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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

 Με την ανάπτυξη των υπολογιστών, των νέων τεχνολογιών και του 

Internet η εκπαίδευση από απόσταση πήρε νέες διαστάσεις. Η ηλεκτρονική 

τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της μάθησης για να 

ενισχύσει τη δυνατότητα μάθησης του εκπαιδευομένου. H εκπαίδευση από 

απόσταση καταργεί τους γεωγραφικούς περιορισμούς, ελαχιστοποιεί τον 

χρόνο μεταβίβασης της γνώσης και διευκολύνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης 

του ατόμου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

 

 Από την άλλη μεριά, οι software agents είναι αντικείμενο μελέτης 

πολλών ομάδων ερευνητών και η τεχνολογία τους αναπτύσσεται ραγδαία. 

Πρόκειται για υπολογιστικές μονάδες οι οποίες πραγματοποιούν κάποια 

εξειδικευμένα καθήκοντα αυτόνομα. Διαθέτουν λογική και δυνατότητα 

εκμάθησης έτσι ώστε να μπορούν να αντιδρούν κατάλληλα σύμφωνα με τις 

επιδράσεις ή την πληροφορία απ’ το περιβάλλον.  

 

 Η εισαγωγή των software agent στην τηλε-εκπαίδευση είναι 

πρόσφατη.  Η κυριότερη μορφή agents που συναντιέται σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα είναι οι pedagogical agents. Πρόκειται για αυτόνομους agents 

που βοηθούν στη διαδικασία της μάθησης αλληλεπιδρώντας με τους μαθητές 

σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης που βασίζονται σε 

υπολογιστές. Κύριος σκοπός τους είναι η διευκόλυνση της μάθησης των 

εκπαιδευομένων. Σύγχρονες εφαρμογές pedagogical agents είναι ο Steve, η 

Adele, ο Herman The Bug, ο Cosmo και ο PPP Persona. 

 

 Με σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης και του 

ενδιαφέροντος του εκπαιδευομένου πραγματοποιήθηκε ενσωμάτωση ενός 

animated pedagogical agent σ’ ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον 

εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα αλληλεπιδραστικό προσαρμοστικό τεστ, με 

θέμα το ηλεκτρονικό εμπόριο, στο οποίο ενσωματώθηκε ο Microsoft Agent, 

Merlin.Το τεστ αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και είναι 

διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις. Στο ένα τεστ, ο Merlin προσφέρει 



διευκρινιστικές επεξηγήσεις, δικαιολογήσεις και υποδείξεις ενώ στο άλλο, η 

βοήθεια που παρέχει είναι πολύ περιορισμένη. Και στις δύο εκδόσεις, ο 

Merlin αντιδρά κατάλληλα στις ενέργειες του εκπαιδευομένου, παίζοντας 

χρήσιμο ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον, προσδίδει ζωντάνια, 

ενισχύει το ενδιαφέρον και την προσοχή του εκπαιδευόμενου και αποτελεί 

κίνητρο για περισσότερη ενασχόληση του εκπαιδευόμενου με το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται τον συνδυασμό 

agents και τηλε-εκπαίδευσης. Ειδικότερα αφορά τους pedagogical agents 

που είναι ενσωματωμένοι σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης 

που βασίζονται σε υπολογιστές. 

 

 Το Κεφάλαιο 1 περιέχει μια σύντομη εισαγωγή στην τηλε-

εκπαίδευση. Γίνεται αναφορά στα είδη μαθημάτων από απόσταση και στα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα του Web. 

 

 To Κεφάλαιο 2 αναφέρεται γενικά στους software agents. 

Αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των software agents, δίνονται 

λεπτομερώς οι ταξινομήσεις τους, καθώς και σε συντομία τα βασικά 

στοιχεία τους. 

 

To Κεφάλαιο 3 αναφέρεται ειδικότερα στους agents που 

συναντιούνται στην τηλε-εκπαίδευση, τους pedagogical agents. Γίνεται 

αναφορά στην αρχιτεκτονική τους και στα γενικά χαρακτηριστικά τους. 

Παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά οι σύγχρονες εφαρμογές pedagogical 

agents. 

 

To Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στην υλοποίηση. Γίνεται αναλυτική 

περιγραφή του αλληλεπιδραστικού προσαρμοστικού τεστ που αφορά το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και στο οποίο είναι ενσωματωμένος ο pedagogical 

agent, Merlin. Δίνεται η χρησιμότητα της υλοποίησης καθώς και τα εργαλεία 

με τα οποία πραγματοποιήθηκε. 

 

Ακολουθούν το Παράρτημα Α που περιέχει τις ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής του τεστ και το Παράρτημα Β που περιέχει ένα 

αντιπροσωπευτικό μέρος του βασικού κώδικα που χρησιμοποιήθηκε στην 

υλοποίηση. 

 



Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπων καθηγητή κ. 

Οικονομίδη Αναστάσιο και τον εξεταστή καθηγητή κ. Μαργαρίτη 

Κωνσταντίνο για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση που μου 

προσέφεραν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την συμφοιτήτρια μου κ. 

