είδους η δυνατότητα 
μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετικά στοιχεία όπως την επίδειξη διαφόρων πληροφοριών
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σε μορφή κειμένου ή και πολυμέσων που μπορεί να χρειαστούν, καθώς και τα γραπτά 
άλλων φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

Adversary: To POLIS προσφέρει ένα πρωτόκολλο το οποίο προσομοιώνει online ένα 
διάλογο, όπου ο φοιτητής μπορεί πολύ εύκολα να εκφέρει την άποψή του, να αντιδράσει 
στις απόψεις του καθηγητή του ή στα γραπτά κάποιου άλλου συμφοιτητή του.

Virtual Peer: Η online αυτή έκδοση παρέχει στους μαθητές ένα πλήθος από 
προβλήματα με ένα σύνολο υποψήφιων απαντήσεων, ζητάει την επιλογή της πιο λογικής 
απάντησης, και συμβάλει στην παρουσίαση αλληλοσυγκρουόμενων συλλογισμών κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να εμφανίζονται οι υποψήφιες απαντήσεις για επανεξέταση και 
ζητάει να δοθεί από τους μαθητές μια νέα απάντηση υποστηρίζοντας έτσι αυτή που 
θεωρούν πιο λογική. Αυτή η διαδικασία παρουσιάζει έντονα στοιχεία αλληλεπίδρασης 
και προσομοιώνει αρκετά το περιβάλλον μιας παραδοσιακής τάξης.

Τα εργαλεία συγγραφής είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτές είκοσι τέσσερις ώρες 
το εικοσιτετράωρο παρέχοντας πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο του Internet και 
κάνουν τους εκπαιδευτές να είναι τελείως αυτόνομοι εκδότες του web, ανεξάρτητοι από 
συμβούλους, διαχειριστές δικτύου, προγραμματιστές ή άλλο προσωπικό υποστήριξης. Οι 
εκπαιδευτές προτιμούν το POLIS για τα εργαλεία συγγραφής αλλά χρησιμοποιώντας τα 
μαθαίνουν νέους στρατηγικούς τρόπους διδασκαλίας.

To POLIS προσφέρει αξία στο περιεχόμενο των μαθημάτων με τουλάχιστον 
τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:

• Με τη διάθεση υλικού με οποιοδήποτε τρόπο προσπέλασης στο Internet,
• Με την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των φοιτητών στην εκπαίδευση βάσει 

των ενδιαφερόντων τους.
• Με την παρακίνηση περισσότερων ενεργών συμπλοκών με το υλικό του 

μαθήματος.
• Με τη δημιουργία περισσότερου χώρου για συζήτηση, επιχειρηματολογίες, και 

πνευματικές ανταλλαγές που σχετίζονται με το μάθημα.

3.14.1. Δύο Online Πρωτόκολλα Συζητήσεων

To POLIS υποστηρίζει τη δημιουργία πλήρων μαθημάτων βασισμένων στο Web 
ή ασκήσεις και δραστηριότητες για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία στην παραδοσιακή 
αίθουσα. Μεταξύ των πηγών υπάρχει ένα πλήθος από πρωτόκολλα μαθημάτων που 
παρέχουν scripting και HTML κώδικα απαραίτητο για τις ανάγκες δημιουργίας 
διαφόρων ειδών interactive μαθημάτων. Από τα πέντε διαφορετικά πρωτόκολλα που 
υποστηρίζει τώρα το POLIS, δύο είναι τα πιο σχετικά για την συζήτηση. Κάθε ένα 
υπόσχεται στον μαθητή σημαντική interactive συζήτηση.
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Adversary Protocol

To πρώτο από τα πρωτόκολλα συζήτησης στο POLIS είναι μια προσαρμογή του 
δυαδικού σχεδιασμού συζητήσεων που έχει αναπτυχθεί από τον Kuhn. Μπορεί να 
περιγράφει σταδιακά σε σχέση με τις ενέργειες ή τις αλλαγές στο διάλογο: 

overview of a controversy (supplied by the instructor) 
commitment to and justification of a standpoint (by the student) 
presentation of a counterargument (supplied by the instructor or another 
student)
refutation of the counterargument (by the student)
statement and justification of considered position (by the student)

Virtual Peer Protocol

To δεύτερο από τα πρωτόκολλα σχεδιάστηκε για την χρήση μεγάλων φυσικών 
διαλέξεων. Αυτό το πρωτόκολλο εμφανίστηκε να βελτιώνει την κατανόηση των φυσικών 
εννοιών, αλλά επίσης την ικανότητα να λύνει φυσικά προβλήματα. Στην γνήσια έκδοση 
το πρωτόκολλο παρέχει έξι ενέργειες ή αλλαγές:

presentation of a puzzle by the professor, preferably a realistic situation in 
which knowledge of physics would allow prediction of an outcome 
silent reflection by the students
commitment by individual students to a candidate answer 
argumentation between student and student (as ad hoc pairs, within large 
group), with instructors to try to persuade each other that their answers are 
correct
reconsideration by individual students of the answer 
discussion of the correct answer by the professor

To POLIS προσθέτει αξία στο περιεχόμενο με τέσσερις κυρίως τρόπους: 
με τη διάθεση του υλικού στο Internet,
με την κάλυψη μεμονωμένων αναγκών και ενδιαφερόντων τόσο του 
καθηγητή όσο και του μαθητή,
με την παρακίνηση περισσότερων δράσεων σχετικές με το υπάρχον υλικό και 
με τη δημιουργία ελεύθερων ωρών, όπου μπορούν να συζητήσουν και να 
ανταλλάξουν απόψεις συνδεόμενες με το μάθημα.
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3.14.2. Πηγές του POLIS

Course Homesite ■=i> Basic course information
■L Link to instructor's home page. If any
■Φ Links to all resources installed for course

Lessons ■=t> Interactive, on-line writing: Student's write short responses to 
discussion questions and may see a model answer or other 
students' answer at instructor's option 

■Φ Created with simple fill-out forms
Discussions Φ "Threaded" discussion on any course-related topic 

■L Fill-out form for student comments
O New topics added by instructor or students with fill-out form

Bibliography
Builder

<> On-line bibliography for print resources relevant to course 
■T Fill-out form for students to contribute references

Webliography
Builder

■i> On-line list of web resources, with clickable links to each one 
cf Fill-out form for students to contribute website addresses

ClickMail rv List of e-mail addresses that go to automatic mailer
Group WorkBench ■T Makes "semi-private" workspace for student groups, 

consisting of password-gruarded group homesite with 
ClickMail, Bibliography, Webliography, and Discussions,

*=t> Includes extensive discussion of how to work effectively in 
groups,

•i Especially useful for group projects and for informal study 
groups,

■L Involves no instructor supervision.
Study Guide ■L For archiving old lessons and/or posting study questions
Customized
Resources

O Links to any existing web resources relevant to course 
O For linking syllabus, hypertext documents, etc.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή 
του ο καθηγητής.
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Εικόνα 3.14.1: Τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής

3.15. CourseWeb Toolkit

To CourseWeb Toolkit είναι μια συλλογή από εργαλεία βασισμένα στο WWW 
που παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας σελίδων στο Internet. To Toolkit βοηθάει στη 
γρήγορη και εύκολη δημιουργία υλικού για μαθήματα στο Web χωρίς να χρειάζεται η 
γνώση της HTML.

Μερικά χαρακτηριστικά που παρέχει το Toolkit είναι:
• Class Policies

Δημιουργία, σύνταξη και ανακοίνωση πολιτικής για το μάθημα.
• Class Schedule

Δημιουργία, αναβάθμιση, και αποστολή προγράμματος της τάξης.
• Class Announcements

Προσθήκη, σύνταξη και ταχυδρόμηση ταξινομημένων 
ανακοινώσεων.

• Class Assignments
Δημιουργία, αναβάθμιση και ανακοίνωση εκχωρήσεων της τάξης.
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• Class Materials
Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων ώστε να γίνουν 
διαθέσιμα στους μαθητές.

Ασφάλεια

Μόνο όσοι έχουν άδεια προσπέλασης μπορούν να δουν τις σελίδες του 
μαθήματος. Οι σελίδες αυτές προστατεύονται με password

Απαιτήσεις

Για κάθε μάθημα απαιτούνται 5ΜΒ στον Web server. Οι σελίδες του μαθήματος 
αποθηκεύονται στον Web server. Μόνο όσοι έχουν την δυνατότητα δημιουργίας σελίδων 
έχουν προσπέλαση σε αυτόν το server.

Μορφές αρχείων που μπορεί να φορτώσει:
Αρχεία Κειμένου: με επέκταση txt 
Αρχεία Γραφικών: με επέκταση gif, jpg
HTML: με επέκταση html (η επέκταση html προτιμάται έναντι της htm) 
Λογιστικά φύλλα, PowerPoint, ταινίες.

3.16. Course homepage Builder

To Course Builder είναι ακόμη ένα πολυμεσικό συγγραφικό πακέτο για τη 
δημιουργία μαθημάτων στο WWW. Δεν απαιτείται προγραμματισμός, αλλά ούτε και η 
γνώση κώδικα για την επίτευξη πολύπλοκων εφαρμογών.

Τα χαρακτηριστικά του Course Builder είναι:
• Ανάπτυξη εφαρμογών χωρίς τη χρησιμοποίηση κώδικα
• Δυνατότητα δημιουργίας ερωτήσεων και σύστημα βαθμολόγησης
• Αυτόματη ανίχνευση και αναφορά
• Δημιουργία γραφικών και animation
• Video και υποστήριξη από το QuickTime
• Μεγαλύτερες δυνατότητες με τη χρησιμοποίηση κώδικα
• Πολλά άλλα ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά για το χτίσιμο της εφαρμογής περιλαμβάνουν:
• Συντάκτης γραφικών με δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής εικόνας.
• Συντάκτης animation.
• Drivers για ήχο.
• Σύστημα αναφοράς καταχωρήσεων.
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• Πολλές ενσωματωμένες μεταβλητές.
• Ρυθμίσεις και drivers για video
• Μεγάλη υποστήριξη από το QuickTime.
• Υποστήριξη XCMD και XFCN.
• Γεφύρωση με άλλες εφαρμογές ή κείμενα του Course Builder.
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης και άλλων λειτουργιών.

Πλεονεκτήματα του Course Builder έναντι των άλλων πολυμεσικών συγγραφικών 
πακέτων:

• Εποπτική, διαισθητική ανάπτυξη του σχεδίου, δίνοντας την ευκολία για 
δημιουργία διαφόρων πολύπλοκων σχεδίων από μη προγραμματιστές.

• Μεγάλη επεκτασιμότητα και δυνατότητα ενσωμάτωσης αξιολόγησης και 
εξέτασης των χρηστών, χωρίς να χρειαστεί προγραμματισμός.

• Τα μαθήματα ή τα άλλα έργα τρέχουν από μόνα τους και χωρίς τη βοήθεια από 
άλλα προγράμματα.

• Πολύ καλή και ανταποκρινόμενη υποστήριξη των προϊόντων από τους 
σχεδιαστές.

• Πολύ οικονομικό και εύκολο στη μάθηση

Course Builder Creation
V Click on the various blue links 

to explore CourseBuilder maps 
^______ and tools

101

/

Tool 1 
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o
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to see general features of States
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Planets Croup QTvne Moov.1
/

Outz Group \ Bridge

1 QTIme,/ 1
ZU
► :Help

I

Click on the Red arrow below 
to see an example of a conditional 

route dialog

ucn
J

Calculate Score Glossary

Return toTienu | Creation complete

<3 click here o
HMNHMM mi ---—

Εικόνα 3.16.1: Δομή too CourseBuilder
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Εικόνα 3.16.2: Είναι μια interactive εικόνα του CourseBuilder Cross Platform
Translator

Απαιτήσεις σε Hardware

Macintosh πλατφόρμα: κάθε μοντέλο Macintosh, σκληρό δίσκο. System 6.0.8 ή 
περισσότερο, 1 MB RAM για απεικόνιση σε μαύρο και άσπρο, 2 MB συνιστούνται, 5 
MB απαιτούνται για συγγραφή και τρέξιμο με χρώματα, 8 MB συνιστούνται.

Windows πλατφόρμα: το λιγότερο ένας 386, σκληρό δίσκο, Windows 3.1, ή Windows 
95, 4 MB RAM το λιγότερο, 8 MB συνιστούνται.

Τιμή προϊόντος σε Καναδέζικα δολάρια
• Course Builder (με το μοντέλο QuickTime), $1,363.
• Course Builder (με το μοντέλο QuickTime), ακαδημαϊκή τιμή $952.
• Μοντέλο για Video, $308.
• Μοντέλο για Video, ακαδημαϊκή τιμή $267.
• Course Builder Cross Platform, $1,027.
• Course Builder Cross Platform, ακαδημαϊκή τιμή $712.
• Εκπαιδευτικό βιβλίο, $48.
• Εκπαιδευτικό βιβλίο ακαδημαϊκή τιμή, $48.
• Course Builder Total Solution, $2,466.

Course Builder + Cross Platform + μοντέλο Video + Εκπαιδευτικό
• Course Builder Total Solution, ακαδημαϊκή τιμή $1,780.
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3.17. DiscoverWare

To πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια σειρά από χαρακτηριστικά που συντελούν σε 
μια καλή λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:
Παιδαγωγία.
Άμεση προσπέλαση από intranet ή LAN.
Μεγάλα παράθυρα δράσης.
Δυνατότητα περισσότερης εξάσκησης.
Ποικιλία πλατφορμών που λειτουργούν.
Σύνδεση με το Help του προγράμματος, και κάποια Web site. 
Τεστ με βάση κάποιες κατηγορίες.

Λειτουργικά Συστήματα
Windows 3.11, 95 και NT

3.18. EWeb

Πολλοί έχουν προβλέψει ότι το Internet, κυρίως το WWW, θα μετασχηματίσει 
την εκπαίδευση. Χωρίς όμως προσεκτικό και προμελετημένο σχεδίασμά, που να 
συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία μιας πλήρης εκπαιδευτικής μορφής, θα αποδειχθεί σε μια 
κενή υπόσχεση. To eWeb είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο βασισμένο 
πάνω στο Web, το οποίο μπορεί να διευκολύνει εξίσου τη δράση μέσα στο σχολείο αλλά 
και εκτός.

3.18.1. Ο Σχεδιασμός του eWeb

To eWeb αποτελείται από ένα σύνολο web server plugins τα οποία 
συνεργάζονται με τον web server και εφαρμογές βάσης δεδομένων, για να προσφέρουν 
ένα πολύ-λειτουργικό εργαλείο για τους καθηγητές και τους μαθητές. Ενισχύει τους 
καθηγητές να ενστερνιστούν, αναπτύξουν, διαχειριστούν και να μοιραστούν πολυμεσικό 
υλικό, να ξεκινήσουν, κατευθύνουν και διοικήσουν εκπαιδευτικές εργασίες συνεργασίας, 
και να παρατηρήσουν, καταγράψουν και παρουσιάσουν τη δραστηριότητα των μαθητών.
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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη ικανότητα να 
εξερευνήσουν να πειραματιστούν και να αποκτήσουν εμπειρία ανεξαρτήτως της 
απόστασης στην οποία βρίσκονται και της καταγωγής τους.

Ουσιαστικά το eWeb αποτελείται από το Home Page Maker που επιτρέπει στον 
καθηγητή να δημιουργήσει και να διαχειριστεί την πληροφορία των μαθημάτων, καθώς 
και στους μαθητές να δημιουργήσουν προσωπικές σελίδες και σελίδες εργασιών. Το 
Material Development Kit σχεδιάστηκε για να μπορέσουν οι καθηγητές να αναπτύξουν 
και να διαχειριστούν το διδακτικό υλικό. Ένα σύνολο από εργαλεία επικοινωνίας που 
υποστηρίζουν εξίσου τη σύγχρονη αλλά και την ασύγχρονη επικοινωνία υποστηρίζονται 
εξίσου από το WCB. Ακόμη υπάρχει ο Collaborator, ο οποίος επιτρέπει στους μαθητές 
να εργάζονται στις εργασίες τους κατά ομάδες.

Innovation, Changes και Context: Ένα Εννοιολογικό Πλαίσιο εργασίας για 
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές της Τεχνολογίας.

To eWeb τείνει να προσφέρει ένα εννοιολογικό πλαίσιο εργασίας για εφαρμογή 
τεχνολογικών καινοτομιών στην εκπαίδευση. Αποτελείται από τρία γνωρίσματα:

1. Ανάπτυξη προηγμένων αλλαγών. Για οποιαδήποτε αλλαγή που πρόκειται να 
συμβεί, η καινοτομία πρέπει να γίνει αποδεκτή από τους καθηγητές και τους 
μαθητές.

2. Πραγματοποίηση είναι η επαναδημιουργία. Η διαδικασία της εφαρμογής 
καινοτομιών είναι στην ουσία μια διαδικασία επαναδημιουργίας στην οποία οι 
καθηγητές και οι μαθητές ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο αυτές τις νέες 
καινοτομίες. Έτσι, η αντίληψη μιας καινοτομίας συνήθως αντανακλά ένα σύνολο 
συνιστωσών μεταξύ παλιών και νέων δρόμων δημιουργίας.

3. Η εκπαίδευση είναι η εξέλιξη της γνώσης. Ο άνθρωπος είναι μια δραστήρια, αλλά 
με πολλές λαθεμένες γνώσεις οντότητα, που καλλιεργείται μέσα από την κριτική και 
την κατανόηση.

Συνεπώς οι στόχοι του eWeb είναι:
- να προωθήσει το eWeb ως ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον
- να καλλιεργήσει και όχι να επιβάλλει παιδαγωγικές αλλαγές με το να 

υποστηρίζει την επαναδημιουργία
να ενθαρρύνει την εξέλιξη της γνώσης (εξίσου για τους καθηγητές και 
μαθητές).

Για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά έχουν 
δημιουργηθεί στο eWeb:

1. Πλήρη ολοκλήρωση. To eWeb αποτελείται από μια σειρά εργαλείων για τους 
καθηγητές σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μια ολοκληρωμένη 
εφαρμογή ενισχύει τους καθηγητές και μαθητές να αλληλεπιδρούν σε πολλές 
διαστάσεις, να αναλύουν τα ίδια δεδομένα με ποικίλα εργαλεία, και να πετυχαίνουν 
πολλαπλούς στόχους μέσα σε μια απλή εφαρμογή.

2. Παγκόσμια συνεργασία. Από τότε που το eWeb χρησιμοποιεί τα τυποποιημένα 
πρωτόκολλα του Internet, ενισχύει την παγκόσμια συνεργασία. Επιπλέον το σύστημα 
σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την εκπαίδευση τόσο μέσα όσο και έξω από τον
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σχολικό χώρο. Καθηγητές από διαφορετικά ιδρύματα μπορούν να εργάζονται στο 
ίδιο διδακτικό υλικό την ίδια χρονική στιγμή. Μπορούν επίσης να διαχειριστούν τα 
εκπαιδευτικά υλικά που δίνονται στους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν όχι μόνο να 
συνεργαστούν στις εργασίες, αλλά και να δημιουργήσουν νέες εργασίες καθώς και 
νέες συνεργασίες. Εξίσου οι μαθητές και οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
μια περιοχή δημόσιας πληροφόρησης ώστε να επικοινωνούν με τους υπόλοιπους 
χρήστες και να δημιουργούν συνεργασίες.

3. Διαφανής τεχνολογία. To eWeb σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με όσο το δυνατόν 
περισσότερη διαφάνεια στους χρήστες. Αρχικά, χρησιμοποιεί ένα Web browser ως 
interface. Έτσι τεχνικά, το μόνο μέρος λογισμικού που απαιτείται να γνωρίζει ο 
χρήστης είναι έναν browser. Έπειτα, η ανεξαρτησία πλατφόρμας που προσφέρει, 
κάνει τους χρήστες να μην χρειάζεται να μετακινηθούν από μια πλατφόρμα σε άλλη, 
που συνήθως δημιουργεί προβλήματα. Τρίτο, επιτρέπει τους χρήστες να 
επαναχρησιμοποιήσουν οτιδήποτε έχουν και είναι άνετα με αυτό. Για παράδειγμα, 
ένας χρήστης μπορεί να εισάγει ένα syllabus για το μάθημα, με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους: δακτυλογραφώντας κατευθείαν μέσα στο πεδίο κειμένου, αντιγράφοντας 
από έναν επεξεργαστή κειμένου, ή κατευθείαν φορτώνοντας από ένα αρχείο 
επεξεργαστή κειμένου. Τελικώς, το eWeb έχει δομή η οποία μπορεί διαρκώς να 
αναπτύσσεται και μηχανισμούς για να βοηθήσουν τους μαθητές και τους καθηγητές 
να διαχειρίζονται και να στέλνουν τα δεδομένα πάνω στον server.

4. Ευελιξία. Η εφαρμογή αυτή σχεδιάστηκε με μεγάλη ευελιξία σε τομείς 
παιδαγωγικούς και διαχείρισης. To eWeb παρέχει εργαλεία που υποστηρίζουν τόσο 
την παραδοσιακή διδασκαλία όσο και νέους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Σε 
τομείς διαχείρισης το eWeb όχι μόνο επιτρέπει τους καθηγητές να έχουν τον έλεγχο 
των μαθητών, αλλά επίσης τους επιτρέπει να αλλάζουν τη μορφή καθώς και τις 
μεθόδους που γίνονται κάποιες λειτουργίες.

5. Διευκολύνει τη δόμηση της γνώσης και το ραφινάρισμά της. Η κριτική είναι το 
κλειδί της μάθησης, αλλά η κοινωνική πίεση συχνά εμποδίζει την κριτική μεταξύ των 
ισότιμων. Για να ενισχυθεί η κριτική ανάδραση, το eWeb προσφέρει προαιρετική 
προστασία της ταυτότητας. Οι ανταλλαγές των πληροφοριών μπορούν να γίνονται με 
διαφορετικούς τρόπους, από τελείως ανώνυμους μέχρι αναγνωρίσιμους. To eWeb 
επίσης προσφέρει μηχανισμούς για τους χρήστες να επανεξετάσουν την συμβολή 
τους πριν γίνουν γνωστοί στους υπολοίπους.

6. Διαδεδομένη τεχνολογία. Η χρήση διαδεδομένης τεχνολογίας μειώνει τα κόστη με 
πολλούς τρόπους. Αρχικά, μειώνει το κόστος του hardware και του software. Στη 
συνέχεια ελαχιστοποιεί το προσωπικό εκπαίδευσης και υποστήριξης καθώς και τον 
χρόνο εκπαίδευσης. Έπειτα, δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να 
εξοικονομήσουν χρόνο για να ενημερωθούν και να μάθουν να χρησιμοποιούν νέες 
τεχνολογίες.

7. Εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιδεξιότητας. Αντί να παρέχουν ένα πλήρες 
σύνολο από εκπαιδευτικά υλικά, το eWeb είναι προσαρμόσιμο ώστε να 
μεγιστοποιήσει την ευελιξία για χρήση και μελλοντική ανάπτυξη, να προσαρμοστεί 
στην αναπτυσσόμενη γνώση και να συμβάλλει στην επιδεξιότητα του κάθε χρήστη.

8. Μείωση των δεδομένων και της διαχείρισης. To eWeb όχι μόνο εμπλουτίζει την 
επικοινωνία και την συνεργασία, αλλά επίσης παρέχει τρόπους για κατανόηση της 
πληροφορίας που δημιουργεί. Συνεπώς κρατάει κάποια εγγραφή των 
δραστηριοτήτων των χρηστών. Επίσης, επιτρέπει στους χρήστες να καταγράψουν την 
επίδοσή τους. Για παράδειγμα, ο καθηγητής μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει 
ένα χαρτοφυλάκιο για κάθε μαθητή, ή για έναν συγκεκριμένο μέσα στην τάξη.
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Οι χρήστες του eWeb το βρίσκουν ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που ικανοποιεί 
της απαιτήσεις τους για επικοινωνία και συνεργασία. Επιπρόσθετα οι καθηγητές που το 
έχουν χρησιμοποιήσει στα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα βρίσκουν ότι προσαρμόζεται 
πλήρως στις ανάγκες του καθένα, ανεξαρτήτως των γνώσεών του και των ικανοτήτων 
τους.

Συμπέρασμα

3.18.2. Παρουσίαση του περιβάλλοντος του eWeb

Το περιβάλλον του eWeb, όπως το βλέπει ο μαθητής, μαζί με όλα τα εργαλεία 
στα οποία έχει πρόσβαση παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα (βλέπε Εικόνα 3.18.1).

Λ Document- Done :=* -Jkr Λ

Εικόνα 3.18.1: Αρχική Σελίδα

Στην συνέχεια παρουσιάζονται μια σειρά από θέματα που υπάρχουν. Το 
περιβάλλον αυτό προκύπτει έχοντας κάνει κλικ πάνω στο πεδίο Forum της 
προηγούμενης εικόνας.
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Demo Class

eWeb's Forum section alows class member; to carry on eonbmous and m-depth discussions of ther chosen topics It is m fact a well-managed Knowledge Web 
created by all members and guests (if allowed). Foflowmg is a ks t of current topics. Chck on the topic name to follow the discussion, or you can lrnhatr a new topic 
at anytime

List of Available Topics

Tunic Name Initiated By * Date # of Postings # of Access
------------------ Discussion --------- ------------------- ---------------------------

tWt».E1-«EK learner Anonymous 8/1/97; 2:03:58 PM 0 56

How to create an effective leanmw 
environment

Guest Identifiable 5/31/98,928:51 AM 0 71

Status ofEweb learner Identifiable 2/24/97.4 56-49 PM 10 213

2L51 Guest Anonymous 3/2/98; 4:08:10 AM 1 37

web Guest Identifiable 12/1/97,11:22.23 AM 0 28

Initiate A New Topic

Loews lUuullm
friM· fi"il l w.raat i Baaa l a* I

Copynghl O IW, 1997 HCT, Inc. A1 α&ύ* Rtctrred

Docurart Done u.

Εικόνα 3.18.2: Forum

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται το εργαλείο Bulletin μέσω του οποίου 
μπορεί ο μαθητής να στείλει κάποιο μήνυμα στους υπόλοιπους στην τάξη.

ΐΜΜΐΜΜΐΜΐΜΐιιιιιιιηηΜΒΒΒΒ!3··Μ^^^^^^^^^^^^^^^^»^ι^ικι«)·^ι··:^ΐχΐ
Fie £Λ Vie* (-jo Canummcatai Ηφ

bulletin +
Demo Class

Date 12/8/98.5:54.33 AM

From. Guest

Subject!

POST I CLEAR I

ItailHhMnI I Γοβ*η | gut I

CopyiigfU © 1995,1997 ECT, Inc AB nghtt Reserved

j·' Document: Done h* *).-->

Εικόνα 3.18.3: Bulletin
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Στην εικόνα 3.18.4 παρουσιάζεται το περιβάλλον Assignment μέσω του οποίου 
οι μαθητές συμμετέχουν σε ασκήσεις.

Εικόνα 3.18.4: Assignments

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Exercise Name: A Poem
Part Name Richard Cory by Edwin Arlington Robinson

Trial number. 90 Grade tnaL 1
Number of items: 7 Feedback trial 1
Points per item: 2 Answer tnaL 3

Select the best choice to complete the statement 
or answer the question.

Questions in this part arc based on die following passage

Richard Cory 
by

Edwin Arlington Robinson

Whenever Richard Cory went down town.

1 According to the poem "Richard Cory", Richard was

A r .[oof 
B ^ ruthless 
C f admired 
D r generous

2. This poem uses the word ‘glittered* m line 8. In context this word probably mphes

A f wealth 
B swagger 
C c conceit 
D c admiration

3
ijtf Docunert: Done -iff. \C-

Εικόνα 3.18.5: Τεστ
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Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να καταγραφεί και η διαδικασία του μαθητή στην 
προσπάθεια του να λύσει αυτό το τεστ.

Απαιτήσεις σε εξοπλισμό

Οι απαιτήσεις σε Hardware είναι ελάχιστες. Αυτό που απαιτείται είναι ο 
Netscape Navigator 2.0 ή μεγαλύτερος, τρέχει σε Mac ή PC, με προσπέλαση στο 
Internet. Δεν υπάρχουν αναβαθμίσεις και ότι αλλαγές γίνουν είναι άμεσα διαθέσιμες στα 
μέλη. Δημιουργία υλικού μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέρος: σπίτι, γραφείο, και 
οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο Internet.

Εφαρμόζεται πέρα από τα σχολεία, και σε πανεπιστημιακές και κολεγιακές 
κοινότητες. Η ευελιξία του καθιστά υπέροχο για εκπαίδευση, εξέταση και εκτίμηση. Για 
τη δημιουργία του υλικού απαιτείται μόνο το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και κανένας 
άλλος ειδικός. Μπορούν να φτιαχτούν ασκήσεις κάθε μορφής, υπάρχει πίνακας 
ανακοινώσεων, χώρος συζήτησης, κατάλληλο περιβάλλον όταν πρόκειται για 
συνεργασίες πολλών ατόμων, δυνατότητα σύνδεσης με ειδικό λεξιλόγιο, σύνδεση με 
άλλες διευθύνσεις και δημιουργίας χρονοδιαγραμμάτων.

Κόστος

Αριθμός χρηστών Ετήσιο κόστος ανά χρήστη

1 - 100 $75.00

101-500 $65.00

501 - 1000 $60.00

1001 -2000 $57.50

2001 - 3000 $55.00

3001 - 5000 $50.00

3.19. WILT

To WILT δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του τμήματος Romance 
Languages and Literatures του πανεπιστημίου του Σικάγου. Επιτρέπει στους καθηγητές 
και μαθητές να διαλέξουν ένα κατάλληλο σύνολο από γραμματικά μοτίβα και να 
δημιουργήσουν ασκήσεις από την παγκόσμια 120 εκατομμυρίων λέξεων βάση 
δεδομένων του ARTFL.
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To WILT αποτελεί ένα εξειδικευμένο εργαλείο για την διδασκαλία της γλώσσας 
μέσω του World Wide Web. Οι μαθητές και οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
το WILT με ένα δυναμικό τρόπο για την δημιουργία ασκήσεων βασισμένων σε 
γραμματικές δομές. Η εφαρμογή αυτή προσεγγίζει διάφορα κριτήρια όπως, ευκολία στη 
χρήση, δυνατότητες επέκτασης, ανεξαρτησία όσο αφορά την πλατφόρμα στην οποία θα 
χρησιμοποιηθεί, πιστοποίηση των όσον καταχωρούνται, και μεγάλου μεγέθους βάση 
δεδομένων. Δεν απαιτείται γνώση της HTML γλώσσας, και είναι μια αρκετά ευέλικτη 
εφαρμογή. Διαθέτει ένα καλό αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, περιβάλλον για την 
δημιουργία ασκήσεων στις προτιμήσεις των καθηγητών, σύστημα αυτόματης 
βαθμολόγησης και αξιολόγησης, δυνατότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε γλώσσα 
πέρα της Γαλλικής. Στόχος είναι η εισαγωγή και ακουστικών μέσων για την καλύτερη 
διδασκαλία της γλώσσας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του WILT είναι:

Εύκολο στη χρήση 
Αναπτυσσόμενο 
Ανεξαρτησία πλατφόρμας 
Αυθεντικότητα 
Μεγάλη Βάση Δεδομένων

3.20. FORUM

To FORUM είναι άλλο ένα εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε για να ενισχύσει 
την συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας που ασχολούνται πάνω σε μια 
συγκεκριμένη εργασία. Αναπτύχθηκε στο Α&Μ University of Texas και έχει δοθεί η 
άδεια υποστήριξης και διανομής στην εταιρία Forum Enterprises Inc. Προσφέρει τη 
δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων, καθώς και τη διαχείριση των εγγράφων που 
δημιουργούνται από τα μέλη μιας ομάδας σε κάποια βάση δεδομένων. Κάθε χρήστης 
μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του σελίδες και να φτιάξει έξι τύπους συνδέσμων από 
τα μενού χωρίς να απαιτείται η γνώση της HTML.

Περιορισμοί του Λογισμικού

Όλα τα ιδιόκτητα συστήματα συνδιασκέψεων απαιτούν ένα συγκεκριμένο 
λειτουργικό σύστημα για τον fileserver. To Forum98 απαιτεί Windows NT λειτουργικό 
σύστημα στον server. Όσον αφορά τους client απαιτεί να υπάρχει το λειτουργικό 
σύστημα MS Windows 95/98. To Forum μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σύστημα 
διαχείρισης βάσης δεδομένων με έγγραφα, όπου μέλη μιας ομάδας μπορούν από κοινού 
να εργαστούν στα ίδια κείμενα (βλέπε εικόνα 3.20.1).
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FORUM - Collaborative Document Databases

Browse

Other
windows'
software

Εικόνα 3.20.1: Βάση Δεδομένων

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια Slides που περιγράφουν πλήρως το Forum.

Technology Bringing 
People Together

Forum®
Enterprises

A group-based document creation and 
management system that enables groups 
to create deliverables, not just messages.

Copyright 1998, Texas A&M University

Slide 1
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Introducing FORUM

A unique new, anytime and anywhere 
product for group collaboration and 

electronic publishing.

■ Have conflicting schedules
■ Don’t have time to spend on long meetings or 

work sessions
■ Live in widely separated time zones
■ Need time to investigate and reflect
■ Need a record of how their work developed 
(Who said what, when, why, and in what context)

Slide 2

f Asynchronous collaboration software - f 
when do you need it?

Slide 3
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Who could use it:

government agencies, businesses, 
educational and training institutions

Slide 4

How you might use it:

... anytime a group needs to create, organize, 
and evolve multimedia documents and 
manage (not just file) their use and 
application.

FORUM works like a Web browser, except 
that everybody can contribute input to the 
evolving information base and create in
context pop-up notes and links.

Slide 5
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FORUM’S Multidocument Interface
Word processor with inline graphics

Six kinds of links:

1. New articles
2. Existing articles
3. "Sticky notes"
4. Graphics
5. Web sites
6. Bookmarks

Slide 6

Slide 7
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Example uses:

■ asynchronous meetings (boards, stair, sales, committees)

■ brainstorming
■ group decision making (bank bans, business plans, 

investment choices, contracts)

■ debating, negotiations, conflict resolution
■ electronic document managemeti (legalbriefs, 

government regulations & policies, procedure manuals)

■ Internet books and pamphlets (fully interactive)

■ training and education (ideal support for constructivism & 
cooperative learning) |

Slide 8

^«>< "

Benefits:

■ Built-in word processor creates Web-like documents
without mark-up code.

B Items are shared: everybody can contribute to the same 
documents, including linking to other documents or graphics

■ Five kinds of links allowed: to new document, new 
graphic, "sticky, post-it" note, bookmark, Web site

■ Three levels of security: nobody knows you are on the 
Internet except those you give machine name or IP address to. 
Search engines can’t find it. Log-in ID needed. Everydocument 
has an access permission (no access, read only, read & make 
links, edit).

" Leam in minutes, not hours.

Slide 9
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[comparison with Competing Products^!
Compared to World Wide Web, FORUM has these advantages:

■ No need for a Web site and Web site manager
■ Easier to administer than a Web site
■ Better access control and privacy
■ Better collaboration: everybody supplies input, 

annotation, and links
■ Create documents directly, without code mark up
■ Make changes easier, faster
■ Always looks the same - not altered by browser

L species

Slide 10

|«>.... -~+*ΦΦ^

: Comparison with Competing Products :
Compared to Conferencing Software

(such as Lotus Notes, First Class, Caucus)

■ Costs much less
■ Easier to team
■ Don’t have to open and delete so much mail
■ Organizing principle is hypertext
■ Better group work: users shore (edit and link ftom) each 

other's doenmento

and more εξ

Slide 11
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r
... more advantages 

over conferencing systems

■ Much more linking flexibility: link one item to many, 
cross-link multiple items

■ Allows creation of integrated, dynamically 
evolving information bases

■ Is a medium for electronic publishing where 
readers can annotate and link

Specifications * •

■ Hardware
► Any Intel or compatible hardware running Windows95

■ Operating systems
• "Windows 95 or Windows NT

■ Base Rice
► $895 - no limit on total users; 5 simultaneous logins
► Extra concurrent logins can be ordered
► Government and education discounts available

Slide 12

Slide 13
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3.20.1. Το Περιβάλλον εργασίας του FORUM

To FORUM είναι ένα εργαλείο που μοιάζει περισσότερο με μια σελίδα του Web. 
Η μεγάλη διαφορά είναι ότι το FORUM επιτρέπει στον καθένα να δημιουργήσει 
έγγραφα στο Web δημιουργώντας κιόλας τους απαραίτητους συνδέσμους μεταξύ των 
εγγράφων. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους σελίδες και το πιο 
σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζουν από κώδικα. Το περιβάλλον περιέχει 
pull-down μενού που διευκολύνουν πολύ τις διεργασίες και τις απλοποιούν.

3.20.2. Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

♦ Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
Υποστηρίζονται επίσης δραστηριότητες πραγματικού χρόνου.

♦ Οι χρήστες μπορεί να είναι γεωγραφικά απομονωμένοι, εκμηδενίζονται τα κόστη 
ταξιδιού.

♦ Ο χρόνος αξιοποιείται πιο αποτελεσματικά - δεν υπάρχουν καθυστερήσεις που να 
οφείλονται στους παρευρισκόμενους.

♦ Οι συμμετέχοντες έχουν χρόνο να σκεφτούν και για οποιαδήποτε αναγκαία έρευνα 
πριν συμμετάσχουν.

♦ Εύκολο στη μάθηση μέσα σε λίγα λεπτά, ειδικά για αυτούς που γνωρίζουν πώς να 
χρησιμοποιούν τα Windows.

♦ To FORUM έχει εύκολα μενού και μπάρες εργαλείων.

♦ Η επιφάνεια εργασίας μπορεί να δεχτεί πολλαπλά κείμενα για επεξεργασία.

♦ Τα υπάρχοντα κείμενα μπορούν να αντιστραφούν σε μορφή RTF σε κάποιον 
επεξεργαστή κειμένων και να εισαχθούν κατευθείαν στο FORUM. Γραφικά 
εικόνων μπορούν να διαβαστούν κατευθείαν.

♦ Οι χρήστες μπορούν να "κρατούν σημειώσεις στα περιθώρια" - εύκολα και χωρίς 
περιορισμούς χώρου. Τα κείμενα μπορούν σχολιαστούν από άλλους χρήστες που 
κάνουν κλικ στο "create link" κουμπί στο μενού. Δεν υπάρχει ανάγκη γνώσης 
κάποιου κώδικα ή της χρησιμοποίησης κάποιας markup γλώσσα.

♦ Έξι είδη συνδέσμου είναι διαθέσιμα. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
links τα οποία θα ανοίγουν κάποια κενή σελίδα, να επισυνάψουν κάποιο γραφικό, 
να συνδέσουν σε ήδη υπάρχον έγγραφο, σύνδεση σε κάποιο Web site, να 
τοποθετήσουν κάποιες σημειώσεις σε κάποιο κείμενο ή να εισάγουν κάποια σχόλια.
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♦ Η σύνδεση γίνεται αυτόματα. Ο συντάκτης (editor) κειμένου επιτρέπει συσχετίσεις 
μεταξύ άρθρων στο FORUM με τη χρήση κάποιων συνδέσμων υπερκειμένου που 
να συνδέουν τα άρθρα με έναν οργανωμένο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η συνέχεια.

♦ Τοποθέτηση εγγράφων μέσα στα κείμενα και σύνδεση με αυτά. Ψηφιοποιημένες 
φωτογραφίες και εικόνες μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο 
κείμενο ή να εισαχθούν σε ξεχωριστά παράθυρα πινάκων.

♦ Πολυμεσική πληροφορία συνδέεται στο περιεχόμενο, έτσι ώστε οι χρήστες να 
μπορούν να γνωρίζουν συγκεκριμένα μέσα σε ένα κείμενο που αναφέρονται οι 
διασυνδεδεμένες πληροφορίες.

♦ Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να είναι και ανώνυμα.

♦ Ο καθένας έχει την ευκαιρία να ακουστεί.

♦ Πλήρως διαμοιραζόμενες περιοχές εργασίας καθιστούν την συνεργασία ευκολότερη

♦ Μπορεί να λειτουργήσει πάνω σε LAN. To FORUM μπορεί να προσπελαστεί από 
οποιοδήποτε PC μέσα στο δίκτυο.

♦ Υποστηρίζει πολλές και ανεξάρτητες δραστηριότητες. Κάθε χρήστης έχει το δικό 
του login ID και password. Ανώνυμη είσοδος είναι επίσης πιθανή, εάν αυτό 
κρίνεται φρόνιμο.

♦ Τρία επίπεδα ασφαλείας. Πρώτο επίπεδο, δεν μπορεί να βρεθεί από κάποια μηχανή 
αναζήτησης του Web. Δεύτερο επίπεδο, κάθε χρήστης έχει ένα προσδιορισμένο 
Login ID και password το οποίο βέβαια μπορεί να αλλαχτεί. Τρίτο επίπεδο, ο 
επικεφαλής κάθε δραστηριότητας δίνει άδειες προσπέλασης για κάθε 
συμμετέχοντα.

♦ Εκμεταλλεύεται την πλήρη δύναμη των MS Windows. To FORUM αναπτύσσεται 
από το Microsoft Developer's Toolkit.

3.21. ClassPoint

To ClassPoint είναι από τα πρώτα λογισμικά για εκπαίδευση από απόσταση το 
οποίο προσέφερε περισσότερα από μια Video Conference. Προσφέρει μια 
ολοκληρωμένη λύση για άρτια εκπαίδευση πάνω σε δίκτυα LAN, WAN, ή στο 
Internet.
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To ClassPoint είναι ένα περιβάλλον 
μάθησης, ελεγχόμενο από τον εκπαιδευτή, με 
σχεδιασμένες και εγκατεστημένες τάξεις πάνω 
στο Web, προσφέροντας βίντεο και ήχο, 
καθοδήγηση από τον καθηγητή, πίνακες 
ανακοινώσεων και πολλά άλλα.

Με αυτό το λογισμικό σχολεία, 
επιχειρήσεις και κυβερνητικές οργανώσεις 
εκτελούν ενέργειες που συνδέουν τους 
εκπαιδευτές με τους ενδιαφερομένους για την 
επίτευξη άμεσης, έγκαιρης και έγκυρης, 
οικονομικής και ευέλικτης αλληλεπιδραστικής 
εκπαίδευσης.

Ι-

Ιο ClassPoint δημιουργήθηκε από την White Pine Software βασισμένη στο 
χαμηλό κόστος και δοκιμάστηκε από το CU-SeeMe Internet Videoconferencing client 
και την τεχνολογία του MeetingPoint Conferencing server. Παρά το γεγονός ότι το CU- 
SeeMe έχει μεγάλη επιτυχία στην εκπαίδευση εξαιτίας του μειωμένου κόστους, και των 
υπηρεσιών που προσφέρει, όπως πολύ-σημειακή επικοινωνία, ωστόσο κάτι έλλειπε από 
τους εκπαιδευτές. Οι πελάτες στην Τηλε-Εκπαίδευση έχουν συγκεκριμένες ανάγκες ώστε 
να πραγματοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς τους σκοπούς. Η White Pine Software 
ανέλαβε αυτό το έργο και κατάφερε να αξιοποιήσει την υπάρχουσα τεχνολογία, να 
δημιουργήσει νέες συνιστώσες και να προσεγγίσει τις ουσιώδεις ανάγκες του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Το επόμενο τμήμα περιγράφει πώς το σύνολο των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος ClassPoint διαχειρίζεται τις πραγματικές ανάγκες των καθηγητών και των 
μαθητών.

To ClassPoint είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον ελεγχόμενο από τον καθηγητή 
πάνω σε Intranet / Internet με:

• Πολυσημειακό βίντεο - το πολύ 12 συμμετέχοντες μπορούν να επιδειχτούν 
ταυτοχρόνως.
• Πολυσημειακό ήχος - Κάθε συμμετέχοντας (που έχει το φωτάκι) μπορεί να 
μιλήσει σε ολόκληρη την τάξη. Κάθε μαθητής μπορεί να ακούσει τον καθηγητή ή 
τους μαθητές (που έχουν το φωτάκι) οποιαδήποτε στιγμή. Το πολύ τέσσερις 
ομιλητές μπορούν να μιλήσουν ταυτοχρόνως. •

• Εξερεύνηση του Web καθοδηγούμενη 
από τον καθηγητή.
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• Διαθέσιμο υλικό στο Web πριν (pre-), 
κατά τη διάρκεια (in-class) και μετά 
την ολοκλήρωση του μαθήματος τάξη 
(post-).

• Πίνακας ανακοινώσεων, στον οποίο 
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από 
όλους τους ενδιαφερομένους.

• Χώρος συζητήσεων με κείμενο.

• Αλληλοεπιδρώμενη συζήτηση με τον καθηγητή.

3.21.1. Βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης από απόσταση.

Παρά τα διαφορετικά προϊόντα και τις εφαρμογές αυτών, δεν πρέπει να 
παραβλέψουμε βασικές αλληλεπιδραστικές μεθοδολογίες οι οποίες μπορεί να είναι 
μερικώς ή πλήρως διαθέσιμες, ώστε να δημιουργηθεί το μαθησιακό περιβάλλον που 
επιθυμούμε. Τέτοια στοιχεία αποτελούν τα ακόλουθα:

• Pre-class materials
• Post-class materials
• In-class materials
• Ο καθηγητής θέτει ερωτήσεις στον μαθητή
• Ο μαθητής θέτει ερωτήσεις στον καθηγητή
• Ο μαθητής θέτει ερωτήσεις στον μαθητή
• Ο καθηγητής έχει την ικανότητα να εκτιμήσει την αντίδραση του μαθητή σε 

τρέχοντα θέματα
• Ο καθηγητής μπορεί να αξιολογήσει την αντίληψη του μαθητή

To ClassPoint προσπαθεί να καλύψει όλα αυτά τα βασικά στοιχεία ώστε να έχει 
ένα άρτιο αποτέλεσμα.
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Τα επόμενα χαρακτηριστικά δείχνουν πώς το ClassPoint απαντά στις ανάγκες της 
εκπαίδευσης από απόσταση.

Αλληλεπίδραση Καθηγητή - Μαθητή: To ClassPoint έχει πολλούς τρόπους 
αλληλεπίδρασης μεταξύ καθηγητή και μαθητή. Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:

• Η φωτεινή ειδική ένδειξη που αναβοσβήνει στην 
οθόνη επιτρέπει στον καθηγητή να καλέσει έναν ή 
περισσότερους μαθητές, ή να επιτρέψει τους μαθητές 
να ζητήσουν να πάρουν τον λόγο.