Μιχαηλίδου Άννα για την παραπομπή που γίνεται στο αλληλεπιδραστικό 

τεστ, μέσα από το δικό της εκπαιδευτικό περιβάλλον ‘Active Worlds’, καθώς 

και τον Ελευθέριο Ελευθεριάδη για την προσφορά του σε βιβλιογραφικό 

υλικό που αφορά τους software agents.   

 



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

  
[4] Η προσέγγιση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας στο 

σχολείο τοποθετεί τους μαθητές και τους καθηγητές σε μια αίθουσα, όπου 

εκεί πραγματοποιείται η διαδικασία της μάθησης. Η αίθουσα αυτή καλείται 

Παραδοσιακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης σε Αίθουσα (Εικόνα 1.1). 

 

 

 

Εικόνα 1.1: Παραδοσιακό περιβάλλον εκπαίδευσης σε αίθουσα διδασκαλίας

 

 

 

 

 

[1] Η εκπαίδευση από απόσταση ήταν γνωστή και παλαιότερα, αλλά 

η πρόοδος της τεχνολογίας της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια της έδωσε 

νέες διαστάσεις. Η εκπαίδευση από απόσταση, συνδυάζει πολλές και 

διαφορετικές τεχνολογίες που επεκτείνονται από κάτι τόσο απλό όσο ένα 

έγγραφο που ταχυδρομείται μέχρι και τις πιο προηγμένες τεχνολογίες των 

υπολογιστών και της εκπομπής πληροφοριών (broadcast media).  

 

 [1] Τα είδη μαθημάτων από απόσταση είναι τα εξής: 
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Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

• Μαθήματα αλληλογραφίας: Τα μαθήματα αλληλογραφίας 

χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια όπου τα απαραίτητα υλικά 

λαμβάνονται από τον εκπαιδευόμενο μέσω ταχυδρομείου. Ο 

εκπαιδευόμενος εργάζεται μόνος του, ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό, 

μπορεί όμως να παραδίδει εργασίες και να δίνει εξετάσεις. Το 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο εκπαιδευόμενος δεν έρχεται 

σε επαφή με τον διδάσκοντα γεγονός που μπορεί να προκαλέσει 

δυσκολία στην κατανόηση της ύλης. 

• Οπτικοακουστικά βοηθήματα: Η εξάπλωση των κασετών, 

βιντεοκασετών και CDs ώθησε τους παροχής μαθημάτων με 

αλληλογραφία να συμπεριλάβουν αυτά τα εργαλεία στα υλικά που 

διέθεταν. Έτσι, μειώθηκε το συναίσθημα της απομόνωσης που ένιωθαν 

οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι τώρα τουλάχιστον μπορούσαν να βλέπουν 

τον ομιλητή τους.  

• Εκπαιδευτική τηλεόραση (Broadcast education): Για πολλά χρόνια τα 

κλειστού κυκλώματος τηλεοπτικά προγράμματα παρέχουν θέματα 

ζωντανά ή μη, που βοηθούν στην διδασκαλία και προάγουν την μάθηση. 

Συνήθως προσφέρονται από διάφορους εμπορικούς τηλεοπτικούς 

σταθμούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε τάξη στον 

προκαθορισμένο χρόνο που παρουσιάζεται το πρόγραμμα ή σε 

οποιοδήποτε άλλο χρόνο, μετά από εγγραφή σε βιντεοκασέτα. 

• Τηλε-συνδιάσκεψη και desktop videoconferences: Πολλά 

πανεπιστήμια, κολέγια ή ακόμα και σχολεία χρησιμοποιούν την τηλε-

συνδιάσκεψη για να συνδέσουν τάξεις που βρίσκονται σε απόσταση ή 

ακόμα και για να συνδέσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου 

παρέχονται μαθήματα. Η πληροφορία  παρουσιάζεται σε τηλεοπτικές 

οθόνες και έτσι απευθύνεται σε πολύ περισσότερους μαθητές οι οποίοι 

μπορούν να επικοινωνούν σα να είχαν επαφή πρόσωπο με πρόσωπο.  Με 

το desktop videoconferencing μπορούν να συνδεθούν συμμετέχοντες που 

εργάζονται σε standalone υπολογιστές, ώστε να μπορούν να βλέπουν και 

να ακούν ο ένας τον άλλο. Βέβαια απαιτείται ένας αρκετά υψηλός 

εξοπλισμός για την επίτευξη υψηλής ποιότητας. 
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Άννα Μοσχά 

• Εκπαίδευση στηριζόμενη σε υπολογιστές (Computerized education 

and training): Η εκπαίδευση που βασίζεται σε υπολογιστές (Computer-

based training CBT) ή η εκπαίδευση που υποβοηθείται από υπολογιστές 

(Computer-aided instruction CAI) έγιναν δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια 

όπου όλο και περισσότερες εταιρίες και εκπαιδευτικά ινστιτούτα 

εγκαθιστούσαν υπολογιστές. Τόσο η CBT όσο και CAI προσφέρουν 

δυνατότητες εργαστηρίου για περαιτέρω εκπαίδευση με σκοπό να 

συμπληρώσουν την συζήτηση ή την διάλεξη που έγινε στην 

παραδοσιακή τάξη. 

• Το Internet και το World Wide Web: Η ολοένα αυξανόμενη 

δημοτικότητα του Internet δίνει νέο νόημα και στην από απόσταση 

εκπαίδευση. Το Internet είναι ένα δίκτυο ευρείας περιοχής και μάλιστα 

τόσο εκτεταμένο ώστε ιδεατά οποιοσδήποτε υπολογιστής όπου και αν 

βρίσκεται στον κόσμο μπορεί να συνδεθεί με άλλους. Ίσως από τις πιο 

ενδιαφέρουσες δυνατότητες του Internet είναι ότι υποστηρίζει 

πολυμεσικές εφαρμογές αλλά και υπερκείμενο. Παρόλο που το κείμενο 

αποτελεί ακόμη ένα δημοφιλές μέσο παρουσίασης της πληροφορίας, στο 

Web υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα όπως 

ήχος (φωνή, μουσική), εικόνες, γραφικά (διαγράμματα, πίνακες), 

κινούμενες εικόνες ή και βίντεο. 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 προηγούμενα 

συστήματα. Δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να επιλέξει το χώρο 

μελέτης του, το χρόνο που θα διαβάσει και την ίδια χρονική στιγμή 

επιτρέπει αλληλεπίδραση με τον καθηγητή και τους άλλους 

εκπαιδευόμενους, επιτρέποντας τη συμμετοχή σε κοινές συζητήσεις. 
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2. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ WEB 

 
[4] Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του Web αποτελείται από οκτώ 

συνιστώσες οι οποίες μπορούν να διασπαστούν σε τέσσερις κατηγορίες 

ανθρώπων και σε τέσσερις κατηγορίες εξοπλισμού. 

 

[4] Οι κατηγορίες ανθρώπων είναι: 

• Ο καθηγητής (Teacher). 

• Ο μαθητής (Learner). 

• Ο Τεχνικός υποστήριξης του συστήματος (Technical Support 

Officer). 

• Ο Διαχειριστής (Administrator). 

 

[4] Οι κατηγορίες του εξοπλισμού είναι: 

• Ο server. 

• Ο υπολογιστής του καθηγητή (Teacher’s Workstation). 

• Ο υπολογιστής του μαθητή (Learner’s Workstation). 

• Η προσπέλαση στο διαδίκτυο (Internet Access). 

 

[4] H εικόνα 1.2 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. 

 

[4] Μια άλλη λύση διασύνδεσης των εκπαιδευτικών τμημάτων με το 

Internet θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια υψηλής 

ταχύτητας σύνδεση. 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 1.2: Τρόπος διασύνδεσης των τμημάτων ενός Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος με το Διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Institutional Backbone (e.g. College) 

Teacher’s Offices Student Lab 

... 

Server Room 

External Connection to the Internet 

... 

 

 

 

[4] Ένας τρίτος τρόπος διασύνδεσης θα μπορούσε να ήταν αυτός 

όπου η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνεται από το σπίτι. Οι μαθητές, όπως και οι 

καθηγητές, συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω ενός Internet Provider ή μέσω 

του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στην εικόνα 1.3, παρουσιάζεται ένας 

συνολικός τρόπος λειτουργίας όλων των συνιστωσών, εκτός του διαχειριστή, 

ώστε να επιτευχθεί μια 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. 

 
 
 
 

 15



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

Εικόνα 1.3: Πλήρες σύστημα για την εξυπηρέτηση της Εκπαίδευσης από 
Απόσταση 

 
 
 
 
 

 

Teaching 
Section 
Server 

 2X64Kbps
 ISP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

[1] Από τη στιγμή που οι εκπαιδευόμενοι εγγραφούν και γίνουν 

συνδρομητές στο Internet μέσω μιας υπηρεσίας παροχέα, έχουν πρόσβαση 

σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τις υπηρεσίες που είναι σχεδιασμένες για 

το Web. [2] Μερικές από τις τυπικές εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία του Internet στην κλασική εκπαίδευση είναι: 

• 

• 

Course information: που αφορά τις τυπικές πληροφορίες ενός 

μαθήματος που βρίσκονται συνήθως στο πρόγραμμα σπουδών, οι 

οποίες όμως με την τοποθέτηση τους στο Internet γίνονται 

ευκολότερα προσιτές. 

Computer-Mediated Communication (CMC): που αναφέρεται 

σε οποιαδήποτε μορφή διαπροσωπικής επικοινωνίας στην οποία 

χρησιμοποιείται η τεχνολογία του υπολογιστή για την μετάδοση, 

αποθήκευση, σχολιασμό, ή παρουσίαση της πληροφορίας η οποία 

παρήχθη από έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες. Στα εργαλεία 

  

The Internet 

Teacher’s 
Offices

Student 
Labs ISP 

ISP

14.4/28.8 Kbps

.... 
Teacher’s 
Home Learner’s 

Home
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CMC περικλείονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, newsgroups, 

bulletin boards, τηλε-διάσκεψη, chat rooms, videoconferencing, 

telephony, whiteboards που επιτρέπουν την επικοινωνία με σκοπό 

την μάθηση με πολλούς τρόπους. 