• Ο χώρος συζητήσεων (text chat) μπορεί να 
απευθυνθεί από τον καθηγητή προς όλους τους 
μαθητές ή προς έναν μαθητή κάθε φορά.

• Όταν επιτρέπεται από τον καθηγητή, ο χώρος 
συζήτησης μπορεί να απευθύνεται μεταξύ μαθητών 
και καθηγητή.

• Αλληλεπίδραση ήχου και βίντεο, μπορεί να υπάρξει 
μεταξύ του καθηγητή και όλων των μαθητών (για να 
υπάρξει ήχος και βίντεο, πρέπει στην οθόνη του 
μαθητή να αναβοσβήνει η ειδική ένδειξη).

• Η συνδιάσκεψη μέσω του πίνακα ανακοινώσεων μπορεί να είναι εμφανής μόνο στους 
μαθητές ή να είναι αλληλοεπιδρώμενη με ολόκληρη την τάξη.

• Η περιοδεία στο Web επιτρέπει στον καθηγητή να οδηγήσει την τάξη αφηγούμενος 
την εξερεύνηση των site που βρίσκονται στο Internet.

Φωτεινή ειδική ένδειξη: To ClassPoint επιτρέπει στους μαθητές να γίνουν εμφανείς 
στην υπόλοιπη την τάξη όταν ο καθηγητής δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης με την 
μεταβίβαση της ειδικής ένδειξης (φως που αναβοσβήνει), η οποία γίνεται ορατή στον 
Η/Υ του εκάστοτε μαθητή. Ο καθηγητής μπορεί να έχει υπό την εποπτεία του το πολύ 
δώδεκα μαθητές τη φορά σε μια τάξη, ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών στους 
οποίους έχει δώσει το λόγο. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθηγητής έχει τον πλήρη έλεγχο. 
Αυτό προσφέρει ευελιξία όχι μόνο στον τρόπο που λειτουργεί μια τάξη αλλά και στη 
διαχείριση του εύρους ζώνης. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές ιδέες σχετικές με την 
ειδική φωτεινή ένδειξη: •

• Πολλοί μαθητές μπορούν να έχουν στην κατοχή τους την φωτεινή ένδειξη, 
επιτρέποντας στον καθηγητή να οδηγεί μια συζήτηση πολλών ατόμων σε 
κάποιο θέμα.

• Ο καθηγητής μπορεί να μεταβιβάσει τον λόγο σε κάποιον μαθητή ακόμη και 
αν ο μαθητής δεν το ζητήσει. Έτσι ο καθηγητής μπορεί να καλέσει έναν 
μαθητή να μιλήσει μπροστά σε όλη την τάξη.

• Εάν πολλοί μαθητές είναι με χαμηλού εύρους ζώνη σύνδεση, ο καθηγητής 
μπορεί να επιλέξει αν θα δώσει τον λόγο σε ένα ή δύο μόνο μαθητές, 
ελαχιστοποιώντας και ελέγχοντας τη χρήση της σύνδεσης.
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• Οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη 
συζητήτηση και να συμπληρώσουν μια μη δεσμευτική κατάσταση και την 
ερώτηση που θέλουν. Ο καθηγητής μπορεί τότε να δει την αίτηση του 
μαθητή.

• Ο μαθητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να θέσει την ερώτηση που θέλει. Ο 
καθηγητής θα συλλέξει όλες τις ερωτήσεις της τάξης και θα κρίνει αν πρέπει 
να ξαναπεί κάποιο σημείο ή να το εξηγήσει περισσότερο. Αν όμως για 
παράδειγμα οι δώδεκα μαθητές που έχουν το φωτάκι, του στείλουν την ίδια 
ερώτηση, π.χ. ότι δεν κατάλαβαν τι εννοεί, τότε θα σβήσει τις ερωτήσεις και 
θα ικανοποιήσει την απορία τους.

Εγκατάσταση τάξης πάνω στο Web: To ClassPoint χρησιμοποιεί έναν Web browser ως 
το κεντρικό για να εγκατασταθεί μια τάξη και να εισαχθούν οι συμμετέχοντες. Ο 
καθηγητής χρησιμοποιεί τον web browser για να μπει στον σχεδίασμά της τάξης, στον 
κατάλογο των ονομάτων για τις εργασίες, καθώς και στο διδακτικό υλικό της τάξης, 
μέσω του ClassPoint Planning Center.

Όταν οι μαθητές και οι καθηγητές χρειάζονται πραγματικά να μπουν στην τάξη, 
ή να δουν διδακτικό υλικό που τους προσφέρεται, εισάγουν το username τους και τον 
κωδικό τους, στο ClassPoint Planning Center μέσω του Web browser. Έπειτα από την 
έγκριση, το κατάλληλο πρόγραμμα για τους μαθητές ή τον καθηγητή ξεκινάει στον 
υπολογιστή τους.

Ο καθηγητής μπορεί να κάνει ερωτήσεις στην τάξη:
Μια άλλη μέθοδος αλληλεπίδρασης καθηγητή / 
μαθητή δημιουργείται όταν ο πρώτος θέτει κάποιες 
ερωτήσεις στην τάξη. Κατά τη διάρκεια της 
αλληλεπίδρασης ο καθηγητής μπορεί να παραθέσει 
κάποιες ερωτήσεις σε ολόκληρη την τάξη ορίζοντας 
κάποιες πολλαπλών επιλογών. Καθώς κάθε μαθητής 
απαντά (ή δεν απαντά), οι ανταποκρίσεις 
εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο σε κάποιο ειδικό 
παράθυρο της οθόνης του καθηγητή.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν τις απαντήσεις 
των υπολοίπων στην ερώτηση. Συνεπώς, ο καθηγητής δύναται να έχει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα των όσων έχουν γίνει κατανοητά από την τάξη. Όπως για 
παράδειγμα εάν οι μαθητές ρωτηθούν αν έχουν καταλάβει τα λεγάμενα, και η 
πλειοψηφία απαντήσει αρνητικά τότε ο καθηγητής θα πρέπει να επαναλάβει τα όσα έχει 
αναφέρει.

Whiteboard: Το περιβάλλον του ClassPoint για τους μαθητές και τους καθηγητές μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιήσει το WhitePineBoard, ώστε να μοιραστούν οι έτοιμες 
σημειώσεις, τα σχήματα, και άλλο υλικό το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί μέσα από 
αυτόν τον πίνακα. Αυτές οι υπηρεσίες επικοινωνίας παρέχουν μια άλλη μορφή 
αλληλοεπίδρασης, προκειμένου όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετάσχουν για 
συμπλήρωση κάποιων θεμάτων και σχολιασμό.

172



3.21.2. Πλεονεκτήματα του ClassPoint

To ClassPoint διακρίνεται στον τομέα του για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του 
γνωρίσματα.
• Αποτελεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό εργαλείο.

To ClassPoint δεν είναι μόνο Video Conference, αλλά παρέχει μια μεγάλη ποικιλία 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ καθηγητή και μαθητή, τις οποίες πολλά προϊόντα αγνοούν.

• Έχει συμβατότητα με πολλές κάμερες και προϊόντα ήχου.
Μπορεί να υποστηρίξει διαφόρων ειδών κάμερες, καθώς και όλα τα υποσυστήματα 
ήχου είναι συμβατά με το πρόγραμμα αυτό.

• Εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο.
Δεν απαιτείται ειδικό δίκτυο τηλεφώνου. Δεν απαιτείται να υπάρχει ειδικό ψηφιακό 
δίκτυο τηλεφώνου. To ClassPoint μπορεί να εγκατασταθεί πάνω σε Windows NT 
server που να υποστηρίζει το TCP/IP δίκτυο.

• Εύκολη εισαγωγή στην τάξη.
Απαιτείται ένα PC και ένα TCP/IP δίκτυο. Δεν χρειάζονται να προστεθούν ISDN 
τηλεφωνικές γραμμές. Εγκατάσταση την τελευταία στιγμή επιτρέπεται. Είναι 
δυνατόν, εάν κάποιος δεν έχει εγκαταστήσει κάμερα στον υπολογιστή του να μπορεί 
να παρακολουθήσει το μάθημα, αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να γίνει ορατός από 
τους υπόλοιπους. Ωστόσο, θα μπορεί να δει εκείνους που έχουν προλάβει να 
εγκαταστήσουν την κάμερα.

Όταν αποφασιστεί τι είδους προϊόν θα εφαρμόσουμε για το περιβάλλον μας, 
πρέπει να λάβουμε τα ακόλουθα:

Η.320 Room Systems, 
Rollabout, or PC 

Add-ons

H.323 Hardware- 
assisted Video Clients

ClassPoint

Server
Requirements

Requires 
hardware-based, 
multipoint servers that 
cost from $10,000 to 
$100,000 plus 
dedicated personnel to 
operate. Or, you can 
rent these services for 
about $75 per hour per 
participant.

True "Multipoint" 
video (where students 
can be seen 
simultaneously) are 
not available due to 
client limitations. 
Some future H.323 
server components 
from competitors are 
hardware based 
software.

Runs on your existing 
Windows NT server as 
a server software only 
installation.
No additional hardware 
is required for these 
conferences, and no 
"per minute" charges 
beyond each 
participant's TCP/IP 
connection apply.

Network
Requirements

Dedicated ISDN lines 
required at each 
endpoint.

Runs over an IP 
network, but demands 
high bandwidth per 
client; from about 300 
to 400 Kbps per client 
sending video

Uses your existing IP 
based LAN or Internet 
connections. Can run on 
as little as 33.6 to 55.6 
Kbps per client sending 
video.
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Video Frame 
Rate

Frame rate typically 
from 15 to 30 frames 
per second with a full 
screen picture. 30 
frames per second 
usually requires 
additional hardware 
options and a 384K 
ISDN line.

Frame rate typically 
from 12 to 15 frames 
per second with a 
larger picture.

Frame rate from 2-10 
frames per second with 
a smaller picture 
depending on PC speed, 
network speed and 
reliability.

Instructors can always 
see up to 12 remote 
locations, and can allow 
students to see up to 12 
as well.

Hardware
Requirements

Complete hardware 
solution. Desktop PC 
additions start at 
$1,500 to $2,000 in 
addition to expense of 
existing PCs. 
Rollabout systems 
start around $7,000 
per end point.

Hardware and 
software solution.

ClassPoint is a 
complete software 
solution. Cameras and 
capture cards can be 
added, available from 
many vendors starting 
at $100 to $200. You 
can use existing PCs 
(and soon Macintosh 
computers) and existing 
IP network 
infrastructure.

Total Cost Per 
Seat

Between $2,000 to 
$20,000 per station, 
plus dedicated phone 
line installation and 
ongoing phone
expenses.

Desktop PC additions 
start at $1,500 
$2,000 in addition to 
expense of existing 
PCs.

Based on a 25-user 
server, 25 clients, and 
an average cost of $200 
for a camera setup 
(though not all seats 
need cameras), total 
cost is under $700 per 
seat in addition to 
expense of existing PCs 
(based on list price, for 
profit companies; cost 
for schools and non
profits may be lower). 
Price per seat decrease 
as you add clients.

Πηγή: (ClassPoint White Paper - http://www.wpine.eom//Products/ClassPoint)

Απαιτήσεις για τη χρήση του ClassPoint:

• To ClassPoint Planning Center τρέχει πάνω σε Windows NT 4.0. Σύντομα θα 
είναι διαθέσιμη και η έκδοση Solaris. To ClassPoint θα αγοραστεί με τον server 
του MeetingPoint να συμπεριλαμβάνεται.

• Το δίκτυο μπορεί να είναι LAN/WAN ή το Internet και να υποστηρίζει το 
πρωτόκολλο TCP/IP.

174

http://www.wpine.eom//Products/ClassPoint


• Η σύνδεση του server θα πρέπει να είναι το λιγότερα στα 128 Kbps (προτείνεται 
ταχύτερη) και των clients θα πρέπει να είναι ποιότητας TCP/IP και το λιγότερο 
33.6 Kbps (προτείνεται 56.6Κ ή μεγαλύτερη).

• To ClassPoint Student και το ClassPoint Instructor απαιτεί έναν Pentium 100 
MHz (ή ταχύτερο) PC με ελάχιστη μνήμη RAM 32 Mb. (σχεδιάζεται επίσης και 
για χρήστες Mac OS).

• Ένας αναβαθμισμένος Web Browser απαιτείται, καθώς και ένα υποσύστημα από 
συμβατή κάρτα βίντεο και κάμερα.

3.21.3. Τρόπος χρησιμοποίησης του ClassPoint

Οι χρήσεις του ClassPoint είναι απεριόριστες. Η διάδοση του καλύπτει τομείς 
όπως ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρίες. Εφαρμόζεται συχνά στη Δημόσια Διοίκηση και 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, συναντάται στα Πανεπιστήμια και τα Κολέγια. Οι κύριες 
λειτουργίες του προγράμματος είναι η ανταλλαγή ερωτήσεων, απαντήσεων, απόψεων 
και συλλογισμών μέσα από διαδικασίες όπως συνεντεύξεις τύπου, δημόσια συμπόσια, 
επιχειρηματικές και οργανωτικές εκπαιδεύσεις, καθοδηγούμενες συζητήσεις από τον 
εκπαιδευτή, πολιτικές συζητήσεις (σε στρογγυλά τραπέζια), δια-πολιτισμικές 
επικοινωνίες μεταξύ φίλων, συμπληρωματικής εκπαίδευσης σε ενήλικες. Επίσης 
προσφέρεται για την προεδρία κάποιου σε μια συζήτηση συνδιάσκεψης σε ώρες 
γραφείου, καθώς επίσης γενικότερα και σε μια ποικιλία κατευθύνσεων εκπομπών 
σημάτων συνοδευόμενων από κείμενο και συμβουλές.

3.21.4. Ιστορικό

To ClassPoint της WhitePine Software αποτελεί μια εμπλουτισμένη έκδοση του 
MeetingPoint. To ClassPoint σύστημα είχε σκοπό να παρέχει όλα τα στοιχεία που 
χρειάζονταν για ένα περιβάλλον καθηγητή / μαθητή. To ClassPoint χρησιμοποιεί τρεις 
διαφορετικούς τύπους από προγράμματα:

1. ClassPoint controller system βασισμένο στο MeetingPoint και τοποθετημένο πάνω 
σε NT server,

2. ClassPoint Student για απομακρυσμένες τοποθεσίες, και
3. ClassPoint Instructor για να ελέγχει την προσπέλαση από και προς την θέση των 

μαθητών. Η άδεια που χρησιμοποιείται έχει την ικανότητα να εκπέμψει σε πέντε 
απομακρυσμένες τοποθεσίες μαθητών. Ο καθηγητής έχει τον έλεγχο για την 
κατάσταση της τάξης, παρακολούθηση, και αλληλεπίδραση. Αφότου πρόκειται για 
ένα μάθημα συζήτησης, οι απομακρυσμένοι μαθητές παίρνουν το δικαίωμα να 
μιλούν την ώρα που θέλουν, αλλά ο καθηγητής είναι αυτός που θα διευκολύνει ή θα 
ανακαλέσει το δικαίωμα αλληλεπίδρασης του μαθητή.
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Ένα χαρακτηριστικό που προστέθηκε στο ClassPoint είναι η δυνατότητα που έχει ο 
καθηγητής να κατευθύνει τους browsers των μαθητών και να τους οδηγεί κατευθείαν στο 
πληροφοριακό υλικό του μαθήματος. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάσουν το 
υλικό που θέλουν για κάποιο μάθημα πριν αρχίσουν, να το αντιστρέφουν σε μορφή 
HTML και να το τοποθετήσουν σε κάποιον Web server στον οποίον έχουν πρόσβαση 
κατά την ώρα του μαθήματος.

To ClassPoint παρέχει ένα καλό περιβάλλον για διδακτικούς σκοπούς. Επιτρέπει 
πλήρη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε όλες τις θέσεις των μαθητών, και χορηγεί το 
δικαίωμα στον καθηγητή για να επιλέξει ποιος θα έχει κάθε φορά τη δυνατότητα για 
βίντεο και ήχο. Επίσης επιτρέπει την παρουσίαση και τη μεταβίβαση του διδακτικού 
υλικού. Σε συνδυασμό με ικανοποιητικό hardware και software όπως το Diamond Supra 
Video Kit, μπορεί να διανείμει βίντεο κατευθείαν από μηχάνημα αναπαραγωγής βίντεο ή 
από camcorder μέσα από σύνδεση S-video.

Εξοπλισμός

Οι απαιτήσεις σε hardware για το ClassPoint controller system είναι ένας NT 
server με το ελάχιστο 166ΜΗζ. Οι εκδόσεις ClassPoint Student και Instructor έχουν 
πιστότερη απόδοση πάνω σε Pentium με 32 MB RAM και απαιτεί Windows 95 ή 
μεγαλύτερη έκδοση.

Σε όλα τα συστήματα που εξετάσαμε παραπάνω είδαμε ότι η υψηλή ποιότητα 
ήχου είναι κάτι πιο σημαντικό από το βίντεο. Ένα σημαντικό μειονέκτημα των 
συστημάτων είναι ότι δεν υπάρχει συγχρονισμός ανάμεσα στον ήχο και στο βίντεο, 
ακόμη και με υψηλού επιπέδου σύστημα ClassPoint και με συμπίεση του βίντεο. Αυτό 
κυρίως οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό πλαισίων ανά δευτερόλεπτο για τη 
μεταφορά της εικόνας στην απομακρυσμένη τοποθεσία (εξαρτάται από την ταχύτητα 
σύνδεσης των χρηστών). Παρ' όλα αυτά, ένα μέτριο ή χαμηλής ποιότητας βίντεο - σήμα, 
δίνει την αίσθηση της επαφής ανάμεσα στους μαθητές. Επίσης, παρέχει έναν καλό τρόπο 
εστίασης του μαθητή στην συζήτηση. Στα διαστήματα στα οποία το βίντεο διακόπτεται, 
ο ήχος και μόνο δεν αρκεί για να συνεχιστεί το μάθημα. Ακόμη, ο ήχος δεν είναι αρκετός 
για να συγκεντρώσει την προσοχή των μαθητών.

Ένα άλλο περιστασιακό πρόβλημα συμβαίνει με τις διακοπές της επικοινωνίας 
εξαιτίας της πτώσης της τάσης, ή όταν το σύστημα καταρρέει. Κανένα από τα 
συστήματα δεν είναι τόσο "έξυπνο" για να εντοπίσει το πρόβλημα για το οποίο θα 
κατέρρεε και να το διορθώσει. Επανεκκίνηση του συστήματος και επανασύνδεση 
συνήθως έλυναν το πρόβλημα. Άλλωστε αυτή η διαδικασία δεν είναι δύσκολη και δεν 
απαιτείται περισσότερος χρόνος από 2 με 3 λεπτά.

Τα προβλήματα της ακουστικής ηχώ, ανέρχονται με τη χρήση καρτών που 
υποστηρίζουν full-duplex ήχο, όταν το μικρόφωνο βρίσκεται στο ίδιο μονοπάτι με τα 
ηχεία. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του λογισμικού, WhitePine, αυτό το πρόβλημα 
μπορεί να λυθεί με ένα κατευθυντικό μικρόφωνο ή με ένα υψηλής ποιότητας συνδυασμό 
ακουστικών και μικροφώνου κεφαλής. Αυτό θα λειτουργήσει στην περίπτωση των 
διαλέξεων της τάξης. Σε μια τάξη με αρκετά έντονα τα στοιχεία της αλληλεπίδρασης, η 
χρήση των κατευθυντικών μικροφώνων θα αποβεί αρκετά επιζήμια στη ροή της
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συζήτησης, εκτός και αν ένας τεχνικός αναλάβει την κατεύθυνση του μικροφώνου και 
της κάμερας στον κάθε ομιλητή.

Σύμφωνα με την WhitePine, η νέα έκδοση του ClassPoint θα έχει ολοκληρωμένο 
White Board, όπου θα επιτρέπει κάθε είδους εφαρμογή των Windows να προσπελαστεί 
από τον καθηγητή και να επιστραφεί σε κάθε μαθητή για να επιδειχθεί στην τάξη. Οι 
μαθητές θα μπορούν να χειριστούν την εφαρμογή από μακριά, εάν ο καθηγητής τους 
επιτρέψει πρόσβαση. Αυτό παρέχει την ευκολία της διακίνησης του διδακτικού υλικού 
σε οποιαδήποτε μορφή (λογιστικού φύλλου, κειμένου, γραφικού, κλπ.) χωρίς να 
απαιτείται να μετασχηματιστεί σε HTML μορφή.

Κόστος

To ClassPoint 1.02 είναι άμεσα διαθέσιμο ενώ προσφέρεται δωρεάν για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς η έκδοση 1.0. Περιλαμβάνει τρία συστατικά που συνιστούν το 
πακέτο: το λογισμικό για τον καθηγητή, για τον μαθητή τα οποία τρέχουν σε λειτουργικό 
σύστημα Windows 95 ή Windows NT, και ο server ο οποίος τρέχει σε Windows NT. To 
ClassPoint επίσης περιλαμβάνει το Microsoft NetMeeting και το Microsoft Internet 
Explorer 4.0 στον δίσκο εγκατάστασης. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί πάνω σε δίκτυο 
LAN ή με σύνδεση IP. Οι άδειες χρήσης του ClassPoint κοστίζουν για 10, 25, και 50 
χρήστες μεταξύ $6,395 και $22,995 για επιχειρήσεις και μεταξύ $5,095 και $17,995 για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, κυβέρνηση, και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εργαλεία Συνδιάσκεψης





4.1. Eventware

H CSR μας φέρνει ένα νέο λογισμικό ζωντανής συνδιάσκεψης με βάση τον web 
browser που διαθέτουμε το eventware classroom. Τώρα, δεν απαιτούνται ειδικά 
plugins ή συχνότητες για να σταθεί μια συνάντηση, training sessions ή παρουσιάσεις ... 
οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.

Φανταστείτε μια ζωντανή ομαδική διδασκαλία κατευθείαν στο γραφείο του 
χρήστη. Η διάδοση του eventware οφείλεται στην ολοκλήρωση των εργαλείων που έχει, 
προσομοιώνοντας μια ζωντανή τάξη και χρησιμοποιώντας εργαλεία σύγχρονης μορφής 
με πολυμεσικό περιεχόμενο, κειμένου chat, και slide markup. Επιπλέον στα 
χαρακτηριστικά που διαθέτει για διοίκηση της τάξης και καταχώρηση απομακρυσμένου 
μαθητή.

To Eventware είναι ένα εργαλείο συνδιάσκεψης και διδασκαλίας από απόσταση 
για το internet ή επιχειρησιακά Intranet. Τελικά υπάρχει ένας ευκολότερος και mo 
οικονομικός τρόπος για διδασκαλία σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ ομάδων υπαλλήλων, 
επιχειρησιακών συνεργατών και πελατών. To Eventware διανέμει ζωντανή, επίκαιρη 
πληροφορία, σε ένα καθηγητή-κεντρικό μοντέλο στο γραφείο του χρήστη. Όταν 
χρησιμοποιείται για εκπαίδευση, παραγωγή σεμιναρίων, Online υποστήριξη ή 
εξυπηρέτηση πελατών, το eventware classroom παρέχει just-in-time εκπαίδευση χωρίς 
κόστος μεταφοράς.

To eventware classroom client προσπελαύνεται από έναν καθιερωμένο web 
browser. Σχεδιάστηκε για να προσομοιώσει μια ζωντανή τάξη και ενσωματώνει 
χαρακτηριστικά όπως το whiteboard, moderated and open chat, group Web browsing, 
slide markup, και floor control. Βασιζόμενο πάνω στα πρότυπα του Web, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με τα υπάρχοντα Web υλικά - FAQs, email, threaded discussions, και 
Web σελίδες - για να παρέχει περιεχόμενο με εξίσου ζωντανές αλλά και ασύγχρονες 
συνιστώσες. Μπορεί επίσης να τρέξει και audio καθώς και βίντεο σε πραγματικό χρόνο 
για πραγματική πολυμεσική εμπειρία.

4.1.1. Το Πακέτο του Eventware Classroom

Το πακέτο του eventware classroom παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, για να δημιουργήσουν online Μαθήματα και 
παρουσιάσεις. Το πακέτο περιλαμβάνει το eventware collaboration server το οποίο 
"τρέχει" πάνω σε έναν Web server και παρέχει ζωντανή αλληλεπίδραση μεταξύ των 
καθηγητών και των μαθητών. Επίσης περιλαμβάνει Java applets η έκδοση classroom 
client για να μεταφερθούν στους συμμετέχοντες μέσω ενός Web browser.
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Το κόστος των θέσεων σε κάθε μια τάξη περιγράφεται παρακάτω:

Θέσεις Τάξης Τιμή Θέσεις Τάξης Τιμή

0-10 seats $1,995 51-100 seats $7,995

11-25 seats $3,995 101-250 seats $9,995

26-50 seats $5,995 απεριόριστο $29,995

4.2. WebNotes

To WebNotes είναι ένα ισχυρό, εύκολο στη χρήση σύστημα διασκέψεων το 
οποίο βοηθά τους ανθρώπους να συλλέξουν και να ανταλλάξουν ιδέες και πληροφορίες. 
Είναι ένα κλασσικό σύστημα Client-Server. To WebNotes συλλέγει και αποθηκεύει τα 
δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες στον WebNotes Server και οι χρήστες 
προσπελαύνουν σε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον Web browser, όπως τον 
Netscape, Mosaic, ή Lynx.

WebNotes Διασκέψεις

Μια WebNotes διάσκεψη (μερικές φορές καλείται Forum) συνήθως αναφέρεται 
σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει μια διάσκεψη σχετική με 
το Banking, μια άλλη σχετική με την επισκευή των αυτοκινήτων κλπ, και όλες αυτές να 
εξυπηρετούνται από τον ίδιο server.

Κάθε διάσκεψη περιλαμβάνει Topics (μερικές φορές καλούνται και "threads") 
και Replies. Μια Διάσκεψη συνήθως έχει πολλά Topics και κάθε Topic μπορεί να έχει 
πολλά Replies. Τα Topics και τα Replies καλούνται Notes. Η λογική δόμηση των 
διασκέψεων έχει ως αποτέλεσμα την εύκολη πλοήγηση σε αυτές.

To WebNotes έχει ισχυρές ικανότητες Ανίχνευσης. Το γεγονός αυτό καθιστά το 
πρόγραμμα πολύ εύκολο στην εύρεση συγκεκριμένης πληροφορίας ή αντικειμένων μέσα 
στη διάσκεψη. Μπορούμε να ψάξουμε για συγκεκριμένη λέξη ή φράση μέσα σε ένα 
κείμενο και στον τίτλο των σημειώσεων, να βρούμε έναν συγκεκριμένο συγγραφέα ή 
σημειώσεις δημιουργημένες πριν ή μετά από μια συγκεκριμένη ημέρα. Κριτήρια 
ανίχνευσης μπορούν επίσης να συνδυαστούν.

Καταχώρηση

Μετά την καταχώρηση στο WebNotes το πρόγραμμα καταγράφει τις σημειώσεις 
που έχει διαβάσει ο χρήστης. Συνεπώς, με το κουμπί Unseen μπορούμε να δούμε σε όλες 
τις διασκέψεις τα κείμενα που δεν έχουμε δει.
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Η πλοήγηση στο WebNotes είναι εύκολη και γρήγορη. Παρακάτω δίνεται μια 
περιγραφή των κουμπιών που υπάρχουν:

* forum list — εμφανίζει μια λίστα με όλες τις διασκέψεις στον server.
* skip / unread skip — σημειώνει όλες τις σημειώσεις στο συγκεκριμένο θέμα 

ανάγνωσης.
* unread πηγαίνει στην επόμενη σημείωση που δεν έχει διαβαστεί.
* reply — μεταφέρει στην επόμενη ή την προηγούμενη απάντηση. 
k topic — μεταφέρει στο επόμενο ή το προηγούμενο θέμα.
y topic list — εμφανίζει όλα τα θέματα σε μια διάσκεψη.
> all notes — εμφανίζει όλα τα θέματα και όλες τις σημειώσεις στην συγκεκριμένη 

διάσκεψη.
* search — συνδέει στη ζητούμενη σελίδα.
¥ new reply — δημιουργεί μια νέα απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα.
* new topic — δημιουργεί ένα νέο θέμα στη συγκεκριμένη διάσκεψη.
* options — καθορίζει τις επιλογές του χρήστη.
► ? — συνδέει με την online βοήθεια.
* register — συνδέει με την σελίδα καταχώρησης. (αυτό το κουμπί εμφανίζεται για 

ανώνυμη είσοδο).

Πλοήγηση σε μια Διάσκεψη

4.3. FirstClass

Εταιρία: SoftArc

Ορισμός. To FirstClass είναι ένα σύστημα συνδιάσκεψης για ομάδες, ώστε να 
επικοινωνούν με τη μορφή κειμένου, αλλά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

101 Netscape: MailBox
Back I Forward I Home | Reload | Images j Open Print Find Stop

Location: | http: / /w vw .softarc .com /login/MailBox /

What's New? [ What^s Cool? | Handbook [ Not Search | Net Directory [ Software

[Directory] [Logm/Desktqp]

Mailbox: MailBox 6 Files, 0 Foldss

0 Γ Mary Client Ref 2): Sales reports 9il 7/97

0 P To SoftAre Sales Weekly Reports 9/16197

0 To Mary Client Re: Sales reports 9/16197

0 Mary Client Sales reports 9/16197

0 To Mary Client Sales reports 9/16197

0 Mary Client Sales Reports 9116197

j·/ ’vOJ | Document: Done _______________Ml

Εικόνα 4.3.1: Παράθυρο Ταχυδρομείου
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Company Forum

The meeting is at 10.

Participants: Mary Client
Joe Smith

✓ Disable/Enable Sounds

Invite... Send

Joe Smith has joined the chat.
Joe Smith: Hi Mery 
Mary Client: HI Joe.
Mary Client: I need to know what time the meeting is.

M

Εικόνα 4.3.2: Παράθυρο chat

Χαρακτηριστικά
To περιεχόμενο των μηνυμάτων μετατρέπεται σε HTML.
Υποστηρίζει HTML, JAVA, Javascript, Active X, και όλα τα plug-ins. 
Προσπέλαση σε e-mail μέσω Eudora, Claris E-mailer.
Σύγχρονη επικοινωνία μέσω chat.

Πλεονεκτήματα:

- Newsgroup (υποστηρίζει 
ΝΝΤΡ)
Spellcheck
Hyperlink στα μηνύματα 
Δημόςια και ιδιωτική 
διάσκεψη 
Ταχυδρομείο

Μειονεκτήματα:

Δεν υπάρχει καταχώρηση των 
μαθητών

Απαιτήσεις του συστήματος

Windows
Windows NT

- 40486 (Pentium προτείνεται)
- 4 MB RAM

12 MB χωρητικότητα σκληρού 
δίσκου

Macintosh
68030 ή μεγαλύτερος
Mac OS 7.1 ή μεγαλύτερη έκδοση

- 4 MB RAM
12 MB χωρητικότητα σκληρού 
δίσκου

- Mac TCP 2.1.6
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Κόστος

To FCIS Education Server περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 
προσαρμόσιμο, ένα σύνολο από ειδικές φόρμες και πηγές όπως το εγχειρίδιο "Using 
FCIS in Education", 10 regular User Licenses, 2 Remote Sessions, 5 Macintosh 
Reference Cards and 5 Windows References Cards. Αυτός o Server είναι πλήρως 
επεκτάσιμος.

S77-FCISFM FCIS Education Server $599.00 
FirstClass Intranet Server Regular User Licenses

Οι απλοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά του FCIS 
και μπορεί να συνδεθεί σε LAN, WAN, Modem ή TCP/IP. Αυτοί οι χρήστες δεν 
απαιτούν session licensing.

U91-FCIS5 5 Regular User License Package $149.00 
U92-FCIS10 10 Regular User License Package $277.00 
U93-FCIS25 25 Regular User License Package $619.00 
U94-FCIS50 50 Regular User License Package $1,089.00 
U95-FCIS100 100 Regular User License Package $1,782.00 
U96-FCIS250 250 Regular User License Package $2,475.00

4.4. Netscape Collabra

Εταιρία: Netscape

Ορισμός. Ασύγχρονη εφαρμογή συνδιάσκεψης με κείμενο 

Χαρακτηριστικά. Δημιουργία και διαχείριση ομαδικής συζήτησης.

Πλεονεκτήματα:

Περιέχεται στον Communicator 4.0 Professional χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 
Μηνύματα συζήτησης μπορούν να σταλούν σε διεύθυνση e-mail 
Δωρεάν
Φιλικό interface

Μειονεκτήματα:

Ο Communicator 4.0 Professional απαιτεί μεγάλη μνήμη.
Ο Communicator 4.0 Professional τρέχει πολύ αργά σε αργά μηχανήματα 
(μικρότερα από 66ΜΗΖ)
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Απαιτήσεις σε εξοπλισμό

Windows
Windows 95/NT, Windows 3.1 
16 MB χωρητικότητα σκληρού δίσκου

Macintosh
PowerPC
System 7,5 ή μεγαλύτερο
16 MB χωρητικότητα σκληρού δίσκου

UNIX
Linux, Solaris, SunOS, IRIX 5.3, 6.2, 6.3, HPUX, AIX 4.x 
64 MB χωρητικότητα σκληρού δίσκου

Κόστος. Κανένα κόστος για εκπαιδευτική χρήση.

4.5. PlaceWare Conference Center

To PlaceWare βασισμένο στο Web είναι μια λύση επικοινωνίας για τα 
απομακρυσμένα γραφεία, για τις προσωπικές μας συναντήσεις καθώς και για τις 
συναντήσεις μας με τους πελάτες. Με το Conference Center, μπορούμε να 
συμμετάσχουμε σε αλληλοεπιδρώμενα γεγονότα που συμβαίνουν πάνω στο Web. 
Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα γεγονός στο Conference Center από οποιοδήποτε 
σημείο και αν βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι το λογισμικό για τη 
συνδιάσκεψη, ένα Java-enabled Web Browser, και προσπέλαση στο μέρος όπου 
λαμβάνει χώρα η συνδιάσκεψη.

To Conference Center εμπλουτίζεται με interactive audio (όπως οι τηλεφωνικές 
διασκέψεις) με το να παρέχουμε πλούσια πληροφόρηση, εύκολα στη χρήση εργαλεία, 
καθώς και εργαλεία ελέγχου συζήτησης. Χρησιμοποιώντας την Audience Console, 
μπορούμε να δούμε slides, να συνομιλήσουμε με άλλα μέλη, να θέσουμε ερωτήσεις στον 
παρουσιαστή, να απαντήσουμε, και πολλά άλλα.
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Χαρακτηριστικά του Audience Console

Μετά την είσοδό μας στο χώρο του Conference Center ως μέλος του 
ακροατηρίου, το Audience Console εμφανίζεται. Η μεγαλύτερη περιοχή στο Audience 
Console εμφανίζει τα slides που ο παρουσιαστής δείχνει κατά την διάρκεια της 
παρουσίασή του.

r wwoKfcar-
λ C** » HI aw 'in Μ*· 1Μ 2·»

|V| Conference ( enter?

♦What can 
you do in
Conference
Center?

~ 4M. T t J

LClick a tab to display 
different controls 
In this example, the 
Presentation 
controls appear.

L-The scrolling text area 
shows text that goes 
along with a slide as 
well as other 
presenter comments.

The slides shown by 
the presenter appear 
in the slide display 
area.

Εικόνα 4.5.1: Audience Console

Στο αριστερό μέρος αυτής της περιοχής που εμφανίζονται τα slides, υπάρχουν 
και άλλα εργαλεία ελέγχου, που χρησιμοποιούμε για να ξανά-βλέπουμε τα slides, να 
θέτουμε ερωτήσεις ή να κάνουμε σχόλια, να συζητάμε με τους άλλους, να βλέπουμε 
ποιοι άλλοι παίρνουν μέρος στη συζήτηση κτλ.

Καθώς παρακολουθούμε την παρουσίαση, μπορούμε να πάρουμε μέρος 
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Audience Console:

Να εξασφαλίσουμε νέες πληροφορίες από τα παρουσιαζόμενα slides. Ο παρουσιαστής 
εμφανίζει διαφορετικά slides που εμφανίζονται στην ειδική περιοχή που υπάρχει. Σχόλια 
συνοδευόμενα με τα slides εμφανίζονται κάτω από την περιοχή αυτή.

Ανταπόκριση στα slides. Τα Polling slides καθώς και τα web-based slides είναι 
αλληλοεπιδρώμενα. Σε ένα Polling slide μας ζητάτε να ψηφίσουμε. Ο παρουσιαστής 
μπορεί αμέσως να δείξει τα αποτελέσματα από την ψηφοφορία. Ένα Web-based slide 
δείχνει μια ενεργή σελίδα στο Web.

Διπλό κλικ στο περιεχόμενο του slide. Τα παρουσιαζόμενα slides ομαδοποιούνται σε 
ένα σύνολο από slide. Μπορούμε να ξανα-δούμε ένα slide οποιαδήποτε στιγμή.
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Χρησιμοποιούμε χρώματα θέσεων για να δείξουμε το επίπεδο κατανόησης ή 
ικανοποίησης. Χρησιμοποιώντας το χρώμα της θέσης μας απαντούμε στον 
παρουσιαστή. Πριν ξεκινήσει η παρουσίαση, και κατά τη διάρκεια αυτής, ο 
παρουσιαστής μπορεί να ζητήσει να αλλάξουμε το χρώμα της θέσης σε διαφορετικό 
χρώμα. Για παράδειγμα, ο παρουσιαστής μπορεί να ζητήσει να αλλάξουμε το χρώμα 
μιας θέσης σε πράσινο εάν έχουμε κατανοήσει την πληροφορία και είμαστε έτοιμοι να 
συνεχίσουμε.

Συζήτηση με άλλους παρευρισκόμενους. Ο παρουσιαστής μπορεί να προτείνει την 
διακοπή μιας συζήτησης στην οποία μιλάνε τα μέλη της ίδιας γραμμής. Μπορούνε να 
διεξαχθούν και τετ - α - τετ ιδιωτικές συζητήσεις.

Παράθεση ερώτησης. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον παρουσιαστή ή να του θέσουμε 
κάποιο σχόλιο.

Προσφώνηση στο ακροατήριο. Εάν ο παρουσιαστής μας δώσει τον έλεγχο μπορούμε 
να προσφωνήσουμε σε ολόκληρο το ακροατήριο.

Απαιτήσεις του Συστήματος

Για να παρακολουθήσουμε μια διάλεξη στο conference center χρειαζόμαστε:
* Ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα - Windows 95, Windows NT, 

Solaris2, ή HP/UX.
* Ένα browser (3.01 απαιτείται, 4 ή μεγαλύτερο προτείνεται) - Internet Explorer ή 

Netscape Navigator
* 16 MB RAM (32 MB προτείνονται)
* Οθόνη ανάλυσης 800x600 pixels ή μεγαλύτερη
* (Προαιρετικό) Τηλεφωνικό νούμερο διάσκεψης και PIN
* URL του Conference Center

Στην συνέχεια παρουσιάζονται μερικά από τα περιβάλλοντα που εμφανίζονται 
στην οθόνη του χρήστη που συμμετέχει σε διάσκεψη:

Conference Center Directory Certferenc* Center 
"* Audience Entrance

a

£1__ *.

FJPFFfJ

u uIseIssJ

isaSKHS!
5J 1
tt Pteei
*3
SI 5·σ**"*· Pt»t« *
93 flntfeiFieaX
1» BlHtle'r] PI*:* 2

■ J8 3

» Bmkti R*:* 4
* SakoilaiiS
Si BtMiAt R*t* 6

a m Bnrtmftot*
m guffaij Piece?

■ ttretra fete 9
to* 0Dthai!2£5JS

fte
ftaWn 
Cater 

CfcMMfi fcr

ties

_ud

Εικόνα 4.5.2: Conference Center Master Directory
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To Conference Center Master Directory δείχνει όλα τα διαφορετικά μέρη στα 
οποία ένα γεγονός λαμβάνει χώρα. Κάνοντας κλικ στην τοποθεσία ενός γεγονότος μας 
μεταφέρει στον χώρο που εκτυλίσσεται.

Εικόνα 4.5.3: Κυρίως Μενού

Εικόνα 4.5.4: Είσοδος στο Audience Console
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In a Conference Center Place, you can:

Click one of the boxes below to select your answer

■ m
1View a Web Page.

See a PowerPoint Slide 

Vote on a polling slide. C |lJ 1 

All of the above. Tg

22%

1%

55%

Εικόνα 4.5.5: Τα αποτελέσματα από ένα Polling Slide

Pt/M-nWMif! ΛudWihturn Hrww Mwin

A Tour Through th# Conteronc* Ctntor

• A Toty Th#Ot>3fi Tht· j 
ί CorArmnc·Carter*3 Conference Center “
4 AudftMlum FtftC·
5 Sunifttr Place
6 Snefinjj Piece 
/: Ciwf erenci*
3 Map9 Login10 UJWlw»y51 Audience Consol·
12 P0l»«9 SlttlP
13 Yes on slUJes 1 * web Paue

Conference Center Four

♦Follow me 
as we take a 
look from 
the audience 
perspective!

Ατη«τ*·Ηοα f*rt
Folio·» *>« h «UAe on 11*j»t* a Pi»reV»ar* CotOrr^*· L«►»«> Pl**« r»***» IM A*id«f>c« BeepeeVr· i^t·* m« «*ii I*· a 
•94k fftift Pr*t*r4«f( f«lr< o* nm

Εικόνα 4.5.6: Εμφάνιση too dialog box των slides
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* *c Auditorium
σ Conference Center 

Present anon Feedback tChat j

i-----------------------------------
Your question (first of 1 total):
When can I talk to everyone in the 
audience?

Feedback to Presenter

■ Need Help
■ Puzzled 
J I'm Here
■ Proceed
■ Go Faster

Εικόνα 4.5.7: Έλεγχος του χρώματος της Θέσης

Εικόνα 4.5.8: Διάγραμμα θέσεων
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Εικόνα 4.5.9: Chat

4.6 Conferencing On the Web (COW)

To πρόγραμμα COW διακρίνεται σε τρία επίπεδα. Το επίπεδο διασκέψεως, (κάθε 
τάξη έχει το δικό της τομέα διάσκεψης), το επίπεδο των θεμάτων, όπου το μάθημα 
περιέχεται (για παράδειγμα σημειώσεις από μια διάλεξη) και το επίπεδο των συζητήσεων 
στο οποίο θα συζητηθούν διάφορα θέματα μεταξύ του καθηγητή και των μαθητών.

Εικόνα 4.6.1: Σχεδιάγραμμα των τριών επιπέδων

Για να βοηθήσουν τον φοιτητή να έχει πιο γρήγορη πρόσβαση στα θέματα που 
τον ενδιαφέρουν το πρόγραμμα παραθέτει κάποια κουμπιά που τον οδηγούν πιο γρήγορα 
μέσα από Hot links συνδέσεις.
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Ένας φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει μια συζήτηση, να χρησιμοποιήσει 
το CowScan για να δημιουργήσει μια περιληπτική αναφορά, να απαντήσει σε μια 
συζήτηση και να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ακόμη να στείλει ή να απαντήσει γράφοντας 
το κείμενο σε HTML. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να κρύψει τις απαντήσεις που 
στέλνει στο COW, να δει το προφίλ των συνομιλητών του, να αλλάξει το πραγματικό 
όνομά του στο πρόγραμμα, καθώς και τον κωδικό του.

Λειτουργία των κουμπιών του περιβάλλοντος

Εμφανίζει την σελίδα βοήθειας.

Μεταφέρει τον χρήστη στο HotList, που είναι το σημείο από το οποίο 
ξεκίνησε.

Ο HotList Editor μας επιτρέπει να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε 
συνδιασκέψεις από την hotlist.

Σε ένα θέμα, πατώντας αυτό το κουμπί αρχίζει μια νέα συνδιάσκεψη

Σε ένα θέμα, αυτό το κουμπί εμφανίζει τις 10 πιο πρόσφατες συνεδριάσεις 
(εάν υπάρχουν τόσες πολλές).

Σε ένα θέμα, αυτό το κουμπί εμφανίζει τις 20 πιο πρόσφατες συνεδριάσεις 
(εάν υπάρχουν τόσες πολλές).

Δείχνει πληροφορίες σχετικές με το λογισμικό COW.

Κάνοντας κλικ σε αυτό εισάγουμε το password, πραγματικό όνομα, ή το 
προφίλ σύμφωνα με το COW σύστημα.

Σε ένα θέμα επιτρέπεται να μαρκάρουμε όλες τις νέες αποστολές και 
απαντήσεις που έχουν διαβαστεί. Δεν επιτρέπεται σε μερικές συνδιασκέψεις.

Σε ένα θέμα, πατώντας αυτό δείχνουμε όλες τις συζητήσεις που έχουν ποτέ 
αναφερθεί σε αυτό το θέμα.

Help

HotList

HotLiet
Editor

Start New

Last Ten

Last Twenty

About

Profile

Mark All 
As Rood

Show All

Διαχειρίζοντας το HotList

To HotList είναι μια λίστα με διασκέψεις ή τάξεις που χρησιμοποιούμε πιο 
συχνά. Μπορεί να αλλαχτεί ανά πάσα στιγμή.
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Χρησιμοποιώντας το CowScan για να δημιουργήσουμε μια μικρή περίληψη

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια περιληπτική αναφορά των βημάτων της 
συζήτησης για όλες ή μερικές διασκέψεις από την HotList, πηγαίνοντας αρχικά στην 
Hotlist και έπειτα κάνοντας κλικ στο κουμπί "CowScan". Εκεί θα βρούμε μια λίστα με 
όλες τις διασκέψεις στην HotList και ένα κουτί στο οποίο θα δηλώσουμε των αριθμών 
των ημερών για τις οποίες θέλουμε την αναφορά. Πατώντας "Continue" δημιουργείτε η 
αναφορά.