Record keeping: που αναφέρεται σε πληροφορίες σχετικά την 

βαθμολογία που είναι δυνατόν να κρατά ο καθηγητής ή το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα οι οποίες μπορούν να στέλνονται με 

ηλεκτρονικό τρόπο. 

• 

• 

• 

Assessment systems: που αναφέρονται σε τεστ που γίνονται 

ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευόμενο στον οποίο παρέχεται άμεση 

ανατροφοδότηση. 

Tutorials: που σχεδιάζονται για να παρουσιάζουν πληροφορία η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευόμενο και τα 

οποία μπορεί να έχουν είτε την μορφή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, 

είτε να είναι διαλογικά συστήματα τα οποία απαιτούν την άμεση 

αλληλεπίδραση με τον χρήστη.   

 

[3] Γενικά, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που βασίζονται 

σε υπολογιστές, υποστηρίζουν τόσο την συνεργατική μάθηση (collaborative 

education) όσο και την εξατομικευμένη (adaptive education). Στην 

συνεργατική μάθηση, οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε διάφορα γκρουπ και 

δουλεύουν και επικοινωνούν μαζί με στόχο την κοινή μάθηση και 

κατανόηση. Στην εξατομικευμένη μάθηση, η μάθηση γίνεται προσωπική 

υπόθεση και ακόμα και το εκπαιδευτικό υλικό προσαρμόζεται σύμφωνα με 

το προφίλ του εκπαιδευόμενου.    

 

[1], [2], [3] Τα συστήματα που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση από 

απόσταση πάνω στο Web προσφέρουν σήμερα μια 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, συνεργατική ή εξατομικευμένη μάθηση. 
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• 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 καταρτιζόμενων, 

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. 

• Ανεξάρτητη εκπαίδευση, ο καθένας εκπαιδεύεται στο δικό του 

ρυθμό. 

• Ενασχόληση με μια ποικιλία μαθημάτων μετά από προσωπική 

επιλογή του εκπαιδευόμενου και αποδοχή εκπαίδευσης από 

περισσότερα από ένα ινστιτούτα ή εκπαιδευτές. 

• Διευκόλυνση της δυνατότητας εκπαίδευσης του ατόμου σε όλη 

την διάρκεια ζωής του. 

 

Η Εκπαίδευση από απόσταση είναι ένας συναρπαστικός τρόπος για 

να προεκτείνει κανείς την επιχείρησή του. Αυτή η λύση στον τρόπο 

εκπαίδευσης αποτελεί την αιχμή του δόρατος η οποία θα οδηγήσει σε μια 

νέα εποχή όπου οι επαγγελματίες θα βελτιώσουν την επιδεξιότητά τους. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ SOFTWARE AGENTS 

 
[5] Οι software agents χρονολογούνται πίσω στις πρώτες μέρες 

εργασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και 

συγκεκριμένα στο μοντέλο του Carl Hewitt 'actor'.  Σ' αυτό το μοντέλο, ο 

Hewitt πρότεινε την ιδέα ενός αντικειμένου ανεξάρτητου, αλληλεπιδρόν-

διαλογικού και το οποίο δρούσε παράλληλα με άλλα αντικείμενα. Αυτό το 

αντικείμενο είχε ενσωματωμένο ένα είδος εσωτερικής κατάστασης και 

μπορούσε να απαντήσει σε μηνύματα που προερχόταν από άλλα παρόμοια 

αντικείμενα.    

 

 Στις μέρες μας, οι agents είναι αντικείμενο μελέτης πολλών ομάδων 

ερευνητών και η τεχνολογία τους αναπτύσσεται ραγδαία. Ωστόσο λόγω της 

πολυμορφίας και της διαφορετικότητας των σημερινών agents, όσον αφορά 

τη χρήση και τη σχεδίαση τους, είναι σχεδόν αδύνατη η ύπαρξη ενός κοινά 

αποδεκτού ορισμού για την έννοια αυτή. [4] Ενδεικτικά αναφέρονται δύο 

ορισμοί: 

 

• "Agent: Ένα άτομο ή μια οντότητα η οποία δρα ή είναι ικανή να δράσει ή 

εξουσιοδοτημένη να δράσει εκ μέρους κάπου άλλου". (Ερμηνεία του 

λεξικού The Webster's New World Dictionary )  

• "Agent: Μια υπολογιστική μονάδα η οποία πραγματοποιεί κάποια 

εξειδικευμένα καθήκοντα αυτόνομα". 

 

 [4] Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός software agent όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 2.1 είναι κυρίως τρία: 

• Αυτονομία (autonomy), με την έννοια ότι λειτουργεί ανεξάρτητα από 

τον χρήστη και ευθύνεται ο ίδιος για τον έλεγχο των πράξεων του. 

• Δυνατότητα αντίδρασης και προσαρμοστικότητας (reactive and 

adaptive), με την έννοια ότι αισθάνεται συνεχώς το εξωτερικό του 
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περιβάλλον και προσαρμόζει συνεχώς την συμπεριφορά του σύμφωνα με 

τις αλλαγές που γίνονται σ' αυτό. 

• Δυνατότητα επικοινωνίας (communication ability), με την έννοια ότι 

συνεργάζεται με άλλες οντότητες είτε αυτές είναι κάποιοι χρήστες, είτε 

είναι άλλοι agents, είτε βάσεις δεδομένων κ.α. 

  

Εικόνα 2.1: Βασικά χαρακτηριστικά των software agents 

 

   

                                                                                         

                                                                           Autonomy 
 

                           reactive                                   Reactive and Adaptive             
                                                                                                    
 
 
                                                                      Communication ability      

 
AGENT 
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2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ SOFTWARE 

INTELLIGENT AGENTS 

 
 [1] Ένας agent τις περισσότερες φορές απαιτεί ένα ποσοστό ευφυίας 

για να εκτελέσει μια εργασία. Έτσι, ένας software agent μπορεί να 

χαρακτηριστεί σαν intelligent agent αν δρα με λογική, δηλαδή χρησιμοποιεί 

τη γνώση, την πληροφορία και τη λογική για να πραγματοποιεί λογικές 

ενέργειες που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ενός ή περισσότερων σκοπών. 

Ένας intelligent agent πρέπει να είναι ικανός να αναγνωρίζει κάποια 

συμβάντα, να καθορίζει την σημασία τους, και τότε να ενεργεί  εκ μέρους 

του χρήστη.  

 

 [1] Για να κατανοήσει κανείς τις εργασίες και τις λειτουργίες των 

intelligent agents, είναι απαραίτητο να γνωρίσει και να κατανοήσει τις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες τους που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τα απλά 

παραδοσιακά προγράμματα και τους απλούς agents. Τα χαρακτηριστικά ενός 

intelligent agent φαίνονται στην Εικόνα 2.2. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 

είναι απαραίτητο κάθε intelligent agent να έχει όλες τις παρακάτω ιδιότητες. 

Μάλιστα, στην πράξη υπάρχουν πολλά συστήματα με διαφορετικό επίπεδο 

πολυπλοκότητας. Έτσι, απλοί agents πολύ μικρής πολυπλοκότητας μπορεί 

να έχουν μόνο ένα ή δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, ενώ πολύ 

υψηλού επιπέδου συστήματα agent στην ιδανική περίπτωση μπορεί να 

υποστηρίζουν (τουλάχιστον μερικώς) όλες τις παρακάτω ιδιότητες. 
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Εικόνα 2.2 : Χαρακτηριστικά ενός intelligent agent 

 

 

 

           Environment  

 

    Agent                           Communication 

     Autonomy 

  Learning                                                           Cooperation   

      Mobility 

    Proactivity           Character  

    Reactivity               

   Goal-oriented                              Coordination 

 

  

 

 

 

[1] Τα  χαρακτηριστικά των intelligent agents μπορούν να 

ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες των εσωτερικών και των 

εξωτερικών ιδιοτήτων. Οι εσωτερικές ιδιότητες είναι αυτές που σχηματίζουν 

τον 'εσωτερικό κόσμο' ενός agent, δηλαδή οι ιδιότητες που καθορίζουν τις 

ενέργειες που γίνονται μέσα στον agent. Οι εσωτερικές ιδιότητες 

περιλαμβάνουν την δυνατότητα μάθησης, την δυνατότητα αντίδρασης, την 

αυτονομία και τον προσανατολισμό σε ένα στόχο. 

 

 [1] Οι εξωτερικές δυνατότητες περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των agents ή 

την επικοινωνία μεταξύ agent και ανθρώπου. Για παράδειγμα, τέτοιες είναι 

δυνατότητες όπως η επικοινωνία ή η συνεργασία. Ωστόσο, δεν μπορούν όλα 

τα χαρακτηριστικά να ανήκουν μόνο σε ένα από τα δύο γκρουπ, μερικά 

μπορούν να ανήκουν και στα δύο γκρουπ. Μία τέτοια ιδιότητα είναι η 
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προσωπικότητα ενός agent, της οποίας κάποια μέρη καθορίζουν την 

εσωτερική συμπεριφορά ενός agent αλλά επίσης παίζουν έναν σημαντικό 

ρόλο στην εξωτερική επικοινωνία.    

 

Ακολουθεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών των intelligent agents. 

 

 

2.1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (REACTIVITY) [1] 

 

     Η δυνατότητα αντίδρασης καθορίζει ότι ένας agent πρέπει να είναι 

ικανός να αντιδρά κατάλληλα σύμφωνα με τις επιδράσεις ή την πληροφορία 

από το περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον μπορεί να αποτελείται από άλλους 

agents, ανθρώπους-χρήστες, εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή φυσικά 

αντικείμενα. Η δυνατότητα αντίδρασης θεωρείται μία από τις θεμελιώδους 

απαιτήσεις για έναν intelligent agent και θα πρέπει να την υποστηρίζουν ως 

έναν βαθμό όλοι οι agents. Ο agent πρέπει να έχει κατάλληλους αισθητήρες 

ή να διαθέτει το δικό του εσωτερικό μοντέλο του περιβάλλοντος του (από 

όπου θα μπορεί να βγάζει συμπεράσματα από μόνος του) έτσι ώστε, να είναι 

ικανός να αντιδρά στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Στην πρώτη περίπτωση, 

ο agent ονομάζεται true reactive agent (αληθινά αντιδρών agent), ενώ οι 

agents με εσωτερικό μοντέλο του περιβάλλοντος ονομάζονται deliberative 

agents. 