Οι διαδικασίες που μπορούμε να κάνουμε με τις διασκέψεις είναι οι ακόλουθες.
• Ανάγνωση μιας Διάσκεψης
• Απάντηση σε μια Διάσκεψη
• Εκκίνηση μιας Διάσκεψης
• Ταχυδρομείο και απάντηση σε HTML
• Απόκρυψη απαντήσεων

4.7. Microsoft NetMeeting

Η νέα έκδοση 2.1 του NetMeeting

Η νέα έκδοση του NetMeeting 2.1 αποτελεί μια αναβάθμιση που βασίζεται στις 
πληροφορίες των πελατών του NetMeeting. To NetMeeting δεν είναι μόνο πιο εύκολο 
στην εγκατάσταση και τη χρήση, αλλά περιλαμβάνει και βελτιωμένη ποιότητα ήχου και 
διασκέψεων, υποστήριξη για την τελευταία τεχνολογία πολυμέσων και βελτιώσεις στην 
απόδοση. Με αυτές τις βελτιώσεις, συν τις τυπικές δυνατότητες που ήδη υπάρχουν, είναι 
πλέον κατανοητό γιατί το NetMeeting παραμένει το πιο ολοκληρωμένο προϊόν για 
διασκέψεις στο Internet που θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε!

4.7.1. Χαρακτηριστικά του NetMeeting

To NetMeeting μας παρέχει αρκετούς διακομιστές

Παρόλο που το θεωρούμε σπουδαίο που κάποιοι διακομιστές είναι τόσο 
δημοφιλείς, αυτό μερικές φορές μπορεί να σημαίνει αναμονή αρκετών λεπτών πριν να 
συνδεθούμε. Εάν αντιμετωπίσουμε τέτοιο πρόβλημα, δοκιμάζουμε να επιλέξουμε έναν 
διαφορετικό διακομιστή καταλόγου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε κλικ στο 
μενού "Εργαλεία" στο παράθυρο του NetMeeting και στην συνέχεια να κάνουμε κλικ
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στην εντολή "Επιλογές". Στην καρτέλα "Κλήση", επιλέγουμε ένα διαφορετικό 
διακομιστή καταλόγου, κάνοντας κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού.

Απόκτηση του νέου, ενημερωμένου SDK του NetMeeting

Αυτή η έκδοση του NetMeeting προσφέρει στους προγραμματιστές ένα 
ενημερωμένο kit για προγραμματιστές λογισμικού (Software Developer's Kit - SDK). To 
SDK, παρέχει ανανεωμένη τεκμηρίωση, προγράμματα εκμάθησης για συγκεκριμένες 
εργασίες και πρόσθετο υλικό αναφοράς, που θα βοηθήσει τους προγραμματιστές 
λογισμικού να ενσωματώσουν τη λειτουργικότητα του NetMeeting στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους. Τα περιεχόμενα αυτής της τοποθεσίας είναι στην αγγλική γλώσσα.

Τι είναι το NetMeeting 2.1;

To NetMeeting 2.1 είναι μια αναβάθμιση του NetMeeting 2.0 που 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών, βελτιώνοντας τις ρυθμίσεις, τη χρήση, την 
απόδοση, την ποιότητα και τη διαλειτουργικότητα με άλλες συσκευές Η.323 και 
παρέχοντας υποστήριξη για τις νέες τεχνολογίες πολυμέσων που θα διατίθενται με τα 
Windows 98. To NetMeeting 2.1 βασίζεται στην επιτυχία του NetMeeting 2.0, που είναι 
το πιο διαδεδομένο προϊόν για διασκέψεις στο Internet. Με την υποστήριξη για τα 
πρότυπα διασκέψεων με ήχο και βίντεο ITU Η.323 και Τ.120 και για διασκέψεις με 
δεδομένα μεταξύ πολλών χρηστών, το NetMeeting παραμένει το πιο ολοκληρωμένο 
προϊόν για διασκέψεις στο Internet που διατίθεται σήμερα.

Τι νέο υπάρχει στο NetMeeting 2.1;

Εύκολη χρήση και εγκατάσταση / ρυθμίσεις •

• Νέος "Οδηγός ρύθμισης ήχου". Ο "Οδηγός ρύθμισης ήχου" προσφέρει πλέον τη 
δυνατότητα να ορίσουμε εύκολα την ένταση της αναπαραγωγής ήχου για να 
ελέγξουμε τα ηχεία και παρέχει οπτικές πληροφορίες κατά τη ρύθμιση του 
επιπέδου ευαισθησίας του μικροφώνου. Αυτές οι βελτιώσεις βοηθούν να 
εξασφαλίσουμε ότι έχουν γίνει οι σωστές ρυθμίσεις για να χρησιμοποιήσουμε 
ήχο με το NetMeeting.

• Νέο περιβάλλον εργασίας με γραμμή του Outlook. To NetMeeting διαθέτει πλέον 
μια γραμμή όμοια με αυτή του Outlook, για να υπάρχει συνέπεια με το 
περιβάλλον εργασίας του Outlook Express και του Microsoft Outlook™. Η 
γραμμή του Outlook αντικαθιστά το περιβάλλον εργασίας των παραθύρων 
διαλόγου με καρτέλες του NetMeeting 2.0. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να 
εμφανίσουμε προαιρετικά και μια προβολή λίστας φακέλων.

• Σταθερά παράθυρα βίντεο. Τα σταθερά παράθυρα βίντεο αντιστοιχούν στο 
πραγματικό μέγεθος του βίντεο που αποστέλλεται ή λαμβάνεται. Παρέχουν 
καλύτερη οπτική πληροφόρηση σχετικά με το μέγεθος της εικόνας βίντεο που 
αποστέλλεται ή λαμβάνεται από άλλο συμμετέχοντα στη διάσκεψη.
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• Προσωρινή αποθήκευση καταλόγου ILS. Κατά την εναλλαγή μεταξύ των 
διάκο μιστών, οι καταχωρίσεις του καταλόγου αποθηκεύονται σε χώρο 
προσωρινής μνήμης, περιορίζοντας έτσι την αναγκαιότητα να ξαναγίνει λήψη 
ολόκληρης της λίστας χρηστών όταν αλλάζουμε διακομιστές εντοπισμού 
χρηστών Internet και βελτιώνοντας την απόδοση του περιβάλλοντος εργασίας.

• Υποστήριξη για πολλές συσκευές βίντεο. Η ρύθμιση των παραμέτρων για τις 
συσκευές καταγραφής βίντεο στον υπολογιστή είναι πλέον ευκολότερη και 
παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει ποια συσκευή καταγραφής 
βίντεο θα χρησιμοποιηθεί, από αυτές που είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή 
του. To NetMeeting 2.0 υποστήριζε τη χρήση μόνο της κύριας συσκευής 
καταγραφής βίντεο.

Βελτιωμένη απόδοση και ποιότητα

• Μικρότερη καθυστέρηση ήχου κατά την αποστολή ή τη λήψη ήχου σε ποσοστό 
73% περίπου συγκριτικά με το NetMeeting 2.0, για δίκτυο LAN με εγκατάσταση 
DirectX 5, σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 95 και συμβατή 
κάρτα ήχου (π.χ. SoundBlaster). Χωρίς το DirectX 5, η καθυστέρηση ήχου 
βελτιώνεται μέχρι και 36%.

• Η ποιότητα του ήχου είναι βελτιωμένη. Υπάρχουν λιγότερα παράσιτα, με 
αποτέλεσμα ο ήχος να είναι περισσότερο συνεχής και η ομιλία πιο κατανοητή.

• Η απόδοση των δυνατοτήτων διάσκεψης με δεδομένα έχει βελτιωθεί. Ο χρόνος 
εκκίνησης του NetMeeting έχει μειωθεί κατά 20%, ο χρόνος πραγματοποίησης 
κλήσης έχει μειωθεί κατά 61% και η απόδοση κατά τη μεταφορά αρχείων έχει 
βελτιωθεί κατά 91%.

• Βελτιωμένη σταθερότητα για διασκέψεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος πολλοί 
χρήστες.

Τροποποιήσεις στην εσωτερική δομή που βελτιώνουν την υποστήριξη προτύπων

• Η εσωτερική δομή έχει τροποποιηθεί για να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα με 
τις νέες συσκευές Η.323, συμπεριλαμβανομένων των πυλών και των μονάδων 
διάσκεψης με πολλούς χρήστες (Multipoint Conferencing Units - MCUs). Αυτές 
οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα έναρξης της κλήσης με 
χρήση του προτύπου κλήσης Η.323 αντί του προτύπου Τ.120 αυτή είναι μια 
εσωτερική αλλαγή του NetMeeting χωρίς ορατές διαφορές για τους χρήστες. 
Αυτή η αλλαγή είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση στην απόδοση κατά την 
πραγματοποίηση κλήσης με το NetMeeting.

Υποστήριξη για τη νέα τεχνολογία πολυμέσων στα Windows 98

• Υποστήριξη για την κοινή χρήση εφαρμογών στα Windows 98. Λόγω αλλαγών 
στο πρόγραμμα οδήγησης και της ειδικής υποστήριξης πολλών οθονών, ήταν 
απαραίτητο να γίνουν κάποιες αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι η δυνατότητα 
κοινής χρήσης εφαρμογών του NetMeeting λειτουργεί σωστά με τα Windows 98.
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• Υποστήριξη για το DirectSound ως τμήματος του DirectX 5, όπως υποστηρίζεται 
στα Windows 98. (Μπορεί να εγκατασταθεί μεμονωμένα σε υπολογιστές με 
Windows 95).

• Υποστήριξη για βίντεο κάμερες Universal Serial Bus (USB).
• Ποιότητα υποστήριξης υπηρεσιών με το WinSock 2 Resource Reservation 

Protocol (RSVP).

4.7.2. Δυνατότητες του NetMeeting 2.0

Χρησιμοποιώντας τον προσωπικό μας υπολογιστή και το Internet, μπορούμε 
πλέον να συνομιλούμε πρόσωπο με πρόσωπο με τους φίλους μας και την οικογένεια μας 
οπουδήποτε στον κόσμο και δεν πρόκειται να μας κοστίσει και μια περιουσία! Επειδή το 
NetMeeting 2.0 συνεργάζεται με όλες τις κάρτες καταγραφής βίντεο ή τις κάμερες που 
υποστηρίζουν Video for Windows®, μπορούμε να επιλέξουμε από μια ευρεία ποικιλία 
εξοπλισμού βίντεο. Άλλωστε, μπορούμε πλέον με πολύ μικρό κόστος να αποκτήσουμε 
ασπρόμαυρη ή έγχρωμη βιντεοκάμερα.

Το βίντεο είναι μόνο μια από τις σημαντικές δυνατότητες του NetMeeting 2.0. Οι 
δυνατότητες διάσκεψης με δεδομένα που παρέχει, μας επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε με 
μια ομάδα ατόμων μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής των Windows—μπορούμε να 
σχεδιάσουμε σε έναν κοινόχρηστο Πίνακα, να στείλουμε μηνύματα κειμένου και να 
μεταφέρουμε αρχεία. Ακόμα, η δυνατότητα ήχου σε πραγματικό χρόνο που παρέχει το 
NetMeeting μας επιτρέπει να συνομιλούμε με άλλα άτομα μέσω του Internet, ακόμα και 
αν χρησιμοποιούμε modem με ταχύτητα 14,4 kbps. Οι δυνατότητες διάσκέψης του 
NetMeeting με βίντεο, ήχο και δεδομένα βασίζονται σε βιομηχανικά πρότυπα, ώστε να 
μπορούμε να επικοινωνούμε με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν συμβατά προϊόντα. 
Τέλος, το NetMeeting 2.0 είναι συμβατό με το NetMeeting 1.0.

Παρακάτω αναλύονται οι κάτωθι τίτλοι:
• Διάσκεψη μέσω Internet με βίντεο
• Διάσκεψη μέσω Internet με τηλέφωνο / ήχο
• Διάσκεψη με δεδομένα - Κοινή χρήση εφαρμογών. Πίνακας, Συνομιλία και 

μεταφορά αρχείων
• Internet Locator Server (Διακομιστής εντοπισμού Internet - ILS)
• Κλήσεις του NetMeeting μέσω του Microsoft Exchange και του Outlook
• Κλήση από τον Internet Explorer ή την Εξερεύνηση των Windows
• To NetMeeting έρχεται στα Windows NT
• Βελτιώσεις στο περιβάλλον εργασίας

Διάσκεψη μέσω Internet με βίντεο

Με το NetMeeting 2.0, έχουμε τη δυνατότητα να αποστείλουμε και να λάβουμε 
οπτικές εικόνες σε πραγματικό χρόνο σε κάποιον άλλο συμμετέχοντα στη διάσκεψη, 
χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε εξοπλισμό βίντεο είναι συμβατός με τα Windows.
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Μπορούμε να ανταλλάξουμε ιδέες και πληροφορίες πρόσωπο με πρόσωπο και να 
χρησιμοποιήσουμε κάμερα για να προβάλλουμε άμεσα αντικείμενα τα οποία θα 
επιλέξουμε να εμφανίσουμε μπροστά από τον φακό, όπως υλικό ή συσκευές. Σε 
συνδυασμό με τις δυνατότητες ήχου και δεδομένων του NetMeeting 2.0, έχουμε τη 
δυνατότητα τόσο να βλέπουμε όσο και να ακούμε το άλλο άτομο, όπως και να κάνουμε 
κοινή χρήση πληροφοριών και εφαρμογών.

Η διάσκεψη με βίντεο του NetMeeting 2.0 περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
δυνατότητες:

• Δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους του παραθύρου του βίντεο. Μπορούμε να 
αλλάξουμε δυναμικά το μέγεθος του παραθύρου του βίντεο, για να σμικρύνουμε 
ή να μεγεθύνουμε την εικόνα που στέλνουμε στο άλλο άτομο. Μπορούμε ακόμα 
να επιλέξουμε εάν θα στείλουμε βίντεο κατευθείαν με την έναρξη της κλήσης.

• Συμβατότητα με το υπάρχον υλικό καταγραφής βίντεο. To NetMeeting 2.0 
υποστηρίζει κάρτες καταγραφής βίντεο και κάμερες συμβατές με τα 
προγράμματα οδήγησης του Video for Windows. Αυτές περιλαμβάνουν το πιο 
διαδεδομένο υλικό για βίντεο.

• Υψηλής ποιότητας βίντεο, ακόμα και με συνδέσεις περιορισμένης ταχύτητας. 
To NetMeeting 2.0 παράγει εικόνες βίντεο υψηλής ποιότητας σε πραγματικό 
χρόνο χρησιμοποιώντας την τυπική σύνδεση στο Internet μέσω modem με 
ταχύτητα 28,8 kbps, σύνδεση IP μέσω ISDN ή σύνδεση τοπικού δικτύου (LAN).

• Δυνατότητα λήψης εικόνων χωρίς υλικό βίντεο. Ακόμα και αν δεν διαθέτουμε 
κάρτα καταγραφής βίντεο ή κάμερα για να αποστείλουμε βίντεο, μπορούμε να 
λαμβάνουμε εικόνες βίντεο που μας στέλνουν οι άλλοι χρήστες.

• Παράθυρα βίντεο με δυνατότητα σταθεροποίησης. Για να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης του NetMeeting, το παράθυρο 
"Τρέχουσα κλήση" περιλαμβάνει τα παράθυρα "Τοπική εικόνα βίντεο" και 
"Απομακρυσμένη εικόνα βίντεο". Μπορούμε, είτε να προβάλλουμε τα σταθερά 
παράθυρα βίντεο από το παράθυρο "Τρέχουσα κλήση" είτε να 
αποσταθεροποιήσουμε τα παράθυρα του βίντεο και να τα σύρουμε σε μια άλλη 
θέση στην επιφάνεια εργασίας μας. Επίσης μπορούμε να διακόψουμε ή να 
επαναλάβουμε την αποστολή εικόνων βίντεο, πιέζοντας ένα κουμπί στο 
παράθυρο του βίντεο. •

• Εναλλαγή μεταξύ ήχου και βίντεο. Η δυνατότητα συμμετοχής σε μια διάσκεψη 
με περισσότερα άτομα και η επιθυμία εναλλαγής μεταξύ των ατόμων που 
βλέπουμε και μιλάμε είναι τώρα πλέον εφικτή. Κάνουμε απλά κλικ με το δεξιό 
κουμπί του ποντικιού στο όνομα του ατόμου που εμφανίζεται στο παράθυρο 
"Τρέχουσα κλήση" και κατόπιν κάνουμε κλικ στην εντολή Αποστολή ήχου και 
βίντεο. Μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία με κάποιο άτομο και κατόπιν να 
αποφασίσουμε να μιλήσουμε με ήχο και βίντεο με κάποιο άλλο άτομο στην 
τρέχουσα κλήση. Αυτή η δυνατότητα διευκολύνει την επικοινωνία μας με 
διαφορετικά άτομα χρησιμοποιώντας ήχο και βίντεο.
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• Δυνατότητα αντιγραφής εικόνων βίντεο στο πρόχειρο. Η αντιγραφή εικόνων 
βίντεο σε κάποια άλλη εφαρμογή είναι πλέον απλή. Μπορούμε να κάνουμε κλικ 
με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στα παράθυρα "Τοπική εικόνα βίντεο" ή 
"Απομακρυσμένη εικόνα βίντεο", να τοποθετήσουμε ένα αντίγραφο της εικόνας 
βίντεο στο πρόχειρο και στη συνέχεια να επικολλήσουμε την εικόνα βίντεο σε 
μια άλλη εφαρμογή, όπως στον Πίνακα.

• Δυνατότητα ρύθμισης της ποιότητας του βίντεο. Για να ρυθμίσουμε το βίντεο 
από απομακρυσμένη τοποθεσία, κάνουμε κλικ στο μενού Εργαλεία, κάνουμε 
κλικ στην εντολή Επιλογές, κάνουμε κλικ στην καρτέλα Βίντεο και στη συνέχεια 
χρησιμοποιούμε το ρυθμιστικό "Ποιότητα εικόνας βίντεο". Ανάλογα με την 
εικόνα που βλέπουμε, μπορούμε να επιλέξουμε υψηλότερη ποιότητα ή 
υψηλότερη απόδοση, ανάλογα με τις επιθυμίες μας.

• Δυνατότητα συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα που βασίζονται στο 
πρότυπο Η.323. To NetMeeting 2.0 υποστηρίζει το πρότυπο διασκέψεων με ήχο 
και βίντεο Η.323, το οποίο περιλαμβάνει το πρόγραμμα κωδικοποίησης εικόνων 
βίντεο Η.263. Το πρότυπο Η.323 επιτρέπει στο NetMeeting να συνεργάζεται με 
άλλα συμβατά προγράμματα-πελάτες κλήσεων με βίντεο, όπως το Intel Internet 
Video Phone. Ακόμα, αρκετοί κορυφαίοι κατασκευαστές, αναπτύσσουν αυτή τη 
στιγμή διακομιστές και πύλες διασκέψεων που βασίζονται στο πρότυπο Η.323 
και θα παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες του NetMeeting να συμμετέχουν 
σε μια κλήση με πολλαπλές συνδέσεις με βίντεο και ήχο.

• Υποστήριξη της τεχνολογίας Intel MMX Εάν έχουμε υπολογιστή με 
επεξεργαστή Intel MMX, τα εξειδικευμένα προγράμματα κωδικοποίησης του 
NetMeeting για ΜΜΧ παρέχουν βελτιωμένη απόδοση για τη συμπίεση και 
αποσυμπίεση εικόνων βίντεο. Μπορούμε να επωφεληθούμε, δεδομένου ότι θα 
γίνεται περιορισμένη χρήση του επεξεργαστή και θα παράγουμε βελτιωμένη 
ποιότητα της εικόνας βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Διάσκεψη μέσω Internet με τηλέφωνο/ήχο

Χρησιμοποιώντας το NetMeeting 2.0, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κλήσεις 
με ήχο και να συνομιλήσουμε με άλλα άτομα, εκτελώντας το NetMeeting και άλλα 
συμβατά προγράμματα τηλεφώνου μέσω Internet. Η διάσκεψη με ήχο σε πραγματικό 
χρόνο μέσω Internet ή σε εταιρικό intranet μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε 
κλήσεις με ήχο με φίλους και συγγενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διάσκεψη με ήχο του 
NetMeeting προσφέρει πολλές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για 
απλά αμφίδρομο και διπλά αμφίδρομο ήχο για διασκέψεις σε πραγματικό χρόνο, της 
αυτόματης ρύθμισης του επιπέδου ευαισθησίας του μικροφώνου προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι συνομιλητές ακούγονται μεταξύ τους καθαρά και της σίγασης του 
μικροφώνου, η οποία μας επιτρέπει να ελέγχουμε το ηχητικό σήμα που αποστέλλουμε 
κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Αυτή η διάσκεψη με ήχο υποστηρίζει συνδέσεις δικτύου 
με πρωτόκολλο TCP/IP.

Η δυνατότητα σύνδεσης με ήχο του NetMeeting 2.0 εξακολουθεί να λειτουργεί 
με το NetMeeting 1.0. Θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει καλύτερη ποιότητα ήχου σε 
υπολογιστές με επεξεργαστή Pentium. Η υποστήριξη του πρωτοκόλλου Η.323
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εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ του NetMeeting 2.0 και άλλων προγραμμάτων - 
πελάτη για ήχο, συμβατά με το πρωτόκολλο Η.323. Το πρωτόκολλο Η.323 υποστηρίζει 
τα πρότυπα ήχου ITU G.711 και G.723 και τις προδιαγραφές RTP και RTCP της Internet 
Engineering Task Force (IETF) σχετικά με τον έλεγχο της ροής του ήχου για να 
βελτιωθεί η ποιότητα του. Σε υπολογιστές με επεξεργαστή ΜΜΧ, το NetMeeting 
χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση ήχου με δυνατότητα ΜΜΧ ώστε να παρέχει βελτιωμένη 
απόδοση για τη συμπίεση και αποσυμπίεση αλγορίθμων ήχου. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα περιορισμένη χρήση της CPU και βελτιωμένη ποιότητα ήχου κατά τη 
διάρκεια της κλήσης.

Διάσκεψη με δεδομένα με πολλαπλή σύνδεση

Η υποστήριξη για διάσκεψη με δεδομένα με πολλαπλή σύνδεση μας επιτρέπει να 
επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε σε πραγματικό χρόνο με άλλα άτομα μέσω του 
Internet ή ενός εταιρικού intranet. To NetMeeting μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε 
κοινόχρηστες εφαρμογές, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες μεταξύ κοινόχρηστων 
εφαρμογών μέσω ενός κοινόχρηστου προχείρου, να μεταφέρουμε αρχεία, να 
συνεργαζόμαστε σε έναν κοινόχρηστο πίνακα και να επικοινωνούμε με ένα πρόγραμμα 
συνομιλίας κειμένου. Ακόμα, η υποστήριξη για το πρότυπο διάσκεψης με δεδομένα 
Τ.120, δίνει τη δυνατότητα στο NetMeeting να συνεργάζεται με άλλα προϊόντα και 
υπηρεσίες που βασίζονται στο πρότυπο Τ.120.

Οι ακόλουθες δυνατότητες διαμορφώνουν τη διάσκεψη με δεδομένα με 
πολλαπλές συνδέσεις:

• Κοινή χρήση εφαρμογών. Μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα που εκτελείται 
στον υπολογιστή σας σε κοινή χρήση με τους άλλους συμμετέχοντες στη 
διάσκεψη. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ελέγχουν τα ίδια δεδομένα ή 
πληροφορίες και να παρακολουθούν τις ενέργειες, καθώς το άτομο που έχει θέσει 
σε κοινή χρήση την εφαρμογή εργάζεται στο πρόγραμμα (για παράδειγμα, 
επεξεργασία περιεχομένου ή μετακίνηση στις πληροφορίες). Οι συμμετέχοντες 
μπορούν εύκολα να κάνουν κοινή χρήση εφαρμογών που βασίζονται στα 
Windows χωρίς να απαιτείται ειδική γνώση των δυνατοτήτων της εφαρμογής. Το 
άτομο που έχει κάνει κοινόχρηστη την εφαρμογή, μπορεί να επιλέξει να 
συνεργαστεί με άλλα άτομα σε μια κλήση και μπορούν να επεξεργάζονται ή να 
ελέγχουν την εφαρμογή εναλλάξ. Μόνο το άτομο που έχει κάνει κοινόχρηστη την 
εφαρμογή πρέπει να έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή στον υπολογιστή του.

• Κοινόχρηστο πρόχειρο. Το κοινόχρηστο πρόχειρο σας δίνει τη δυνατότητα να 
ανταλλάσσουμε τα περιεχόμενά του με άλλα άτομα σε μια κλήση 
χρησιμοποιώντας τις γνωστές λειτουργίες αποκοπής, αντιγραφής και 
επικόλλησης. Για παράδειγμα, μπορούμε να αντιγράψουμε πληροφορίες από ένα 
τοπικό έγγραφο και να επικολλήσουμε το περιεχόμενο του σε μια κοινόχρηστη 
εφαρμογή ως τμήμα μιας ομαδικής συνεργασίας. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει 
την απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κοινόχρηστων και των 
τοπικών εφαρμογών. •

• Μεταφορά αρχείων. Με τη δυνατότητα μεταφοράς κειμένου, στέλνουμε στο 
παρασκήνιο ένα αρχείο σε κάποιο ή σε όλα τα άτομα στην τρέχουσα κλήση.
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Μπορούμε να κάνουμε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα άτομο και 
να στείλουμε σε αυτό ένα αρχείο ή να σύρουμε το αρχείο στο παράθυρο του 
Microsoft NetMeeting και να στείλουμε το αρχείο αυτόματα σε κάθε άτομο, το 
οποίο μπορεί πλέον να αποδεχτεί ή να απορρίψει την παραλαβή. Η μεταφορά 
αρχείων συμβαίνει στο παρασκήνιο ενώ όλοι συνεχίζουν να έχουν σε κοινή 
χρήση κάποια εφαρμογή, να χρησιμοποιούν τον Πίνακα ή να συνομιλούν.

• Πίνακας. Το πρόγραμμα "Πίνακας", είναι μια σχεδιαστική εφαρμογή με πολλές 
σελίδες για πολλούς χρήστες, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε 
διαγράμματα, οργανογράμματα ή να προβάλλουμε άλλες πληροφορίες γραφικών 
σε άτομα σε μια κλήση. Ο Πίνακας περιέχει πληροφορίες με μορφή αντικειμένων 
και όχι pixel και έτσι Μπορούμε να μετακινείτε και να επεξεργάζεστε το 
περιεχόμενό του, επιλέγοντας και σύροντας με το ποντίκι. Επιπλέον, Μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε έναν απομακρυσμένο δείκτη ή ένα εργαλείο επισήμανσης 
για να υπογραμμίσουμε ειδικά σημεία του περιεχομένου ή ενότητες στις 
κοινόχρηστες σελίδες. Αυτή η δυνατότητα επεκτείνει τη δυνατότητα κοινής 
χρήσης εφαρμογών του NetMeeting υποστηρίζοντας ad hoc συνεργασία σε μια 
κοινή σχεδιαστική επιφάνεια.

• Συνομιλία. Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε μηνύματα κειμένου για να 
ανταλλάξουμε ιδέες ή θέματα με άλλα άτομα ή να καταγράψουμε τα πρακτικά 
μιας διάσκεψης και τα στοιχεία ενεργειών ως μέρος μιας συνεργασίας. Ακόμα, 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Συνομιλία για να επικοινωνήσουμε όταν δεν 
υπάρχει υποστήριξη ήχου. Μια νέα δυνατότητα "ψιθύρου" σας επιτρέπει να 
έχουμε μια ξεχωριστή, ιδιωτική επικοινωνία με κάποιο άλλο άτομο κατά τη 
διάρκεια μιας ομαδικής συνομιλίας. Από το παράθυρο της Συνομιλίας, απλά 
κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου στη λίστα "Αποστολή" και πληκτρολογήστε το 
κείμενο του προσωπικού σας μηνύματος, το οποίο θα εμφανιστεί μόνο σε εσάς 
και το επιλεγμένο άτομο.

4.7.3. Internet Locator Server (Διακομιστής εντοπισμού Internet 
- ILS)

To Internet Locator Server (ILS) της Microsoft, το οποίο παλιότερα ήταν γνωστό 
ως ULS, αποτελεί μια διασύνδεση για το πρωτόκολλο LDAP (lightweight directory 
access protocol) για τις υπηρεσίες καταλόγου του NetMeeting 2.0. Μπορούμε να 
προβάλλουμε τον κατάλογο ILS μέσα από το NetMeeting 2.0 ή από μια ιστοσελίδα και 
να προβάλλεται μια λίστα των ατόμων που εκτελούν αυτήν τη στιγμή το NetMeeting 2.0. 
Κατόπιν, είναι δυνατή η επιλογή σύνδεσης με ένα ή περισσότερα από τα άτομα της 
λίστας ή με κάποιο άλλο άτομο, πληκτρολογώντας τις πληροφορίες της τοποθεσίας του. 
Επιπλέον, Μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στο ILS και να πραγματοποιήσουμε 
διάφορες ενέργειες στο διακομιστή, όπως σύνδεση και αποσύνδεση ή δημιουργία μιας 
λίστας καταλόγου με τους διαθέσιμους χρήστες. Το πρότυπο LDAP διασφαλίζει επίσης 
ότι το NetMeeting θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με συμβατούς διακομιστές και στο 
μέλλον.
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To NetMeeting μπορεί να διαπιστώσει κατά πόσον είναι διαθέσιμος κάποιος 
διακομιστής και να επιχειρήσει να συνδεθεί αυτόματα στο παρασκήνιο, χωρίς την 
παρέμβαση του χρήστη. Εάν αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε πάλι αργότερα, το 
NetMeeting συνδέεται αυτόματα με το συγκεκριμένο ILS.

Κλήσεις του NetMeeting μέσω του Microsoft Exchange και του Outlook

To NetMeeting περιλαμβάνει μια επέκταση αλληλογραφίας, η οποία 
συνεργάζεται με τα προγράμματα - πελάτες αλληλογραφίας του Microsoft Exchange και 
του Outlook. Μπορούμε να κάνουμε μια κλήση απευθείας από τα μενού του Exchange 
και του Outlook, βάσει των καταχωρίσεων του NetMeeting στο βιβλίο διευθύνσεων 
αλληλογραφίας. Από το μενού "Εργαλεία" του προγράμματος αλληλογραφίας σας, κάντε 
κλικ στην εντολή Πραγματοποίηση κλήσης με το NetMeeting και επιλέξτε ένα άτομο 
από το βιβλίο διευθύνσεων αλληλογραφίας για να το καλέσετεε (και τα δύο άτομα 
πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στον ίδιο διακομιστή καταλόγου). Αυτή η δυνατότητα σας 
δίνει την ευελιξία να στείλετε ένα μήνυμα αλληλογραφίας σε κάποιο χρήστη του 
NetMeeting ή να πραγματοποιήσετε μια κλήση του NetMeeting απευθείας από το βιβλίο 
διευθύνσεων αλληλογραφίας.

Κλήση από το Internet Explorer ή την Εξερεύνηση των Windows

Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κλήσεις του NetMeeting είτε από το Internet 
Explorer είτε από την Εξερεύνηση των Windows. Αυτή είναι η διαδικασία:

• Internet Explorer: Τα άλλα άτομα μπορούν να σας καλέσουν κάνοντας κλικ σε 
μια σύνδεση του NetMeeting στην ιστοσελίδα σας. Όταν χρησιμοποιούν το 
Microsoft Internet Explorer, μπορούν να σας καλέσουν χρησιμοποιώντας την 
σύνδεση στην ιστοσελίδα σας ακόμα και αν δεν εκτελείται το NetMeeting στον 
υπολογιστή τους. Για να δημιουργήσουμε μια σύνδεση στην ιστοσελίδα σας, 
πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή σας με την ακόλουθη σύνταξη:

callto:<<9V(9/ifi όιακομιστή>/<διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείοϋ>

Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης με το όνομα Carl Smith ήθελε να ενσωματώσει 
μαι σύνδεση στην ιστοσελίδα του ώστε να μπορούν να τον καλέσουν άλλα 
άτομα, θα πληκτρολογούσε τις ακόλουθες πληροφορίες σε HTML:

Καλέστε με χρησιμοποιώντας το NetMeeting στη διεύθυνση

<Α HREF="callto:uls.microsoft.com/csmith@somedomain.com">

uls.microsoft.com/csmith@somedomain.com </Α>

• Εξερεύνηση των Windows: Είναι επίσης εύκολο να καλέσουμε κάποιο άτομο 
από την Εξερεύνηση των Windows εάν γνωρίζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στον κατάλογο του NetMeeting. Ακολουθήστε την εξής 
διαδικασία:

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
Κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.
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Εάν εσείς και το άλλο άτομο είστε συνδεδεμένοι στον ίδιο διακομιστή, 
πληκτρολογήστε:

εα\\Χο\<όιεϋθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας>

Για παράδειγμα, για να καλέσουμε ένα άτομο με τη διεύθυνση 
csmith@somedomain.com, πληκτρολογήστε:

callto:csmith@so medomain.com

Εάν αυτό το άτομο είναι συνδεδεμένο σε διαφορετικό διακομιστή από 
εσάς, πληκτρολογήστε:

callto:<όνομα διακομιστή>/<διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας>

Για παράδειγμα, για να καλεσουμε ένα άτομο που είναι συνδεδεμένο στο 
uls.microsoft.com με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
csmith@somedomain.com, πληκτρολογήστε:

callto:uls.microsoft.com/csmith@somedomain.com 

Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

To NetMeeting 2.0 λειτουργεί στα Windows NT 4.0!

Εάν εκτελείτε τα Windows NT 4.0, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας με άλλους χρήστες των Windows NT 4.0 καθώς και με χρήστες των 
NetMeeting 1.0 και 2.0 στα Windows 95. Οι δυνατότητες του NetMeeting που 
υποστηρίζονται για τα Windows NT, περιλαμβάνουν τηλεφωνία μέσω του Internet, τη 
διάσκεψη πολλαπλών χρηστών με δεδομένα για κοινή χρήση εφαρμογών, ηλεκτρονικό 
πίνακα, συνομιλία με κείμενο και μεταφορά δυαδικών αρχείων. Για να μπορεί ο χρήστης 
των Windows NT να έχει κοινή χρήση εφαρμογών απαιτείται το Windows NT Service 
Pack 3. Για να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Service Pack, 
ανατρέξτε στην τοποθεσία των Windows NT στο Web στη διεύθυνση

4.7.4. Βελτιώσεις στο περιβάλλον εργασίας

Ένας από τους στόχους του NetMeeting 2.0 ήταν η βελτίωση του υπάρχοντος 
περιβάλλοντος εργασίας. Θα παρατηρήσουμε ότι είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός, η 
προβολή και η χρήση των λειτουργιών. Οι βελτιώσεις εστιάζονται στους εξής τομείς:

• Παράθυρα κλήσης με ετικέτες μέσα στο κύριο παράθυρο του NetMeeting 
διευκολύνουν την σύνδεση με άλλα άτομα και τη συμμετοχή στην τρέχουσα 
κλήση. Τέσσερα παράθυρα σας επιτρέπουν να βλέπουμε μια ποικιλία 
πληροφοριών, όπως τον κατάλογο με όλα τα άτομα που είναι αυτήν τη στιγμή 
συνδεδεμένα στον διακομιστή καταλόγου καθώς και τις δυνατότητες βίντεο και 
ήχου που διαθέτουν, τις καταχωρίσεις στη μνήμη καθώς και την κατάσταση τους, 
τα άτομα που συμμετέχουν στη τρέχουσα κλήση ή ένα αρχείο ιστορικού όλων 
των κλήσεων που έχουμε λάβει.
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• Μπορούμε να φιλτράρουμε τις καταχωρίσεις καταλόγου προκειμένου να γίνεται 
η σύνδεση με μεγαλύτερη ευκολία. Για παράδειγμα. Μπορούμε να φιλτράρουμε 
τις καταχωρίσεις για να αναγνωρίσουμε μόνο όσα άτομα συμμετέχουν αυτήν τη 
στιγμή σε μια κλήση ή μόνο όσα άτομα διαθέτουν δυνατότητα ήχου και βίντεο. 
Επίσης, μπορούμε να επιλέξουμε μια από τρεις κατηγορίες χρηστών (για 
προσωπική ή επαγγελματική χρήση ή μόνο για ενήλικες) ως επιπλέον φίλτρο για 
να εμφανίσουμε μόνο όσα άτομα επέλεξαν την ίδια κατηγορία.

• Για να ενοποιηθεί πλήρως με το Microsoft Internet Explorer, το NetMeeting 
περιλαμβάνει τώρα ένα νέο μενού "Μετάβαση" για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες καταλόγου που έχουν σχέση με το Web, καθώς και με το Internet 
Mail and News. Είναι λοιπόν δυνατή και η σύνδεση με άλλα άτομα από μια 
προβολή καταλόγου βασισμένη στο Web, εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας του ατόμου, ορίζοντας τη διεύθυνση IP ή πληκτρολογώντας το 
όνομα του υπολογιστή του.

• Οι βελτιωμένες καρτέλες επιλογών και οι οδηγοί του NetMeeting διευκολύνουν 
την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του περιβάλλοντος του NetMeeting. Μια νέα 
καρτέλα "Κλήση" σας επιτρέπει να διαλέξουμε κατάλογο και επιλογές μνήμης. 
Επιπλέον, μια επιλογή κλήσης από πύλη Η.323 σας επιτρέπει να συνδεθείτε με 
κάποιο άτομο χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου του.

• Ένα γραφικό περιβάλλον παρόμοιο με αυτό του Microsoft Internet Explorer 3.0 
συμπεριλαμβανομένης και μιας κοινής γραμμής εργαλείων, διευκολύνει τη 
μετακίνηση ανάμεσα στις εφαρμογές που αποτελούν τμήμα της οικογένειας 
προγραμμάτων του Internet Explorer. Η γραμμή εργαλείων προσαρμόζεται 
ανάλογα με το περιβάλλον και προβάλλει βάσει του ενεργού παραθύρου τις 
καταλληλότερες επιλογές.

• Ο οικοδεσπότης μιας κλήσης μπορεί να κλείσει τη γραμμή σε έναν ή 
περισσότερους συμμετέχοντες, ώστε να διευκολύνεται η απομάκρυνση των 
ατόμων μέσα από ομάδες.

• Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας δίνουν τη δυνατότητα να 
στέλνουμε ηλεκτρονική αλληλογραφία σε άτομα που δεν μπορούν να 
συμμετάσχουν σε διάσκεψη. To NetMeeting χρησιμοποιεί το MAPI για να 
ξεκινήσει την εκτέλεση κάποιου προγράμματος - πελάτη αλληλογραφίας της 
επιλογής σας, προσθέτει αυτόματα τις πληροφορίες σχετικά με το θέμα και 
κατόπιν περιλαμβάνει μια μνήμη με μορφή συντόμευσης, ώστε αυτό το άτομο να 
έχει τη δυνατότητα να σας ξανακαλέσει εύκολα αργότερα.

^ittp://ivw\v. microsoftcom/el. htmlj
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Συγκριτικές Αναλύσεις Προγραμμάτων





5.1. Συγκριτικοί Πίνακες / Έρευνες

Ο πίνακας παρακάτω συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των λογισμικών για τις 
διάφορες εφαρμογές. Οι πίνακες που παρατίθενται στην εργασία έχουν ελεγχθεί για την 
εγκυρότητά τους και σε μερικές περιπτώσεις έχουν διορθωθεί

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Learner Tools

Learning
Space

Virtual-U WebCT Top
Class

Web
Course in 
a Box

Courselnfo

Web Browsing
Accessibility Ναι Ναι Ναι
Bookmarks Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Multimedia Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Security Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Asynchronous
sharing
E-mail Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
BBS file
exchange

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Newsgroups Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Synchronous
sharing
Chat Στο μέλλον Στο μέλλον Ναι Ναι Ναι Στο μέλλον
Whiteboard Στο μέλλον Στο μέλλον Ναι Στο μέλλον
Application
sharing

Στο μέλλον Στο μέλλον Ναι Ναι Στο μέλλον

Virtual place Στο μέλλον Στο μέλλον Στο μέλλον
Group browsing Στο μέλλον Στο μέλλον Στο μέλλον
Tele
conferencing

Στο μέλλον Στο μέλλον Στο μέλλον

Video
conferencing

Στο μέλλον Στο μέλλον Στο μέλλον

frttpV/www.ctt.bc.ca/landonline/choices.htmlJ
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Learning
Space

Virtual-U WebCT Top
Class

Web
Course in 
a Box

Courselnfo

Student Tools
Self - assessing Ναι Στο μέλλον Ναι Ναι Ναι
Progress tracking Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Motivation
building

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Study skill 
building

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Instructor
Tools
Course Tools
Course planning Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Course managing Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Rapid course 
revising

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Course monitoring Ναι Στο μέλλον Ναι Ναι Ναι

Lesson Tools
Instructional
designing

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Presenting
Information

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Testing Ναι Ναι Ναι Ναι

Data Tools
Marking
on-line

Ναι Στο μέλλον Ναι Ναι Ναι

Managing records Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Analyzing and 
tracking

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Resource Tools
Building
knowledge

Ναι Ναι Ναι Ναι

Team Building Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Building
motivation

Ναι Ναι Ναι

dittp;//www.ctt.bc.ca/landonIine/choiccs.htmU
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Learning
Space

Virtual-U WebCT Top
Class

Web
Course in 
a Box

Courselnfo

Technical 
Admin Tools
Installation Tools
Server Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Client Ναι

System Tools
Authorization tools Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Security tools Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Resource
monitoring

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Remote access 
Tools

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Crash recovery 
Tools

Ναι Ναι Ναι Ναι

Help desk tools
Student report 
tools

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Instructor support 
tools

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

dntp://www.ctt.bc.ca/landonline/choices.html)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Learner Tools

First Class Norton
Connect

Forum Team
Wave

WebBoard

Web Browsing
Accessibility
Bookmarks 1
Multimedia Ναι Ναι Ναι Ναι
Security 1_____________ Ναι

Asynchronous
sharing
E-mail Ναι Ναι
BBS file 
exchange

Ναι Ναι Ναι

Newsgroups Ναι Ναι Ναι Στο
μέλλον

Ναι

Synchronous
sharing
Chat Ναι Ναι Ναι Ναι
Whiteboard
Application
sharing
Virtual place Ναι
Group browsing Ναι
Tele
conferencing
Video
conferencing

diUpVAvwwxtt.bc.ca/landonlinc/choiccs.litmU
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First
Class

Norton
Connect

Forum Team
Wave

WebBoard

Student Tools
Self - assessing
Progress tracking
Motivation
building

Ναι

Study skill 
building

Ναι Ναι

Instructor
Tools
Course Tools
Course planning Ναι
Course managing Ναι Ναι
Rapid course 
revising
Course monitoring Ναι Ναι

Lesson Tools
Instructional
designing

Ναι Ναι

Presenting
Information
Testing Ναι Ναι

Data Tools
Marking
on-line

Ναι

Managing records
Analyzing and 
tracking

Ναι

Resource Tools
Building
knowledge
Team Building Ναι

^ttp://vvww.ctt.bc.ca/landonline/choices.htmU
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First
Class

Norton
Connect

Forum Team
Wave

WebBoard

Technical 
Admin Tools
Installation Tools
Server Ναι Ναι || Ναι Ναι Ναι
Client Ναι Ναι Ναι Ναι

System Tools
Authorization tools Ναι Ναι Ναι Ναι
Security tools Ναι
Resource
monitoring
Remote access 
Tools

Ναι Ναι Ναι Ναι

Crash recovery 
Tools

Ναι

Help desk tools
Student report 
tools

Ναι Ναι

Instructor support 
tools

Ναι

^http://www.ctt.bc.ca/landonline/choices.html)

Ο επόμενος πίνακας συγκρίνει τις τεχνικές δυνατότητες και το κόστος των 
Ολοκληρωμένων Εφαρμογών
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Learning
Space

VirtualU WebCT Top Class Web
Course in a 
Box

Courselnfo

■Μ· anm
Server Platform Domino 4.5 HTTPD Apache

1.1.1
HTTPD Netsite

Commercial
HTTPD

RAM 64 MB 24 MB 32 MB 16 MB 32 MB
Disk Space 300 MB 500 MB 10 MB 891k tar.z 32 MB
WindowsNT 4.0 
Server

Ναι Στο μέλλον Στο μέλλον Ναι Ναι Ναι

Apple Server Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι.... .........
Unix Server Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Client Platform Browser Notes 

Client +others
Browser Browser Browser Browser Browser

Αρχικό κόστος $250 US $4,750 US Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν $200 - $35 
για κάθε
μάθημα

Επιπλέον κόστος $5/ θέση $4,750/
χρόνο

Υπάρχει 
πίνακας στο 
κεφ.
WebCT

$750 US+ Εξαρτάται 
από το
πακέτο

Τεχνική
υποστήριξη

$5,000 το 
χρόνο

Διαθέσιμη Διαθέσιμη $ 1,000 τον 
χρόνο

Εξαρτάται 
από το
πακέτο

Αριθμός
μαθημάτων

Απεριόρι
στος

Αριθμός μαθητών Ανά server Απεριόρι
στος

Αριθμός
καθηγητών

Απεριόρι
στος

^ttD://www.ctt.bc.cadandonline/techinfo.htmU

Ο επόμενος πίνακας συγκρίνει τις τεχνικές δυνατότητες και το κόστος των 
Συνιστωσών Εφαρμογών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

1 First Class | Norton Connect j Forum Team Wave WebBoard
Απαιτήσεις
Server Platform Textra Connect 

for LAN και 
Connect.Net 
HTTPD

GoldFusion HTTPD Internal ή άλλος 
δημοφιλής server

RAM 1.5 MB 8-16 MB 24 MB 32 MB
Disk Space 10 MB 1.7MB 5 MB
WindowsNT 
4.0 Server

Ναι Ναι NT 3.5/95 Ναι NT 3.5/95

Apple Server Ναι Όχι υποστήριξη Ναι
Unix Server όχι Ναι Ναι
Client Platform Του

κατόχου
WordPerfect ή
Word

Browser Του κατόχου Browser

Αρχικό κόστος δωρεάν $795 US $75 για κάθε 
άτομο

$53, $489 US για 
v.3.0

Επιπλέον
κόστος

Τα μαθητικά
manual

Όχι δωρεάν

Τεχνική
υποστήριξη

Εάν 1 μάθημα
χρησιμοποιεί
manual

Περιορισμένη

Αριθμός
μαθημάτων

Όχι όριο 2 ή 255 με 
απεριόριστες 
συνδιασκέψεις 
για την έκδοση 3

Αριθμός
μαθητών

Όχι όριο

Αριθμός
καθηγητών

Όχι όριο Όχι όριο

Αλλοι
περιορισμοί

Όχι Web Όχι apple VI.0 V3.2 V2.0b

dittpV/www.ctt.bc.ca/landonline/techinfo.htmU
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5.2. Σύγκριση χαρακτηριστικών των τεσσάρων 
βασικότερων εφαρμογών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Χαρακτηριστικά Learning
Space

TopClass WebCT ToolBook

Δεν απαιτείται γνώση της HTML για τη 
δημιουργία των μαθημάτων

Όχι Όχι Όχι Ναι

Δεν απαιτείται γνώση της HTML για τη 
δημιουργία ερωτήσεων

Ναι Ναι Ναι Ναι

Password και username απαιτούνται Ναι Ναι Ναι Ναι
Αυτόματο εργαλείο Λεξιλογίου Όχι Όχι Ναι Όχι
Αυτόματο εργαλείο Περιεχομένων Όχι Όχι Ναι Όχι
Εργαλείο Ανίχνευσης διδακτικού υλικού Όχ1 Ναι Ναι Όχι
Οι Μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν δικές 
τους σημειώσεις για να συμπληρώσουν το 
διδακτικό υλικό

Όχι Ναι Ναι Όχι

Περιοχή παρουσίασης των Μαθητών Όχ1...... . Ναι Ναι Όχι
0 καθηγητής μπορεί να αναθέσει ειδικό 
διδακτικό υλικό σε μεμονωμένους μαθητές

Όχι Ναι Ναι Ναι

Πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις με αυτόματη 
διόρθωση

Ναι Ναι Ναι Ναι

Συμπλήρωμα των κενών με αυτόματη διόρθωση Ναι Ναι Ναι Ναι
Δημιουργία Ανάδρασης στις ερωτήσεις Ναι Ναι Ναι Ναι
Ανακατευθυνόμενο μονοπάτι εκπαιδεύσεως 
εξαρτώμενο από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις

Όχι Ναι Ναι Ναι

Ερωτήσεις με χρονικά περιθώρια Όχι Ναι Ναι Ναι
On-line βαθμολόγηση Όχι Ναι Ναι Όχι
Δημιουργία τυχαίου συνόλου ερωτήσεων από 
μια λίστα

Όχι Ναι Ναι Ναι

Προσπέλαση Μαθητών και διαθέσιμες 
πληροφορίες προόδου

Όχι Ναι Ναι Ναι

Οι Μαθητές μπορούν να δουν τους βαθμούς 
τους και να συγκρίνουν με τους υπόλοιπους 
στην τάξη

Όχι Όχι Ναι Όχι

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Μαθήματος Όχι Ναι Ναι Ναι
Πίνακας Ανακοινώσεων Μαθήματος Όχι Ναι Ναι Όχι
Δυνατότητα συνομιλίας στο Μάθημα με 
κείμενο (chat)

Όχι Όχι* Ναι Όχι

Logged chat Όχι Ναι Ναι ΌΧι

* παρέχει άλλους τρόπους επικοινωνίας που αντικαθιστούν το chat όπως τα discussion lists κ.λπ.
(http://www.umanitoba.ca/ip/tools/courseware/evalmain.html)
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5.4. Οδηγός αγοραστών για Εκπαίδευση στο Web

Προμηθευτές περιεγομένου

Οι ακόλουθες εταιρείες έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο διανέμεται 
μέσα από διάφορα μέσα.
Εταιρία JlgoWvrc^ Web site
CBT Systems IT training www.cbtsvs.com
^ata£ul·^ IT training www.Dbt.com

Digital Think IT training www.dieitalthink.com

DPEC IT and business skills training www.dDec.com

Gartner Group IT training www.eeleamine.com

InfoSource J^rainin^^ www.infosourcenet.com

ITC Leamin^^ All types of training www.itcleamine.com
McGraw - Hill OnLine IT and business skills training www.mhonlineleaming.com

NetG IT training www.nete.com
Oracle IT training education.oracle.com !