 

 Οι watcher agents που είναι διαθέσιμοι είναι παραδείγματα απλών 

reactive agents. Τέτοιοι agents έχουν ως εργασία να παρακολουθούν 

συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης, για παράδειγμα Internet servers, και να 

πληροφορούν τον χρήστη τους όταν τα περιεχόμενα αλλάζουν. Οι watcher 

agents διαθέτουν έναν απλό αισθητήρα με τον οποίο εκτελούν τις 

απαραίτητες λειτουργίες παρακολούθησης, όπως η παρακολούθηση μιας 

ιστοσελίδας. Αν συμβεί μια αλλαγή, ο agent μπορεί να ξαναδιαβάσει την 

αντίστοιχη πηγή πληροφόρησης και να κάνει αναζήτηση καινούργιας 

πληροφορίας. 
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2.2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ / 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΣΚΟΠΟ  (PROACTIVITY/GOAL-ORIENTATION) [1] 

 

     Η δυνατότητα δράσης με πρωτοβουλία είναι ένα επίπεδο πάνω από 

την δυνατότητα αντίδρασης. Αν ένας intelligent agent δεν αντιδρά απλά στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος αλλά παίρνει μόνος του πρωτοβουλία κάτω από 

ορισμένες συνθήκες, τότε λέγεται ότι έχει συμπεριφορά δράσης με 

πρωτοβουλία (proactivity). Με αυτή την συμπεριφορά είναι στενά 

συνδεδεμένο το χαρακτηριστικό που αναφέρεται στον προσανατολισμό σε 

συγκεκριμένο σκοπό. Η δυνατότητα ενός agent να παίρνει μόνος του 

πρωτοβουλίες απαιτεί από τον agent να έχει καλά ορισμένους σκοπούς ή 

επιπλέον, ένα σύνθετο σύστημα στόχων. Μόνο τότε έχει νόημα για τον agent 

το γεγονός ότι επηρεάζει το περιβάλλον του και άρα επιτυγχάνει τους 

στόχους του. Η ευρύτητα και η πολυπλοκότητα του αντίστοιχου συστήματος 

στόχων παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την περίπτωση.  

 

Για παράδειγμα, αν ένας agent έχει σαν γενικό σκοπό απλά την 

συσσώρευση πληροφορίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τότε δεν κάνει 

τίποτα παραπάνω από το να παρακολουθεί τις συγκεκριμένες πηγές 

πληροφορίας και να αντιδρά στις αλλαγές, που σε αυτήν την περίπτωση είναι 

η άφιξη καινούργιας πληροφορίας από την περιοχή ενδιαφέροντος. Έτσι, σ' 

αυτήν την περίπτωση η πραγματική συμπεριφορά δράσης με πρωτοβουλία 

λαμβάνει χώρα σε πολύ μικρό βαθμό. Σε αντίθεση, ένα πιο ευρύ σύστημα 

στόχων δεν θα αποτελούνταν μόνο από γενικό σκοπό, αλλά θα περιείχε έναν 

αριθμό από υπο-σκοπούς, καθένας από τους οποίους θα επέτρεπε στον agent 

να εκτελέσει τις ενέργειες του με περισσότερη ακρίβεια. Μια πραγματική 

συμπεριφορά δράσης με πρωτοβουλία μπορεί να λάβει χώρα μόνο σε 

σύνθετα συστήματα στόχων. 
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2.3. ΛΟΓΙΚΗ(REASONING) / ΕΚΜΑΘΗΣΗ(LEARNING) [1] 

 

     Κάθε agent πρέπει να διαθέτει ένα βαθμό ευφυίας για να μπορεί να 

θεωρείται agent.  Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία όσον αφορά την 

περιοχή της ευφυίας που κυμαίνεται από τους απλούς agents με 

περιορισμένη ευφυία μέχρι τα σύνθετα, πολύ ευφυή συστήματα. Η ευφυία 

ενός agent μορφοποιείται από τρία κύρια συστατικά: την εσωτερική βάση 

γνώσης του, τις δυνατότητες συλλογισμών-λογικής που βασίζεται στο 

περιεχόμενο της βάσης γνώσης, και στην ικανότητα εκμάθησης ή 

προσαρμοστικότητας στις αλλαγές του περιβάλλοντος (προσαρμοστική 

συμπεριφορά). Η δύναμη της λογικής του agent θα πρέπει να περιέχει κάποιο 

βαθμό ορθολογισμού. Ένας agent ενεργεί λογικά όταν οι ενέργειες του τον 

φέρνουν όσο το δυνατό πλησιέστερα στην ικανοποίηση του γενικού στόχου 

του ή ενός από τους υπο-στόχους του. Έτσι, η λογική επεξεργασία απαιτεί 

την ύπαρξη ενός συστήματος στόχων. Οι κλασικές τεχνικές Τεχνητής 

Νοημοσύνης, όπως είναι συστήματα που βασίζονται σε κανόνες, συστήματα 

που βασίζονται στην γνώση ή νευρωνικά δίκτυα αποτελούν κατάλληλα 

εργαλεία για την λογική, ωστόσο υπάρχουν agents που βασίζονται σε πολύ 

πιο φτωχούς συλλογισμούς. Επίσης, συναντάται ένα μοντέλο τεχνητής 

εξέλιξης στο οποίο agents δημιουργούν μια καινούργια γενιά agents που 

διαθέτουν συνεχώς αυξανόμενους σε πολυπλοκότητα μηχανισμούς λογικής.     

 

 Η δυνατότητα λογικής θέτει τον agent ικανό να παρατηρεί το 

περιβάλλον και να παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις όταν συμβαίνουν 

αλλαγές στο περιβάλλον. Επίσης, η ικανότητα να μαθαίνει από την 

προηγούμενη εμπειρία και η προσαρμογή της συμπεριφοράς του στο 

περιβάλλον εξακολουθητικά είναι σημαντική για την ευφυή συμπεριφορά 

ενός agent. Αυτό σχετίζεται τόσο με την επικοινωνία με τους χρήστες και 

τους άλλους agents όσο και με τις διαθέσιμες πηγές του. Για παράδειγμα, αν 

ένας agent έχει συλλέξει πληροφορία για τον χρήστη και ο χρήστης 

πληροφορεί τον agent ότι δεν τον ενδιαφέρει η πληροφορία που βρήκε, τότε 

ο agent πρέπει να μάθει από αυτό, επομένως πρέπει να μετασχηματίσει την 

βάση γνώσης του με τέτοιο τρόπο ώστε στην επόμενη αναζήτηση για 
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πληροφορία να μην επιστρέψει πληροφορία από την περιοχή μη 

ενδιαφέροντος του χρήστη. Το ίδιο  συμβαίνει και για τις διαθέσιμες πηγές 

πληροφόρησης. Αν μετά από κάποια χρονική περίοδο κάποιες πηγές 

αποδειχτούν ότι είναι περιορισμένης χρήσης ή ο agent ανακαλύψει 

καινούργιες πηγές, τότε θα πρέπει να μάθει από αυτό και να προσαρμόσει 

την συμπεριφορά του ανάλογα. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, αυτό 

διαμορφώνει ένα προφίλ του χρήστη το οποίο λαμβάνει υπόψη τις 

συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος του χρήστη και τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα του τα οποία επιτρέπουν στον agent να κάνει μια  ποιοτική, 

χρήσιμη και εξατομικευμένη αναζήτηση πληροφορίας. Όπως με την 

διαδικασία λογικής έτσι και η διαδικασία εκμάθησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ορθολογιστικές απόψεις, δηλαδή θα πρέπει πάντοτε να βοηθά 

τον agent να εκπληρώσει τους στόχους του.    

 

 

2.4. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (AUTONOMY) [1] 

 

     Μία  από τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους agents και στα 

παραδοσιακά προγράμματα είναι η ικανότητα του agent να ακολουθεί τον 

στόχο του αυτόνομα, δηλαδή χωρίς αλληλεπιδράσεις ή διαταγές από το 

περιβάλλον. Για έναν agent δεν χρειάζεται όλα τα βήματα του να είναι 

αποδεκτά από τον χρήστη του ή από άλλους agents, αλλά  είναι ικανός να 

δρα μόνος του. Η αυτόνομη δράση δεν απαλλάσσει μόνο τον χρήστη από τον 

φόρτο, επειδή δεν χρειάζεται να παίρνει ο ίδιος πολλές αποφάσεις, αλλά έχει 

επίδραση και στην αύξηση της ευφυίας του agent. Η ευφυία του agent έχει 

επιρροή στον χρήστη με την έννοια ότι ο χρήστης μπορεί να δώσει τις 

απαιτήσεις του, τις ιδέες του και την περιοχή ενδιαφέροντος του και τότε ο 

agent μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά και να δράσει ανεξάρτητα για την 

επίτευξη του απαιτούμενου σκοπού.  

 

 Για να έχει αυτόνομη συμπεριφορά ένας agent πρέπει να έχει τον 

έλεγχο των πράξεων του και της εσωτερικής του κατάστασης καθώς και να 

είναι εφοδιασμένος με εκείνες τις πηγές και τις ικανότητες που απαιτούνται 
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για να μπορεί να δράσει προς εκπλήρωση των στόχων του. Αυτά 

περιλαμβάνουν για παράδειγμα την διαθεσιμότητα ενός ηλεκτρονικού 

δικτύου, την ικανότητα να 'ταξιδεύει' μέσα στο δίκτυο (βλέπε την ιδιότητα 

''δυνατότητα μετακίνησης") ή την ικανότητα να επικοινωνεί με άλλους 

agents (βλέπε την ιδιότητα "επικοινωνία"). Ο προσανατολισμένος σε 

συγκεκριμένο σκοπό, και σε μικρό βαθμό η ικανότητα εκμάθησης είναι 

επίσης απαιτήσεις μιας πραγματικά αυτόνομης συμπεριφοράς. Τα βήματα 

που ακολουθεί ένας agent πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με αυτά του 

χρήστη αν δεν έχει κάποιους στόχους τους οποίους πρέπει να εκπληρώσει. 