Street Technologies IT, business, and soft skills 
training

www.streetinc.com

Tarragon Training Business skills training www.tarraeon.com.au

Interactive ViaGrafix ^^rainin^^ www. via girafix. com

(http://wvnv. infoworld. com/csi-bin/di sylavTC. pi)
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Προμηθευτές Συγγραφικών -Λογισμικών

Οι ακόλουθες εταιρείες αναπτύσσουν λογισμικό για την ανάπτυξη και διανομή εκπαιδευτικού 
περιεχομένου.

Εταιρείες Προϊόντα Web site

Allen Communication Quest www.allencomm.com
AMT International CBlquiclc www.amtcorp.com
Apple Software HyperCard www.aDPle.com/hvpercard
Astound Astound Enterprise www.golddisk.com
Asymetrix ToolBook www.asvmetrix.com
Centra Software Symposium www.centra.com
Docent Software Docent www. docent. com
Eloquent Presenter www.eloquent.com
Ilinc LearnLinc www.ilinc.com
Lotus LearningSpace www.lotus.com
Macromedia Authorware www.macromedia.com
MicroMedium Digital Trainer www.micromedium.com
One Touch Systems Prompter Authoring Tool www. onetouch. com
Pathlore Phoenix www.Dathlore.com
PlaceWare PlaceWare www.Dlaceware.com
Computer Teaching TenCore LAS www.tencore.com
WBT Systems ^mClass www.wbt.com

(http://www.infoworld.com/csi-bin/displayTC.pl)

Συστήματα Διαχείρισης Εκπαίδευσης

Οι ακόλουθες εταιρείες αναπτύσσουν λογισμικό για να οργανώσουν, διανείμουν και ανιχνεύσουν 
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Προϊόντα Web site
Asymetrix Librarian www.asvmetrix.com
KnowledgeSoft LOIS www.knowledgesoft.com
Macromedia Pathware www. macromedia com
Plateau Systems Plateau www.Dlateausvstems.com
Saba Software Education Management 

System
www.sabasoftware.com

Saratoga Group CyberWise Online www.cvberwise.com
Sysconi Training Server www.svscom-inc.com

(http://www. infoworld. com/cgi-bin/di splavTC. pi)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Υλοποίηση Εφαρμογής 
στο TopClass





6.1. Υλοποίηση μέσω του TopClass Server

Έως τώρα αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος των εργασιών, όπου έγινε η 
συγκριτική ανάλυση των πιο δημοφιλή προγραμμάτων που κυκλοφορούν.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζεται το δεύτερο μέρος των εργασιών 
που βασίζεται στην υλοποίηση. Το μέρος αυτό της Διπλωματικής αποτελείται από δύο 
κυρίως τμήματα. Στο πρώτο τμήμα γίνεται η εφαρμογή του προγράμματος TopClass 
Server καθώς και των υπολοίπων προγραμμάτων που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά 
του. Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Microsoft, το NetMeeting το 
οποίο έρχεται να συμπληρώσει την εφαρμογή προσδίδοντας σε αυτή τη δυνατότητα της 
on-line επικοινωνίας. Μέσα από το NetMeeting επιλέγουμε εκείνα τα στοιχεία που μας 
χρειάζονται για να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη της εκπαίδευσης από 
απόσταση πάνω στο World Wide Web. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο ότι δεν υπάρχει 
έως τώρα εφαρμογή που να καλύπτει πλήρως όλες τις δυνατότητες, και στον βαθμό που 
πρέπει. Συνεπώς μια συνεργασία των καλύτερων προγραμμάτων που κυκλοφορούν στην 
αγορά αποτελεί τη βέλτιστη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα που καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε.

Στο πρώτο τμήμα όπου έχουμε την υλοποίηση της εφαρμογής με τη χρήση του 
προγράμματος TopClass, μπορούμε να διαχωρίσουμε τις εργασίες για τη δημιουργία της 
τηλε-εκπαίδευσης σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση εργασιών που έπρεπε να ολοκληρωθεί είναι η εύρεση ενός 
υπολογιστή με δυνατότητες αυτές ενός server, η εγκατάσταση κάποιου web server, στην 
προκειμένη περίπτωση του Microsoft Internet Information Server. Η εγκατάσταση 
του TopClass προϋπόθετε την αρχική εγκατάσταση του web server, στην συνέχεια το 
κλείσιμο του web server, και την εγκατάσταση του προγράμματος. Έπειτα, με 
επανεκκίνηση του υπολογιστή και αυτόματη λειτουργία του Web server το πρόγραμμα 
λειτουργεί κανονικά. Στην πρώτη φάση των εργασιών επίσης έπρεπε να δημιουργηθεί ο 
σκελετός του μαθήματος, τα διάφορα Links που θα συνδέουν τις σελίδες καθώς και το 
υλικό των μαθημάτων το οποίο θα εμφανίζεται στους μελλοντικούς μαθητές. Δεν 
εμφανίστηκαν δυσκολίες μια και η υλοποίηση του διδακτικού υλικού μπορούσε να 
δημιουργηθεί σε οποιονδήποτε HTML Editor. To TopClass προσφέρει τη δυνατότητα 
φόρτωσης HTML σελίδων ή την απευθείας δημιουργία στο πλαίσιο που διαθέτει. 
Βέβαια, μπορεί κάποιος να αποφύγει την απευθείας συγγραφή σε HTML. Αυτό 
διευκολύνει κατά πολύ εκείνους τους χρήστες οι οποίοι γνωρίζουν μόνο έναν 
κειμενογράφο και δεν θέλουν να ασχοληθούν με την εκμάθηση της HTML.

Η δεύτερη φάση εργασιών συμπεριλάμβανε το στήσιμο του μαθήματος, την 
εισαγωγή των σελίδων στο πρόγραμμα και τον συντονισμό όλων των λειτουργιών. Τον 
καθορισμό των συμμετεχόντων, τις αρμοδιότητες που θα διαθέτουν και γενικότερα τη 
διαχείριση όλου του μαθήματος. Η διαχείριση του συστήματος αποτελεί και το 
σημαντικότερο τμήμα της εφαρμογής μια και πρέπει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα 
και παρατυπίες, καθώς θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι κινήσεις των χρηστών. Το 
περιβάλλον είναι πολύ φιλικό και διευκολύνει να γίνονται οι ρυθμίσεις αυτές πολύ 
εύκολα. Έχει πολλές δυνατότητες, και προσφέρει στον Administrator χρήσιμα εργαλεία 
για να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες.

225



Για την υλοποίηση του μαθήματος μέσω Web, αρχικά χρησιμοποιήθηκε το 
TopClass Version 2.0.2. Προς το τέλος όμως της ολοκλήρωσης προσφέρθηκε στο site 
της εταιρίας η νέα έκδοση 3.0.0. Έτσι, χρειάστηκε να γίνει αναβάθμιση με την έκδοση 
TopClass Version 3.0.0, η οποία παρουσιάζεται αρτιότερη και εξαλείφει πολλά 
προβλήματα (bugs) που εμφανίστηκαν στην παλιότερη έκδοση, ενώ προσθέτει νέες 
λειτουργίες.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις βασικές βελτιώσεις που έχουν γίνει και οι οποίες 
είναι στους εξής τομείς:

1) Στα εγχειρίδια που διαθέτει.
2) Στην προσθήκη καινούργιου λογαριασμού για φιλοξενούμενους (Guest 

accounts).
3) NT Unified Logon.
4) Στην εμπλούτιση της ασφάλεια της εφαρμογής με νέα πεδία.
5) Στην ομαδική καταχώρηση (Batch registration).
6) Στην εγκατάσταση.
7) Στην δημιουργία τάξεων και στην προσαρμογή στις απαιτήσεις.
8) Στο Interface του χρήστη.
9) Στην διαγραφή μαθημάτων, απόκρυψη μηνυμάτων και ανακοινώσεων.
10) Στον έλεγχο των συνδέσμων από τις σελίδες.
11) Στην επιδιόρθωση των διαφόρων Bugs που είχαν παρουσιαστεί στην 

προηγούμενη έκδοση.

1) Εγχειρίδια
• Η εταιρία WBT systems έχει εκδώσει πιο πλήρεις οδηγούς για τον Administrator, 

τον Καθηγητή και τον Μαθητή με περισσότερες επεξηγήσεις και πιο κατανοητές 
ερμηνεύσεις.

• Επιπλέον, προσφέρει και έναν ξεχωριστό οδηγό εγκατάστασης, σε αντίθεση με 
τις λίγες σελίδες που περιείχε στην παλιότερη έκδοση, επεξηγώντας όλες τις 
κινήσεις που πρέπει να εφαρμόσει κανείς ώστε να λειτουργεί το πρόγραμμα, και 
μάλιστα για όλα τα λειτουργικά συστήματα που μπορεί να εφαρμοστεί.

2) Guest accounts
• Οι student accounts μπορούν να μετατραπούν σε guest accounts για τυχόν 

παρατηρητές του προγράμματος.
• Οι Guest accounts επιτρέπουν την ταυτόχρονη είσοδο πολλών χρηστών με τον 

ίδιο κωδικό. Το πλήθος αυτών μπορεί να καθοριστεί από τον Administrator,
• Οι Guests δεν μπορούν να αλλάξουν τα passwords ή τα user preferences,
• Status flags δεν εμφανίζονται για τους guests.

3) NT Unified Logon
• Οι χρήστες μπορούν να εισέλθουν στο TopClass αυτόματα χρησιμοποιώντας το 

NT Unified Logon ως μηχανισμό ασφαλείας (μόνο στην πλατφόρμα των 
Windows).

• Υπάρχει επίσης η επιλογή μεταξύ και δύο άλλων μηχανισμών ασφαλείας 
(TopClass security και Basic Authentication).
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4) Εμπλουτισμός ασφάλειας
• Τα αρχεία, τα οποία είναι προσιτά από το web ορίζονται εξ αρχής πάνω σε 

συγκεκριμένες θέσεις στο web. Όλα τα υπόλοιπα αρχεία δεν τοποθετούνται σε 
προσιτές θέσεις. Στα Windows συνεπώς τα αρχεία τοποθετούνται σε δύο 
διαφορετικές θέσεις. Στις υπόλοιπες πλατφόρμες αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη 
χρήση ψευδωνύμων.

• Η χρήση των cookies είναι υποχρεωτική στον Server V 3.0.0.

5) Batch Registration
• Οι χρήστες μπορούν τώρα να συμμετάσχουν σε πολλές τάξεις την ίδια χρονική 

στιγμή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία batch registration.

6) Installation
• Τώρα αναγνωρίζει αυτόματα τους IIS 4.0/ PWS 4.0.
• Άδεια για όλα τα αρχεία που αναθεωρούνται κάτω από το Unix για την 

απλοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης.
• Τώρα αναγνωρίζεται αυτόματα το αρχείο εκκίνησης του Netscape Enterprise 

Server 3.51.

7) Δημιουργία τάξεων και Προσαρμογή
• Οι καθηγητές μπορούν να έχουν τώρα τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις δικές 

τους τάξεις.
• Το υπάρχον υλικό μπορεί τώρα να διαγραφτεί ή να προστεθεί στις τάξεις.

8) Interface Χρήστη
• Η κλιμακωτή μορφή των μαθημάτων έχει μειωθεί, ώστε να δώσει καλύτερη 

ορατότητα των πολλαπλών δεικτών.
• Τώρα παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης με χρώμα του φόντου της μπάρας 

εργαλείων.
• Επίσης, χρώμα μπορεί να οριστεί για όλα τα πλαίσια που δημιουργούν κείμενο.
• Ορίσματα μπορούν να διευκρινιστούν για όλα τα σύνολα πλαισίων και τα 

πλαίσια.
• Οι καθηγητές τώρα παρέχονται με ένα κουμπί μαθήματος, ώστε να μπορούν να 

βλέπουν εύκολα τα μαθήματα.
• Οι σχετικές ημερομηνίες μπορούν να εισαχθούν ως συνδυασμός αριθμού και 

μονάδας (π.χ. 3 ώρες).
• Λεπτομέρειες των χρηστών συμπεριλαμβάνονται στην νέα αρχική σελίδα ως 

επιλογή. Σε περίπτωση αναβάθμισης όπως στη δική μου εργασία η επιλογή αυτή 
βρίσκεται ακολουθώντας το μονοπάτι Systems Preferences / Templates.

9) Διαγραφή μαθημάτων, απόκρυψη μηνυμάτων και ανακοινώσεων
• Ο κατάλογος των ανακοινώσεων δεν μπορεί πλέον να διαγράφει.
• Επιβεβαίωση απαιτείται για τη διαγραφή του μαθήματος μέσα από την σελίδα 

Create/Edit Class.
• Μηνύματα, τα οποία δεν είναι εμφανή στους μαθητές, δεν μπορούν να 

διαγραφούν από αυτούς στον κατάλογο των μηνυμάτων.
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10) Έλεγχος των συνδέσμων από τις σελίδες
• Η λειτουργία "Check Links" επιτρέπει τώρα σε συνδεόμενα αντικείμενα να 

φορτώνονται σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση όπου δεν μπορούσαν 
να φορτωθούν οι εικόνες, καθώς και τα άλλα αντικείμενα.

11) Επιδιόρθωση των Bugs στο TopCIass V3.0.0
• Η "already logged in" γραμματοσειρά μαζί με ένα άλλο πλήθος γραμματοσειρών 

έχουν γίνει προσβάσιμα και μπορούν να τροποποιηθούν για περισσότερη 
διαύγεια.

• Η Λίστα των μαθητών εμφανίζει την λίστα όλων εφόσον έχει επιλεχτεί ως 
πλήθος το 0.

• Ένα πρόβλημα με τη δημιουργία αποστολής εγγραφών έχει ήδη λυθεί. Επίσης, οι 
σχετικές αναφορές έχουν αναθεωρηθεί για να ικανοποιούν αυτές τις αλλαγές.

• Ένα πρόβλημα κατά τη δημιουργία έξτρα πεδίων χρήστη, όταν γίνεται ομαδική 
καταχώρηση έχει τώρα διορθωθεί.

• Οι επιλογές "Must change password" και "Cannot change password" δεν μπορούν 
πλέον να επιλεχθούν ταυτοχρόνως.

• Η φόρτωση αρχείων (στον Macintosh) υποστηρίζεται για αρχεία μεγαλύτερα από 
32Κ εάν χρησιμοποιείται το Webstar 3.0.1

• Το όριο μεγέθους της τάξης ενισχύεται αυστηρά στην ομαδική καταχώρηση και 
στην online καταχώρηση.

• Οι μαθητές δεν μπορούν πλέον να δουν το σύστημα των διορθωμένων τεστ 
προτού τα ξαναδεί ο καθηγητής (για τεστ που δεν είναι auto corrected) ή όπου 
έχει εφαρμοστεί χρονικός περιορισμός.

• Η προσθήκη των καθηγητών στις τάξεις από την σελίδα ΟΓεαίεΈάΐί Class δεν 
μπορεί να γίνει με λάθος τρόπο.

• Οι καθηγητές μπορούν πλέον να ταξινομήσουν το υλικό του μαθήματος.
• Το πρόβλημα με τα HTML Error Preferences έχει διορθωθεί.
• Έξτρα χώρος μπορεί τώρα να σβηστεί αυτόματα από τα αρχεία της ομαδικής 

καταχώρησης.

Επίσης σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι τώρα πλέον ο Administrator μπορεί 
να βλέπει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο server ανά πάσα στιγμή. Θέτοντας 
κάποιες εντολές μπορεί επίσης να βλέπει ποιοι χρήστες είναι την παρούσα στιγμή στο 
TopCIass. Στην εφαρμογή έχουμε ορίσει ένα πεδίο εντολών για να μπορεί ο διαχειριστής 
του συστήματος να βλέπει την κατάσταση του server με την εντολή "status", ποιοι 
χρήστες βρίσκονται στο σύστημα εκείνη την στιγμή με την εντολή "who" και τέλος να 
μπορεί να αλλάζει το κλειδί του συστήματος, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, με την 
εντολή "change-key". Η αλλαγή του κλειδιού χρειάζεται, όταν πρέπει να ανανεωθεί η 
άδεια χρήσης.

Ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε αρχικά ήταν το στήσιμο της εφαρμογής κάτω 
από το λειτουργικό σύστημα των Windows 95, όπου η έκδοση 2.0.2 παρουσίαζε 
προβλήματα. Έτσι δεν μπορούσε να αναγνωρίσει πολλές φορές τη διαδικασία save στις 
διάφορες λειτουργίες, με αποτέλεσμα όταν επανεκκινούσαμε τον υπολογιστή να μην 
αναγνωρίζει τις πρόσφατες αλλαγές. Συνεπώς, το στήσιμο της εφαρμογής έπρεπε να 
γίνει μόνο κάτω από Windows NT. Όπως όμως ανακοίνωσαν από την εταιρία δεν 
υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα στην τελευταία έκδοση 3.0.0 του TopCIass.
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Η έκδοση 2.0.2 του TopClass που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει μια σειρά από 
νέα χαρακτηριστικά, τα οποία ενισχύονται από την τελευταία έκδοση. To TopClass 
αποτελεί ένα πολύ εύκολο στη χρήση ολοκληρωμένο περιβάλλον για τη δημιουργία 
μαθημάτων πάνω στο World Wide Web. Μπορεί να διανείμει διδακτικό υλικό πάνω σε 
οποιοδήποτε συμβατό PC, υπολογιστή Unix ή Macintosh. Επίσης παρέχει περιεκτικές 
λειτουργίες επικοινωνίας ώστε να μπορούν να έρχονται σε επαφή οι καθηγητές και οι 
μαθητές. To TopClass τρέχει πάνω σε TCP/IP δίκτυα όπως το Internet, ή σε 
επιχειρησιακά ή πανεπιστημιακά δίκτυα LAN (Local Area Network) χρησιμοποιώντας 
WWW πρωτόκολλα.

Η αρχική σελίδα του περιβάλλοντος του αναβαθμισμένου TopClass έχει την 
παρακάτω μορφή:

ID Log in
ΐ

VBT

1

V WBT Home

Getting Started

~T-r Loar. || ~WET Systems He m; || Oetma Startgc

Εικόνα 6.1.1

Κατά την είσοδο στην πρώτη σελίδα του TopClass, ο χρήστης έχει τρεις 
επιλογές. Η πρώτη θα του επιτρέψει να δώσει τον κωδικό του για να εισέλθει στο 
πρόγραμμα. Η δεύτερη θα του δώσει κάποια στοιχεία σχετικά με την εταιρία WBT 
Systems. Τέλος στην τρίτη επιλογή θα πάρει κάποια Online βοήθεια για να μπορέσει να 
ξεκινήσει. Επιλέγοντας το εικονίδιο Log in εισέρχεται σε μια νέα σελίδα όπως δείχνει η 
Εικόνα 6.1.2, όπου σε αυτήν θα πρέπει να εισάγει το username του καθώς και το 
password που έχει.
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Authorization Required

Username·: srimir 

Password' I»**1'*

Εικόνα 6.1.2

Αφού εγκριθεί η είσοδός του τότε εμφανίζεται η πρώτη σελίδα εργαλείων. Αυτή 
η σελίδα διαφέρει για κάθε χρήστη. Η σελίδα αυτή παρουσιάζει ομοιότητες για τους 
Administrators αλλά και για τους καθηγητές, όχι όμως για τους μαθητές. Η σελίδα όπως 
εμφανίζεται στον Administrator φαίνεται στην Εικόνα 6.1.3.

W&M I ΊίΚικι Lojt.ui
'JCM lpi

TopCliss Sjrver© Ccpynght. 19?5-19?8 WBT System. AL rights reserved

Toolbar frame

Εικόνα 6.1.3

Στην σελίδα αυτή εμφανίζονται έξι εικονίδια τα οποία μας βοηθάνε να 
διαχειριστούμε τα μηνύματα που δεχόμαστε ή μπορούμε να στείλουμε, να 
διαχειριστούμε τα εργαλεία του προγράμματος και τέλος να φύγουμε από το πρόγραμμα. 
Η επιλογή Utilities χρησιμεύει για τη διαχείριση του συστήματος ολόκληρου, και 
περιέχει τις λειτουργίες που φαίνονται στην Εικόνα 6.1.4.
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Change vour password View online picture

l.sport Course

Create/falii Class

Database maintenance

TopClass Server © Copyright 1995-1998 WBT Systems. All rights reserved.

Εικόνα 6.1.4

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το περιβάλλον του μαθήματος στο TopClass 
απαρτίζεται από τρία πλαίσια (frames), το Index frame. Content frame και Toolbar 
frame.
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This is how course material appears with three frames:

— II.
D U VKisn.uPt'M^rLr.uwJ^hv-.
1-1 u »-»<«nn«iVVrHTrauirm·

Index frame Y

This course covers the current reguiationi 
dealing with fire and safety In the workplace.

You will cover the following topicK

• Fires in the workplace 
* Safety at work

Content frame

9Φ&99Φ9Φ

Toolbar frame

Εικόνα 6.1.5

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία του μαθήματος από απόσταση
μέσω του World Wide Web, χρησιμοποιώντας το TopClass είναι τα ακόλουθα:

• Αρχικά ορίστηκε το password του Administrator για λόγους ασφαλείας, διαφορετικά 
θα ίσχυε το default που έχει οριστεί από το πρόγραμμα. Το μονοπάτι που 
ακολουθήθηκε είναι Utilities | Change your password. Ο ίδιος ο Administrator 
μπορεί να ορίσει και άλλους διαχειριστές του προγράμματος με τις ίδιες 
αρμοδιότητες. Όλοι οι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού εκτός και αν 
αποφασισθεί να μην έχουν κάποιες αρμοδιότητες.

• Προστέθηκαν οι εικόνες των χρηστών στον κατάλληλο κατάλογο για αποφυγή της 
ανωνυμίας στην επικοινωνία. Μονοπάτι: Utilities | View online picture.

• Η επόμενη φάση που ακολουθήθηκε ήταν ο καθορισμός των χρηστών (administrator, 
καθηγητές, μαθητές και guests). Στους μαθητές δόθηκαν μόνο τα βασικά δικαιώματα 
ώστε να ελέγχονται καλύτερα οι κινήσεις τους. Utilities | Users. Ακόμη ορίστηκαν 
μερικοί μαθητές να έχουν δυνατότητες guests. Οι δυνατότητες που θα έχουν θα είναι 
λιγότερες από αυτές που πραγματικά έχουν οι μαθητές. Οι guests, μπορούν να 
εισέρχονται με το ίδιο username και password. Αυτό που αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο για κάθε χρήστη είναι να γνωρίζουμε την περίοδο για την οποία θα είναι 
εγγεγραμμένος. Συνεπώς έπρεπε να ορίσουμε την περίοδο του κάθε χρήστη, 
σύμφωνα με την ιδιότητά του (μαθητής, administrator, καθηγητής, guest). Επιπλέον 
απαιτείται να οριστούν και οι τάξεις για τις οποίες εγγράφονται. Αν δεν γνωρίζουμε 
μερικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα πως θα κατατάξουμε τους μαθητές στις τάξεις 
μπορούμε να επέμβουμε αργότερα και να συμπληρώσουμε το κενό πεδίο. Οι 
δυνατότητες που θα έχει κάθε χρήστης είναι πολύ σημαντικό να καθοριστούν όσο
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καλύτερα γίνεται για να μην υπάρχουν παρεμβάσεις εκεί όπου δεν επιτρέπεται. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στη βάση του συστήματος δεν πρέπει να γίνεται 
παρά μόνο από τους διαχειριστές. Σε αυτή την σελίδα επίσης εμφανίζεται και η 
επιλογή για εσωτερική ή εξωτερική ή και τα δύο μαζί επικοινωνία μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βέβαια, αυτή η επιλογή πρέπει να καθοριστεί ανάλογα 
και από τα Preferences του συστήματος (System Preferences).

User information

First name: 

Middle names: 

Last name: 

E-mail: 

Username 

Type:

Student IE':

Password:

Verify:

Select language

I

Find] List users | Renama | View petu'e

Default ~^]

Εικόνα 6.1.6

• Η καταχώρηση των χρηστών, είτε ως ομάδα καθηγητών, είτε ως ομάδα μαθητών, 
μπορεί να γίνει με τη χρήση του batch registration. Μπορούμε ορίζοντας ένα 
πρότυπο εισαγωγής των στοιχείων των μαθητών ή των καθηγητών ή γενικότερα των 
χρηστών, να εισάγουμε πολύ γρήγορα τα στοιχεία τους, χωρίς να απαιτείται να τους 
ορίζουμε έναν έναν. Στην σελίδα που εμφανίζεται μπορούμε να εισάγουμε εμείς τα 
στοιχεία με το πρότυπο που έχουμε ορίσει, ή αν τα στοιχεία των χρηστών υπάρχουν 
έτοιμα σε κάποιο αρχείο, να το εισάγουμε κατευθείαν. Αυτές οι δύο διαδικασίες 
διευκολύνουν κατά πολύ αυτόν που θα πρέπει να δημιουργήσει τους χρήστες, γιατί 
διαφορετικά θα καταναλώσει σημαντικό χρόνο για να τους εισάγει έναν έναν. Η 
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μεμονωμένη καταχώρηση των χρηστών, με τη 
διαδικασία που θα περιγράφουμε παρακάτω. Ωστόσο όμως, δοκιμάστηκαν και οι 
άλλες δύο μέθοδοι με επιτυχία. Κατά την εισαγωγή με τη διαδικασία batch 
registration, όταν τελειώνει η καταχώρηση το TopClass δημιουργεί αυτόματα τους 
κωδικούς και μόλις ολοκληρώσει θα στείλει μήνυμα στον υπεύθυνο της 
καταχώρησης περιγράφοντας λεπτομέρειες σχετικά με τον λογαριασμό που έχει 
οριστεί αυτόματα για κάθε χρήστη, τα στοιχεία του, την τάξη στην οποία έχει 
εγγραφεί, καθώς και τον υπεύθυνο καθηγητή που έχει. Παρόλο που η καταγραφή των
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στοιχείων μπορεί να γίνεται αυτόματα με αυτή τη μέθοδο, ωστόσο επιτρέπεται η 
παρέμβαση του υπεύθυνου για τη διόρθωση τυχόν λαθών. Μονοπάτι: Utilities | 
Users or Create/ Edit Class | Batch Registration,

Class Information

lT;3rt5i>e |Sudanis T|

»] Scl;ct Class |

Source file format

Γo.niat: 1 Oil noire Miclcls none ^est name

Additional fields: j Ncne ή
I'Tane ssparator: (Soace o'tat "3 Other.. : (”"

tirddstrjaiaUu. |Cjnni3 3 Olhei.. [

brews a. .

Fle'joe r.ale an'inin brvrmera a/iu on'vem da καί iw! jiUt uzdaado 

Input name let text ares

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_j

J

Additional system output options

Ustraanc design: 
Dialr^ witl 
oupicat: usiruacics:

first milol ·*·; 

Aom d numbed -i

fjoi" 3

Sfcp c duplicate 
username and

Γ as jwry'vl length ■

Piiswa.il dcsifci Numbers ax etters T1

Last none

<;rrsj|y> _y_

"3 | <Empy> 3 

Enroll eiflctm^ 
user:

| <Enpty> 3

Γ

Εικόνα 6.1.7

• Με τη διαδικασία batch deleting μπορούν να διαγραφούν ομαδικά οι χρήστες, ή 
απλά να φύγουν από μια τάξη χωρίς να διαγραφούν τα στοιχεία τους. Αυτό μπορεί να 
γίνει για τους καθηγητές αλλά και για τους μαθητές. Η διαγραφή ή η μετακίνηση 
μπορεί να γίνει σε ολόκληρη την τάξη ή σε τμήμα αυτής. Μετά τη διαγραφή των 
χρηστών το TopClass στέλνει μήνυμα με τους λογαριασμούς που έχει διαγράψει. 
Μονοπάτι: Utilities | Create/ Edit Classes | Batch delete (βλέπε Εικόνα 6.1.8)
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Batch delete

Classes

Remove students from class 'es 3
Remove student profiles from TopClass | Last class ·*· | 

Remove instructor from classs [So 3
Remove instructor profiles from TopClass j Never 3

-----------------------------3

J J '

Delete

Εικόνα 6.1.8

Στις προσωπικές ρυθμίσεις που έχει κάθε χρήστης καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο 
θα μπορεί να ανιχνεύει κάποια μονάδα διδακτικού υλικού όσο γίνεται πιο σύντομα. 
Ακόμη στην σελίδα αυτή ορίζεται η διεύθυνση ταχυδρομείου να είναι εσωτερική και 
εξωτερική ταυτοχρόνως, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Είναι μια 
διαδικασία που για να μπορεί να την επιλέξει ο χρήστης θα πρέπει να του έχει δοθεί 
το δικαίωμα αυτό από την καταχώρησή του ως χρήστη, καθώς και από τη ρύθμιση 
του συστήματος (βλ. Εικόνα 6.1.9).

User preferences

General

Show Max. hits 
when searching:

Mai option:

Nevrpst first 

Sjbmit La/out |

Reset | Yes 3

Rfiset Both *·

Reset | Yco 3

Content keyo

E mail:

Εικόνα 6.1.9



Στη σελίδα αυτή για τον administrator επιλέχτηκε να υπάρχει ταξινόμηση των 
μηνυμάτων με τα καινούργια μηνύματα να εμφανίζονται πρώτα, να έχει τη 
δυνατότητα αποστολής και εσωτερικών αλλά και εξωτερικών μηνυμάτων και να 
μπορεί να ανιχνεύει γρήγορα τις διδακτικές μονάδες. Μονοπάτι: Utilities | User 
Preferences.

Στην συνέχεια καθορίστηκε το πλάνο των σελίδων που θα εμφανίζεται, ορίζοντας το 
χρώμα του φόντου, το μέγεθος των πλαισίων (index, toolbar) καθώς και άλλα 
χαρακτηριστικά, Utilities | User Preferences | Layout.

layout

Shoo; command Host 
index irfine width: 

h'ram= format'

Toolbar foams height 

Framet:

Toolbar background color: 

To db ar b ackground: 

Visred link:

Actios link:

Link color 

Tex: color 

Background color 

Warning message color: 

Background:

Items per page:

Index tame base fen::

Path separator.

Reset JW°

Reset [goo-

Reset | Bottom d

Reset |[?0

Reset Ivcc -1

Reset ] White d

Reset [

Reset Joihei... ~-| |

Reset | Other... d I

Reset | Other... d |

Reset j Other... -||

Reset | White d |Wf

Reset [Red ^1 fffOOOC

Reset 1
Reset W~
Reset R
Reset /

Path to page: Mrs at i lnP jd

Separate course Same Reset fv^d

Course depth: Reset F------------------------
Borders: Reset | No d

Sujml | General | Qj itenlkeyi

"3

d

Εικόνα 6.1.10



• Στα εργαλεία του μαθήματος περιλαμβάνεται η δημιουργία ή προσθήκη μαθημάτων 
στο TopClass, η αλλαγή της πληροφορίας του μαθήματος, η εξαγωγή ή εισαγωγή 
μαθήματος (import / export) και η εξαγωγή πληροφοριών που προκύπτουν από τις 
κινήσεις των μαθητών (export raw data). Κατά τη δημιουργία του μαθήματος, 
αρχικά αναπτύχθηκε ο βασικός σκελετός με όλους του καταλόγους, τους 
υποκαταλόγους, τις σελίδες και τα τεστ. Η δόμηση του μαθήματος με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλότερη λειτουργία του και την 
διευκόλυνση των χρηστών στην περιήγηση. Για να δημιουργήσουμε το μάθημα 
ακολουθήσαμε το μονοπάτι Utilities | Create / Edit Course. Στον πρωτεύοντα 
κατάλογο του μαθήματος δημιουργήσαμε άλλους υποκαταλόγους καθώς και τη 
δυνατότητα για άμεση αποστολή ταχυδρομείου στον administrator του συστήματος. 
Η δημιουργία του μαθήματος στο TopClass μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους. Ο 
πρώτος τρόπος αφορά τη δημιουργία της δομής του μαθήματος, στην συνέχεια τη 
δημιουργία του περιεχομένου σε HTML, RTF, Word ή PowerPoint. Έπειτα 
τοποθετείται το περιεχόμενο στον TopClass Converter ή TopClass Assistants για την 
παραγωγή ενός plug αρχείου. Έχοντας τελειώσει αυτή τη διαδικασία, εισάγεται το 
plug αρχείο στο TopClass. Ο δεύτερος τρόπος αφορά την απευθείας δημιουργία του 
μαθήματος στο TopClass. Δημιουργούμε τους καταλόγους και τις σελίδες και στη 
συνέχεια το περιεχόμενο. Τέλος, ο τρίτος τρόπος είναι η δημιουργία των σελίδων σε 
HTML και η φόρτωση των σελίδων αυτών μέσα στο TopClass. Ακολουθεί ο έλεγχος 
των συνδέσμων στα διάφορα αντικείμενα και τις διευθύνσεις.

Create/Edit Course

Tide I

Add: D I 0 ^

Submit

Εικόνα 6.1.11

• Έχοντας δημιουργήσει τους χρήστες και τα μαθήματα, δημιουργήσαμε και τις τάξεις 
τις οποίες θα συμμετάσχουν οι μαθητές για να παρακολουθούν το μάθημα. Από την 
επιλογή Utilities | Create Class, δημιουργούμε το τμήμα που θέλουμε εισάγοντας 
και το μάθημα που θα μπορεί να παρακολουθήσει. Στην συνέχεια πηγαίνοντας σε 
κάθε χρήστη ορίσαμε την τάξη στην οποία ανήκει (βλ. Εικόνα 6.1.12).
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Class information

Qislid | Fine Ruvidniv j Lh*lr vrn-jaiv | Li%Il*Iu»»wv |

N*.c: f
-Jo. Ί

I

Imiruetur inform 'd Inin

Add ir.m;ctor [κ'ηη* * τΐ

DeTault course material
Add j Kiev e*> |

Online mroUimnt information

Valid £j=iiod.

Valid deader 
“■Troll modr 
Approver:

“ Troll pmoil

MrJCSUldrlli. lo

From: (C 1: |J {mnxMlypff, |θ |θ |θ
J o K> 1» I» imfnjid/yyvy) 0 0 |o (Itfimn'.s:)
IE- |C'5T),0

1
From: P" I- l· (tra/Mfiptyj) (ΤΙ (Π Jn (t'm-ηε)
ίο |o |0 |0 (fflmi.T.dfyyTy) [o fo |θ (hhtvwn)

CieaLfc | MiiJfy | DoMm | Beldi duib jwli_ii EsUdt JjMd j KTKIL ufjlewl jla«> i'tu | PtMviMvr Jabv iitu

Εικόνα 6.1.12

• Για τη δημιουργία των τεστ, επιλέξαμε αρχικά τον κατάλογο στον οποίο θέλουμε να 
εμφανιστεί και στην συνέχεια επιλέξαμε το κουμπί του τεστ. Utilities | Create/ Edit 
Course | List | Test. Τα τεστ μπορούμε να τα διακρίνουμε σε αυτά που μπορούν να 
βαθμολογηθούν αυτόματα από το πρόγραμμα εφόσον έχουμε καθορίσει τις 
απαντήσεις εμείς πρωτύτερα, και σε αυτά που για να βγει η βαθμολογία θα πρέπει να 
εξετασθούν από τον αρμόδιο καθηγητή. Επίσης μπορεί ένα τεστ να μοιρασθεί στην 
τάξη μα μόνο φορά, ή περισσότερες αποθηκεύοντας τις απαντήσεις που δώσανε την 
προηγούμενη φορά ή και χωρίς να αποθηκευτούν. Ακόμη μπορεί να καθοριστεί ο 
τρόπος με τον οποίο θα εμφανίζονται οι ερωτήσεις. Δηλαδή εμφανίζεται η δεύτερη 
ερώτηση αφότου έχει απαντηθεί η πρώτη κ.ο.κ. To TopClass προσφέρει τη 
δυνατότητα δημιουργώντας τα τεστ να καθορίσουμε τις κινήσεις που θα βασίζονται 
στα τεστ. Μπορούμε να ορίσουμε επιπλέον διδακτικό υλικό σε περίπτωση που ο 
βαθμός των μαθητών δεν είναι ικανοποιητικός, καθώς και την ενημέρωση του 
καθηγητή για εκείνους μόνο τους μαθητές εφόσον επιθυμούμε, που έχουν γράψει 
άσχημα στις εξετάσεις. Οι διαδικασίες αυτές επιτυγχάνονται μέσα από τις επιλογές 
Add coursework, Notify instructor.
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Edit test

Contest: Slobal 

PctselD:
Tillr

Access vedcsavedcsave c v 

EJ l heater j ΞϋίΙ restrict uris 

Pibrts) Cl 

Autc correct Γ

Resubmit | Crce only 3 

One at =t lime *Nu ~*~j 

Intro ducrion:

C^ucsbon pool title 

1 (ΰητιτίβα

------------------------------a

Nc. per pool

jo Frtir pnn j Pemnvfi j

Nc«i '\dd |

Nc^v duli'jtj. Add cojrs2^orh Not if/ instruct o' Remove cousewc'k Enroll ection

Created by adorn on 10.Ί2/1993 a: 17 01:16

iJjbmt | .lelets | reweA· | Parent | List | *qht3 | Lhec-< Iink3

Εικόνα 6.1.13

• Η σύνταξη των ερωτήσεων γίνεται μέσα από τη δημιουργία αποθηκών με ερωτήσεις. 
Μπορούμε να ορίσουμε όσες αποθήκες με ερωτήσεις επιθυμούμε και σε κάθε μια να 
εισάγουμε ομοειδείς και όχι μόνο ερωτήσεις. Ακόμη, αν θέλουμε να ορίσουμε μόνο 
μια ερώτηση τότε πάλι θα πρέπει να οριστεί ως μια αποθήκη με μια μόνο ερώτηση. Η 
ανάκληση των ερωτήσεων μπορεί να γίνεται τυχαία. Οι τύποι ερωτήσεων που 
μπορούν να δημιουργηθούν είναι: Text (An essay or fill-in-the blank question), Pick 
one (Single answer multiple choice question), Upload (A request for submission 
from students). Pick one question (MCObjs) (Media- based single answer multiple 
choice question). Multiple correct answer (MCA) (Multiple answer multiple choice 
question). List matching (Match items with list options), Image map (Clickable 
image), Boolean (True/False question). Στο μάθημα το τεστ που ορίσαμε στο 
κεφάλαιο 2 είναι της μορφής auto correct και χρησιμοποιεί μόνο έναν τύπο 
ερωτήσεων, Pick One. Η δημιουργία της Question Pool έγινε μέσα από τη 
δημιουργία του τεστ. Στον κατάλογο του δευτέρου κεφαλαίου δημιουργήθηκε αρχικά 
ένα τεστ. Έπειτα από την επιλογή New που έχει πήγαμε να δημιουργήσαμε τη
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Question Pool. Στη σελίδα που εμφανίστηκε ορίσαμε τον τίτλο της Question Pool και 
στη συνέχεια μπορούσαμε να επιλέξουμε για κάθε ερώτηση και διαφορετικό τύπο 
ερωτήσεων. Στην συγκεκριμένη Question Pool χρησιμοποιήσαμε μόνο έναν τύπο 
(Pick one). Επίσης ο αριθμός των ερωτήσεων που θα εμφανιστούν είναι μικρότερος 
από αυτό που περιέχει η αποθήκη (question pool) με αποτέλεσμα η επιλογή των 
ερωτήσεων να γίνει με τυχαίο τρόπο. Μονοπάτι: Utilities | Create/ Edit Course | 
List | Edit στο τεστ που θέλουμε | Edit pool or Add to an existing pool or New 
pool. Έτσι όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τεστ αρκεί να δηλώσουμε την ή τις 
Question Pools που θέλουμε καθώς και τον αριθμό των ερωτήσεων που θα πάρει από 
κάθε Question Pool.

• Κατά τη δημιουργία του τεστ δίνεται η δυνατότητα να θέσουμε και χρονικούς 
περιορισμούς προσδιορίζοντας μέχρι και το λεπτό και το δευτερόλεπτο. Οι χρονικοί 
περιορισμοί μπορούν να διακριθούν σε δύο τύπους: τους απόλυτους και τους 
σχετικούς. Οι πρώτοι αφορούν χρονικό περιορισμό με ακριβή ημερομηνία, δηλαδή 
συγκεκριμένες ημέρες που θα μπορεί να δώσει κάποιος το μάθημα, ενώ οι δεύτεροι 
αφορούν χρονικά διαστήματα, δηλαδή σε πόσο διάστημα από την παράδοση στους 
μαθητές θα πρέπει να επιστραφεί το τεστ. Αναφορικά με τους περιορισμούς αυτοί 
υπάρχουν στην απόκτηση, αποστολή και βαθμολόγηση του τεστ. Πάντα με 
λεπτομέρεια για το καθένα μέχρι και στο δευτερόλεπτο. Στο τεστ που δημιουργήθηκε 
στο κεφάλαιο 2 ορίστηκε χρονικός περιορισμός τόσο για την παράδοση του τεστ 
στους μαθητές, όσο και για την διάρκεια εξέτασης καθώς και για τον χρόνο 
αποστολής στον καθηγητή. Μονοπάτι: Utilities | Create/ Edit Course | List | Edit 
the test we want | Edit restriction. Στα μαθήματα μέσα, πέρα από το δεύτερο 
κεφάλαιο όπου ορίστηκε ένας τύπος ερωτήσεων, στα υπόλοιπα κεφάλαια ορίστηκαν 
διάφορα τεστ, τα οποία συνδυάζουν όλους τους τύπους ερωτήσεων που μπορούν να 
δημιουργηθούν, καθώς και την σύνδεση με άλλες αποθήκες ερωτήσεων από άλλα 
κεφάλαια που έχουν οριστεί ή και από άλλα μαθήματα. Είναι ικανοποιητικό το 
γεγονός ότι στη δημιουργία των τεστ μπορούμε να ανακαλέσουμε από παντού 
ερωτήσεις, μέσα από τις αποθήκες που έχουμε δημιουργήσει και επίσης να θέσουμε 
για κάθε αποθήκη που ανακαλούμε το πλήθος των ερωτήσεων που θέλουμε να 
επιλεγούν τυχαία. Τα αποτελέσματα των τεστ καθώς και οι απαντήσεις αυτών 
εφόσον έχει καθοριστεί να αποθηκεύονται, μπορούν να εμφανιστούν όποτε το 
θελήσει ο καθηγητής ή ο μαθητής για τον οποίο αναφέρονται. •

• To TopClass διευκολύνει όπως αναφέραμε τη δημιουργία μαθήματος σε κάποιον 
HTML editor, και τη μετατροπή του σε plug αρχείο για να μπορέσει να εισαχθεί στο 
TopClass. Στα πλαίσια της εργασίας έχει εισαχθεί ένα μάθημα με τη διαδικασία του 
Import Course. Είναι ο κατάλογος SOLE στην εφαρμογή. Κάτι παρόμοιο θα μπορεί 
να αποτελεί και ένα Online Help, που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από τους 
υπεύθυνους σχετικά με την εξερεύνηση στα μαθήματα καθώς και σε τυχόν απορίες 
που θα έχουν. Μονοπάτι: Utilities | Import Course. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με 
τη συγκρότηση των HTML σελίδων σε έναν HTML editor και στην συνέχεια 
χρησιμοποιήθηκε το TopClass Converter που προσφέρει η εταιρία WBT systems. Με 
αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσουμε ένα plug file το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 
να εισαχθεί στο TopClass. Κάθε εισαγωγή μαθήματος στο TopClass επιτυγχάνεται 
αφού πρώτα οριστεί ως Plug file ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί. Σε έναν HTML 
editor δημιουργούμε ένα αρχείο με τα περιεχόμενα του μαθήματος ή των σελίδων 
που θα συνδέονται μεταξύ τους. Στη συνέχεια αυτό το αρχείο θα επιλεχτεί από το 
TopClass Converter, για να μετατραπεί σε Plug file. Τότε εισάγονται τα περιεχόμενα
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με τη μορφή σελίδων στο καινούργιο μάθημα που έχει οριστεί. Αυτό δηλαδή που 
απαιτείται είναι το αρχείο περιεχομένων να μετατραπεί μέσα από τον Converter. 
Κατά τη προηγούμενη εργασία παρουσιάζονται μια σειρά από μηνύματα για να 
κρατούν ενήμερο τον καθηγητή ή τον administrator σχετικά με την πορεία του 
μαθήματος. Είναι τόσο απλή η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί, που δεν θα 
δυσκόλευε ακόμη και τον mo ανίδεο χρήστη. Οι υπόλοιπες σελίδες παραμένουν 
όπως είναι και το νέο μάθημα είναι έτοιμο στον πρωτεύοντα κατάλογο.

Import Course

Import:

Upload:
Browse...

Please note certain browsers and servers do not support file uploads

Εικόνα 6.1.14

• Αντίθετα προς την εντολή Import μπορούμε να εξάγουμε ένα μάθημα σε μορφή Plug 
αρχείου σε περίπτωση που θέλουμε να το μεταφέρουμε σε διαφορετική πλατφόρμα, 
ή να το χρησιμοποιήσουμε με τη μορφή HTML σελίδων σε κάποιον server. Κατά την 
εξαγωγή του μαθήματος αυτό που επιτυγχάνεται είναι ένα αντίγραφο του μαθήματος 
με όλα τα συνδεόμενα αντικείμενα που αναφέρονται σε αυτό. Με την εντολή Export 
Course, μέσα από το μονοπάτι Utilities | Export Course εξάγουμε το αντίγραφο. 
Παράλληλα μας δίνεται η επιλογή να εισάγουμε τα στοιχεία του συγγραφέα, τον 
τίτλο που θέλουμε να δώσουμε στο μάθημα, το μήνυμα των δικαιωμάτων που θα 
εμφανίζεται σε κάθε σελίδα του μαθήματος και σε κάθε διδακτικό υλικό που θα 
εκτυπώνεται από το μάθημα. Είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο για να μπορέσουμε 
να διατηρήσουμε τα πνευματικά δικαιώματα που θα έχει ο συγγραφέας. Επίσης 
μπορούμε να εισάγουμε και κάποιο μήνυμα που θα εμφανίζεται σε κάθε υλικό που 
θα εισέρχεται στο προστατευμένο υλικό του μαθήματος από έναν χρήστη. Για 
παράδειγμα, κάποιες σημειώσεις από τον καθηγητή ή κάποια αναβάθμιση. Επιπλέον 
σε ένα διαφορετικό πεδίο μπορούν να εισαχθούν κάποιες επιπλέον πληροφορίες που 
θέλουμε, καθώς και η έκδοση του μαθήματος και τα δικαιώματα των χρηστών. Εξ 
ορισμού ορίζεται οι διαχειριστές να έχουν όλα τα δικαιώματα, γεγονός που μπορεί να 
μεταβληθεί.
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Εικόνα 6.1.15

• Μια άλλη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ήταν αυτή του Export raw data. Τα 
δεδομένα που κάναμε εξαγωγή αφορούν την πρόοδο των μαθητών καθώς και την 
παρουσίασή τους στα τεστ. Μπορούν να εξαχθούν και οι δύο πληροφορίες. Στην 
σελίδα που εμφανίστηκε για τις ανάγκες της εργασίας επιλέξαμε την τάξη, της 
οποίας θέλουμε να δούμε τις στατιστικές αναλύσεις. Σε αυτό το πεδίο υπάρχουν τρεις 
επιλογές: Progress data. Test data, και Both. Εμείς επιλέξαμε το Both αν και δεν 
υπήρχαν πολλά στοιχεία για να δούμε. Είναι επίσης χρήσιμη η δυνατότητα που μας 
παρέχει να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα με βάση μια περίοδο που έχουμε ορίσει.
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δηλαδή να καθορίσουμε χρονικά διαστήματα που θέλουμε να μελετήσουμε. Με αυτή 
την επιλογή μας εμφάνισε τα δεδομένα σε μια σελίδα, την οποία την αποθηκεύσαμε 
με κατάληξη .csv (comma - separated values). To αρχείο αυτό μπορεί να αναγνωστεί 
από το Excel ή οποιοδήποτε παρόμοιο πρόγραμμα και να υλοποιηθεί η επεξεργασία 
εκεί, δημιουργώντας γραφήματα και περαιτέρω αναλύσεις.

Export raw data for reporting

jus; tiams: BacKOCiLCE

Type ] B ulti Tj

Da:3: c Ali rjUn^e

£7 IacKidc user Lo$r ^cfe/Tuncs

Lie: |

Begir. [ΐ [d jo End jo [o jo
JLinfddr'yyyy) 4ite (iic:7dd/yyyv)

Εικόνα 6.1.16

Ένα πολύ χρήσιμο τμήμα του TopClass για τον Administrator αποτελεί η επιλογή 
System Preferences. Αυτή βρίσκεται στη σελίδα των Utilities. Στη σελίδα αυτή 
διαχειριστήκαμε τα πάντα που αφορούν το TopClass, από τον τρόπο εμφάνισης των 
σελίδων, την άδεια προσπέλασης των χρηστών, τις δικλείδες ασφαλείας που 
παρέχονται, τους Browsers, τους Servers, τα κλειδιά ασφαλείας για το περιεχόμενο 
των μαθημάτων, τα εικονίδια που θα εμφανίζονται στη μπάρα, γενικά 
χαρακτηριστικά του προγράμματος, templates των σελίδων, καθώς και τον τρόπο 
καταχώρησης των μαθητών στο μάθημα.

System Preferences

Eatafcase: |cdault.:c 

Submit j

Toolbar icon: Acccco | Tcrrplatco Trace Layou: Extra LGcriddo Rogiotraticn

Security General

Custorrizatior Bovvers Parser Servers | QPI pug-ins | SPI slug-ins
Content keys

Εικόνα 6.1.17
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• Σύμφωνα με τις ανάγκες μας μπορούμε να προσθέσουμε εικονίδια ή να αφαιρέσουμε 
εκεί που δεν μας χρειάζονται, κάνοντας πιο εύκολες τις σελίδες και μην 
προκαλώντας σύγχυση στον μαθητή με περιττά αντικείμενα. Τα εικονίδια 
διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Standard icons, Anonymous icons. Message 
icons και ULM icons. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται επιλέγοντας το μονοπάτι 
Utilities | Systems Preferences | Toolbar icons. Για τη διευκόλυνση των χρηστών 
έχουμε δημιουργήσει ένα εικονίδιο στην αρχική σελίδα όπου μπορεί πριν ακόμη 
εισαχθεί με κάποιο κωδικό στο πρόγραμμα να ζητήσει τη βοήθεια του Administrator 
μέσω ενός e-mail. Η δημιουργία αυτού του εικονιδίου έγινε επιλέγοντας αρχικά την 
κατάλληλη κατηγορία κουμπιών, στην περίπτωσή μας Edit anonymous icons και 
στη συνέχεια με την συμπλήρωση των πεδίων για τον ορισμό της νέας διαδικασίας. 
Μέσα από αυτές τις επιλογές μπορούμε να αλλάξουμε τελείως τη μπάρα εργαλείων 
και να εμφανίζει τα εικονίδια της αρεσκείας μας, και με τις λειτουργίες που εμείς 
θέλουμε. Ακόμη μπορούμε να καθορίσουμε ποιοι χρήστες μπορούν να το βλέπουν, 
όπως είναι οι καθηγητές, οι administrators (μπορούν να είναι περισσότεροι από 
ένας), οι μαθητές, όλοι όσοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο TopClass και ας μην 
παρακολουθούν μαθήματα, καθώς και αυτοί που είναι καταχωρημένοι αλλά δεν 
παρακολουθούν την παρούσα στιγμή. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και συνδυασμό 
αυτών με τη χρήση των ειδικών χαρακτήρων "+" (or), και (and).

Edit standard icons

retrhome,content,utilities,sendmail,find, logout,inf

Apply Revel Add

Edit ULM icans Edit message icons Edit anonymous icons * •

Εικόνα 6.1.18

• Μια χρήσιμη ιδιότητα που περιέχει το TopClass είναι η δυνατότητα προσαρμογής 
της αρχικής σελίδας (Home Page), της σελίδας των εργαλείων (Utilities Page), καθώς 
και τα αυτόματα μηνύματα που εμφανίζονται στον administrator και τον καθηγητή 
(automatic messages). Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την επιλογή 
Utilities | System Preferences | Templates, και είναι χρήσιμη σε περίπτωση 
διαγραφής ή προσθήκης και νέων δυνατοτήτων στο TopClass. Για να 
αντικαταστήσουμε κάποιο προϋπάρχον εικονίδιο στις κύριες σελίδες θα πρέπει αυτό 
αρχικά να έχει εισαχθεί στον κατάλογο όπου περιέχει τα αρχεία των εικονιδίων και 
στη συνέχεια να τροποποιηθεί το αρχείο icon.dat. Σε αυτό το αρχείο αποθηκεύονται 
οι λεπτομέρειες των εικονιδίων. Αφού γίνει η απαραίτητη ανανέωση του αρχείου
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μπορούμε από τη σελίδα των Templates να αλλάξουμε το εικονίδιο ή να 
προσθέσουμε καινούργιο ή ακόμη και να διαγράψουμε κάποιο προϋπάρχον. Οι 
ενέργειες που συνεπάγονται για αυτή την αλλαγή δεν τυγχάνουν κάποιας ιδιαίτερης 
δυσκολίας, αντιθέτως τα πάντα είναι τόσο ξεκάθαρα που αν ακολουθηθεί η πορεία 
έτσι όπως περιγράφεται δεν πρόκειται να δημιουργηθούν προβλήματα. Για τη 
βέλτιστη ασφάλεια του προγράμματος, καλό είναι να κρατηθεί κάποιο backup 
αρχείο του αρχικού icon.dat.

System Preferences

Templates

Utilities page:

Home page: 

Message action: 

Submit | Reset all

Reset | 

Rooot | 

Reset |

Utilities page 

Home page 

Message action

Εικόνα 6.1.19

• Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας αποτελεί η δημιουργία των δικαιωμάτων 
προσπέλασης των χρηστών. Ο Administrator θα πρέπει να διαχειριστεί όσο γίνεται 
καλύτερα τα δικαιώματα των χρηστών ώστε να μην δημιουργούνται παρατυπίες και 
εισέρχονται σε τομείς που είναι απαγορευτικοί για αυτούς. Μονοπάτι: Utilities | 
System Preferences | Access. Στην σελίδα αυτή καθορίσαμε τα δικαιώματα που θα 
έχουν οι χρήστες όσον αφορά τα μηνύματα που θα μπορούν να δουν, τη δυνατότητα 
πρόσβασης στις μονάδες διδακτικού υλικού, τις δυνατότητες διαχείρισης των 
καταλόγων μηνυμάτων (δημιουργία νέων μηνυμάτων, νέων καταλόγων κλπ.), τι 
είδους πρόσβαση θα έχουν στις περιοχές συζήτησης (Discussion access), τι είδους 
πρόσβαση θα έχουν στον πίνακα ανακοινώσεων, τη δυνατότητα των χρηστών να 
δούνε αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα στους καταλόγους του TopClass 
γενικότερα, κ.ο.κ.

• Σημαντικό χαρακτηριστικό που έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας είναι η προσαρμογή 
της εμφάνισης του TopClass, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες μας. Εδώ χρειάστηκε να 
ορίσουμε την εμφάνιση των frames όπως αυτά θα εμφανίζονται στην περιήγησή μας, 
το χρώμα των επισκεπτό μενών συνδέσμων, του κειμένου, των ενεργών συνδέσμων, ο 
αριθμός των αντικειμένων που θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα, κλπ. Μονοπάτι: 
Utilities | System Preferences | Layout, •

• Στην αρχική σελίδα μπορούμε να αλλάξουμε τα εικονίδια μέσα από μια νέα 
δυνατότητα που μας προσφέρει η καινούργια έκδοση του TopClass για καλύτερη
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εμφάνιση και με βάση τις προτιμήσεις μας. Αυτή η λειτουργία αποσκοπεί στο να 
προσφέρει ένα φιλικότερο interface. Μονοπάτι: Utilities | System Preferences | 
Layout | Reload icons file . Σε αυτή την σελίδα καθορίζουμε την μορφή που θα έχει 
η ημερομηνία (Date format), ιδιότητες για τα πλαίσια που θα εμφανίζονται στο 
μάθημα, στην κυρίως σελίδα αλλά και στην σελίδα περιεχομένων (Course main 
frame attributes, Course index frame attributes, index frame set attributes), η μορφή 
των πλαισίων (Frame format), το ύψος του πλαισίου της μπάρας εργαλείων (Toolbar 
frame height), την ύπαρξη των πλαισίων (frames), τον φόντο της μπάρας εργαλείων 
(Toolbar background color), το χρώμα των επισκεπτόμενών συνδέσμων, των 
ενεργών συνδέσμων, των συνδέσμων, και του κειμένου (Visited link. Active link. 
Link color. Text color), το χρώμα του φόντου (background color), το χρώμα των 
μηνυμάτων προειδοποίησης (Warning message color), το αρχείο των εικονιδίων που 
θα φορτωθεί (Icons file), ο μέγιστος αριθμός των αντικειμένων που θα υπάρχουν στις 
σελίδες (Items per page), η γραμματοσειρά στα πλαίσια των περιεχομένων (Index 
frame base font), ο διαχωριστής του μονοπατιού (path separator), η θέση του 
μονοπατιού στη σελίδα (Path to page), αν θα εμφανίζονται τα περιεχόμενα και το 
υλικό του μαθήματος σε διαφορετικά πλαίσια μάθημα (separate course frame), το 
πλήθος των επιπέδων που θα μπορούν να αναλυθούν τα περιεχόμενα (course depth), 
τέλος αν θα καθορίζονται τα εξωτερικά όρια στα πλαίσια του μαθήματος (borders).

• Κατά τη δόμηση του προγράμματος και ειδικότερα στην καταχώρηση των στοιχείων 
των χρηστών, παρουσιάστηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πεδίου αυτό της 
καταγραφής του αριθμού ταυτότητας. Στην σελίδα που εμφανίστηκε ορίστηκε ένας 
τίτλος για το πεδίο ώστε να μπορεί να το αναγνωρίζει το TopClass. Στην συνέχεια 
ορίστηκε το όνομα του πεδίου έτσι όπως θέλουμε να εμφανίζεται στην σελίδα με τα 
χαρακτηριστικά του χρήστη.

Sysiem Preferences

Extra user fid4s

Field Kane Searchable User viewable Required User changeable Default

| | | Ho | No zl | No | No "j£j | Mew |

Sibmil |

vain [ Taobar ictns | Tempaias | Access ~ra:e | Layout | Raijistraiien | Security | Genera |

Εικόνα 6.1.20

Ακόμη μπορούσαμε να το δηλώσουμε αν το πεδίο αυτό θα μπορεί να αποτελέσει 
κριτήριο ανίχνευσης ή όχι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που υπάρχει είναι αν θα είναι 
εμφανές στους χρήστες ή όχι αυτό το πεδίο, καθώς και ένα άλλο για να δηλώσει κατά 
πόσο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί ή όχι. Στη σελίδα επίσης υπάρχει η επιλογή 
για να δηλωθεί το πεδίο μεταβαλλόμενο από τους χρήστες. Τα στοιχεία αυτά που 
προσδίδουν μια ιδιότητα στο νέο πεδίο που δημιουργήσαμε μπορούν να 
καταγραφούν ώστε να τα ανακαλέσουμε σε περίπτωση που θελήσουμε να έχουμε τις 
αρχικές ρυθμίσεις που είχαμε. Utilities | System Preferences | Extra user fields,
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• Η εγγραφή των μαθητών, καθώς και οι μέθοδοι καταγραφής τους στις τάξεις, 
αποτελούν ένα άλλο χαρακτηριστικό ρύθμισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
διαχειριστών. Αυτό που επιλέξαμε είναι να γίνεται online η εγγραφή των μαθητών 
στις τάξεις, και online η διαγραφή τους από αυτές, καθώς επίσης επιτρέπεται να 
γίνεται online η καταχώρησή τους και online η απαλοιφή τους από το TopClass. 
Φυσικά, ο υπεύθυνος καταχώρησης είναι ο διαχειριστής εξ ορισμού ή κάποιο άλλο 
άτομο που θα ορίσουμε εμείς ώστε να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια. Μονοπάτι: 
Utilities | System Preferences | Registration.

System Preferences •

Registration

Orhn= enrolment (stnrtents) Resal | I'pioofclod «■]

Oriiis enrolment (unregistered) Hesal j |Disabled -~i

OrJn? registration: Rco;1 | j Disabled

Reg.ctrafcbn approver 

Subnit | Fboct all |

Res si j Jttdrtiin

Main] Too bat icons Templates Access | Trase | Layout | Extra user fielts | Ge-uiity |

Εικόνα 6.1.21

• Σε θέματα ασφάλειας το TopClass προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες που 
αποτρέπουν την μη έγκυρη πρόσβαση στα μαθήματα. Θέτοντας ενεργά ή ανενεργά 
κάποια πεδία ελέγχουμε την πρόσβαση στο TopClass και ειδικότερα στα μαθήματα. 
Με αυτές τις μεθόδους πιστοποιείται ο χρήστης. Για λόγους ασφαλείας μόνο τα 
αρχεία που δίνονται για πρόσβαση παρέχονται από τον web server, ασφαλίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο εκείνα που δεν πρέπει να εισέρχεται παρά μόνο ο υπεύθυνος. Η 
σελίδα περιέχει διάφορα πεδία μεταξύ των οποίων είναι: ο ορισμός της μορφής 
πιστοποίησης (Authentication) στις οποίες θα αναφερθούμε στην συνέχεια, η άδεια 
στους χρήστες που δεν είναι καταχωρημένοι να μπορούν να δουν κάποια σημεία του 
μαθήματος, η επιλογή του χρήστη εκείνου που θα έχει την άδεια να βλέπει την 
κατάσταση του server (έχουμε ορίσει να είναι ο Administrator), η δυνατότητα να 
φορτώνουν οι χρήστες αρχεία (allow uploads), η εισαγωγή του ονόματος του 
διαχειριστή του συστήματος (system administrator), ο χρόνος που θα επιτρέπει στον 
διαχειριστή, τον καθηγητή και τον μαθητή χωρίς να ενεργούν καθόλου με 
αποτέλεσμα μετά το πέρας να τους πετάει έξω από το πρόγραμμα για λόγους 
ασφαλείας, ο καθορισμός των μηνυμάτων εισόδου και εξόδου από το πρόγραμμα 
(Logout message. Login message). Επιπρόσθετα ένας χρήστης μπορεί να ορίσει μια 
σημείωση ή συντόμευση ώστε να μπορεί να εισέρχεται αμέσως στο TopClass. Στην 
σελίδα Security μπορούμε να καθορίσουμε αν θα επιτρέπεται να υπάρχει ίδιο 
password με το όνομα του χρήστη, καθώς και ο αριθμός των επισκεπτών που θα 
εισέρχονται ταυτόχρονα στο πρόγραμμα. Στις συντομεύσεις ορίζουμε τη διεύθυνση
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(location) με βάση το password του χρήστη, ώστε να εισέρχεται κατευθείαν στο 
πρόγραμμα από τον Browser. Αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη για λόγους 
που οφείλονται στο ότι σε έναν υπολογιστή μπορεί να έχουν πρόσβαση περισσότεροι 
από ένας χρήστες, συνεπώς θα γίνει γνωστός ο κωδικός του. Σε περίπτωση όμως που 
σε έναν υπολογιστή εργάζεται μόνο ένας χρήστης, αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για 
να αποφύγει τη χρονοβόρα διαδικασία εισαγωγής. Το πεδίο αυτό είναι το Allow URL 
login. Μονοπάτι: Utilities | System Preferences | Security, (βλ. Εικόνα 22).

• Είχαμε αναφερθεί προηγουμένως για το διαχωρισμό των αρχείων με βάση το αν είναι 
προσπελάσιμα ή όχι. Στα Windows NT τα αρχεία του TopClass και οι κατάλογοι 
διαχωρίζονται ανάμεσα σε αυτούς που είναι προσπελάσιμοι από το Web και σε 
αυτούς που δεν είναι. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τις πλατφόρμες Macintosh και 
Unix. Εκεί τα αρχεία και οι κατάλογοι τοποθετούνται σε μη προσπελάσιμο από το 
web κατάλογο.

• Η πιστοποίηση του χρήστη μπορεί να γίνει με τρεις κυρίως τρόπους: TopClass 
authentication, Basic authentication, Windows NT unified login. Εμείς επιλέξαμε 
να διατηρήσουμε την default επιλογή η οποία είναι η πρώτη. Αυτή προσφέρει 
ασφάλεια μέσω του TopClass, αφού κάθε χρήστης για να παρακολουθήσει το 
μάθημα θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό του στην σελίδα που του εμφανίζει το 
πρόγραμμα. Ο δεύτερος τρόπος απαιτεί την παρέμβαση του web server για την 
πιστοποίηση του χρήστη και εφόσον υποστηρίζει αυτού του είδους την ασφάλεια, 
ζητείται ο κωδικός του χρήστη και το όνομα μέσα από κάποιον browser που 
χρησιμοποιεί ο χρήστης, μεταφέροντάς τον κατευθείαν στο πρόγραμμα χωρίς να 
απαιτείται να εισαχθεί στην σελίδα Login του TopClass. Τη μέθοδο Basic 
Authentication υποστηρίζουν οι περισσότεροι web servers. Βέβαια θα πρέπει ο 
browser που εργάζεται ο χρήστης να έχει τον κωδικό του ώστε να εισάγεται 
αυτόματα και χωρίς να απαιτείται να ξανά-πληκτρολογηθεί. Με την τρίτη μέθοδο ο 
έλεγχος επιτυγχάνεται μέσα από τα Windows NT. Οι χρήστες που εισέρχονται στα 
Windows NT με τον κωδικό τους μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα στο 
TopClass χωρίς να απαιτείται δεύτερος έλεγχος. Για τους χρήστες των NT για να 
προσπελάσουν τον TopClass Server, πρέπει να έχουν καταγραφεί στη βάση του 
TopClass ως χρήστες ή να τους επιτρέπεται online καταχώρηση. Τα ονόματα των 
χρηστών (usernames) καθώς και οι κωδικοί τους (passwords), είναι τα ίδια με αυτά 
που δηλώνονται στα NT και στο TopClass. Αυτή η επιλογή ανάμεσα στα τρία 
χαρακτηριστικά γίνεται ακολουθώντας το μονοπάτι Utilities | System Preferences | 
Security. Η διαδικασία μετατροπής από τη μια μέθοδο στην άλλη περιγράφονται 
πολύ αναλυτικά στα εγχειρίδια του προγράμματος. Υπάρχει βέβαια και πιο σύντομος 
τρόπος για άμεση πρόσβαση στο πρόγραμμα. Αν στο πεδίο "Allow URL login", 
επιλέξουμε Password, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο στον browser 
για πιο εύκολη πρόσβαση. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο μόνο στην περίπτωση όπου 
δεν χρησιμοποιούν άλλοι χρήστες αυτόν τον υπολογιστή (http://servemame/ 
topclass/TopClass.dll?Frame-Setup-Login-yourusemame-yourpassword). Έτσι, 
ορίζοντας σαν Bookmarks από το μονοπάτι με το δικό μας username και password, 
εισερχόμαστε αυτομάτως στο μάθημα.
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Security

Authentication:

Allow preview: 

Anonymous status: 

Allow uploads:

System Administrator: 

Administrator tone out: 

Instructor time out: 

User timeout:

Logout message:

Reset I TopClass Authentication Change |

Reset | | No _▼]

Reset j ^ Administrators UsersAnonymous 

| Yes HReset

Reset |achnin

Resel 11°
Reset IP
Reset 1
Reset <h.2>You have been Logged Out</h2>__

Login message:

Allow TTRT, login

Allow username as password:

U jf*

Reset | <h.2>Authorization Reguired-</h2>

Number of simultaneous logons as guest: Reset | |7"

LI
Reset | | Pac sword -^|

Reset | | Yes

Cki.ihio^ii I Dnrnt oil !

Εικόνα 6.1.22

• Προσθέτοντας στα προηγούμενα που αναφέρθηκαν στην σελίδα Security αξίζει να 
σημειώσουμε τη δήλωση του χρόνου αναμονής των χρηστών. Έτσι, τώρα οι χρήστες 
σε περίπτωση που δεν παρουσιάζουν κάποια δραστηριότητα για κάποιο χρονικό 
διάστημα θα βγαίνουν από την εφαρμογή. Μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικό 
χρόνο για τους διαχειριστές, τους καθηγητές και τους μαθητές. Ο χρόνος που 
ορίσαμε θεωρήθηκε κατάλληλος για λόγους ασφάλειας αλλά και για λόγους 
ευχρηστίας. Μονοπάτι: Utilities | System Preferences | Security.
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β·-
Please enter your username and password. 
Don’t reveal your password to anyone.

Username: j 

Password: f 

Login

Εικόνα 6.1.23

• Η δυνατότητα του TopClass Server δεν θα μπορούσε να σταματήσει ούτε στην 
προσαρμογή του κειμένου έτσι όπως θα θέλαμε να εμφανίζεται στις διάφορες 
σελίδες που εξερευνούμε. Μέσα από το μονοπάτι Utilities | System Preferences | 
General υπάρχει ένα πεδίο που μας διευκολύνει να δούμε τους κωδικούς των 
γραμμάτων και να επέμβουμε για αλλαγή. Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε και τη 
γλώσσα με την οποία θα εμφανίζονται οι χαρακτήρες. Αυτό επιτυγχάνεται 
επιλέγοντας Utilities | System Preferences | Customization ...,

• Μια διευκόλυνση της καινούργιας έκδοσης του προγράμματος είναι η αυτόματη 
αναγνώριση του Browser που χρησιμοποιείται, ώστε να μην απαιτείται να δηλωθεί 
από τον διαχειριστή. Utilities | System Preferences | Browsers .... Η σελίδα αυτή 
περιέχει ένα πίνακα ο οποίος δίνει πληροφορίες για τους browsers που 
χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση στο TopClass, καθώς και τις λειτουργίες που 
υποστηρίζουν. Μπορούμε αυτά τα χαρακτηριστικά που μας παρέχει για κάθε browser 
να τα αλλάξουμε, εάν κρίνεται απαραίτητο. Τα πεδία που περιλαμβάνονται στην 
σελίδα είναι: το όνομα του browser καθώς και η έκδοση που είναι, εάν υποστηρίζει 
την φόρτωση αρχείων, τα πλαίσια (frames), τον κώδικα σε Java, εάν έχει 
συμβατότητα με άλλους browsers, καθώς και αν οι αλλαγές αυτές θέλουμε να 
μεταφερθούν και σε μετέπειτα εκδόσεις (βλ. Εικόνα 6.1.24.) •

• To TopClass Server περιλαμβάνει έναν αναλυτή λέξεων (parser), που ελέγχει τα 
μαθήματα σε HTML και τα μηνύματα που διανέμονται για συμμόρφωση με βάση 
την HTML έκδοση 3.2. Εάν αναγνωρίσει κάποια σφάλματα ο parser μας τα 
εμφανίζει. Μπορούμε να ορίσουμε ποια από αυτά θα εξετάζει και για ποια θα μας 
εμφανίζει μηνύματα. Εδώ χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις που δεν 
αναγνωρίζονταν από την έκδοση 3.2, ωστόσο όμως ήταν σύμφωνα με μεγαλύτερες 
εκδόσεις. Ο έλεγχος που θα γίνεται θα εξαρτάται από τις επιλογές που έχουμε 
δηλώσει στην σελίδα του parser. Μονοπάτι: Utilities | System Preferences | Parser.
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Edit browsers

■n Upload
Krnwsrr Frnmrs .T,v,S^riPartial Exclude

file matching compatibles
|v1n?illfl,'4 Π (mmp=nhle; MR IF F (lh?; 'A'indnwp N" 17 P 17 Γ Γ
jvin7illa;4 IH |enj (WinlM 1; 1) 17 P 17 Γ Γ

Apply | New |

r~ip|pt=> j 
I iplfite j

Go back to page

Εικόνα 6.1.24

• Όπως αναφέρθηκε για τους Browsers προηγουμένως τα ίδια ισχύουν και για τον 
server που έχουμε εγκαταστημένο. Αναγνωρίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, 
αλλά δεν δηλώνονται κάποια άλλα χαρακτηριστικά του τα οποία θα πρέπει να τα 
σημειώσουμε. Όπως για παράδειγμα στον web server που έχουμε ο IIS δεν 
δηλώνεται αυτόματα ότι υποστηρίζει τη διαδικασία Basic Authentication, ωστόσο 
όμως δεν χρειάζεται να δηλωθεί σε περίπτωση που αυτή η δυνατότητα δεν πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη δηλώνοντάς την στο περιβάλλον της σελίδας 
Security. Το μονοπάτι που ακολουθείται είναι: Utilities | System Preferences | 
Servers.

Edit servers •

Server Basic
authentication

Upload
file

Redirect Partial
matching

jlv i eras oft-FWS/2. C P P Γ Γ 1 )filRt=

jlvicrooolt FWS/3.C 

Apply | New |

Go back to pasc

17 F Γ Γ Delete

Εικόνα 6.1.25

• Μια ενημερωτική σελίδα που προσφέρεται από το TopClass είναι η QPI plug-ins, 
που μας ενημερώνει για τους τύπους των αρχείων των ερωτήσεων που εμφανίζονται 
στα μαθήματα. Μονοπάτι: Utilities | System Preferences | QPI plug-ins.
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QPI plug-ins

Name File name Status Info Plug-■in version QPI version
MCObjs qpi\mco. dll Plug-in loaded Pick one object 102 100
MCA qpiimca, dll Plug-in loaded Multiple correct answer 103 100
List matching qpi\listm.dll Plug-in loaded list matching 103 100
ImageMap qpi\img dll Plug-in loaded Image map 103 100
Boolean qpi\boolean dH Plug-in loaded Boolean 102 100
Go back to page

Εικόνα 6.1.26

• Επίσης μια άλλη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση παρατηρείται στην 
σελίδα που εμφανίζεται για τον έλεγχο του είδους ασφάλειας που υπάρχει 
φορτωμένο στο σύστημά μας. Μονοπάτι: Utilities | System Preferences | SPI plug
ins.

SPI plug-ins

Name File name Status Info Plug-in version SPI version
NTOTL Plug-in loaded Windows NT Unified Login 101 100
Go back to page

Εικόνα 6.1.27

• Τέλος, αυτό που πρέπει να υπάρχει για τους συμμετέχοντες του προγράμματος είναι 
ένα Group content key. Με αυτή τη λειτουργία επιτρέπεται να εισέρχονται και να 
έχουν δικαιώματα μόνο όσοι γνωρίζουν το ειδικό κλειδί που έχει οριστεί. Συνεπώς 
ακόμη και αν κάποιος έχει παραβιάσει τον κωδικό ενός χρήστη θα πρέπει να έχει υπό 
την κατοχή του το κλειδί για το μάθημα που θέλει να παρακολουθήσει. Utilities | 
System Preferences | Content keys. Για την εγκατάσταση του κλειδιού 
ακολουθούμε το μονοπάτι και το εισάγουμε στο πλαίσιο που εμφανίζεται. Το 
TopClass ελέγχει την αξιοπιστία του κλειδιού, που εάν είναι έγκυρο, εγκαθίσταται. 
Επιπρόσθετα το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης περιληπτικών
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πληροφοριών σχετικές με το κλειδί. Στην σελίδα αυτή τοποθετούμε τους χρήστες 
που θα έχουν δικαίωμα χρήσης του κλειδιού.

Πέρα από τις λειτουργίες που χρησιμοποιήθηκαν και αφορούσαν τις υπευθυνότητες 
του Administrator, τις προσωπικές λειτουργίες του διαχειριστή καθώς και κάθε χρήστη, 
τις λειτουργίες που αφορούσαν τα μαθήματα και αυτές που αφορούσαν την αρτιότερη 
συμπεριφορά του Server, υπάρχουν και οι λειτουργίες που αφορούν διαγνώσεις, καθώς 
και την ενδοεπικοινωνία των χρηστών. Τα θέματα αυτά εξετάζονται στην συνέχεια, έτσι 
όπως ακριβώς δουλεύτηκαν στην υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας.

• Στο TopClass υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής όλων των κινήσεων των χρηστών 
καθώς και των λαθών που έχουν γίνει ώστε να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε 
εύκολα. Για να δούμε αυτό το αρχείο θα επιλέξουμε Utilities και στην συνέχεια 
Message log. Τότε θα εμφανίζει μια σελίδα με όλα τα στοιχεία που διευκρινίζουν τη 
χρονική στιγμή καθώς και τον χρήστη που έκανε κάποια κίνηση. Για να ρυθμίσουμε 
το μέγεθος του αρχείου θα πρέπει να ακολουθήσουμε το εξής μονοπάτι. Utilities | 
Systems Preferences και μετά General. Στο πεδίο Message File Size (Kb) ορίσαμε 
600 Kb για τις ανάγκες του μαθήματος. Ακόμη στην ίδια σελίδα αυξήσαμε το 
μέγεθος της cache memory, το επονομαζόμενο Cache Size σε 12.000.000 Bytes. 
Όταν το αρχείο message.txt γεμίσει με την καταγραφή των κινήσεων, τότε 
αποθηκεύει το αρχείο αυτό με τη μορφή messagel.txt. Όταν γεμίσει για δεύτερη 
φορά θα αποθηκευτεί με την ονομασία message2.txt κλπ. Τα αρχεία αυτά είναι 
εύκολα στην ανάγνωση από κάποιον editor κειμένου, όπως το Notepad.

Hits: 21 Curewt: 1 High: 2 Blocked: 1 Refs: 36 Obj 5:35 Cache: 53562(1%) Mam: 2368944 (49%) R 0__________
OK 67 9/8/1998 10:51:22 (unknown) 193.120.231.61 ? Frame-Setup-Iogin
OK 68 9/8/1998 10:51:24 (unknown) 193.120.231.61 ? login
OK 69 9/8/1998 10:51:29 admin 193.120.231.61 7 Login
OK 6a 0/8/1008 10:51:30 admin 103.120.231.61 7 Conn-4knK-Rctrievc-Homc
OK 6b 9/8/1998 10:51:31 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-Frame-Setup-Retrieoe-Home
OK 6c 9/8/1998 10:51:31 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-Retrieve-Home
OK 6d 9/8/1998 10:51:39 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-RQtrieoe-List-ln
OK 6e 9/8/1998 10:51:51 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-X-Message-ft Il-Oelete-200
OK 6f 9/8/1998 10:51:55 admin 193.120.231.61 ?
Conn-4knK—X-Me ssage-Con firm—DeIe te-2D0-fiI I
OK 709/8/1998 10:52:08 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-UtiIities
OK 71 9/8/1998 10:52:12 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-Prefs
OK 72 9/8/1998 10:52: 15 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-Prefs
OK 73 9/8/1998 10:52: 19 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-Retrieue-Hone
OK 74 9/8/1998 10:52:30 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-Find-ULM
OK 759/8/1998 10:52:34 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-UtiIities
OK 76 9/8/1998 10:52:36 admin 193.120.231.61 7 Conn-4knK-Passuiord
OK 77 9/8/1998 10:52:40 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-llti I i ties
OK 78 0/8/1008 10:52:42 admin 102.120.231.61 7 Conn—4knK—Import-Coum
OK 79 9/8/1998 10:52:45 admin 193.120.231.61 ? Conn-4knK-tlti I i ties * •

Εικόνα 6.1.28

• Στο TopClass τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο message log καθορίζονται από το 
περιβάλλον Trace στο Utilities | System Preferences | Trace. Εκεί ορίσαμε αυτά τα 
στοιχεία που θέλαμε εμείς να εμφανίζονται, ώστε να έχουμε καλύτερη περιγραφή 
των δραστηριοτήτων των χρηστών. Εάν αναφέρουμε κάποιο πρόβλημα στην εταιρία 
WBT Systems, θα μπορεί να μας βοηθήσει αναγνωρίζοντας ποιο trace στοιχείο 
πρέπει να αλλαχτεί. Το πεδίο Logging level που καθορίζεται στη σελίδα General
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από τα System Preferences, μας βοηθάει να ορίσουμε το μέγιστο επίπεδο 
λεπτομερειών που θα καταγράφεται στο αρχείο message log.

• Στο TopClass υπάρχει μια επιλογή στην σελίδα των Utilities σχετικά με την 
συντήρηση της βάσης. Είναι μια επιλογή που θα πρέπει να τη διαχειριζόμαστε σε 
συνεργασία με την εταιρία WBT Systems, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές 
στην αρχή. Παρουσιάζεται μια λίστα με αντικείμενα ομάδων αποθηκευμένων στη 
βάση του TopClass. Αυτό που μπορούμε να τροποποιήσουμε είναι η επιλογή 
"Check", γιατί κάνει έναν μικρό έλεγχο ολοκλήρωσης της βάσης. Με άλλα λόγια 
ελέγχουμε αν λειτουργεί καλά και αν όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται 
υπάρχουν στη βάση. Επίσης υπάρχει και η επιλογή "TC Checks", η οποία κάνει 
έναν πιο εκτενή έλεγχο και ελέγχει αν υπάρχουν αντικείμενα που δεν συνδέονται με 
κανένα μάθημα. Τέτοια μπορεί να είναι κάποια τάξη, καθηγητής, μαθητής κάποια 
σελίδα κλπ.

Μ1= Database maintenance
jmmm

List ofWObi 480

List ofWClass 2

List ofWULM 159

List of WCourse 45

List of Wole 10

List ofWAnswer 13

List ofWQucstion 55

List ofWPickQneQuestiond

List ofWAction. 5

List of WMailbox 26
List of WDllAnswer 8

List ofWQSelection 13

List of W Entry Ί1

List of WAc cess C ontrolEntrY

List ofWUser 19 

List ofWserParetit 0 

List ofWTJserPage 3 

List of WOldSubm 0 

List oLWStudent 7 

List of ^Submission 3 
List ofWChoicc 26

List ofWExtemalE-ef 0 

List of *WMgfiAction 4 

List of "WTJploadAnswer 1 

List ofW)HQuestion43 

List ofmecord 20 

List of W Remove Actio a U 

3 List of ~WTokcn 0

List oLWContext 12 

List of'WUserContents 42 

ListofWPage 1QQ 

List of "WMessage 72 

List ofWTutor 3 

List of ~WExercise 14 

List of ^VTcHtQucstion 6

List ofWCourseMb 4

List ofWAddAction 1 

List of WUploadQuestion 2 

List ofWOPool 13 

List ofmeport 0 

List of WfimeRestnction ί 

List of ~WLnrollAction 3

Check database

Εικόνα 6.1.29

• Μια άλλη διευκόλυνση που παρέχεται στον διαχειριστή του συστήματος είναι να 
θέτει κατευθείαν εντολές στο σύστημα. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη γιατί 
επιτρέπει στον διαχειριστή να βλέπει την κατάσταση του server, να αλλάξει το κλειδί 
αδείας του TopClass, καθώς και να επιβλέπει αυτούς που βρίσκονται μέσα. Αυτές τις 
εντολές μπορεί ο administrator μόνο να θέτει, μια και ορίσαμε ότι η κατάσταση του
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server θα είναι ορατή σε αυτόν. Οι εντολές αυτές λέγονται κρυφές και εμφανίζονται 
για πρώτη φορά στην καινούργια έκδοση του TopClass. Μονοπάτι: Utilities | System 
Preferences | Commands. Τους συμμετέχοντες στο σύστημα την παρούσα στιγμή 
μπορούν να τους δουν και οι μαθητές, καθώς και οι καθηγητές θέτοντας στο πεδίο 
εντολών τη λέξη "who" (βλ. Εικόνα 6.1.31). Ο διαχειριστής για να δει την 
κατάσταση θα πρέπει να πληκτρολογήσει "status" (βλ. Εικόνα 6.1.32), ενώ για να 
αλλάξει το κλειδί "change-key". Το περιβάλλον status που θα εμφανιστεί μετά την 
πληκτρολόγηση της εντολής, μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το πότε ξεκίνησε ο 
server, πόσα hits έχει δεχτεί ο server (αυτό δίνει μια ένδειξη του αριθμού εισόδου 
στον server), πόσο threads είναι ενεργά, πόσα threads είναι μπλοκαρισμένα, ο τρέχων 
αριθμός των αντικειμένων που αναφέρεται, ο τρέχων αριθμός των cached 
αντικειμένων, το μέγεθος της τρέχουσας cache σε bytes και σε αναλογία με το 
σύνολο, καθώς και το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται και σε αναλογία με 
ολόκληρη τη μνήμη που έχει δεσμευτεί. Στη σελίδα που προκύπτει από την εντολή 
who παίρνουμε τις εξής πληροφορίες: τον αριθμό των χρηστών που βρίσκονται 
εκείνη τη στιγμή στο TopClass, το επίθετο αυτών, το username του κάθε ένα, η IP 
διεύθυνση που χρησιμοποιεί ο κάθε ένας, η ημέρα που ξεκίνησε η περίοδος για τον 
χρήστη καθώς και η ώρα, ακόμη αν έχει βγει εκτός του προγράμματος λόγο χρόνου 
αδράνειας, ή βρίσκεται ακόμη μέσα. Επιπλέον ο administrator έχει τη δυνατότητα να 
πετάξει κάποιον χρήστη εκτός προγράμματος ή και όλους τους χρήστες. Η παρακάτω 
εικόνα δείχνει το σημείο από το οποίο γίνεται η ρύθμιση για την εμφάνιση του 
πεδίου εντολών.

System Preferences

Toolbar icons

command
box:

Show Reset

Εικόνα 6.1.30
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Users

3 users

Student student 193.120.231.50 

Administrator admin 193.120.231.50 

Instructor instructor 193.120.231.50

Log everyone out

10/22/98 11:57:16 Timed Out Logout |

10/22/98 15:39:53 In

10/22/98 11:57:03 In Logout |

Εικόνα 6.1.31

Status

Started 10/14/1998 15:33:50

Hits Current High Blocked Refs Objs Cache Memory

629 2 3 0 408 323 442709 (5%) 77078528 (30%)

Refresh | Auto | Threads | * •

Εικόνα 6.1.32

• Όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και του καθηγητή υπάρχει η 
δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν επομένως ένας μαθητής 
έχει απορίες, μπορεί επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο να ζητήσει τη βοήθεια του 
καθηγητή του. Η ανάγνωση των μηνυμάτων μπορεί να γίνει από την αρχική σελίδα 
του προγράμματος. Επίσης, τα μηνύματα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε 
καταλόγους. Μέσα από το μονοπάτι Utilities | System Preferences | General έχουμε 
ρυθμίσει τη δυνατότητα αποστολής e-mail σε εξωτερικούς παραλήπτες. Επίσης θα 
πρέπει από τα User Preferences να ορίσουμε την εξωτερική διεύθυνση. Με αυτόν 
τον τρόπο μπορούμε να επιτρέψουμε τους χρήστες να έχουν εξωτερική διεύθυνση ή 
εσωτερική ή και τα δύο. Για να μπορούν όμως να στείλουν μήνυμα εκτός του 
TopClass θα πρέπει να γίνει η ρύθμιση που αναφέραμε από την επιλογή General και 
να συμπληρώσουμε την Return Address, το πεδίο Mail option το οποίο θα γίνει Both 
(δηλαδή και Internal και External), καθώς και το πεδίο Mail Server. Για την
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απάντηση σε κάποιο e-mail υπάρχει η επιλογή Reply που μας επιτρέπει να του 
απαντήσουμε με τη μορφή απλού κειμένου ή αν θέλουμε σε μορφή HTML. Ακόμη 
μπορούμε να συνοδεύσουμε και αρχείο με την επιλογή Attachment. Τέλος, τα 
αρχεία που δεχόμαστε μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε καταλόγους.

Read Messages

/Maiibos

CD Mailbox P fclderc. 7 ms sc ages) (system, 6^24/1992 ’.2:46:28)

Mi "i n;w instructor ttr..eav. 8/24.Ί998 11:25:04)
3 U Ελρ^ιί uuoiac Siuttss (aJuri, 8/19.Ί998 l A59.43) 
Ml Batch user Results (admin, 8/5/1998 11 48:44)
1 u Batch user Results (admia 8/4/1998 15 36:30)
Ml U Import course Success (admin. 8/4/1993 15:23:44) 
Ml U Import course Success (adnia, 8/4/1993 13:05:29) 
Ml U Import c corse Success (admia, 8/4/1993 15:00:’.4)

Εικόνα 6.1.33

• Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών είναι και τα Discussion List. 
Εκεί κάθε χρήστης μπορεί να εναποθέσει το μήνυμά του. Οι Administrators και οι 
καθηγητές έχουν τον έλεγχο σε ότι επιτρέπεται να δουν οι μαθητές. Εδώ οι 
λειτουργίες που καθορίστηκαν αφορούσαν τη δυνατότητα να μπορούν να μιλήσουν 
μεταξύ τους οι μαθητές, καθώς και να επικοινωνούν αφού πρώτα έχουν περάσει τα 
μηνύματά τους από τον καθηγητή και έχουν εγκριθεί. Παρέχεται η δυνατότητα να 
απαντήσουν σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και να δημιουργήσουν καταλόγους 
με θέματα συζητήσεων. Στα Discussion List μπορούμε να καθορίσουμε μια 
ταξινόμηση στα μηνύματα, μέσα από την επιλογή Utilities | System Preferences | 
General | Newest First... Ακόμη, αντί για απλό κείμενο μπορούμε να στείλουμε και 
HTML κείμενο, καθώς και να καθορίσουμε τα δικαιώματα από την σελίδα Edit 
Access Rights, για το αν μπορούν οι διάφοροι χρήστες να διαγράψουν, να δουν, ή να 
δημιουργήσουν καταλόγους. Η διαφορά με τα e-mails είναι ότι τα εν λόγω μπορούν 
να τα δουν μόνο εκείνοι για τους οποίους απευθύνονται, ενώ στα Discussion List τα 
μηνύματα είναι εμφανή από όλους που έχουν πρόσβαση (βλ. Εικόνα 6.1.34). •

• Οι δυνατότητες των Discussion έρχονται να ενισχυθούν από τις Moderated 
Discussions, στις οποίες τα μηνύματα των μαθητών εισέρχονται σε έναν κατάλογο 
που έχει οριστεί από τους Administrators και τους καθηγητές και αφού ελεγχθούν, 
επιτρέπουν να γίνουν εμφανή μόνο εκείνα τα μηνύματα που κρίνονται πρέποντα.
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To: /Classes/New class/Discussion

From: Administrator (admin)

Subject: |Instructor delay

URL:

Plain Text: Γ*

The Instructor for your class, Jim Johnson, is experiencing technical ■*■ I 
difficulties right now. He'll foe atole to reply to the list by- 
tomorrow.

Thanks,
The administrator

-il

Sand | Preview | Add Attachment

Εικόνα 6.1.34

• Τέλος, τα Class Announcements είναι ένα άλλο είδος Discussion List αλλά με πιο 
περιορισμένες δυνατότητες. Είναι ο ευκολότερος τρόπος επικοινωνίας με ολόκληρη 
την τάξη. Μηνύματα μπορούν να στείλουν οι καθηγητές και ο Administrator στα 
Class Announcements χωρίς να έχουν και τη δυνατότητα να στείλουν και οι μαθητές. 
Οι μαθητές θα πρέπει να στείλουν e-mail σε περίπτωση που έχουν απορίες.

Class Announcements

/Class es/Group 1/Announcements

D Announcements (0 folders, 2 messages) (system, 4/14/1998 10:03:56)

Access: v-damfv-damf v------ SubAccess: v-damf v-damfv-------

[=J don't start on the immigration unit (instructor, 4/28/1998 12:31:23) 
ll testing (admin, 4/14/1998 11:06:02)

Εικόνα 6.1.35
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6.2. TopClass Converter

O TopClass Converter είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει στην αντιστροφή του 
προϋπάρχοντος διδακτικού υλικού σε αρχεία plug, τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τον TopClass Server και τον TopClass Player.

Χαρακτηριστικά του TopClass Converter είναι:

• Μορφοποιεί το υπάρχον υλικό.
• Αντιστρέφει αρχεία RTF σε plug αρχεία.
• Αντιστρέφει αρχεία HTML σε plug αρχεία.

Εικόνα 6.2.1

Επίσης το πρόγραμμα είναι εφοδιασμένο με τις ακόλουθες πληροφορίες:
Λίστα με όλα τα QML (Question Markup Language) tags που 
αναγνωρίζονται από τον TopClass Converter.
Τύπους ερωτήσεων και γνωρίσματα.
Παραδείγματα με το πώς θα ορίσουμε τα pools των τεστ.

Ο TopClass Converter είναι ένα βασικό σχεδιαστικό εργαλείο για να βοηθήσει 
τη μεταφορά των υπαρχόντων μαθημάτων στο TopClass. Είναι ένα off-line εργαλείο και 
συνεπώς δεν χρειάζεται να συνδεθεί με τον TopClass Server. Είναι διαθέσιμος για τα
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Windows 95 και για τα Windows NT. Τα αρχεία μαθήματος που δημιουργεί μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε κάθε TopClass server ανεξαρτήτου πλατφόρμας.

Ο Converter δεν απαιτεί την λεπτομερή γνώση της HTML για να γραφεί ή να 
ετοιμαστεί το μάθημα για το TopClass. Αντιθέτως μπορούμε να αντιστρέφουμε το 
διδακτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί στον επεξεργαστή κειμένου της αρεσκείας μας 
κατευθείαν σε αρχείο plug του TopClass. Εάν έχουμε αποθηκεύσει το περιεχόμενο σε 
μορφή HTML, ο Converter αποκλείει την ανάγκη να εισαχθεί το περιεχόμενο μια σελίδα 
κάθε φορά.

Ο TopClass Converter υποστηρίζει τα ακόλουθα:
Τύπους ερωτήσεων του TopClass (HTML μόνο).
Πλαίσια (HTML μόνο).

- Java.
Embedded αντικείμενα.

Κατά την αντιστροφή των RTF αρχείων, ο Converter αυτόματα αντιστρέφει τις 
εικόνες των Windows metafiles (WMFs) σε GIFs και τις περιλαμβάνει στο plug αρχείο.

Αντιστροφή Αρχείων

Η αντιστροφή δημιουργεί Plug αρχεία. Αυτά είναι Plug 'n' Play αρχεία 
μαθήματος, τα οποία περιέχουν όλη την πληροφορία του μαθήματος - καταλόγους, 
σελίδες, τεστ, γραφικά, media αντικείμενα - και μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε 
πρόγραμμα του TopClass πάνω σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Τα αρχεία του επεξεργαστή κειμένου απαιτείται να έχουν ορισμένη δομή 
Heading ή να είναι διαχωρισμένα σε σελίδες. Στην συνέχεια πρέπει να αποθηκευτούν με 
τη μορφή Rich Text Format (RTF). O Converter αντιστρέφει αυτά τα αρχεία σε HTML 
και στη συνέχεια σε plug αρχείο του TopClass σύμφωνα με τη διαδικασία όπως αυτή 
εμφανίζεται στην ακόλουθη εικόνα.
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Εικόνα 6.2.2

Τα HTML αρχεία πρέπει να συνοδεύονται από ένα αρχείο περιεχομένων. Αυτό 
το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια λίστα με τα ονόματα των σελίδων και των 
καταλόγων καθώς και το πώς θα δομηθούν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε οποιαδήποτε 
άλλη μορφοποίηση στα HTML αρχεία που περιέχουν το περιεχόμενο του μαθήματος. Ο 
Converter παίρνει το αρχείο περιεχομένων και τα HTML αρχεία, και δημιουργεί το plug 
αρχείο του TopClass. Η εικόνα παρακάτω παρουσιάζει την όλη διαδικασία.

Εικόνα 6.2.3

Για κάθε αντιστροφή που κάνει, ο Converter δημιουργεί τα ακόλουθα αρχεία:
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Plug αρχείο To Plug 'n' Play αρχείο του μαθήματος που 
θα εισάγουμε στο TopClass.

FileList.txt Μια λίστα από γραφικά ή άλλα 
αντικείμενα που ο Converter δεν μπορούσε 
να προσπελάσει.

Convert.log Ένα log αρχείο της διαδικασίας 
αντιστροφής.

HTMLerrors.html Μια λίστα με όλα τα λάθη που έχουν 
βρεθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου των 
tags της HTML.

| QMLerrors.html Μια λίστα με ότι λάθη έχουν βρεθεί κατά 
τη διάρκεια ελέγχου των tags της QML.

Το αρχείο περιεχομένων που θα πρέπει να δημιουργήσουμε για να μετατραπεί σε 
ένα plug αρχείο θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή.

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Biology</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<UL>
<LI>Plant. Struct.ure</LI>
<LT ><A HREF= " Int.ro 1 . ht.ml" >Introduction</Ax/ LI>
<LI><A HREF="Planttissues.html">Plant Tissues</Ax/LI> 
<LI><A HREF=11 Plant-organs .html “>Plant. Organs</Ax/LI> 
<LI><A HREF= "Roots . ht.ml" >Root. St.ruct.ure</Ax/LT>
<LIxA HREF="Stems.html">Stem Struct.ure</Ax/LI>
<LIxA HREF= "Leaves . html * >Leaf Structure</A></LI>
<LI><A HREF= "StructureQML . html" >Test.< /Ax/LI>
<LI>Plant. Growth</LI>
<LIxA HREF= "Int.ro2 .ht.ml *>Int.roduction</Ax/LI>
<LIxA HREF="Primary.html">Primary Growth</Ax/Lr> 
<LIxA HREF="Second.html">Secondary Growt.h</A></LI>

</UL>
</BODY>
</HTML>

Απλά θα πρέπει να καθορίσουμε τους συνδέσμους για τα HTML αρχεία που θα 
αποτελέσουν τις σελίδες του μαθήματος.
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6.3. TopClass Player

Η εκπαίδευση πάνω στο Web δεν απαιτεί πλέον τις πολύωρες συνδέσεις με το 
web. To TopClass Player δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να "κατεβάσουν" τα 
μαθήματα του TopClass και να τα μελετήσουν χωρίς τη ζωντανή δικτυακή σύνδεση. Ο 
Player δίνει στους χρήστες το ίδιο interface του web browser που χρησιμοποιούν και 
στον TopClass Server, ώστε να διευκολύνει τη μετακίνησή τους από τον έναν στον 
άλλον. Είναι συμβατός με όλους τους δημοφιλείς web browsers και δεν απαιτεί plug-ins, 
και επιπλέον ο Player προσφέρει την ευελιξία σε πολύπλοκες εφαρμογές και streaming 
media.

Χαρακτηριστικά

Offline Access - Το υλικό εκπαίδευσης πάνω στο web μπορεί να γίνει εμφανές χωρίς τη 
χρήση real time δικτυακή σύνδεση. Τα μαθήματα μπορούν να "κατέβουν" από τον server 
ή να διαβαστούν από ένα CD-ROM για μάθηση πάνω σε ένα standalone PC.

Web-Based without a Web - O Player λειτουργεί ως ένας μικρός web server και 
επιτρέπει τη χρήση των δημοφιλή web-browser για να δούνε το διδακτικό υλικό. Τα Plug 
'n' Play αρχεία του TopClass χρησιμοποιούνται για τη διανομή του περιεχομένου και 
μπορούν να περιλαμβάνουν κάθε web-compatible media συμπεριλαμβανομένου video ή 
animation.

Controlled Access to Content - Οι εκπαιδευτές και οι διαχειριστές έχουν τον πλήρη 
έλεγχο για την offline πρόσβαση στο περιεχόμενο. Κάθε τμήμα του μαθήματος μπορεί 
να εξαχθεί με τη μορφή Plug 'n' Play αρχείου, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να είναι 
διαθέσιμο στους χρήστες.

Self-Assessment Support - Τα τεστ με την αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων 
μπορούν να συμπεριληφθούν στο διδακτικό υλικό παρέχοντας έναν εύκολο μηχανισμό 
για πρακτική προτού συμμετάσχουν σε τεστ αξιολόγησης στον Server.

To TopClass Player έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις ποικίλες ανάγκες 
διανομής υλικού των σημερινών κατανεμημένων οργανισμών. Η διατήρηση της πλήρους 
αρμονίας με το Interface του χρήστη στον TopClass Server, καθιστούν τον Player ένα 
εύκολο τη μάθηση και στη χρήση εργαλείο. Ο Player περιέχεται στον TopClass Server.

Όταν ανοίγουμε τον Player από το desktop ή από το Start μενού των Windows 
εμφανίζεται το επόμενο πλαίσιο διαλόγου:
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Εικόνα 6.3.1

Το κουμπί Start ξεκινάει τον Player. Μόλις ξεκινήσει, μετατρέπεται σε κουμπί 
Stop. Το κουμπί Home ανοίγει τον Player στην αρχική σελίδα στον εξ ορισμού web 
browser.

TopClass Player © Copyright 1995-1998 WBT Systems. All rights reserved.

%■ %

Εικόνα 6.3.2

To κουμπί Close κλείνει το πλαίσιο διαλόγου. Μπορούμε να το ανοίξουμε ξανά 
επιλέγοντας το εικονίδιο που βρίσκεται στο taskbar των Windows.
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Απαιτήσεις

Η λειτουργία του TopClass Player προϋποθέτει τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Επεξεργαστής
RAM
Λειτουργικό
Σύστημα

Browsers

Intel 486 ή Pentium.
32 MB.

Windows NT Server 4.0 ή 
Windows NT Workstation 4.0 ή 
Windows 95.
Internet Explorer 4.0 ή μεγαλύτερη έκδοση. 
Netscape Navigator 4.0 ή μεγαλύτερη έκδοση.

Προκειμένου να ενεργοποιήσουμε ένα μάθημα του TopClass μπορούμε να 
εκτελέσουμε την εντολή από τα Windows ή από το TopClass Player. Βέβαια, για να γίνει 
αυτό δεν απαιτείται να "τρέχει" ο Player. Μόλις ανοίξουμε ένα plug αρχείο, ο Player 
Manager ανοίγει κατευθείαν τον browser που έχουμε ορίσει ως default στον υπολογιστή 
μας.

Για να ανοιχτεί το plug αρχείο, πατάμε διπλό κλικ σε αυτό.
Στην συνέχεια ο Player προσθέτει το αρχείο στη βάση δεδομένων του Player,
και ενεργοποιεί το μάθημα.

Για να ξεκινήσουμε το μάθημα από τον Player ακολουθούμε την εξής πορεία:

1. Στην αρχική σελίδα επιλέγουμε το "Go to Coursework"

• Εάν δεν υπάρχουν εγκατεστημένα μαθήματα, ο Player ανοίγει την σελίδα 
Add Course.

• Εάν υπάρχει ένα μόνο μάθημα εγκατεστημένο, ο Player το ανοίγει 
αμέσως.

• Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα εγκατεστημένα μαθήματα, ο Player 
ανοίγει την σελίδα Coursework, η οποία παρέχει μια λίστα με τα 
εγκατεστημένα μαθήματα.

2. Για να ανοίξουμε ένα μάθημα, πατάμε κλικ στον τίτλο του. Τότε ο Player το ανοίγει 
αμέσως.

Το περιβάλλον του μαθήματος είναι παρόμοιο με αυτό του πραγματικού 
περιβάλλοντος που παρέχεται από τον TopClass Server. Χωρίζεται σε τρία πλαίσια: 
Index, Content και Toolbar. Ο ευκολότερος τρόπος για να μαρκάρουμε το σημείο που 
βρισκόμαστε στο μάθημα είναι να σταματήσουμε τον Player χρησιμοποιώντας τον 
Player Manager και αφήνοντας τον Browser ανοικτό. Όταν θα επιλέξουμε τη λειτουργία 
του Player από τον Player Manager, το μάθημα θα ανοίξει στην τελευταία σελίδα που 
είχαμε μείνει.

Στον Player υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε τεστ για να δούμε την πρόοδο 
μας μέσα από το μάθημα. Αφότου ο Player είναι ένα standalone πρόγραμμα, τα τεστ θα
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διορθώνονται αυτόματα και τα αποτελέσματα θα επιστρέφουν στους ενδιαφερομένους 
αμέσως. Ο αριθμός που μπορούμε να επαναλάβουμε ένα τεστ εξαρτάται από αυτόν που 
έχει οριστεί κατά την σύνταξη του τεστ από τον υπεύθυνο. Για να μπορέσουμε να 
συμπληρώσουμε ένα τεστ θα πρέπει αρχικά να έχουμε ανοίξει ένα μάθημα στον Player. 
Εάν θέλουμε να εξάγουμε αποτελέσματα προόδου από τα τεστ και τα μαθήματα σε ένα 
εξωτερικό πρόγραμμα μπορούμε να το κάνουμε και από τον TopClass Player, όπως 
ακριβώς και από το TopClass Server. Τα δεδομένα θα τα αποθηκεύσουμε σε ένα αρχείο 
με την κατάληξη .csv.

Εισάγοντας ένα μάθημα

Τα μαθήματα του TopClass μπορούν να διαβαστούν από plug αρχεία. Ένα plug 
αρχείο περιέχει όλη την πληροφορία των μαθημάτων - καταλόγους, σελίδες, τεστ, 
γραφικά, αντικείμενα media - και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του 
TopClass σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Ο τρόπος εισαγωγής μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπους:

Ο ευκολότερος τρόπος είναι να ανοίξουμε το plug αρχείο μέσα από τα 
Windows και τότε ο Player αυτόματα θα το εισάγει.
Επίσης, μπορούμε να το εισάγουμε μέσα από τον Player επιλέγοντας το 
κουμπί Add new course στην σελίδα Course Details.

Εικονίδια του Toolbar στον TopClass Player

Η μπάρα εργαλείων (Toolbar) εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες του TopClass 
Player για να επιτρέψει την εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του TopClass. Τα 
εικονίδια που εμφανίζονται στη μπάρα αλλάζουν σύμφωνα με τη θέση της σελίδας στα 
επίπεδα. Έτσι για παράδειγμα στο τελευταίο επίπεδο δεν υπάρχει το εικονίδιο Next 
καθώς και στην αρχική σελίδα το εικονίδιο Previous.

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει όλα τα εικονίδια που μπορούν να εμφανιστούν 
στην μπάρα εργαλείων μέσα από τον Player.

Εικονίδιο Όνομα Περιγραφή

%
Contents Ανοίγει την σελίδα Coursework από την οποία 

μπορούμε να επιλέξουμε το υλικό που θέλουμε 
να μελετήσουμε.

%
Course Details Ανοίγει τη σελίδα Course Details, από όπου 

μπορούμε να εισάγουμε ή να διαγράψουμε 
κάποιο μάθημα.

$
Find ULM Βοηθάει να ανιχνεύσουμε υλικό του μαθήματος, I 

από οποιοδήποτε σημείο βρισκόμαστε.

Τ;
Help Ανοίγει on-line βοήθεια του TopClass Player.
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Home Ανοίγει την αρχική σελίδα του TopClass.

%
Next Μετακινούμαστε στην επόμενη σελίδα ή μονάδα 

υλικού.
Previous Μετακινούμαστε στην προηγούμενη σελίδα ή 

μονάδα υλικού.

f.
Up Μετακινούμαστε ένα επίπεδο παραπάνω στο 

μάθημα.s> Utilities Ανοίγει την σελίδα Utilities, από όπου μπορούμε 
να ρυθμίσουμε τα preferences και να εξάγουμε 
δεδομένα.

Αρχική Σελίδα

Η αρχική σελίδα στον Player περιέχει τρία εικονίδια:
Go to coursework 
View Tests 
Utilities

To πρώτο χρησιμεύει για να ανοίξει ένα μάθημα, εάν είναι το μόνο 
εγκατεστημένο στον Player, για να ανοίξει την σελίδα Add course εάν δεν υπάρχει 
κανένα μάθημα εγκατεστημένο ή για να ανοίξει τη σελίδα Coursework από όπου θα 
επιλέξουμε το μάθημα που θέλουμε να μελετήσουμε. Το δεύτερο χρησιμεύει για να μας 
οδηγήσει στην σελίδα Submissions, όπου μπορούμε να ελέγξουμε πως τα πάμε στα τεστ 
που δίνουμε. Στο τρίτο εικονίδιο πηγαίνουμε στη σελίδα Utilities όπου θα μελετήσουμε 
στη συνέχεια τις λειτουργίες που διαθέτει.

Utilities

Η σελίδα utilities περιέχει δύο εικονίδια: 
System Preferences 
Export User Progress
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Εικόνα 6.3.3

Στο πρώτο εικονίδιο μας μεταφέρει στην σελίδα System Preferences, όπου εκεί, 
και σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, στον TopClass Server μπορούμε να προσαρμόσουμε τη 
δική μας έκδοση του Player. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τα Toolbars Icons, Templates, 
Layout, General, Customization, Browsers, QPI plug-ins, και Content keys. Οι σελίδες 
αυτές έχουν αναλυθεί αρκετά στο ανάλογο τμήμα του TopClass. Επιλέγοντας το δεύτερο 
εικονίδιο μπορούμε να εξάγουμε τα αποτελέσματα σε ένα λογιστικό φύλλο από τα τεστ 
που δώσαμε μόνοι μας και μας τα βαθμολόγησε το TopClass Player για να δούμε την 
πρόοδο που πραγματοποιήσαμε.

System Preferences

Database: |rachelm.tc 

Submit

Toolbar buttons | Templates | Layout | General | 

Customization | Browsers | QPI Plug-ins | Content keys

Εικόνα 6.3.4

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το περιβάλλον του System Preferences, ενώ 
στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται το περιβάλλον του Export User Progress.
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Export user progress for reporting

Course name:

Type: [Both 3

Date: t* All ^ Range

I* Include user Last Login date/Times

Begin [o~ [o jo End Jo J[T Jo~ 
date (mm/dd/yyyy) date (mm/dd/yyyy)

Printto screen Save as..

Εικόνα 6.3.5

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα μας δίνει και διάφορες 
πληροφορίες που αφορούν το μάθημα που παρακολουθούμε. Αυτές φαίνονται ξεκάθαρα 
στην παρακάτω εικόνα.

Course Information

Title 
File path 
Author 
Copyright
Non
copyright
Info

Biology for Beginners
file://C:\InetPub\wwwroot\topclass\Introduction to Biology, plug 
Isabelle Pelletier 
1998 WBT Systems 
Instructor's Notes

This course is for Biology non-majors only. It must be taken in the 
first semester.

Creator
code
GUID e0868afe9032d2118el7006008537af7
Protected 0
Access veda— ve v------
Version 3

Course Details

Εικόνα 6.3.6
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6.4. TopCIass Assistants for Office 97

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού ουσιαστικά απαιτεί τη γνώση της 
HTML. Τώρα το TopCIass Assistants πολύ επιδέξια παίρνει τις παρουσιάσεις που 
βρίσκονται σε μορφή PowerPoint 97 ή Word 97 και τις μετατρέπει κατευθείαν σε 
μορφή plug για να εισαχθούν ως πλήρη μαθήματα του TopCIass. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το TopCIass Testing Assistant για να δημιουργήσουμε τεστ για το 
TopCIass είτε ως υλικό που θα μετατραπεί με το μάθημα μαζί σε plug αρχείο, είτε ως 
τεστ αυτόνομα για να τα μοιράσουμε στους μαθητές ή να ετοιμάσουμε τις γενικές τους 
εξετάσεις. Οι καθηγητές τώρα και γενικότερα οι συγγραφείς του διδακτικού υλικού δεν 
χρειάζεται να ασχολούνται με την μάθηση της HTML για να μπορέσουν να εισάγουν το 
διδακτικό υλικό. Τα κείμενα που διαθέτουν σε μια από τις παραπάνω μορφές είναι 
αρκετά για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το μάθημά τους.

Απαιτήσεις του προγράμματος.

Για να τρέξει η εφαρμογή TopCIass Assistant θα πρέπει να έχουμε τα ακόλουθα: 
Windows 95 ή Windows NT 4.0.
Microsoft Office 97.

Για να εισαχθούν τα μαθήματα και τα τεστ που έχουμε δημιουργήσει στον 
TopCIass Server πρέπει να διαθέτουμε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω προγράμματα: 

TopCIass Server Version 3.0,
TopCIass Server Enterprise Edition Version 3.0,
TopCIass Player Version 3.0.

Στη διαδικασία εγκατάστασης δεν συναντήσαμε κανένα πρόβλημα, όπως φυσικά 
και με κάθε εφαρμογή της εταιρίας.

Χαρακτηριστικά

TopCIass Assistant for PowerPoint 97 - Δημιουργεί παρουσιάσεις και τις διανέμει 
πάνω στο web χωρίς τη γνώση της HTML. To PowerPoint Assistant μπορεί να 
συμπεριλάβει σελίδες σημειώσεων (notes pages), audio αφήγηση, video και animation.

TopCIass Assistant for Word 97 - To Microsoft Word μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την ανάπτυξη πλήρων μαθημάτων χωρίς τους editors των web σελίδων ή άλλων 
προγραμματιστικών εργαλείων. To Word Assistant χρησιμοποιεί τη δομή του κειμένου 
για να τη μετατρέψει σε ιεραρχική μορφή από αντικείμενα εκμάθησης που θα 
περιλαμβάνουν γραφικά, video ή άλλα media.

TopCIass Test Assistant - Μπορεί να οικοδομεί τεστ χρησιμοποιώντας ένα εύκολο 
wizard περιβάλλον που σε καθοδηγεί μέσα από ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης 
ερωτήσεων και τεστ, pools που μπορούν αυτόματα να προστεθούν στα μαθήματα του 
TopCIass courses, τα οποία έχουν χτιστεί με το νέο Assistants ή με το TopCIass Server.
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To TopClass Assistants σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τις ποικίλες ανάγκες 
ανάπτυξης μαθημάτων στους σημερινούς μεγάλους οργανισμούς. Αυξάνοντας την 
ταχύτητα, με την οποία αναπτύσσεται η δημιουργία των μαθημάτων στο TopClass, το 
Assistants καθιστά δυνατή τη διανομή πλήρους μαθήματος σε κλάσματα χρόνου σε 
σχέση με τα παραδοσιακά εργαλεία δημιουργίας διδακτικού υλικού.

Δημιουργώντας ένα αρχείο plug στο TopClass από Word 97

Στην προσπάθεια μας να δημιουργήσουμε από το Word 97 ένα αρχείο Plug το 
πρόγραμμα ακολούθησε την εξής πορεία:

• Χωρίστε το Word κείμενο σε σελίδες.
• Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό αρχείο σε HTML για κάθε σελίδα, 

συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσμων που υπάρχουν σε εικόνες.
• Δημιουργήστε ένα αρχείο περιεχομένων σε HTML, το οποίο περιέχει 

συνδέσμους σε όλα τα HTML αρχεία που σχηματίζουν το μάθημα.
• Αντιστρέφετε το αρχείο περιεχομένων και τα σχετιζόμενα HTML αρχεία σε 

ένα plug αρχείο του TopClass.

Ως τμήμα της διαδικασίας αντιστροφής, το TopClass Assistant αντιστρέφει το 
σχεδιάγραμμα του κειμένου σε Word 97, σε καταλόγους και σελίδες στο μάθημα που θα 
προκόψει. Εμείς επιλέγουμε ποιο και πόσα επίπεδα θα μετατραπούν σε καταλόγους 
καθώς και ποια θα μετατραπούν σε σελίδες.

To plug αρχείο που έχουμε δημιουργήσει με το TopClass Assistant μπορεί να 
εισαχθεί στον TopClass Server και να τρέξει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, ή στο 
TopClass Player και να "τρέξει" σε Windows 95 ή Windows NT.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το περιβάλλον όπου το κείμενο σε μορφή Word 97 
θα αντιστραφεί σε ένα plug αρχείο. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι αυτά που 
φαίνονται στο αριστερό μέρος της εικόνας 6.4.1. Στο πρώτο βήμα έχουμε το αρχικό 
περιβάλλον (Start). Στο δεύτερο βήμα θα καθοριστεί το μονοπάτι όπου θα 
δημιουργήσουμε το νέο plug αρχείο (Output path). Στο τρίτο βήμα θα συμπεριλάβουμε 
όλα τα media αρχεία που έχουμε συνδεμένα με το κείμενο (Include options). Στο 
τέταρτο βήμα θα δηλώσουμε αν μερικές σελίδες από το κείμενο αποτελούν τεστ 
(Include tests). Στο πέμπτο βήμα καθορίζουμε το πλήθος των επιπέδων στα οποία θα 
αναλύονται οι κατάλογοι (Folder options). Τέλος, στο έκτο βήμα ολοκληρώνουμε τη 
διαδικασία διαγράφοντας τα προσωρινά αρχεία εάν επιθυμούμε ή ανοίγοντας το 
καινούργιο αρχείο περιεχομένων που έχουμε δημιουργήσει (Completion options). Είναι 
δύο επιλογές που αν θέλουμε τις επιλέγουμε.
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TopCIass Assistant for Word 97 - Step 1 of 6

Output
path

Include
options

Include
tests

Wett
SYSTEMS

Welcome to TopCIass Assistant for Word 97!

This wizard will guide you through preparing the current document for use 
with TopCIass Server/Player.

TopCIass Assistant:

- splits the document into pages
- creates an HTML file for each page that includes a reference 

to any images
- creates an index HTML file which references all pages
- creates a TopCIass plug and play file

Click the 'Next' button to proceed.

a

? Cancel < Back Next > Finish
____ _______ 1 - l -

Εικόνα 6.4.1

Δημιουργώντας ένα αρχείο plug στο TopCIass από PowerPoint 97

Για να δημιουργήσουμε ένα plug αρχείο από το PowerPoint 97 ακολουθούμε 
μέσα από το TopCIass Assistant τα ακόλουθα βήματα:

« Εξαγάγετε κάθε slide στην παρουσίαση ως αρχείο εικόνας.
• Δημιουργήστε ένα HTML αρχείο για κάθε εικόνα μαζί με τις σημειώσεις που 

τη συνοδεύουν, εικόνες, ή και αφηγηματικό ήχο.
• Δημιουργήστε ένα αρχείο HTML περιεχομένων, το οποίο περιέχει 

συνδέσμους, σε όλα τα αρχεία που χρειάζονται στο μάθημα
• Αντιστρέψτε το αρχείο περιεχομένων και τα συνοδευόμενα HTML αρχεία σε 

ένα plug αρχείο του TopCIass.

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αντιστροφής, η παρουσίαση στο PowerPoint 97 
μετατράπηκε σε μάθημα και κάθε slide στο PowerPoint 97 έγινε σελίδα στο μάθημα. 
Όπου υπήρχαν σημειώσεις που συνοδεύανε τα slides είχαμε την επιλογή να τα 
συμπεριλάβουμε στο μάθημα του TopCIass. Οι σημειώσεις θα εμφανίζονται κάτω από 
την εικόνα που έχει αντιστραφεί σε σελίδα του μαθήματος.

Εάν είχαμε συμπεριλάβει και αρχείο ήχου με αφήγηση, χρειαζόμαστε μια 
λειτουργία αντιστροφής του ήχου σε μορφή .asf ή αρχείο Real Audio.

Το αρχείο plug που έχουμε δημιουργήσει με το TopCIass Assistant μπορεί να 
εισαχθεί στον TopCIass Server και να "τρέξει" σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, ή στο 
TopCIass Player και να "τρέξει" στα Windows 95 ή Windows NT.

272



TopCIass Assistant for PowerPoint 97 Step 2 of 7

Output
path

Include
options

Include
tests

Graphic
type

A5F
conversion

Completion
options

Specify the output path for the plug and play file

Presentation to convert Plug and play filename

IntroToBio IntroToBio

Output directory 

| D:\writing\assistants Browse,..

After upload of your plug and play file, slide images are placed in the 
directory:

graph ics/IntroToBio

Wbt
SYSTEMS

Cancel < Back Next > Finish

Εικόνα 6.4..2

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε πάλι στο αριστερό τμήμα της τα συνολικά εφτά 
βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής 
μιας παρουσίασης σε PowerPoint 97 σε ένα αρχείο plug.

Στο πρώτο βήμα έχουμε το αρχικό περιβάλλον για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία 
(Start). Στο δεύτερο βήμα καθορίζουμε το μονοπάτι στο οποίο θα γράψουμε το νέο plug 
αρχείο που θα δημιουργήσουμε (Output path). Στο τρίτο στάδιο θα συμπεριλάβουμε, αν 
υπάρχουν, σημειώσεις που αναφέρονται στις παρουσιάσεις καθώς και αρχεία 
αφηγήσεων, ή άλλα media αρχεία (Include options). Έπειτα, θα συμπεριλάβουμε τα 
τεστ, που πιθανόν να έχουμε δημιουργήσει σε μορφή PowerPoint 97 (Include Tests). 
Στο πέμπτο βήμα καθορίζουμε τον τύπο και το μέγεθος των γραφικών που έχουμε 
(Graphic Type). Στο έκτο βήμα αντιστρέφουμε αν θέλουμε τα αρχεία αφήγησης (ήχου) 
σε μορφή ASF ή σε μορφή Real Audio (ASF conversion). Στο σημείο αυτό μπορούμε 
να καθορίσουμε τη μορφή που θέλουμε να έχει το αρχείο, το οποίο έχει εισαχθεί 
νωρίτερα, όταν θα λειτουργεί μέσα στο πρόγραμμα. Τέλος, ολοκληρώνουμε τη 
διαδικασία επιλέγοντας πάλι, όπως και στο Word 97, αν θα διαγράψουμε με την 
ολοκλήρωση τα προσωρινά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και αν θα μας 
εμφανίσει το νέο αρχείο περιεχομένων που έχει δημιουργηθεί (Completion options).
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Δημιουργία Τεστ με το TopClass Test Assistant

Έως τώρα χρησιμοποιήσαμε δύο τρόπους για να δημιουργήσουμε τεστ. Ο πρώτος 
τρόπος ήταν μέσα από τον TopClass Server όπου επιλέγαμε τη λειτουργία Create/Edit 
Test. Ο δεύτερος τρόπος προέκυπτε από την συγγραφή σε QML (Question Markup 
Language) μιας γλώσσας παρόμοιας με αυτή της HTML. Αυτό γινότανε μέσα από τον 
TopClass Converter.

To TopClass Testing Assistant μας προσφέρει τρεις τρόπους για να φτιάξουμε τεστ:
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το TopClass Testing Assistant ως μια 

ξεχωριστή λειτουργία για τη δημιουργία ενός QML αρχείου, τη δημιουργία 
ενός plug αρχείου, ή την αντιστροφή ενός QML αρχείου σε ένα Plug αρχείο.

• Μέσα από τη διαδικασία αντιστροφής των τεστ που έχουν δημιουργηθεί στο 
Word 97 ή PowerPoint 97

• Μέσα από τη διαδικασία αντιστροφής των τεστ στο Word 97 ή PowerPoint 
97 και την προσθήκη ενός τεστ που έχει δημιουργηθεί πρωτύτερα και είναι 
ένα QML αρχείο.

Εικόνα 6.4..3

Για τη δημιουργία ενός τεστ ακολουθούμε τα εξής τέσσερα βήματα. Επιλέγοντας 
το TopClass Testing Assistant μας εμφανίζει την αρχική σελίδα (Start). Στη συνέχεια 
υπάρχει το δεύτερο βήμα (Test options), όπου καθορίζουμε τη μορφή που θα έχει το 
τεστ μας. Δηλαδή, αν θα είναι σε μορφή QML αρχείου, αν θα είναι σε μορφή Plug 'η' 
Play αρχείο ή τέλος αν θα είναι σε μορφή QML, το οποίο στην συνέχεια θα μετατραπεί 
σε plug ‘n play αρχείο. Στο τρίτο βήμα επιλέγουμε το όνομα του αρχείου καθώς και το
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μονοπάτι στο οποίο θα αποθηκευτεί (Output options). Τέλος στο τέταρτο βήμα 
ολοκληρώνουμε τη διαδικασία επιλέγοντας αν θέλουμε τις δύο λειτουργίες που 
εμφανίστηκαν και στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις στο Word 97 και στο PowerPoint
97 (Actions on completion).

Επιλέγοντας Finish στο τέλος των βημάτων εμφανίζεται το περιβάλλον εκείνο 
όπου θα δημιουργήσουμε τα Questions pools.

Εικόνα 6.4..4

Οι τύποι ερωτήσεων που μπορούν να δημιουργηθούν είναι αυτοί που δέχεται και 
ο TopClass Server. Δηλαδή Boolean question, list matching question, pick one 
question, multiple correct answer question, pick one object question, image map 
question, text question, και upload question.

Δεν θα περιγραφούν τα περιβάλλοντα των διαφόρων τύπων ερωτήσεων για το 
λόγο ότι μοιάζουν με αυτά που συναντήσαμε στο TopClass Server.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα περιβάλλοντα έτσι όπως τα 
βλέπουν οι Administrators (Διαχειριστές του Συστήματος), οι Instructors (Καθηγητές 
των μαθημάτων) και οι Students (Μαθητές).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Περιβάλλον της Εφαρμογής





7. TopClass Environments

7.1. Administrator

|J TopClass Servei V 3.0.0 Κυριάκος B. Μαμούκαρος (admin) Admin Microsoft Interne! Explorer

File Edit View Go Favorites Help
IVNIMEBD

± lύ & t 9 Bf ® M
Back Stop Refresh Home Search Favorites History Channels Fukcreen Mail Print Edit

Address |j] http://193.9283.48Aopclass/TopOass.dir?Conn-fngan-Frame-Setup-Retrieve-Home ~q Links

Home

Read Message*

Oats Announcements

Send Messages

Disctmion List

a ITtiUtics

m
Logout

TopCless Server © Copyright 1995-1998 WBT Systems. All tights reserved

S> %>%%%*)
IW ^ Internet zone

Εικόνα 7.1.1: To αρχικό περιβάλλον μετά την εισαγωγή του καθηγητιή

Το περιβάλλον αυτό διαφέρει από αυτό του καθηγητή και του μαθητή γιατί 
διαθέτει περισσότερες λειτουργίες. Στην συνέχεια φαίνεται το περιβάλλον που μας 
δείχνει τα μηνύματα που έχει ο διαχειριστής. Αυτό προέκυψε από την επιλογή Read 
Messages από το Home page.
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TopCIass Serve! V 3 0 0 Κυριάκος B Ηαμούκαρης (admin) Admin Microsoft Internet Explorer JE2HLJN hoc

Read Messages

-Mailbox

□ Mailbox (0 folders, 5 messages) (system, 6/24/1998 12:46:28)

E) Import course failure fadmin. 1/11/1999 10:40:101 
E) nporapo Tscrr /System. 1/8/1999 12:08:271 
© Import course Success (admin, 1/4/1999 13:33:54)
El Import course Success (admin, 1/4/1999 13:26:27)
El Import course Success (admin, 1/4/1999 13:12:17)

Εικόνα 7.1.2: Περιβάλλον μηνυμάτων

Π TopCIass Server V 3 0 0 Κυριάκος B Μαμουκαρης (admin) Admin Microsoft Internet Exploiei JE3HLJU wan
Fie Edit tfew go Favorites Η* o
Back F< ■■ .:··

©
Stop Refresh

(5
Home

a
Search

Si
Favorites

d
History Channels Fulscreen Mai

m
F^nt

m
Edit

Address j *1 http://133.92.83.48Aopclass/TopCless di?ConnATiNM-frame-Setup-fletrieve4fome Links

Message
-Mailbox-Import course Success

From: Κυριάκος B Μαψ,ουκαρης (admm)
To: Κυριάκος B Μαμουκαρης (admm)
Date: 1/4/1999 13:33:54
Subject: Import course Success

Course SOLE successfully imported from attach\24461
Plug file attach\24461 contams course details 
Author
Date 0/0/0 0:00:00
Title
Copyright 

Non Copyright 
Version 0

_______________d

^yi j Command | •r i

w φ Internet zone

Εικόνα 7.1.3: Ένα μήνυμα που δέχτηκε ο διαχειριστής από το σύστημα για την 
εγγραφή ενός μαθητή. Το περιβάλλον αυτό είναι ίδιο και για τα τρία είδη χρηστών.
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[j fopCIass Seivei V 3 0 0 Κυριάκος B Μαμούκαρης (admin) Admin Microsoft Interne! Exploiei

file £dit fio Favorites Help

Address | $1 http://193.92.83.48Aopdass/T(yClass dr€ofin-pwSx-Frame-Setup-Retrieve-Hofne

rNiVMEBEI
o

-------------------3

Send Messages

From:

To: |

Subject: |

URL:

Κυριάκος B. Μαμούκαρης (admin)

[to p d as s? Retrieve-Horn e

Rain text: W

Send | Preview | Add attachment

^1

% % Si % t>% S' ® §
•Ί Done T

Εικόνα 7.1.4: To περιβάλλον αποστολής μηνυμάτων το οποίο είναι ίδιο και για τις
τρεις κατηγορίες χρηστών.

TopCIass Server V 3.0.0 Κυριάκος Β Μαμούκαρης (admin) Admin Microsoft Internet I xplorei

j Ete Edit View fio Favorites Help O
Address (_*] http7/193.92.83.48AopdassyTopOass dTtonrbpwSx-Frarne-Setupfletrieve+lome —3

i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Class Announcements

CD Back. Office Class-Announcements (0 folders, 0 messages)
CD Computer I class-Announcements (0 folders, 0 messages)
CD Class of SOLE-Announcements (0 folders, 0 messages)
CD Class of Microsoft Corporation-Announcements (0 folders, 0 messages)

Εικόνα 7.1.5: Ο Πίνακας ανακοινώσεων ο οποίος έχει την ίδια μορφή και για τους 
τρεις χρήστες. Βλέπουμε τα μηνύματα που μπορούν να στέλνουν μόνο ο διαχειριστής

και ο καθηγητής.
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Discussion List

CD
CD
CD
CD

BackOffice

Computerl

SOLEclass

MicrosoftClass

Back Office Class 

Computer I class 

Class of SOLE

Class of Microsoft Corporation

| % © 5/ %
JgSlMtl IgLView Pto2 0____________ ||[«] TopCU». S. 33^ O iam

Εικόνα 7.1.6: Η λίστα συζητήσεων. Εδώ όποιος έχει δικαιώματα μπορεί να ορίσει 
καταλόγους για να συζητηθεί μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Ίδιο για όλους.

TopCIass Server V 3.0.0 Κυριάκος Β Μαμούκαρης (admin) Admin Microsoft Internet Explorer

Fie £di View £o Favorites Help

Address JjQ http: //193 92.83 48/topdass/T opClass dTtonrvpwS x^rame-S etupfi etneve-H ome~

IIUHMPI

Discussion List

-Classes-Computer I class -Προβλήματα, στην εξερεύνηση του μ,αθτιμ,ατ€

CD Προβλήματα στην εξερεύνηση του μαθήματος (0 folders, 2 messages) (admin, 1/4/1999 15.06:21) 
Έχετε κανένα πρόβλημα στο να διαβάσετε το μάθημα?
Access: v-damf v-damf ν—m- SubAccess: v-damf v-damf v—m-

ϋ) Για το μάθημα (student1. 1/4/1999 15:09:19)
dl M RE: Για το ιιάθηαα (student5. 1/4/1999 1514:37)

I % ?h % % % 1 % % Φ % □Π; j Command
Φ) $ Internet zone

Εικόνα 7.1.7: Φαίνεται καθαρά στην εικόνα αυτή ένας από τους καταλόγους που 
έχουν δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο θέμα. Επίσης η κάθε ερώτηση που τίθεται 

συνοδεύεται και από τις απαντήσεις που θα δεχτεί
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Στην συνέχεια και έχοντας δει τις επιλογές της σελίδας Home θα περάσουμε να 
δούμε τις επιλογές της σελίδας Utilities.

Q TopCIass Server V 3.U.U Κυριάκος Β. Μαμούκαρης (admin) Admin Microsoft Internet Lxplorer

file Edit View go Favorites Help

Address |j] http://133.9283.48Aopdasi/TopCkss.dln>ConrHlJo-Ftame-SeA()-Retneve+loine

ΙΐνμίΜΒΐ ΡΠΕ3
______________1 &

“3

Εικόνα 7.1.8: To περιβάλ).ον των Utilities το οποίο διαφέρει για κάθε χρήστη.
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Hj TopCIass Servei V 3 0 0 Κυριάκος B Μαμούκαρης (admin) Admin Microsoft Internet Exploiei

Fie Edit View fio Favorites Help

Address |_Vj http://193.92 83 48/topdass/T opOass dT’Conn-pwSx-Frarne-Setvp-Retneve+lcxne ~3

I Change your password

Current password | 

New password 

Verification:

Change password

•1 Done

Εικόνα 7.1.9: Στο περιβάλλον αυτό ορίζουμε το password που θέλουμε να έχουμε. 
Ανάλογα αν τους έχει δοθεί το δικαίωμα μπορούν να το αλλάξουν και οι υπόλοιποι

χρήστες.

View online picture

File picture for registered username admin

Username: |admin View picture User information

Upload user picture

•1 Done X) Internet zone

Εικόνα 7.1.10: Η επιλογή View online picture δείχνει την φωτογραφία του χρήστη και 
μας οδηγεί σε επιπλέον πληροφορίες. Ίδια για όλους τους χρήστες.
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Create/Edit Course

TMe |

Add: _TJ El_ 0J ^

Submit | Preview | List] Find |

Εικόνα 7.1.11: To περιβάλλον αυτό εμφανίζεται στον διαχειριστή καθώς και στον 
καθηγητή εφόσον του έχει επιτραπεί. Από εδώ θα επιλέξει κάποιο προϋπάρχον 

μάθημα ή θα αρχίσει τη δημιουργία κάποιου καινούργιου.

Select unit to edit

Microsoft - BackOffice Small Busmess Server Course Delete 
£> Computers I Course Delete
Φ SOLE Course Delete
C> Microsoft Corporation Course Delete

Pages 
Tests

•I http7/19392 83 48/lopdassyTopC^« di?Conr>-pwSx φ Internet zone

Εικόνα 7.1.12: Η επιλογή List από το προηγούμενο περιβάλλον (εικόνα 7.1.11) μας 
εμφανίζει τη λίστα με τα υπάρχοντα μαθήματα.

285



β TopCIass Seiver V 3.0 0 Κυριάκος B Μαμούκαρης (admin) Admin Microsoft Internet Explorer

Fie £d> View So Favorites Heb

IS

’llBfNIBIiSI

Edit course “3

Context Global 

PagelD: 424 

Trie (SOLE 

Info <table border-"!" width-"100%" height«"247">
<tr>

<td ¥idth-"40\" height-"241" style-"border-right: 
medium none rgb (255,255,255) "Ximg 
3rc-"irnages/solemacl.GIF" width-"291" height-"238"

Access vedcxa ved--a ve v------v-------v-------
Edit header Edit restrictions

zl

ULM Type

Edit | Remove j

Edit | Remove 1

Last modified by admm on 1/13/1999 at 13:26:03

Submit j Delete | Reorder | Preview | List | Rights | HTML upload

ft Φ) &) % % Tj
Command

•1 Done « Internet zone

Εικόνα 7.1.13: Επιλέγοντας κάποιο από τα υπάρχοντα μαθήματα μας εμφανίζει τον 
editor για να εισάγουμε νέες σελίδες και καταλόγους. Αυτό εμφανίζεται στον

διαχειριστή και τον καθηγητή.

admin Κυριάκος B. Μαμούκαρης Admm
economic Αναστάσιος A Οικονομίδης Instructor
guest 1 Guestl Student
guest2 Guest2 Student
kat Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Instructor
student 1 Κωνσταντίνος Σ. Χατζόπουλος Student
student2 Πάρης Δ. Καλοδημίδης Student
student3 Αθανασία. Σ Σουλάκη Student
student4 Βασίλειος Κ. Μαμούκαρης Student
student5 Μαρία Γ. Δούραλη Student

%33Λ 31
[Tij Done φ Internet zone

Εικόνα 7.1.14: Μια άλλη επιλογή που την έχουν όλοι οι χρήστες είναι η δυνατότητα
να δουν τους εγγεγραμμένους χρήστες.
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οκ bf 1/8/1999 9 15:56 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Info-Course-17D0<br> —
οκ bf 1/8/1999 9 15:59 admin 193.92.83.48 Conn-URj 5-Retrieve-Page-36<br>
οκ bf 1/8/1999 9 16:01 admin 193.92.83.48 Conn-URj 5-Index-Page-Frame-Setup·
οκ bf 1/8/1999 9 16:01 admin 193.92.83.48 Conn-URj 5-Retrieve-Course-Only-1'
οκ 90 1/8/1999 9 16:01 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Retrieve-Page-36D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 16:05 admin 193.92.83.48 Conn-URj 5-Retrieve-Page-3 6D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 16:09 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Retrieve-Page-3 6D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 16:16 admin 193.92.83.48 Conn-URj 5-Retrieve-Page-3 7D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 16:18 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Retrieve-Page-38D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 16:24 admin 193.92.83.48 Conn-URj 5-Retrieve-Page-2 2 <br>
οκ 90 1/8/1999 9 16:27 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Index-Frame-Setup-Conn
οκ 90 1/8/1999 9 16:28 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Retrieve-Page-22D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 16:30 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Info-Course-22D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 16:36 admin 193.92.83.48 Conn-URj 5-Retrieve-Page-6lD0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 16:48 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Retrieve-Page-62D0<br>
οκ bf 1/8/1999 9 16:51 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Retrieve-Page-65D0<br>
οκ bf 1/8/1999 9 17:26 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Retrieve-Page-10D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 17:26 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Info-Course-10D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 17:31 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Info-Course-10D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 17:32 admin 193.92.83.48 Conn-URj 5-Retrieve-Page-2 3 D0<br>
οκ bf 1/8/1999 9 17:32 admin 193.92.83.46 Conn-URj5-Info-Course-23D0<br>
οκ bf 1/8/1999 9 17:36 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Info-Course-23D0<br>
οκ bf 1/8/1999 9 17:40 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Retrieve-Page-70D0<br>
οκ bf 1/8/1999 9 18:11 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Retrieve-Page-8D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 18:11 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Info-Course-8D0<br>
οκ 90 1/8/1999 9 18:16 admin 193.92.83.48 Conn-URj5-Info-Course-8D0<br> ▼

±r<]______ J

ή Done 1j& Internet zone

Εικόνα 7.1.15: To περιβάλλον αυτό μας δείχνει την καταγραφή των κινήσεων όλων 
των χρηστών και σώζονται με το όνομα message.txt. Έχουμε αναφερθεί αναλυτικά

παραπάνω.

Ε TopCIass Server V 3.0.0 Κυριάκος Β. Μαμουκαρης (admin) Admin Microsoft Internet Explorer

File Edit View Go Favorites Help

Address | http://193.9283.48/topdassyTopClass.di?Conn-pwSx-Frame-Setup-f)etrieve-Horne

ΙΙβγΝΙ·Ι*Ι

ID

|e^ I System Preferences

Database: jdefaulttc 

Submit |

Toolbaricons I Access I Templates I Trace I Layout I Extra user fields I Registration I Security I 
General I

Customization | Browsers | Parser | Servers | QR plug-ins | SH plug-ins | Content keys |

•1 Do

Εικόνα 7.1.16: To περιβάλλον αυτό βρίσκεται μόνο στον διαχειριστή για να ορίσει
γενικές λειτουργίες.

287

http://193.9283.48/topdassyTopClass.di?Conn-pwSx-Frame-Setup-f)etrieve-Horne


D Τ opCIass Server V 3 0 0 Κυριάκος Β Μαμουκαρης (admin) Admin - Microsoft Internet Explorer iisrNiBiasi 1ΠΠ
File £dit View fio Favorites Help

Address | $] http //193.92.83.48/topcJass/T opCIass. cfTCom-pwS x-Frame-S etup-R etneve-H ome 1]

TopClass

Server

|MicrosofHIS/3.0

Apply | New |

Go back to page

Edit servers

Basic authentication Upload file Redirect Partial matching 

R? J7 F? 1“ Delete

^ Φ
•1 Done

Command

Φ Internet zone

Εικόνα 7.1.17: Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να ορίζει τον web server που έχει.

[j TopCIass Server V 3 0 0 Κυριάκος Β. Μαμουκαρης (admin) Admin - Miciosoit Internet Explorer

£ile £dit Jjftew fio Favorites Help

Address | _*] Tip //I S3 9283 48/TopdassyT opClass dlXonn-pwS« f ι,ιπη1 SnCri 8t9n*ivc Hon**

Edit browsers

Browser

Mozilla/4.5 [err] (WinNT: I)

Mozilla/122 (compatible; MSIE 2 Oct Windows Ν' 

Mozilla/A0 (compatible: MSIE AO; Windows 95) 

Mozilla/A0 (compatible; MSIE 5.0b2; Wndows N" 

Mozilla/A04 [en] (Win95; 0 

Mozilla/AO [en] (Win95; I)

Upload
file

Frames JavaScript Partial
matching

Exclude
compatibles

F F F Γ Γ

F F F Γ Γ

F F F Γ Γ

F F F Γ Γ

F F F Γ Γ

F F F Γ Γ

Apply | New |

Go back to page

Delete j

Delete |

Delete

Delete

Delete

Delete

•1 Done 1 I I 'Φ Internet zone

Εικόνα 7.1.18: Επίσης μπορεί να ορίζει και τους browsers με τους οποίους θα
δουλεύει το πρόγραμμα.

288



M TopHlass Server V 3 ft fl Κυριάκος B Μπμηιικπρης (admin) Admin Microsoft Internet Fxplnrer

Fie Edit View Qo Favorites Help

Adctess | *) http. //193.9283 48/topdass/T opClass df?Corm>wS κ-Ftame-S etto-Ft etrieve  ̂ome~

I inn
\m Export raw data for reporting

Class name: jComputerl List)

Type: (Both

Date: ^ All ^ Range Bcgm | | |
date (mm/dd/yyyy)

End
date

F? Include user Last Login date/Times

Export

% % $ % tl

Command

*1 Done Internet zone

Εικόνα 7.1.19: Μια άλλη διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία είναι η 
εξαγωγή δεδομένων σχετικών με την πρόοδο των μαθητών και τις εξετάσεις τους.

Q Τυρί-lass Servei V 3.0.0 Κυριάκος D

£ile £dit View fio Favorites Help 

Address \ <1 hHp://193.92 83.48Aopclass/TopQass ci?Conni)wS)<-Frame-Seti4>^etrieve-flome"

Users

Μαμουκαρης (admin) Admin - Microsoft Internet Explorer

3 users
ΚυριάκοςB. Μοψ,οΰκαρης admin 193.92.83.53 1/17/99 10:26:36 In 

Πάρης Λ Κώοδημίδης student2 193.92.83.53 1/17/99 10:26:1-4 In Logout | 

ΒασίλειοςΚ, Μοψ,ούκαρηςstudent·! 193.92.83.53 1/17/99 10:26:33 In Logout [ 

Log everyone out

~·ί Done «Infentfzon.

Εικόνα 7.1.20: Ο διαχειριστής μπορεί να βλέπει τους χρήστες που βρίσκονται στο 
πρόγραμμα εκείνη την στιγμή θέτοντας την εντολή who στο πεδίο που βρίσκεται στην 
μπάρα εργαλείων και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί Command. Μπορεί επίσης να 

τους διώξει όλους από το πρόγραμμα. Την τελευταία επιλογή την έχει μόνο ο
διαχειριστής.
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T opCIass Server V 3.0.0 Κυριάκος B Μαμοΰκαρης (admin) Admin - Microsoft Internet Explorer

Address |jQ http://193.92.83.48Aopdass/TopCIass.dPConrvpwSx-frame-Seti^i-FIetneve-Home

Fie £dit View fio Favorites Help

HEJE3

H

B Su<us
Started 1/5/1999 12:39:23

Hits Current High Blocked Refs Objs Cache Memory 

8455 2 4 0 555 390 639666 (5%) 105021440 (0%)

Refresh [ Auto | Threads |

Εικόνα 7.1.21: Η επιλογή Status στο ίδιο πεδίο (μπάρα εργαλείων) δείχνει την 
κατάσταση του προγράμματος. Στην εργασία έχει οριστεί να το βλέπει ο διαχειριστής.

Π ΤopCIass Server V 3.0 0 Κυριάκος Β. Μαμοΰκαρης (admin) Admin Microsoft Internet Explorer

Fie Edit View fio Favorites Help
rm mm

"3
Address |jQ http7/l93.9283.48Aopdass/TopOassci?Conr>i3wSx^rarne-Setup-Fletneve-Horne

"ULH retrieve record",1/13/1999,10:00:39,"Πάρης Δ. ΚαΧοδημίδης",student2,315D0,"Computer I class 
"ULH retrieve record",1/13/1999,10:00:40,"Πάρης Δ. ΚαΧοδημίδης",student2,315D0,"Computer I class 
"ULH retrieve record", 1/13/1999,10:00:43, "Πάρης Δ. Καλοδημίδης",3^άβ^2,315Π0, "Computer I class

"ULH retrieve record",1/13/1999,10:00:46,"Πάρης; Δ. ΚαΧοδημίδης",student2,315D0,"Computer I class 
"ULH retrieve record",1/13/1999,10:00:48,"Πάρης Δ. ΚαΧοδημίδης",student2,315D0,"Computer I class 
"ULH retrieve record",1/13/1999,10:00:50,"Πάρης Δ. ΚαΧοδημίδης",student2,315D0,"Computer I class

"ULH 
"ULH 
"ULH 
"ULH 
"ULH 
"ULH 
"ULH 
"ULH 
"ULH 
"ULH 
"ULH 
"ULH 

«1

retrieve
retrieve
retrieve
retrieve
retrieve
retrieve
retrieve
retrieve
retrieve
retrieve
retrieve
retrieve

record",
record",
record",
record",
record",
record",
record",
record",
record",
record",
record",
record".

1/13/1999,13 
1/13/1999,13 
1/13/1999,13 
1/13/1999,13 
1/13/1999,13 
1/13/1999,13 
1/13/1999, 13 
1/14/1999,10 
1/14/1999,10 
1/14/1999,10 
1/14/1999,11 
1/14/1999,11

30:06, 
30:13, 
30:18, 
30:41, 
32:06, 
36:20, 
36:32, 
04:50, 
52:45, 
52:48, 
06:40, 
07:14,

"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία
"Αθανασία

Σουλάχη",
Σουλάκη",
Σουλάκη",
Σουλάκη",
Σουλάχη",
Σουλάκη",
Σουλάκη",
Σουλάκη",
Σουλάκη",
Σουλάκη",
Σουλάκη",
Σουλάκη",

student3 
student3 
student3 
student3 
student3 
student3 
student3 
student3 
student3 
student3 
student3 
student3

798D0, 
,798D0, 
,798D0, 
,798D0, 
,798D0, 
,798D0, 
,798D0, 
,798D0, 
,798D0, 
,798D0, 
,798D0, 
,798D0,

"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"
"Computer I class"

% % t
•1 Done

Command

Φ Interne! rone

Εικόνα 7.1.22: Στο περιβάλλον αυτό ο διαχειριστής του συστήματος βλέπει την 
πρόοδο των μαθητών. Αυτό είναι ορατό και από τον καθηγητή.
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β TopCIass Server V 3. 0 0 Κυριάκος Β. Μαμούκαρης (admin) Admin - Microsoft Internet Explorer |ΒΤ|ΑΙ|·|ι®|
j Eib Edit ¥iew £o Favorites Help

Address | http: //193 9283 48/topdas$/T opOass. cfTConrvpwS x-Frame-S eti^FI etneve-H ome

HOB

1]

m
iWrtT

Search for course materials

Search words: (κεφϊΗόήοθ 1 All words d

Search in | Titles only 3 I Pont include HTML tags H Find |

(S' Display extracts List all [

Matching records:

• CD Κεφάλαιο 8 - Edit Course
o No extract available

•Ί Done

Command

Internet zone

Εικόνα 7.1.23: Τέλος, όλοι οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν για κάποια σελίδα, 
κεφάλαιο, λέξη κλπ. Στην εικόνα αυτή φαίνεται ένα παράδειγμα ανίχνευσης, όπου 

αναζητήσαμε διδακτικό υλικό και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 8.
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7.2. Instructor

Εικόνα 7.2.1: Στο αρχικό περιβάλλον του καθηγητή βλέπουμε τις επιλογές που έχει 
και οι οποίες διαφέρουν μερικώς από αυτές του διαχειριστή.

Στην παραπάνω εικόνα αξίζει να επισημανθεί ο τρόπος που ειδοποιεί το σύστημα 
ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής έχει παραλάβει ένα μήνυμα. Αυτό φαίνεται με την 
ένδειξη NEW με κόκκινα γράμματα που στην οθόνη αναβοσβήνει διαρκώς. Το ίδιο 
συμβαίνει και στην επιλογή Review Submissions όπου και εκεί εμφανίζεται το ίδιο 
μήνυμα για να ειδοποιήσει ότι έχει παραλάβει κάτι από κάποιον μαθητή
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E TopCIass Seivei V 3 0 0 Αναστάσιος A Οικονομικής (economid) Instructor - Miciosoit Internet Explorer llvNMBCBIgl

»1 Done D Internet zone

Εικόνα 7.2.2: Εδώ φαίνονται τα μαθήματα που έχει επιτρέψει ο διαχειριστής να
βλέπει ο συγκεκριμένος καθηγητής.

Ι«1ΜΙΜΜΙΙ^
File £dk yiew £ο Favorites Help Ο

Address | J[J http://193.9283.48Aopdass/T opQass dPConrv-YI 8C-CnT xT -309^rame-Setupfletneve^ome "3

Read Messages

-Mailbox

Cn Mailbox (0 folders, 4 messages) (system, 12/30/1998 11:16:59)

Hi U Online enrollment request (student3. 1/14/1999 12:36:41)
H) Online enrollment request (student2. 1/14/1999 12:35:15)
[=1 Για να δείτε το Microsoft Class (admin, 1/13/1999 19:02:42)
HU U Έναρξη μαθημάτων (student1, 12/30/1998 12:47:53)

•1 http: //133 32.83.484opdess/T opCJass dPConn-YI 8C

Command

*© Internet zone

Εικόνα 7.2.3: Εδώ φαίνονται κάποια μηνύματα που έχουμε στείλει στον καθηγητή
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[3 TopCIass Seivei V 3 0 0 Αναστάσιος A Πικονομίδης (economic!) Instructor - Miciosotl Interne! Exploiei

Address | Jj] http://!93 92.83 48Aopdass/TopQa$s.df?ConnY18C-CnTxT-309-Fiame-Setup-Retrieve-Home

File £dk View fio Favorites Help

vNlll wnc

o

Message
-Mailbox-Online enrollment request

From: Αθανασία Σ. Σουλάχη (student3)

To: Αναστάσιος A Ονκονομίδης (econormd)

Date: 1/14/1999 12:36:41

Subject: Online enrollment request

Class: Class of Microsoft Corporation 
Username: student3

Comment to applicant:

Accept | Reject |

□

J

Command

»1 Done Internet zone

1
zi

Εικόνα 7.2.4: Ένα από τα προηγούμενα μηνύματα ήταν μια αίτηση για εγγραφή σε 
ένα μάθημα. Εδώ ο καθηγητής θα αποφασίσει αν θα την απορρίψει ή θα την δεχτεί

Αναστάσιος Α. Οικονομίδης (economic!) Instructor - Microsoft Internet Explorei ΒΠΕ

From: Αναστάσιος A. Οικονομίδης (economid)

To: |

Subject:

URL: |topdass:?CbTxT-309-Retneve-Home

Rain text: iv

~3

zl
Send Preview | Add attachment

% % % % % % t> %> 3 %'
♦1 Done Q) Internet zone

Command

Εικόνα 7.2.5: Εδώ μπορεί να στείλει κάποιο e-mail σε έναν χρήστη.
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|D I opCIass Server V 3.0.0 Αναστάσιος A Πικονομίδης (economid) Instructor - Microsoft Internet Explorer ΡΊ|π?|^|Β|®ΕΜχ1

Eile £dit View £0 Favorites

Address | JQ http://193.92.83.48Aopdass/TopQass dT€onreY18C-CnTxT-309-Frame-Setup-Retrieve4!orne d

Class Announcements

-Classes-Computer I class-Announcements

CD Announcements (0 folders, 0 messages) (system, 12/30/1998 12:18:11)
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 8 Ιανουάριου 1999. Πρέπει να είστε όλοι πορόν. 
Access: v-damfv-damfv------ SubAccess: v-damfv-damfv--------

------------------- 1----------------rrriw Interne* zone

Command j
d

•1 Done

Εικόνα 7.2.6: Ο πίνακας ανακοινώσεων περιέχει κάποιο μήνυμα για το τμήμα. Ο 
καθηγητής μπορεί να ανακοινώσει κάτι αν θέλει. Δεν μπορούν όμως οι μαθητές.

Αναστάσιος Α Οικονομικής (economic!) Instructor - Microsoft Internet Explorer^SESmBEM
file Edit ¥iew £0 Favorites Help

Address | jQ http: //193.92.83.48/topdass/T opCless.tl?Conn-Y18C-CnT xT -309-Frame-S etup-Retrieve-Home

PWNIMSM HEJE

Εικόνα 7.2.7: To περιβάλλον των Discussion List έτσι όπως φαίνεται στον καθηγητή.
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β Τ opCIass Seivei V 3.0.ϋ Αναστάσιος Α Οικυνομίδης (economid) Insliuctoi Microsoft Internet Explorei

Address |*] http7/193 92 83 48Aopdass/TopClass dT?ConnY18CCnTxT-309^rarne-Se^

Fie £dit yew Go Favorites Help
II^NIPIISI

1]

List of Students

Computer I class

£·ΜΙ§Ί3@
&+mwrnm

Κωνσταντίνος Σ Χατζόπουλος (student!) 

Πάρης Δ. Καλοδημίδης (student2)

Μαρία Γ, Δούραλη (rtudent5)

Αθανασία Σ Σουλάκη (student3)

Command

•1 Done Internet zone

Εικόνα 7.2.8: To περιβάλλον αυτό εμφανίζεται μόνο στον καθηγητή και δείχνει 
συγκεντρωτικά όλες τα στοιχεία που αφορούν το τμήμα του. Δείχνει ακόμη και το 

μέρος του μαθήματος που έχει διαβάσει από το βιβλίο ο κάθε μαθητής.

Q TopCIass Server V 3 0.0 Αναστάσιος Α Οικονομίδης (economid) Instructor - Microsoft Internet Explorer

£ie £dlt View fio Favorites Help

Address | ■*] http://193.32.83.■48Aopddss/Topdass.di?Conn Y18C-CnTxT 309-Frame-Setup-Retrieve-Home

llurl^PIPI

"3

Class course progress

Student: Κωνσταντίνος Σ. Χατζόπουλος

Last logged m: 1/12/1999 21:54 -49

Test No. of times First and last dates
Δοϋ,η Υπολογιστή 1

Kevrpucn Μονάδα Επεξεργασίαν 1 
Στοιχεία Μαθήματος 1

1/8/1999
1/8/1999
1/9/1999

Export |

•1 Done mi

Command I

Internet zone

Εικόνα 7.2.9: Επιλέγοντας την πρόοδο ενός μαθητή μας δείχνει πόσες φορές 
επισκέφτηκε το υλικό καθώς και άλλες πληροφορίες.
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[j TopCIass Seiver V 3.0.0 Αναστάσιος A Οικονομίδης (economid) Instructor Microsoft Internet Explorer

Address | jtf] hup M 93 92 83>taAopct«s/T opCIass liTCor^YiaCOiTxT-aOS^rame-Set^rtneve+lome

File Edit View £o Favorites Help
r|MI

d

31

Utilities

Oianjtc your password 01 View online picture

Users

urn
mtn

Kkifl
«bar

Crcalc/hdil Coarse My

Oeate/Edit Ckis________ I n I User Preference*
1 Edit Classes|

Import Hm- Data

TopCIass Server© Copyright 1995-1998 WBT Systems. All rights reserved
sr

Command |
—

•1 http: //193 92.83 48/topdassyT opCIass dPConn-YI8C Φ Internet zone

Εικόνα 7.2.10: Εδώ φαίνονται όλες οι επιλογές που έχει ο καθηγητής στη σελίδα 
Utilities η οποία διαφέρει αρκετά από αυτή του διαχειριστή.

β TopCIass Server V 3.0.0 Αναστάσιος Α. Οικονομίδης (economid) Instructor Microsoft Internet Explorer

Eie Edit yiew fio Favorites Help

Address | _*] http: //193.92 83.48Aopdass/T opCIass. dT’Corm-YI 8C-CnT xT -309-Frame-S etup-R etrieve-H ome

IlFliJUiiei

H

li Users

3 users
Αναοτάχπος A. Οικονομίδης economid 193.92.83.53 1/17/99 10:35:26 In 
Πάρης A Καλοδημίδης student2 193.92.83.53 1/17/99 10:26:14 In 
ΒασίλειοςΚ. Μαμ,ουκαρης student4 193.92.83.53 1/17/99 10:26:33 In

© fi % $ 9/ t)
Done

Command

r» Internet zone

Εικόνα 7.2.11 Η διαφορά με το αντίστοιχο περιβάλλον του διαχειριστή (όταν γράφει 
who στο πεδίο του toolbar) είναι ότι δεν μπορεί να διώξει από το σύστημα τους 

χρήστες (δηλαδή να κάνει Logout).
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Q TopCIass Seivei V 3 0 0 Αναστάσιος A Οικονομίδης (economic!) Instiuctoi Microsoft Internet Exploiei

•1 Done rrff Internet zone

Εικόνα 7.2.12: Η σελίδα αυτή εμφανίστηκε γιατί προσπάθησε ο καθηγητής να δει την 
κατάσταση του συστήματος ενώ δεν του επιτρεπόταν. Είναι ίδια για όλους τους

χρήστες.
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7.3. Student

Ej TopCIass Server V 3 0 0 Πάρης Δ ΚαΛοΟημίδης (student2) Student Microsoft Internet Explorer

File £cft View Go Favorites Help

Address | Jj] http7/193 92 83.48/topdass/TopQass. dITConn-JiOp-Frame-S etup-R etrieve-Home ~3

Class Valid period (if specified)

Computerl Computer I class from 1/1/1999 0:00:00 to 7/1/1999 0:00:00

MicrosoftClass Class ofMcrosoft Corporation from 1/1/1999 0:00:00 to 7/1/1999 0:00:00

*1 Downloading picture http://193.92.83.48/topda$sAfffff

Command

Internet zone

Εικόνα 7.3.1: Με την επιλογή αυτή ο μαθητής βλέπει τα μαθήματα στα οποία είναι
καταχωρημένος.
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E TopCIass Server V 3.0.0 Μαρία Γ. Δούραϋη (student5) Student Microsoft Internet Explorer

.Address |jj] http://193.92.83.48Aopdass/TopClass.di?ConnOAQK^rameSetup-RetTieve+lome

j] File View go Favorites Help

1 j
TopCLaSS

Your submissions

HNWI

1]

Status From Submitted Reviewed

Reviewed ΜοΡ1αΓ· Αοΰραλη 1/8/1999 1/8/1999
(student5) 12:08:27 12:08:27

Reviewed ΜαρίαΓ Δοι5ραλη 1/8/1999 1/8/1999
(student5) 13:31:14 13:32:38

Score Title

42 Τεστ για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

^ Τεστ για Επεξεργασία, Κειμένου, Λογιστικά
Φύλλα, και Πολυιιέσα

%%%%%)% %1 ί
ijifDone m Internet zone

Εικόνα 7.3.2: Επιλέγοντας View Tests ο μαθητής μπορεί να δει τα αποτελέσματά του 
στα τεστ που έχει δώσει. Η συγκεκριμένη μαθήτρια έχει δώσει δύο τεστ.

[j TopCIass Server V 3.0.0 Μαρία Γ ΔοόραΗη (student5) Student - Microsoft Internet Explorei

Fie £dit View fio Favorites Help

Address |jQ Ntp7/193.9Z83.48Aopdass/TopQass.(*?Conr>OAQK-Frarne-Setup-Hetneve-Horne H
-Computers l-Ureek Translation

-Περιεγόμενα-Κεφάλαιο 3-Τεστ για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Τεστ για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Status Reviewed
Submitted 1/8/1999 12:08:27
Total points for test 42 out of 125
Corrected by Auto Correct 1/8/1999 12:08:27

Question 1
Πως αλλιώς ονομάζεται η Κεντρική Μονάδα, Επεξεργασίας,
Λογική μονάδα

-2 out of 15
Comments Λάθος Η λογική μονάδα αποτελεί τμήμα της ΚΜΕ.

Question 2
Πως αλλιώς ονομάζεται η νιφάδα πυριτίου στην ηλεκτρονική, 
ολοκληρωμένο κύκλωμα
ν--------1-------- λ------- ε------------J.---------------1 ο ~ο..

ί·Ί Da *£ Interne* zone

Command

Εικόνα 7.3.3: Μια μορφή αποτελεσμάτων τεστ από αυτά που υπάρχουν 
καταχωρημένα στην εργασία κατά την υλοποίησή της.
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|3 T opCIass Seivei V 3.0 0 Μαρία Γ ΔυύραΑη (student5J Student - Miciosoft Internet Explorer

Address | *1 http.7/193.92.83 48Λopc^ass/TopClass df?Conr>-QAQK-frame-Set^JpfietτιeveΉoπΊe

File £dit View fio Favorites Help

----------------- 3

rNieiSEsg

O

p Utilities

8i Chanj*e your pa»irorti 01
^|1I u«

View online picture

Online Enrollment

l> I’eer Preference*

TopCIass Server © Copyright 1995-1998 WBT Systems. All rights reserved.

% % % \ISI»1
Command | —

▼

*] http7/193.9Z83.48/topdass/TopClass.di?Conn-OAQ|c D Internet zone

Εικόνα 7.3.4: To περιβόιλλον των Utilities έτσι όπως φαίνεται στο μαθητή.

|D 1 opCIass Server V 3.0.0 Μαρία Γ Δούραϋη (studentSJ Student - Miciosoft Internet Explorer IlnrNIBieCIsM

File £dit ^iew fio Favorites Help

Address | jQ http://193.92.83.48Aopdass/TopCIass cfTCormOAQK-Frame-S etup-Retrieve-Home ~3

nnb
1 11 View online picture
B-SM*

File picture for registered username: student5

If you would like to have your file picture updated, please contact your system administrator. 

Username: |studenffi View picture | User information

%> % S'
i—

Command

Internet zone

Εικόνα 7.3.5: Η φωτογραφία του χρήστη
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(2 TopCIass Seivef V 3 0 0 Μαρία Γ ΔούραΑη (student!)) Student Microsoft Internet Explorer

:«] Done Xi Internet zone

Εικόνα 7.3.6: Οι πληροφορίες που αφορούν κάθε χρήστη περιορίζονται σημαντικά 
στο περιβάλλον του μαθητή. Βλέπουμε άλλωστε τη διαφορά σε σχέση με τους δύο

άλλους χρήστες.

β TopCIass Server V 3.0.0 Μαρία Γ Δούραϋη (students) Student - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Go Favorites Help

Address | ·>1 http://19392.83.48/topdass/T opQass dTIZonnOAQK-Frame-Setup-HettieveT-lorne H

Online class enrollment

• This page provides some details about (and basic access to) the courses available on this system

• You can enroll in these courses online (where supported) by clicking die relevant Enr°N 1 button.
• When finished selecting courses you should click the Submit request j button.

Computer I class

Class of Microsoft Corporation

Class information | Already enrolled

Preview Enroll | (win require approval)

Submit request

% % & % % 3| 1 ^=!J :
•j Done Φ Internet zone

Εικόνα 7.3.7: Η σελίδα αυτή παρουσιάζεται μόνο στον μαθητή και αφορά την αίτησή
του για εγγραφή σε κάποιο μάθημα.
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β TopCIass Serve» V 3 0.0 Μαρία Γ Δουραϋη (student5) Student - Microsoft Internet Explorer

Address | j>j http.7/193.92.83.48Aopdass/TopQass.dTConrvOAQK-Frame-S etupfletrieve^ome"""

File £dit View go Favorites gelp

dl

rNIB|®CMx|
o

Ια™ Users

3 users

Αναστάσιος A ΟικονομΧδης economid 193.92.83.53 1/17/99 10:35:42 In 

ΜαρίαΓ. Δούραλη student5 193.92.83.53 1/17/99 10:41:19 In

Βασίλειος K. Μαμούκαρης student4 193.92.83.53 1/17/99 10:37:13 In

® ® ® ® ® Command

Done rri * Internet 2one

Εικόνα 7.3.8: To περιβάλλον όπου βλέπει τους χρήστες του συστήματος θέτοντας την
εντολή who.

(3 TopCIass Server V 3 0 0 Μαρία Γ Αούραήη (students) Student - Microsoft Internet Explorer

File £dk View go Favorites Help

Address | JQ httpV/193.92 83.48Aopdass/TopCIass.drConnOAQK-Frarne-Setup-Retrieve-Home

1|βτΝ|·|·εβΞ
o
3

-Computers I ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Computers I

® N Greek Transl

U English Trans

UNIVERSITY of MACEDONIA
Egnahas 156, P.O. Box 1591, 540 06 Thessaloniki, GREECE

a_
S_ Tel·+30 31 891.101,891.245, 891.295 - FAX:+30 31 844.536

<3 19?9 gnjyersi^ of 
Macedonia. All riqhts

Greek Version 1 English Version1222- H
<1 1 jJ «1—............. ..................... .............. ....... ............. I >r

•I φ Internet rone

Εικόνα 7.3.9: Η βασική σελίδα του μαθήματος που έχει υλοποιηθεί στο TopCIass.
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D ΤopCIass Server V 3.0.0 Αναστάσιος Α. Οικονομίδης (economid) Instructor Microsoft Internet Explorer “IlffirNieiaSEUll
Fie £dit View fio Favorites Help o

Address http://193.92.83 48Aopdass/TopCIass.dTConn-oiJK-CnTxT-317-Frame-Setup-FIetrieve+lome 3

Computers I

Computers I

U Creek Translation

Στρατία MaSnuttic 
U riapigyoueva 
U Χρηπμ« Στρατιά
U Kms^ayaijviitiBi 
U Στήλη; μ<ις Γράμμο 

English Translation 
General Infomation 
Contents 
Ug.lMlkmeats

U WaleUa
u Informational Dire cl

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝ1

UNIVERSITY of MACEDONIA
[University of Macedonia]

Egnatias 156, P.O. Box 1591, 540 06 Thessaloniki, GREECE 

Tel +30 31 891.101, 891.245, 891.295 - FAX. +30 31 844.536

Greek Version [ English Version

λΓ1

H % % % & % %
•1 £ I nternet zone

Command

Εικόνα 7.3.10: Στα αριστερά φαίνονται καθαρά τα περιεχόμενα των μαθημάτων με 1 
επίπεδο ανάλυση. Θα μπορούσαμε θέτοντας περισσότερα επίπεδα να δούμε όλους 
τους υποκαταλόγους.

T opCIass Server V 3. 0 0 Αναστάσιος Α Οικονομίδης (economid) Instructor - Microsoft Internet Explorer ,· |l®rUfLPI»l
File Edit View fio Favorites Help

Address j +1 httpV/193 92 83 48Aopcjass/i opgass di?Com-otJK-CnTxT-317+rame-Setup-fietneve-Horne~' 3
-Computers I-Greek T ranslation

Greek Translation

Q U ΠημορΡμτνά
a U fenataaf
D u Κ^φήλαιρ ,;
O u Κρφάλαιο 3
Cl 4
Cl U Κεφάλαιο 5
O Κεοάλαχοό
Q U Κεφάλαιο 7
D U Kariaaaa
D W Κεφάλαιο 9
ci
D U 11
D u Κςφάλ,ιηρ 1 j
Q U ^φάλΜΟ,Π

D u Xrmmi irr. Ttnivna
<1

BBEiaa^imaEiaggBBiBiisiBiEiBiaEiEiigEiiaigiaiBigiEiigigiaBiagiai·

Στοιχεία Υπεύθυνον

Υπεύθυνος: Eli Καθηγητής Αναστάσιος Α. Οικονομικής

Γραφείο: 508 (5ος όροφος)
Τηλ. Γραφείου: 891-799
Ωρες Γραφείου: Τετάρτη 13-14, Πέμπτη 19-20

Υλη Μαθήματος

Κεφάλαιο 1: Εφαρμογές Η/Υ,
Κεφάλαιο 2: Δομή Υπολογιστή,
Κεφάλαιο 3: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας,
Κεφάλαιο 4: Κύρια Μνήμη,
Κεφάλαιο 5: Περιφερειακά Εξαρτήματα (Περιφερειακά Εισόδου 
(Πληκτρολόγιο.Ποντίκι, Οπτικής Ανάγνωσης κτλ ) Περιφερειακά Εξόδου

1
d% © 5/ % h % © Command

£ Internet zone

Εικόνα 7.3.11: Η πρώτη επιλογή από την ελληνική μετάφραση του μαθήματος αφορά
γενικά στοιχεία του.
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Q TopCIass Server V 3.0.0 Αναστάσιος A. Οικονομίδης (economic!) Instructor Microsoft Internet Explorer

Address | j$] http://193 92.83.48Aopclass/TopCtass.dPConn-oiJK-CnTxT-317Frame-S etip-Retrieve-Home

Fite Edit £o Favorites Help

3

rNimcaa
o

-Computers I-Oreek Translation

-Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

C3
0

CD U
1 
0

CD u
0
0

CD
0 

CD U 
0 
0 

CD
0

ii___

KctpaAgio 1

ΕφρρμοτΚ.Η/Υ
Κ£φ«λ«ιο2

W Teqr στη Δοιτή top YuoXtmc 

K.-rii«-V«o .<
U feytepa, Mmte S«<&apT°.c
V Tmgw.fawi Mg™<

Κεφάλαιο 4

Kjjpitt Μνήμη 
Κεφάλα 5

u nffi«KBaoa^K”cmwm
Τεστ στα Περιφεραακά Εξάρι

Ksafea^ii
Λογισμικό Εφαρμογών

ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ολα ra συστήματα νπολογιστών ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, έχουν την ίδια 
βασική δομή όσον αφορά, στο hardware. Παρακάτω θα αναλυθεί αυτή η δομή, 
καθώς και τα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένας υπολογιστής.

3d

Τρία είναι τα βααικά τμήματα ενός tutoXoyumv

A**Η Κεντρική Μονάδα Επτ‘εργασία; 

** Η Κύρια Μνήμη 

^ ΤαΠτριοίρειακά Εξαρτήματα

Η εισαγωγή (input) των πληροφοριών γίνεται από τα περιφερειακά εισόδου 
(πληκτρολόγιο, βοηθητική μνήμη κλπ.). Πρώτα εισάγετοα. το πρόγραμμα στην 
κύρια μνήμη και αμέσως μετά εκτελούνται οι εντολές του προγράμματος στην 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας.

^5 % ^ ί^, if) Τ <0^, DO,. Command J 1
•1 φ Internet zone

Εικόνα 7.3.12: Επιλέγοντας μια σελίδα από ένα κεφάλαιο του μαθήματος.

Π TopCIass Server V 3.0.0 Αναστάσιος Λ. Οικονομί&ης (economid) Instructor - Microsoft Internet Explorer

File Edit View £o Favorites Help O
.Address J http: //193.92.83.48Aopciess/T opQass.dPConrvoiJK-CnTxT -317-Frame-S etup-Retrieve-H ome

1 i_i · m· jaw _-------------------------- - η......  — ............. ................................ —...........-
”3

0 
0 

CD U 
0 
0 

CD
0 

CD U 
0 
0 

CD
0

D U
0 

CD U 
0 
0 

CD U 
0 
0 

CD U 
0

<1 ~

V άομή Υκολογιοτή
U

Κεφάλοαο 3

U Κεντρική Μονάία Ev^myac

V TartyamKgyywiMpwi
Ιίρφάλομο 4

Κύρια Μνήμη

V Π^φ«Β.αι«ί.Κ<!ΒΤήμ<Μΐί
TsgLgm Πτρ'φφπφκά E£ upt

KctpttXocio 6

ApysiWCQ Εφαρμογών 

{ώφο^ΒΟ.?
u ΔϋΤι?μ«·ό ^νοτήμ.ιρρς 

Κτφάλοαο 8 “

V 5·α?ίΏ0Υ«σία Kgipigvon. Λογμ 
U ScatτιαΕια£ώ3αώ» Kgiuiv.

Κεφάλαιο 9
Μ Κριτήρια Α^ιολόγη ση ς, Η/Υ 

u Αδιολόπκπι Υπολογιστή

Κεφάλιηο ίο
V ACTPP°ffi>Kpft|cni ΓριιφΕΐ'ρΡ

Number to be done 1

Question 1
Πόσες είναι ot φάσεις από τις οποίες περνάει ένα έγγραφο για την ολοκλήρωσή 
rovj
For 20 points

Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε πηγαίνετε κατευθείαν στη τελίδα που περιέχει την 
απάντηση

3

Submit Reset

@ ^ ® X* X * CommandΏΠ/ 

p Internet sane

i
3

Εικόνα 7.3.13: Μια άλλη μορφή τεστ όπου οι ερωτήσεις εμφανίζονται μια μια.
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|j TopCIass Setvei V 3.0 0 Αναστάσιος A 0ικονομί6ης (economic!) Instructor - Miciosoil Internet Exploiei

Address | _*] http://193.92.83.48Aopdas$/TopCIass dPCowvoiJK-CnTxT-317-Frame-Setup-Retneve+lome

File £A View fio Favorites Help

BOC

U
0
0

CD
0 

CD U 
0 

CD U 
0 
0 

CD U 
0 
0 

CD U 
0 
0 

CD U 
0 

CD U 
0 
0 

CD U 
0

<J___

u Πφιφφφΐ,ακά Εξαρτήμφίά 

Tccrt ωάΠφ'φφςίπκύ,Κβρι 

ΚβΡ«?ι«!Β.6
AoytaptKo Εφαρμογών 

KgjfPftW-P?
u Aoywwct iDgrtuaroc 

Καράλαιο 8
U EnejStPvwi a Keipevou. Aoyic
u

U Kcrntein A Wartttni ς HA"
^ Αξιολόγηση Υπολογιστή

Κ^φ4λ(ηο 10

U Αρτοματοποήιαη Γρομραορ

U Tpprnu την AvToimowftig
Κεφάλοαο 11

u Τοπικά 4tCTi.il icm Internet 

Κεφάλαιο Π 
u Wodd Wide Web 

Π Tear για το Worldwide Wei
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Question 1
Σε -ποιες από ης παρακάτω εικόνες φαίνεται ο τρόπος επικοινωνίας με τις 
περιφερειακές συσκευές μιας επιχείρησης.
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Εικόνα 7.3.14: Μια άλλη μορφή τεστ που βρίσκεται στο κεφάλαιο 10.
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Εικόνα 7.3.15: Σε ένα από τα μαθήματα που έχουν υλοποιηθεί υπάρχει βίντεο και 
παράλληλα εμφανίζεται το κείμενο που διαβάζει ο παρουσιαστής.
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Εικόνα 7.3.16: Λυτή η σελίδα αποτελεί την αρχική σελίδα του μαθήματος με την 
ονομασία SOLE το οποίο έχει εισαχθεί με τη διαδικασία Import.
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Το φοιτητικό παράρτημα της Sole στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
διοικείται από φοιτητές- διοικητικό συμβούλιο με επικεφαλή τον Πρόεδρο 
(ετήσια θητεία), σύμφωνα με κανονισμούς που υπάγονται στο καταστατικό 
της διεθνούς οργάνωσης, αφού εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από το 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το σημερινό συμβούλιο του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

όΠρόιίρος
Νάνος Ιωάννη»;

♦Αντιπρόεδρος Διαχείρισης
Μαιιοΐκαρης Κνριάκος

♦Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Τεταηώτης Μιτάλτκ

3. 3^

m,1
□CE, Command 3

Φ Internet zone

Εικόνα 7.3.17: Μια σελίδα του μαθήματος αυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Σύγχρονη Μορφή Επικοινωνίας 
μέσω του NetMeeting





8. Microsoft NetMeeting

To NetMeeting το παρουσιάσαμε αρκετά αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια. 
Είναι γνωστό ήδη μέσα από τα πακέτα της Microsoft.

Εικόνα 8.1: Το περιβάλλον αυτό αποτελεί το αρχικό περιβάλλον του NetMeeting.

Εδώ οι χρήστες επιλέγουν έναν από τους server που διαθέτει η Microsoft. Εάν 
εισαχθούν σε έναν από αυτούς θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με άλλα άτομα On-line 
και με δυνατότητα ήχου και βίντεο. Ανάλογα βέβαια με το τι διαθέτουν μπορούν να 
επιλέξουν κατάλογο επικοινωνίας.

Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι μπορεί κανείς να ορίσει προσωπικό κατάλογο 
όπου οι υπόλοιποι χρήστες γράφοντας την διεύθυνση αυτού να εισέρχονται μέσα σε 
αυτόν τον κατάλογο για να επικοινωνήσουν. Ο χρήστης που δημιούργησε τον κατάλογο 
αυτό μπορεί να καθορίζει και ποιοι χρήστες θα μπορούν να εισέρχονται, αποτρέποντας 
με αυτό τον τρόπο τους υπόλοιπους.

Παρακάτω εμφανίζεται μια τέτοια διαδικασία όπου ο χρήστης Kiriakos 
Mamoukaris δημιούργησε προσωπικό κατάλογο ακολουθώντας την διαδικασία Call | 
Host Meeting.
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Στο παράθυρο που παρουσιάζεται, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα χρήσης ήχου 
και βίντεο καθώς επίσης και τη δυνατότητα τροποποίησης των ρυθμίσεων που αφορούν 
την ένταση του μικροφώνου και των ηχείων.

Εικόνα 8.2: Προσωπικός κατάλογος. Εδώ ο χρήστης δέχεται για επικοινωνία μόνο 
εκείνους τους χρήστες που επιθυμεί να συνομιλήσει.

Το περιβάλλον αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί συμπληρώνει την εκπαιδευτική 
διαδικασία πάνω στο World Wide Web. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα Chat channel 
για Online επικοινωνία με text καθώς και Whiteboard. Οι επιλογές αυτές εμφανίζονται 
στο menu bar ακολουθώντας το μονοπάτι Tools | Chat ή Tools | Whiteboard 
αντίστοιχα. Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, αποστολή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και η επιλογή Share Applications για να 
δουλεύουν και άλλοι με την εφαρμογή που διαμοιράζουμε.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει δεν ήταν δυνατόν να μείνει ανέπαφος ο 
τομέας της εκπαίδευσης. Η χρήση της τεχνολογίας καταργεί τον χρόνο και τον χώρο και 
της προσδίνει νέα διάσταση.

Το Θέμα της Διπλωματικής μου Εργασίας ασχολείται με τη διερεύνηση νέων 
δυναμικών τρόπων επικοινωνίας που αναπτύσσονται μεταξύ καθηγητή και μαθητή. 
Συγκεκριμένα παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη λύση για την εφαρμογή μιας 
διδασκαλίας σε απομακρυσμένους χρήστες. Η Τήλε - Εκπαίδευση πάνω στο Internet, και 
πιο συγκεκριμένα πάνω στο World Wide Web, αποτελεί μια οικονομική λύση, την οποία 
μπορεί να επιλέξει οποιοσδήποτε ιδιώτης. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών είναι 
ιδιαίτερα προσφιλής στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, λόγω του χαμηλού κόστους 
παροχής εκπαιδευτικού υλικού, ενώ έντονη είναι και η συμμετοχή των επιχειρήσεων και 
των οικονομικών μονάδων, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στις 
καινοτομικές εφαρμογές της τεχνολογίας για την επιμόρφωση των υπαλλήλων τους.

Είναι λοιπόν φανερό ότι με τη χρήση του Internet και των δυνατοτήτων που αυτό 
προσφέρει μέσα από την ανάπτυξη και σχεδίαση νέων εργαλείων επιτυγχάνεται μια νέα 
μορφή εκπαίδευσης, καταργώντας τα φυσικά εμπόδια, δίνοντας την ευκαιρία άμεσης 
ανταλλαγής έγκυρων και έγκυρων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της παρούσας εργασίας εξάγεται το εύλογο συμπέρασμα 
ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων και εφαρμογών για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών. Με άλλα λόγια, οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τις επιθυμίες 
τους και τις ανάγκες τους, έχουν τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου "πακέτου", που 
θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της χρησιμότητας και τη μεγιστοποίηση της 
ικανοποίησης των εν λόγω αναγκών. Η δημιουργία λοιπόν μιας virtual τάξης αποτελεί 
την αποτελεσματικότερη διέξοδο από την παραδοσιακά προσφερόμενη εκπαίδευση, 
αφού στηρίζεται στις βασικές αλλά και ουσιαστικές ανάγκες τόσο των εκπαιδευτών όσο 
και των εκπαιδευομένων.

Η ανάπτυξη λοιπόν της τεχνολογίας και η τάσης της συνεχιζόμενης κατάρτισης 
σε όλους τους τομείς καθιστά την Τήλε - Εκπαίδευση την ανώτατη μορφή εκπαίδευσης. 
Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα αυτή η μορφή εκπαίδευσης να προκαλέσει την 
εξάλειψη της πατροπαράδοτης τάξης, εφόσον τα προσδοκώμενα πλεονεκτήματα είναι 
πολλαπλάσια των λοιπών ειδών εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες και τα αγαθά που είναι 
διαθέσιμα μέσω του Internet επισκιάζουν ακόμα και το σημαντικότερο μειονέκτημα της 
Τήλε - Εκπαίδευσης, δηλαδή η έλλειψη της άμεσης προσωπικής επαφής των 
διδασκόντων με τους εκπαιδευόμενους. Στο σημείο αυτό όμως δεν πρέπει να 
παραλειφθεί το γεγονός ότι η Τήλε - Εκπαίδευση, τελικά, αποτελεί μια σανίδα σωτηρίας 
για άτομα που για διάφορους λόγους δεν θα μπορούσαν να παρευρεθούν στον χώρο 
εκπαίδευσης, σε όποιο σημείο και αν είναι αυτός. Επιπλέον, ελαττώνει τα έξοδα και τις 
δαπάνες λειτουργίας ιδρυμάτων, οργανισμών και ιδιωτικών φορέων, που αποσκοπούν 
στην επιμόρφωση του προσωπικού τους. Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα είναι 
αναγκασμένοι να αναλώνονται σε χρονοβόρες διαδικασίες μετακίνησης και μετάβασης 
στον κύριο εκπαιδευτικό χώρο, σπαταλώντας πολύτιμες ανθρωποώρες και εργατοώρες 
για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους. Η εξοικονόμηση χρόνου συντελεί επιπρόσθετα 
στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή του.
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Μέσα από τη μελέτη αυτή προέκυψαν πολλά προγράμματα τα οποία θα 
μπορούσαν να υποστηρίξουν μια εκπαιδευτική διαδικασία πάνω στο World Wide Web. 
Μερικά από τα σημαντικότερα είναι το TopClass, το WebCT, το LeamingSpace, το 
LearnLinc, το Virtual-U, και το PlaceWare. Πέρα από την επισήμανση των 
σημαντικότερων χαρακτηριστικών τους δεν μπορούμε να πούμε με άνεση πιο είναι αυτό 
που διακρίνεται και μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον πάνω στο 
WWW. Άλλωστε, όπως έχουμε τονίσει και προηγουμένως, τα προϊόντα αυτά βρίσκονται 
ακόμη σε πρώιμο στάδιο και πρέπει να περιμένουμε αρκετά για να μπορέσουμε να δούμε 
μία ολοκληρωμένη λύση. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε ένα εργαλείο το οποίο 
εξυπηρετεί τις βασικές μας ανάγκες και σε συνδυασμό με άλλα utilities να αποφέρει ένα 
αρτιότερο αποτέλεσμα.

Στη Διπλωματική μου Εργασία παρουσιάστηκε ένας τέτοιος συνδυασμός 
εργαλείων. Χρησιμοποιώντας το TopClass Server, το οποίο προσέφερε τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που θεωρήθηκαν ως απαραίτητα για να λειτουργήσει μια virtual 
τάξη, σε συνδυασμό με το NetMeeting της Microsoft, για την ενίσχυση της διδασκαλίας 
με real time επικοινωνία, μπορέσαμε να αποδώσουμε ένα επιτυχώς ολοκληρωμένο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η Τήλε - Εκπαίδευση πάνω στο World Wide Web οδηγεί τη διδασκαλία σε νέα 
μοντέλα επικοινωνίας, τα οποία καλούμαστε να υιοθετήσουμε και να βελτιώσουμε, 
προσφέροντας κοινωνικό έργο και συμβάλλοντας στην παγκοσμιοποίηση της 
πληροφορίας.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Accessibility
Εκπαίδευση για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες 
παρέχοντας μια διεθνή μορφή κειμένων χωρίς να 
βασίζονται σε πλαίσια, πίνακες ή εικόνες.

Analyzing and tracking

Διευκολύνσεις για στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
που σχετίζονται με τον μαθητή, η ικανότητα να 
καταγράφεται η πρόοδος του κάθε μαθητή στη δομή 
του μαθήματος.

Application sharing

Η δυνατότητα να "τρέχεις" μια εφαρμογή σε έναν 
υπολογιστή και να "μοιράζονται" το ίδιο παράθυρο 
μέσω του δικτύου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη 
δυνατότητα να διαχειρίζονται και τον δείκτη του 
ποντικιού οι απομακρυσμένοι χρήστες.

Asynchronous sharing
Η ανταλλαγή των δεδομένων και των αρχείων όπου 
ανταποκριτές δεν είναι on-line την ίδια χρονική στιγμή.

Automatic Indexing and 
Searching

Επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία περιεχομένου του 
μαθήματος και των όρων. Ο σχεδιαστής μπορεί να 
προσθέσει καταχωρήσεις περιεχομένων που να 
δείχνουν σε σελίδες. Οι καταχωρήσεις περιεχομένου 
ταξινομούνται κατά αλφαβητική σειρά.

Authorization tools
Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε ορισμένους χρήστες ή σε 
ομάδες χρηστών.

BBS file exchange (Bulletin i 

Board Service)
Διευκόλυνση για downloading και uploading/ 
δρομολόγηση αρχείων μέσω του Web.

Bookmarks

Δυνατότητα σημείωσης κάποιων διευθύνσεων στο 
διαδίκτυο. Η κατηγορία καλύπτει τη δημιουργία, 
επίδειξη, διαχείριση και ανανέωση των σημειώσεων 
αυτών.

Building motivation
Λειτουργίες που διευκολύνουν την ατομική 
προσπάθεια, παρέχοντας ενθάρρυνση και ηθική 
υποστήριξη.

Building knowledge

Λειτουργίες που συσσωρεύουν και μοιράζουν τη 
γνώση η οποία αποκτήθηκε από τους καθηγητές μέσα 
από την εμπειρία τους με την εκπαίδευση από 
απόσταση. Παραδείγματα αποτελούν τα απλά αρχεία, 
οι βάσεις δεδομένων όπου αποθηκεύονται οι 
πληροφορίες, κλπ.

Chat
Χαρακτηριστικό που επιτρέπει στην ανταλλαγή 
κειμένου (π.χ. Internet Relay Chat IRC).
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Client
Η εγκατάσταση του εργαλείου client περιλαμβάνει 
εξίσου το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον 
μαθητή και τον καθηγητή.

Course / Classroom 
Management System

Είναι πλατφόρμες, εφαρμογές, διαδικασίες και 
απαραίτητες υποδομές, σχεδιασμένες να διευκολύνουν 
την διαδικασία διαχείρισης των μαθημάτων.

Course Conferencing Tools

Εργαλεία συνδιάσκεψης στο μάθημα. Επιτρέπει 
επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο 
μάθημα (καθηγητές, βαθμολογητές, και μαθητές). Το 
conferencing σύστημα μπορεί να ανιχνευθεί για το 
περιεχόμενό του, των αποστολέα του, και πολλά άλλα. 
Τα άρθρα μπορούν να περιλαμβάνουν URLs, οι οποίες 
να είναι συνδεμένες μέσω του προγράμματος. Το 
σύστημα αυτό μπορεί να έχει ένα μεγάλο αριθμό από 
συνεδριάσεις.

Course Managing

Λειτουργίες που διευκολύνουν τους καθηγητές να 
συλλέξουν την πληροφορία από ή για τους μαθητές, 
σχετική με την πρόοδό τους στη δομή του μαθήματος 
και να επιτρέψουν ή να αποτρέψουν την είσοδό τους 
στο υλικό του μαθήματος.

Course Monitoring
Λειτουργίες που διευκολύνουν την παροχή 
πληροφοριών για τη χρήση του υλικού του μαθήματος 
από μεμονωμένους μαθητές και ομάδες μαθητών.

Course tools
Εργαλεία που χρησιμοποιεί ο καθηγητής για να 
συνδέσει το διδακτικό υλικό και να διαχειριστεί την 
χρήση/ προσπέλαση των μαθητών σε αυτό το υλικό.

Course planning Εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα για αρχική 
σχεδίαση του μαθήματος ή και για κατασκευή.

Crash recovery tools

Λειτουργίες που ανακτούν την επικοινωνία ή το 
σφάλμα στον server χωρίς να χαθούν δεδομένα 
(βοηθούν διαδικασίες που παρέχονται από το 
λειτουργικό σύστημα).

Customize settings
Η ικανότητα τροποποίησης των μενού, των κουμπιών, 
και άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ώστε να 
ταιριάξουν στις απαιτήσεις του χρήστη.

Disk Space Είναι η χωρητικότητα που έχει ο δίσκος.

Data tools Εργαλεία για σηματοδότηση on-line, διαχείρισης 
εγγραφών, ανάλυσης και κατανομής^των φοιτητών.

E-mail Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας το 
πρωτόκολλο του Internet.

Ease of use
Η απλότητα του Περιβάλλοντος διεπαφής, ώστε να 
καθιστάται εύκολο στην χρήση και στην εκπαίδευση.

Exporting
Αποστολή ή μεταφορά προς τα έξω αρχείων με 
δεδομένα από την εφαρμογή, για άλλες εφαρμογές ή 
προϊόντα.
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External References
Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την τοποθέτηση ενός 
κουμπιού στη μπάρα μιας σελίδας περιεχομένου που 
θα προκαλεί τη σύνδεση με μια εξωτερική αναφορά.

Grade Tool

Κάθε μαθητής μπορεί να βλέπει τους βαθμούς του 
όπως ακριβώς εισάγονται από τον σχεδιαστή. 0 
μαθητής επίσης έχει προσπέλαση στους μικρότερους, 
μεγαλύτερους, και μέσους όρους βαθμούς για κάθε 
μέρος του μαθήματος.

Group browsing
Μια περιήγηση στα Web sites με ένα διαμοιραζόμενο 
παράθυρο. Παρέχεται η ικανότητα αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στην ομάδα και στον περιηγητή.

Help desk tools
Εργαλεία που βοηθούν το τεχνικό προσωπικό 
διαχείρισης να χειριστεί κλήσεις προβλημάτων καθώς 
και τεχνική υποστήριξη.

Importing
Εισαγωγή ή μεταφορά προς την εφαρμογή αρχείων με 
δεδομένα από εξωτερικό προς την εφαρμογή 
περιβάλλον.

Installation tools
Εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την 
εγκατάσταση της εφαρμογής ή την αναβάθμισή της 
από προηγούμενη έκδοση.

Instructor tools Εργαλεία κυρίως για χρήση από τους καθηγητές, όπως 
βαθμολογητές και σχεδιαστές μαθημάτων.

Instructor support tools Λειτουργίες που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στους 
καθηγητές που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Instructional designing Λειτουργίες που βοηθούν τους καθηγητές να 
δημιουργήσουν μαθησιακή αλληλουχία.

Just-in-Time (JIT) 
PowerPoint

Γνωστό ως το "Present" εργαλείο. Αυτό το 
χαρακτηριστικό ενισχύει κάθε χρήστη να επιλέξει μια 
παρουσίαση στο PowerPoint για γρήγορη ενημέρωση. 
Τα slides του PowerPoint ρέουν από τον server στον 
κάθε συμμετέχοντα. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι 
ιδεώδες για τους επικεφαλείς των συνεδριάσεων που 
ολοκληρώνουν το περιεχόμενο της συνεδρίασης λίγα 
λεπτά προτού ξεκινήσει, ή εναλλακτικά έχει ένα 
πρόσθετο υλικό διαθέσιμο για να διευθύνει απρόσμενα 
θέματα.

Learner tools
Εργαλεία που διευκολύνουν την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών παρουσιάσεων μικρότερων από αυτές 
των κανονικών μαθημάτων.

Learning Goals

0 σχεδιαστής μπορεί να συνδέσει τους στόχους 
μάθησης με οποιαδήποτε σελίδα περιεχομένου 
μαθήματος. Εάν ένας τέτοιος στόχος συνδεθεί, το 
εικονίδιο στόχος εμφανίζεται στη μπάρα κουμπιών της 
σελίδας. Όταν πιεστεί, ο στόχος μάθησης εμφανίζεται.

Managing records Διευκολύνσεις για οργάνωση και καταχώρηση 
πληροφοριών σχετικές με το μάθημα.
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Marking on-line Λειτουργίες που υποστηρίζουν τη βαθμολόγηση του 
υλικού των μαθητών ενόσω βρίσκονται on-line.

Motivation building
Διευκολύνσεις που παρέχουν άμεση υποστήριξη ώστε 
να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που εμποδίζουν ή 
βλάπτουν την συμμετοχή των μαθητών.

Multimedia
Υποστήριξη εικόνων, ήχου, βίντεο, και VRML 
αρχείων.

Navigation
Το μενού, τα κουμπιά, και το περιεχόμενο του μενού 
πατώντας δεξί κλικ, που ενισχύουν τις λειτουργίες του 
προγράμματος.

Newsgroups
Η λειτουργία του Newsgroup περιλαμβάνει Usenet 
newsgroups και παρόμοιες συναρτήσεις.

Openness
Η επεκτασιμότητα του interface επιτρέπει την 
προσθήκη συναρτήσεων όπως μακρο-εντολές.

Other efficiencies

Αναφέρεται στις λειτουργικές καθυστερήσεις οι οποίες 
συμβαίνουν όταν μετακινούμαστε από άλλα 
καθήκοντα στο προϊόν, ή καθυστερήσεις από τα 
επαναλαμβανόμενα καθήκοντα σε διάφορα επίπεδα 
του μενού, χωρίς τη χρήση κάποιων συντομεύσεων.

Page Annotation

0 σχεδιαστής μπορεί να προσθέσει ένα κουμπί σε κάθε 
σελίδα σημειώσεων, στην οποία όταν ο μαθητής το 
πατήσει του επιτρέπει να δημιουργήσει προσωπικά 
σχόλια για τις σελίδες.

Presenting information Λειτουργίες για μορφοποίηση, επίδειξη, ή παρουσίαση 
διδακτικού υλικού πάνω στο Web.

Pre-class material

Ο καθηγητής προσδιορίζει pre-class υλικό στους 
μαθητές. Ανάγνωση, επισκόπηση, παρακολούθηση 
ενός κονσέρτου ή μουσείου, ή παίρνοντας συνέντευξη 
από κάποιον βετεράνο, είναι όλα παραδείγματα και 
δραστηριότητες που μπορούν να επιχειρηθούν πριν 
από την έναρξη της τάξης (ασύγχρονη μάθηση).

Post-class material

To post-class υλικό μπορεί να αποτελείται από τεστ, 
αξιολογήσεις, συνδιάσκεψη γονέων με καθηγητών, 
εργασίες για το σπίτι, ερευνητικά έργα, και εξωτερικές 
ανατεθέντα έργα. Αυτά τα υλικά και οι δραστηριότητες 
μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη του 
μαθήματος (ασύγχρονη μάθηση).

In-class material

Αποτελείται από παρουσιάσεις, σημειώσεις που 
γράφονται εκείνη την στιγμή στον πίνακα, 
ενημερωτικά φυλλάδια, και υλικό που οι μαθητές 
μπορούν να αναπτύξουν μόνοι τους, με τον καθηγητή, 
ή με άλλα μέλη της τάξης κατά τη διάρκεια 
συμμετοχής τους στο μάθημα (σύγχρονη μάθηση).

Progress tracking Η βαθμολόγηση της προόδου των μαθητών μέσα από 
τις εργασίες τους και τα τεστ.
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Rapid course revising Η ικανότητα αλλαγής της δομής του μαθήματος και 
τον εργασιών, εξετάσεων, κλπ.

Remote access tools
Εργαλεία για εφαρμογή διαχείρισης συστήματος από 
Περισσότερα του ενός μηχανήματα.

Resource tools Εργαλεία για δημιουργία γνώσης, ομαδική δημιουργία, 
και δημιουργία κινήτρων ανάμεσα στους καθηγητές.

Resource monitoring
Η ικανότητα να είναι φανερή η χωρητικότητα του 
δίσκου και οι πηγές της CPU να είναι εστιασμένες 
στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Searchable Image Archive
0 συγγραφέας του μαθήματος μπορεί να συνοδεύσει 
εικόνες μέσα στο μάθημα.

Searchable and Linkable 
Glossary

Ένα Γλωσσάριο με όρους μπορεί να δημιουργηθεί από 
τον συγγραφέα του μαθήματος, με συνδέσεις από τις 
σημειώσεις στο γλωσσάριο.

Security tools
Εργαλεία που ελέγχουν την προσπέλαση και την 
τροποποίηση των δεδομένων. Περιλαμβάνουν μια 
μεγάλη ποικιλία από προσεγγίσεις και μεθόδους.

Security
Η ασφάλεια των Browser αναφέρεται στην υποστήριξη 
των ασφαλών μεταφορών από το Web και την 
πιστοποίηση για ασφαλή φόρτωση κώδικα.

Self-assessing

Διευκολύνσεις για αυτόματη - εκτίμηση, όπως η 
πρακτική των κουίζ και άλλων εργαλείων 
αξιολόγησης, που μπορεί ή όχι να βαθμολογήσουν on
line.

Server Platform Είναι ο server πάνω στον οποίο δουλεύει η εφαρμογή.

Session Resumption Tool
Αυτό τους τοποθετεί στο τελευταίο σημείο από όπου 
είχαν σταματήσει κατά την εξερεύνηση στα 
περιεχόμενα του μαθήματος.

Stability of Interface

Αναφέρεται στην ομοιομορφία του interface η οποία 
ενδυναμώνει τους έμπειρους χρήστες να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν το περιβάλλον που έχουν συνηθίσει και 
αναβαθμίζοντάς το.

Startup
Η καθυστέρηση της λειτουργίας, η οποία προκαλείται 
όταν η συνάρτηση χρησιμοποιείται για πρώτη φορά 
στην συνεδρίαση.

Streaming video
Υποστήριξη καταγραφής ή ροής video. Ενίσχυση των 
συνεδριάσεων με τη χρήση δυναμικού video και audio 
κατά τη διάρκεια των ζωντανών συνεδριάσεων.

Student Presentation Areas Δημιουργία περιοχών παρουσίασης για τον κάθε 
μαθητή.

Student Self Evaluation Πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις μπορούν να 
συμπληρώσουν ^ιε σημειώσεις κάθε σελίδα.

Student tools
Εφαρμογές που παρέχουν υπηρεσίες στους 
εκπαιδευόμενους.
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Student support tools
Εργαλεία που διευκολύνουν τις διεργασίες του 
διαχειριστή, ανταποκρινόμενος στη ζήτηση βοήθειας 
από τους χρήστες για την εφαρμογή.

Study-Guide Generation 
Tool

Αυτό διευκολύνει την εκτύπωση του περιεχομένου και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές να 
δημιουργήσουν οδηγούς μάθησης προσαρμόσιμους για 
εμφάνιση, για παραδείγματα, πριν από την εξέταση.

Study skill building

Περιλαμβάνουν διευκολύνσεις που υποστηρίζουν 
αποτελεσματικά την πρακτική μελέτη, και μπορούν να 
περιλαμβάνουν από απλά εργαλεία μικρής
ανασκόπησης του μαθήματος μέχρι τον τρόπο μελέτης 
κάποιων.

Survey/Evaluation Tool

Αυτό το εύκολο στη χρήση εργαλείο αφήνει τους 
επικεφαλείς και τους παρουσιαστές να δώσουν online 
στους συμμετέχοντες έρευνες, αξιολογήσεις ή κουίζ. 
Εάν χρειάζεται, η ανάδραση μπορεί να μείνει ανώνυμη 
ή να βαθμολογηθεί και τα αποτελέσματα να δοθούν 
στον επικεφαλή αμέσως. 0 τελευταίος μπορεί να 
επανεξετάσει τα στοιχεία καθώς και τα αποτελέσματα. 
Οι έρευνες και οι αξιολογήσεις μπορούν επίσης να 
συμπληρωθούν και εκτός ζωντανής συνεδρίασης.

System tools
Εργαλεία εξουσιοδότησης, εργαλεία ασφάλειας, 
εργαλεία καταγραφής προσόντων, εργαλεία
απομακρυσμένης πρόσβασης και εργαλεία ανάκτησης.

Team building
Η ικανότητα των καθηγητών με κοινά ενδιαφέροντα να 
επικοινωνούν με τέτοιον Τρόπο που διευκολύνει τον 
τρόπο αντίληψης που η ομάδα αναγνωρίζει.

Technical admin tools

Η εγκατάσταση και η συντήρηση πάνω στον server της 
εφαρμογής και η οποία προεκτείνεται στην 
εγκατάσταση και συντήρηση του λογισμικού στον 
client ώστε να δουλεύουν κατάλληλα.

T eleconferencing Συνεδρίαση με ήχρ.

Testing
Διευκολύνσεις που βοηθούν στη δημιουργία 
ασκήσεων, τεστ, εξετάσεων και άλλων μεθόδων.

Text-Based Threaded 
Discussion

Οι επικεφαλείς, οι παρουσιαστές και οι συμμετέχοντες 
μπορούν να συνεχίσουν το διάλογό τους εκτός 
ζωντανής συνεδρίασης. Οι επικεφαλείς μπορούν να 
εκθέσουν αυτά τα θέματα ή άρθρα κατά τη διάρκεια 
της επόμενης ζωντανής συνόδου.

Time efficiency
Η ταχύτητα φόρτωσης και χρήσης του προϊόντος στο 
περιεχόμενο κατά τη διάρκεια και άλλων ταυτόχρονων 
καθηκόντων.

Timed On-line Quizzes

Τα κουίζ μπορούν να γραφτούν από τον σχεδιαστή και 
να διανεμηθούν on-line σε μια προκαθορισμένη ημέρα. 
Ένα ρολόι στην σελίδα του κουίζ μετράει τον αριθμό 
των λεπτών από την στιγμή που ξεκίνησε ο μαθητής.
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V ideoconferencing Εκπομπή σήματος βίντεο, χωρίς να υπάρχει συσκευή 
βίντεο.

Virtual space MOOs, MUDs, και νοητοί χώροι επικοινωνίας.

Web Browsing Εργαλεία για να μπορέσουμε να δούμε κείμενα 
γραμμένα σε HTML (βλ. επίσης Browsers).

Web Safari

Αυτό το εργαλείο συνεργασίας φέρνει την πληθώρα 
πληροφοριών που βρίσκονται στο World Wide Web 
στην νοητή συνεδρίαση. Αυτή η μοναδική ικανότητα 
επιτρέπει τους επικεφαλείς να οδηγήσουν τους 
συμμετέχοντες σε σχετικά περιεχόμενα κατά τη 
διάρκεια των ζωντανών συζητήσεων. Περιεχόμενο από 
συγκεκριμένες URLs εμφανίζεται ταυτοχρόνως σε 
κάθε χρήστη.

Whiteboard
Ένα διαμοιραζόμενο παράθυρο κειμένου το οποίο 
μπορεί να υποστηρίξει και το σχέδιο.

(http://wivw.ctt.bc.ca/landoline/alossa rv.html# Accessibility)

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

CBT Computer Based Training

CM Course Management

CMS Course / Classroom Management System

IT Information / Instructional Technology

ITU International Telecommunications Union

SDK Software Developer's Kit
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Asymetrix ToolBook II

Εφαρμογή Τιμή

ToolBook II Instructor for CBT Developers $1,795
Application Development with ToolBook II $1,095
ToolBook II Instructor 6.5 $2,495
ToolBook II Assistant 6.5 $1,095

IconAuthor

To κόστος του είναι $3,995. Η έκδοση όμως του Icon Advanced Training 
κοστίζει $1,795.

Macromedia Authorware 4

To Authorware είναι διαθέσιμο προς $1,995. Είναι επίσης διαθέσιμο το 
Authorware Interactive Studio προς $2,995. Η έκδοση του Studio περιλαμβάνει έναν 
αριθμό από προϊόντα της Macromedia: Director 6.5, xRes 3, Shockware for Director and 
Shock Ware for Authorware (για δικτυακή διανομή), και έναν sound editor (Macromedia 
Soundeditl6 2 for MacOS, Sonic Foundry Sound Forge XP for Windows). Η έκδοση των 
Windows επίσης περιλαμβάνει το Macromedia Backstage Internet Studio 2 Enterprise 
Edition, μια συγγραφική ακολουθία για το Web που επιτρέπει το χτίσιμο έξυπνων site 
χωρίς την εκμάθηση της HTML ή CGI και το Pathware LE, μια έκδοση για LAN.

QuestNet+

$2,995.

Oracle Media Objects

$495.
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WebCT

Number of Accounts 
On Server

4 Months 6 Months 8 Months 12 Months

50 $100 $140 $180 $250

71 $150 $210 $270 $375
100 $200 $280 $360 $500
200 $300 $420 $540 $750
400 $400 $560 $720 $1,000
800 $500 $700 $900 $1,250

1,600 $600 $840 $1,080 $1,500
3,200 $700 $980 $1,260 $1,750
6,400 $800 $1,120 $1,440 $2,000
12,800 $900 $1,260 $1,620 $2,250
25,600 $1,000 $1,400 $1,800 $2,500
51,200 $1,100 $1,540 $1,980 $2,750

Unlimited Single Server 
License

$1,200 $1,680 $2,160 $3,000

Corporate License (per 
server)

$1,200 $1,680 $2,160 $3,000

TopClass

Αριθμός ταυτόχρονης 
συμμετοχής χρηστών

Ετήσια άδεια
χρή«ης

25 $1,450
50 $2,250
100 $3,750
200 $4,750

1.000 $7,000

Ετήσια άδεια χρήσης: Σε μια ετήσια χρήση παρέχεται η χρήση του λογισμικού 
για μια περίοδο 12 μηνών συμπεριλαμβανομένης εξίσου των βασικών αλλά και 
λιγότερων σημαντικών αναβαθμίσεων που γίνονται σε αυτό το διάστημα, καθώς και την 
τεχνική υποστήριξη με e-mail για 12 μήνες.

Έτσι για παράδειγμα λέγοντας ότι έχουμε άδεια για 200 χρήστες ταυτόχρονα, 
σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός χρηστών που θα συμμετάσχει την ίδια χρονική στιγμή 
δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 200 χρήστες. Φυσικά μπορεί να είναι καταχωρημένοι 
περισσότεροι από 200 χρήστες, ακόμη και πάνω από 800.

Για πλήθος χρηστών που ξεπερνούν τους 800 προσφέρονται καταχωρημένες 
άδειες χρήσης. Αυτές οι άδειες ξεκινούν για 1,000 χρήστες με κόστος $7,000 US. „
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Lotus LearningSpace

Η τιμή για το LearningSpace Author License ξεκινάει από US $495. To 
LearningSpace Student License ξεκινάει από US $10 για κάθε μάθημα για κάθε χρήστη. 
Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν έκπτωση της τάξεως του 50% και στα δύο 
προγράμματα.

Web Course in a Box (WCB)

Η έκδοση 3.0 θα είναι διαθέσιμη από τις 30 Σεπτεμβρίου για UNIX servers σε 
όσους αγοράσουν το Support Subscripton Service, το οποίο κοστίζει ετησίως $3,000 και 
παρέχει τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένων επαφών από το e-mail Help Desk. Για 
την απόκτηση του Support Subscription Service θα πρέπει να πληρώσουμε τώρα $1000 
και όταν διατεθεί η έκδοση Release 3.0 θα μπορούμε να την αναβαθμίσουμε 
πληρώνοντας ακόμη $2,000. Ακόμη θα είναι διαθέσιμη και η έκδοση για NT server. Η 
έκδοση 2.0 διατίθεται δωρεάν από το site της εταιρίας.

Blackboard Courselnfo

To Blackboard Courselnfo πουλάει την άδεια χρήσης προς $5,000 ετησίως, το 
οποίο περιλαμβάνει ένα πακέτο αδειών χρήσεως για 1,500 διαφορετικούς καθηγητές και 
μαθητές. Έτσι, αν ένας μαθητής παρακολουθεί δύο διαφορετικά μαθήματα στον ίδιο 
server, δεν θα υπολογιστεί σαν δύο διαφορετικά άτομα σε αντίθεση με άλλα 
ανταγωνιστικά πακέτα. Εάν οι πελάτες της εταιρίας έχουν περισσότερους 
εκπαιδευόμενους από 1,500, τότε θα πρέπει να αγοράσει μια δεύτερη άδεια για server.

Virtual-U

Συμμετέχοντες Βασική Τιμή Κόστος / για κάθε πρόσθετο 
συμμετέχοντα

<500 $3,500 -
501 -1000 $3,500 $3.00/ Συμμετέχοντα
1001-5000 $5,000 $ 1.25/ Συμμετέχοντα

>5000 $10,000 $0.75/ Συμμετέχοντα

University of Washington Web Worksheet

Δωρεάν.

Mentorware

$24,500 (Education Server).
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DataBeam Learning Server

DataBeam Learning Server Τιμή

Standard Services $2,500 για κάθε περισσότερους από 100 
χρήστες,
$1,000 για 100 χρήστες το πολύ.

Web Services Ελεύθερες μέσω του Web.
Per Incident Service $150 per incident.
Εκπαίδευση Ξεκινάει από $1,595 για κάθε

μετακίνηση συν τα έξοδα.

Mallard™

Η πρώτη μορφή ετήσιας άδειας επιτρέπει την εγκατάσταση του Mallard σε έναν 
μόνο server. Ο συνολικός αριθμός accounts σε όλα τα μαθήματα περιορίζονται με 
κάποια κλίμακα.

50 χρήστες μέγιστο $100.00 
100 χρήστες μέγιστο $200.00 
200 χρήστες μέγιστο $400.00 
300 χρήστες μέγιστο $600.00 
400 χρήστες μέγιστο $800.00

Η δεύτερη μορφή ετήσιας άδειας επιτρέπει την εγκατάσταση του Mallard σε ένα 
μόνο server αλλά ο συνολικός αριθμός των χρηστών μπορεί να είναι απεριόριστος. Το 
κόστος είναι $1,000.

Η τρίτη μορφή ετήσιας άδειας επιτρέπει την εγκατάσταση του Mallard σε 
οποιονδήποτε αριθμό servers σε ένα μόνο ίδρυμα. Ο συνολικός αριθμός των χρηστών 
μπορεί επίσης να είναι απεριόριστος. Το κόστος είναι $5,000.

Όλες οι εκπαιδευτικές άδειες περιλαμβάνουν e-mail υποστήριξη με έναν κύριο 
τεχνικό για επικοινωνία.

LearnLinc™

To LearnLinc 3.0 κοστίζει ανάλογα με τους χρήστες που θέλουμε να βρίσκονται 
ταυτόχρονα στο πρόγραμμα. Έτσι οι τιμές για μικρό πλήθος αλλά και για μεγάλο 
κυμαίνονται από $500 - $1,000.
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Τιμή προϊόντος σε Καναδέζικα δολάρια

• Course Builder (με το μοντέλο QuickTime) $1,363.
• Course Builder (με το μοντέλο QuickTime) ακαδημαϊκή τιμή $952.
• Μοντέλο για Video $308.
• Μοντέλο για Video ακαδημαϊκή τιμή $267.
• Course Builder Cross Platform $1,027.
• Course Builder Cross Platform ακαδημαϊκή τιμή $712.
• Εκπαιδευτικό βιβλίο $48.
• Εκπαιδευτικό βιβλίο ακαδημαϊκή τιμή $48.
• Course Builder Total Solution $2,466.

Course Builder + Cross Platform + μοντέλο Video + Εκπαιδευτικό
• Course Builder Total Solution ακαδημαϊκή τιμή $1,780.

Course homepage Builder

eWeb

Αριθμός χρηστών Ετήσιο κόστος ανά χρήστη
1 - 100 $75.00

101-500 $65.00
501 - 1000 $60.00
1001 -2000 $57.50
2001 - 3000 $55.00
3001 -5000 $50.00

FORUM

Βασική Τιμή: $895 για περισσότερους από 4 χρήστες που είναι ταυτόχρονα στο
πρόγραμμα. Για εκπαιδευτικά ιδρύματα το κόστος ανέρχεται σε $695.

Επιπλέον χρήστες: 5 χρήστες με έκαστο $60 = $300
10 χρήστες με $45 έκαστος = $450
για 20 χρήστες και περισσότερους θα ισχύει για έκαστο $30.

ClassPoint

To ClassPoint 1.02 είναι άμεσα διαθέσιμο, ενώ προσφέρεται δωρεάν για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς η έκδοση 1.0. Περιλαμβάνει τρία συστατικά που συνιστούν το 
πακέτο: το λογισμικό για τον καθηγητή και τον μαθητή, τα οποία τρέχουν σε λειτουργικό 
σύστημα Windows 95 ή Windows NT, καθώς και ο server, ο οποίος τρέχει σε Windows 
NT. To ClassPoint επίσης περιλαμβάνει το Microsoft NetMeeting και το Microsoft 
Internet Explorer 4.0 στο δίσκο εγκατάστασης. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί πάνω σε 
δίκτυο LAN ή με σύνδεση IP. Οι άδειες χρήσης του ClassPoint κοστίζουν για 10, 25, και 
50 χρήστες μεταξύ $6,395 και $22,995 για επιχειρήσεις και μεταξύ $5,095 και $17,995
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για εκπαιδευτικούς σκοπούς, κυβερνητικές υπηρεσίες, και μη-κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς.

Eventware

Θέσεις Τάξης Τιμή Θέσεις Τάξης Τιμή

0-10 seats $1,995 51-100 seats $7,995

11-25 seats $3,995 101-250 seats $9,995

26-50 seats $5,995 απεριόριστο $29,995

FirstClass

To FCIS Education Server περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 
προσαρμόσιμο, ένα σύνολο από ειδικές φόρμες και πηγές όπως το εγχειρίδιο "Using 
FCIS in Education", 10 regular User Licenses, 2 Remote Sessions, 5 Macintosh 
Reference Cards and 5 Windows References Cards. Αυτός o Server είναι πλήρως 
επεκτάσιμος.

S77-FCISFM FCIS Education Server $599.00 
FirstClass Intranet Server Regular User Licenses

Οι απλοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά του FCIS 
και μπορεί να συνδεθεί σε LAN, WAN, Modem ή TCP/IP. Αυτοί οι χρήστες δεν 
απαιτούν session licensing.

U91-FCIS5 5 Regular User License Package $149.00 
U92-FCIS10 10 Regular User License Package $277.00 
U93-FCIS25 25 Regular User License Package $619.00 
U94-FCIS50 50 Regular User License Package $1,089.00 
U95-FCIS100 100 Regular User License Package $1,782.00 
U96-FCIS250 250 Regular User License Package $2,475.00

Netscape Collabra

Υπάρχει στον Netscape Communicator. To κόστος του είναι αυτό του 
Communicator. Κανένα κόστος για εκπαιδευτική χρήση.

Microsoft NetMeeting

Υπάρχει μέσα στα Windows.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Running a perfect WEB SITE
David M. Chandler, Copyright 1995 by Que Corporation

2. Learning Networks, A Field Guide to Teaching and Learning Online,
Linda Farasim, Star Roxanne Hiltz, Lucio Teles, and Murray Turofif, Copyright 1995 
Massachusets Institute of Technology

3. Special Edition Using HTML 
Tom Savola,
Copyright 1995 by Que Corporation

4. Spinning the Web, 2nd Edition
Andrew Ford, Tim Dixon, Copyright 1996, International Thompson Computer Press,

5. Build a World Wide Web Commerce Center,
Copyright 1996 by net.Genesis Corporation John Wiley & Sons, Inc.

6. Programming Javascript for Netscape,
Tim Ritchey, Copyright 1996 by New Riders Publishing

7. Teach yourself Web Publishing with HTML 3.2 in a week 3rd Edition 
Laura Lemay,
Copyright 1996 by Sams.net Publishing

8. Programming Javascript for Netscape 
Tim Ritsey,
Copyright 1996 by New Riders Publishing

9. Microsoft NetMeeting Complete Internet Conferencing, NetMeeting 2.0 Reviewers 
Guide,
Copyright June 1997,

10. Creating the Virtual Classroom, Distance Learning with the Internet,
Lynnette R. Porter, Copyright 1997 by John Wiley & Sons, Inc.
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11. Web-Based Instruction
Badrul H. Khan, Copyright 1997 Educational Technology Publications, Inc

12. How to Set up and Maintain a Web Site, 2nd Edition
Lincoln D. Stein, Copyright 1997 by Addison Wesley Longman, Inc

13. Web Security & Commerce,
Simpson Garfmkel with Gue Spafford, Copyright 1997 O’Reilly & Associates Inc.

14. Guided Learning, Using the TopClass™ Server as an Effective Web-Based Training 
System,
Copyright WBT Systems, January 1997

15. Building a Web-Based Education System
Colin McCormack, David Jones, Copyright 1998, John Wiley & Sons, Inc

16. Web Commerce Cookbook,
Copyright 1998 by Gordon McComb, John Wiley & Sons, Inc.

17. Online Learning Business Solutions, A WBT SYSTEMS WHITE PAPER.
Duncan Lennox, Chief Technology Officer, Copyright September 1998

18. TopClass Version 2.0.0, Instructor's Guide,
Copyright WBT Systems 1998

19. TopClass Server Version 2.0, Student Guide,
WBT Systems 1998

20. TopClass Converter, Version 2.0.1,
Copyright 1998, User Guide,

21. Virtual U Version 2.3, Fact Sheet,
Copyright 1998, Virtual Learning Environments Inc.

22. Lanching the Indiana AMBA: Learning With, Through, and About Technology. 
Submitted to the Third-Second Annual HICSS Conference, Collaboration Systems 
and Technology Track,
Technology -Supported Learning Minitrack 1 June 1998,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστών
D.E. Dologite Baruch College, City University of New York 
Απόδοση: Κωνσταντίνος Μέλλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Copyright 1987 Prentice - Hall, Inc., Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας

2. Προγραμματίστε σε HTML 
Άγγελος Γάλλης
Copyright 1995 Compupress Α.Ε., Εκδόσεις Anubis

3. Η HTML στην ΠΡΑΞΗ
HTML Publishing on the Internet, Brend Heslop & Larry Budnic
Copyright Brend Heslop & Larry Budnic
Copyright 1996 Compupress Α.Ε., Εκδόσεις Anubis

4. Δημοσιεύοντας Ψηφιακά, Α.Ε. Γερμενής (www.forthnet.gr/cgi-bin/hweb?-A=31746089&- 
w=VIRTUAL UNIVERSIT- &&-V=/usr/livpersvstems/main/wcgo.cfg#U

5. Εργασία στο μεταπτυχιακό τμήμα με θέμα: "Μάρκετινγκ - Πολυμέσα", Μαμούκαρης 
Κυριάκος, Υπεύθυνη καθηγήτρια κα. Μάρω Βλαχοπούλου. Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1998.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET

Building Asynchronous & Synchronous Teaching-Learning Environments

http://137.142.42.95/west/asl.html#l

Asymetrix ToolBook

http://www.asvmetrix.com/
http://www.asvmetrix.com/products/toolbook2/cbtsvstems/ 
http://www.fcw.com/pubs/fcw/1998/1102/fcw-revasvmetrix-l l-2-98.html 
http://www.asvmetrix.com/products/toolbook2/instructor/ 
http://www.lpsoftware.com/workshop beg.html 
http://www.lpsoftware.com/workshop int.html 
http://www.lpsoftware.com/workshop adv.html 
http ://www. lpsoftware.com/workshop2 .htrnl 
http://www.umanitoba.ca/ip/tools/courseware/asvshots.html

IconAuthor

http://www.asvmetrix.com/products/iconauthor/ 
http://www.asymetrix.com/pr/new iconauthor.html 
http://www.asymetrix.com/products/iconauthor/mdex.html 
http://www.asymetrix.com/training/ia advanced.html

Macromedia Authorware 4

http://www.interactivitv.com/backissues/1998/0898/0898schupemain.htm 
http://www.interactivitv.com/backissues/1998/0898/0898schupenew.htm 
http://www.interactivitv.com/backissues/1998/0898/Q898schupedir.htm 
http://www.interactivitv.com/backissues/1998/Q898/0898schupespecs.htm 
http ://www4, zdent.com/wsources/content/Q897/regrev7 .htm 
http://www8.zdent.com/pcroag/features/perfectpc/top 1 OO/macromedia .htm 
http://www.macromedia.com/software... views/impressions/impressions.html 
http://www.macromedia.com/software... eaver/reviews/reviews/re views.html 
http://www.macromedia.com/software/authorware/productinfo/main.html 
http://www.macromedia.com/software... are/productinfo/features/main.html 
http://special.macromedia.com/wts/main.html
http ://www. smh com.au/computers/content/970819/reviews/reviews2 .html

Oracle Media Objects

http://www-distlearn.pp.asu.edu/chih/webtool/mediaproiect.html
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WebCT

http://homebrew.cs.ubc.ca/webct/betaDescription.htinl
http ://homebrew. cs. ubc. ca/webct/papers/nauweb/fu 11 -paper.html
http://homebrewl.cs.ubc.ca/webct/tutorial/online/
http://www.webct.com/
http://www.umanitoba.ca/ip/tools/courseware/wcshots.html
http://www-distleam.pp.asu.edu/webtools/webct.html

TopClass

http://l 37.142.42.95/west/cks.html
http://137.142.42.95/west/CMS/WebCMS.html
http://l 37.142.42.95/west/Leaming.html
http://137.142.4295/west/TopClass/TopClass.html
http://www-distlearn.pp.asu.edu/chih/webtool/topclass.html
http://topclass 1 .itec.sunv.edu/west/tctutorial.html
http://www.wbtsvstems.com/spotlight/stories.html
http://www.umanitoba.ca/ip/tools/courseware/tcshots.html

Blackboard Courselnfo

http://beta.blackboard.net/bin/button gallery.pl 
http://beta.blackboard.net/bin/ci20 testdrive.pl 
http://www.blackboard.net/ps courseinfo.htm

DiscoverWare

http://www.discoverware.com/dtodav.html
http://www.discoverware.com/Products/dplus.html
http://www.discoverware.com/Products/upgrade.html

Eventware

http ://eventware.com

Mallard

http://ews.uiuc.edu/Mallard/Mallard course grdbook.html 
http://ews.uiuc.edu/Mallard/Mallard quiz grdbook.html 
http ://ews.uiuc.edu/Mallard/Overview/ 
http://ews.uiuc.edu/Mallard/License/

Course homepage Builder

http://iob.itd.umich.edu/umie-bin/new/chb-scriptO.pl
http://www.ttres.com/Cbinfo.html
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http://www.ttres.eom/Cbmoreinfo.html#anchor2817532 
http://www.zdnet.com/pcweek/reviews/0818/18chart.html 
http://www4.zdnet.com/wsources/content/0897/regrev7.html 
http://www8.zdnet.com/pcmag/features/perfectpc/toplOQ/macromedia.htm

POLIS

http://star.ucc.nau.edu/~nauweb97/papers/iackson 1 html
http://www.coe.uh.edu/insite/elec pub/HTML 1998/id iack.htm
http://emma.comm.arizona.edu/NAUWeb98.htm
http://emma.comm.arizona.edu/polis/demo/POLlS-lntrocgi
http://wwwu.arizona.edu/ic/polis/fall98/Course-Homesite.cgi7M AR406 506
http://www.u.arizona.edu/ic/polis/fall98/Homesite-Setup.cgi
http://wwwu.arizona.edu/ic/polis/fall98/POLIS-Intro.cgi
http://www.u.arizona.edu/ic/polis/fall98/POLIS.cgi
http://www.u.arizona.edu/ic/polis/fall98/Homesite-Setup.cgi
http://www.u.arizona.edu/ic/polis/fall98/Homesite-Construction-Kit.cgi

Conferencing On the Web (COW)

http://thecitv.sfsu.edu/C0W2/help.html

Virtual-U

http://virtual-u.cs.siu.ca/vuweb/
http://virtual-u cs. sfu. ca/vuweb/faqs .html
http://virtual-u.cs.sfu.ca/vuweb/paper.html
http://www-distleam.pp.asu.edu/chih/webtool/virtualu.html
http://www.vlei.com/virtual u reqmts.html#Server Requirements
http://www.vlei.com/sales.html#Educational Prices
http://www.vlei.eom/sales.html#Training Prices

WebNotes

http ://www, ardis. com: 81 /read-me 
http://cio.bicnet.net:8080/read-me

Centra Symposium

http://www.centra.com/analvsis/calculate.html
http://www.centra.com/corporate/press/980819.html
http://www.centra.com/demo/index.html
http://www.centra.com/demo/demoO 1 html
http://www.centra.com/demo/demo02.html
http://www.centra.com/demo/demo03.html
http://www.centra.com/demo/demo04html
http://www.centra.com/demo/demo05html
http://www.centra.com/demo/demo06.html
http://www.centra.com/news/quotes.html
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http://www.centra.com/solutions/traming.html 
http://www.centra.com/product/ oration.html 
http://www.centra.com/product/communication.html 
http://www.centra.com/product/index.html 
http://www.centra.com/product/svsreq.html

Web - Based Distance Learning

http://www.comproi.com/wbdl.htm
http://www.olc.com/how/ds/index.html
http ://www.olc.com/how/rm/index.html
http://www.olc.eom/what/w/distance.html
http://ausweb.scu.edu.au/proceedings/slav/paper.html
http://ausweb.scu.edu.au/proceedings/webb/paper.html

Hypertext Literacy

http://www.cvm.tamu. edu/wklemm/htext.html 
http://www.cvm.tamu.edu/wklemm/thei.html

DataBeam Learning Server

http://www.databeam.com/leaming server/gettingstarted.html 
http://www.databeam.com/leaming server/index.html 
http://www.databeam.com/leaming server/info.html 
http://www.databeam.com/leaming server/right time.html 
http://www.databeam.com/leaming server/support/faq/top-ten.html 
http://www.databeam.com/leaming server/training.html

eWeb

http://www.ewebsite.com/efe.whatseweb.fcgi
http://www.ewebsite.com/efe.cgipricing.fcgi
http://www.ewebsite.com/ewebscript.. .=5754&sname=Guest&IP=193,92,83,187 
http://www.ewebsite.com/ewebscript...ame=Guest&ID=5754&lP=193.92.83.187 
http://www.ewebsite.com/ewebscript.. ,name=Guest&IP=l 93.92,83,187&part=l 
http ://www. ewebsite. com/ewebscripts. config. fcgi 
http://www.ewebsite.com/temps/abouteweb.html 
http://www.ews.uiuc.edu/Mallard/License/
http://www.ewwbsite.com/ewebscript... 722&pr=Demo+Class&IP=193.92.83.187

Web Course in a Box (WCB)

http://www.madduck.com/wcb/docs v3/stuguide.html#J
http://www.madduck.eom/wcbinfo/3.html
http://www.madduck.eom/wcbinfo/3 release.html
http://www-distleam.pp. asu.edu/webtools/webcourseinabox.html
http://www.vcu.edu/idc/gi/educom97/
http://www.vcu.edu/idc/gi/educom97/menu.html
http://www-distleam.pp.asu.edu/webtools/webcourse.html
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