 

  Συνήθως, ο χρήστης καθορίζει τον βαθμό αυτονομίας του agent. 

Μπορεί κανείς να συναντήσει περιπτώσεις όπου ένας agent είναι ικανός να 

έχει μια πλήρως αυτόνομη συμπεριφορά παρόλο που ο χρήστης του δεν 

επιθυμεί κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα, πολλοί χρήστες δεν είναι διαθέσιμοι να 

εξουσιοδοτήσουν στον agent τους τη διαδικασία λήψης απόφασης, όταν οι 

αποφάσεις που πρόκειται να λάβει ο agent για λογαριασμό του χρήστη έχουν 

νομικές ή οικονομικές συνέπειες. Για παράδειγμα, ένας αγοραστής agent 

είναι πλήρως ικανός όχι μόνο να βρει το ζητούμενο αντικείμενο στην 

χαμηλότερη τιμή αλλά και να το αγοράσει αμέσως. Ωστόσο, ο χρήστης 

συνήθως προτιμά να λάβει την απόφαση για αγορά μόνος του και έτσι, 

καθοδηγεί τον agent να μην κάνει την αγορά χωρίς να ειδοποιήσει πρώτα 

αυτόν.  
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2.5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  (MOBILITY) [1] 

 

     Η δυνατότητα μεταφοράς εκφράζει την δυνατότητα ενός agent να 

κινείται μέσα σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας. Οι agents με 

δυνατότητα μεταφοράς είναι ικανοί να μεταφέρονται από έναν υπολογιστή 

ενός ηλεκτρονικού δικτύου σε άλλον. Αντίθετα, οι στατικοί agents είναι 

περιορισμένοι σε έναν μόνο υπολογιστή. Παρόλο που μπορούν να στέλνουν 

μηνύματα χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυο ή να επικοινωνούν με άλλους 

agents του δικτύου, δεν μπορούν να μεταφέρουν τον εαυτό τους μέσα σ' 

αυτό. Οι agents με δυνατότητα μεταφοράς έχουν πολλές απαιτήσεις από το 

περιβάλλον του δικτύου και προκαλούν ερωτήματα που αφορούν την 

ασφάλεια, το απόρρητο των δεδομένων και τη διαχείριση. Κάθε υπολογιστής 

του δικτύου θα πρέπει να μπορεί να πακετάρει agents και να τους στέλνει σε 

άλλους υπολογιστές και επιπλέον να λαμβάνει, να αξιολογεί και να εκτελεί 

agents. 

 

 Μόνο η δυνατότητα μεταφοράς κάνει εμφανή πολλά από τα 

πλεονεκτήματα των intelligent agents. Ελαττώνει το φόρτο του δικτύου για 

παράδειγμα, γιατί ένας mobile agent δεν χρειάζεται να συλλέγει την 

πληροφορία που χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του με το να 

στέλνει μηνύματα μέσω του δικτύου. Μπορεί αντίθετα να πάει στον 

υπολογιστή ή στους agents που έχουν την πληροφορία που χρειάζεται, το 

οποίο προκαλεί μόνο ένα φόρτο στο δίκτυο, και να εκτελέσει όλες τις 

ενέργειες τοπικά στον υπολογιστή που βρίσκεται. Παρόλο που μπορεί να 

συναντήσει κανείς μια τέτοια ασύγχρονη επικοινωνία χωρίς agents, η 

χρησιμοποίηση των intelligent agents υψώνει την επικοινωνία αυτή σε 

υψηλότερο επίπεδο. Ένας agent με την ευφυία του μπορεί να επωφεληθεί 

περισσότερο από τα πλεονεκτήματα της ασύγχρονης επικοινωνίας σε 

σύγκριση με τα παραδοσιακά λογισμικά προγράμματα ή τις αρχιτεκτονικές 

client-server. 
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 Ο εμπλουτισμός των mobile agents με το χαρακτηριστικό της 

αυτονομίας που περιγράφτηκε προηγουμένως δίνει ένα επιπλέον 

πλεονέκτημα. Αν ένας mobile agent δρα αυτόνομα, ο χρήστης του δεν είναι 

αναγκασμένος να διατηρεί τη σύνδεση του με το δίκτυο συνέχεια. Αντίθετα, 

μπορεί να δώσει στον agent μια εντολή για ενέργεια, να τον στείλει στο 

δίκτυο και τότε να διακόψει την σύνδεση του με το δίκτυο. Μόλις ο agent 

επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα αυτόματα τα αναφέρει στον χρήστη 

επαναφέροντας την σύνδεση που διακόπηκε ή περιμένει από τον χρήστη 

πότε θα επιλέξει να επαναφέρει τη σύνδεση με το δίκτυο. Αυτό επιτρέπει μια 

μείωση των εξόδων του χρήστη που αφορούν τη σύνδεση με το δίκτυο. 

Μόνο οι mobile agents επιτρέπουν σ' έναν agent να σταλθεί στο δίκτυο και 

στην συνέχεια να διακοπεί η σύνδεση με το δίκτυο. Επιπλέον, οι mobile 

agents μπορούν να πάνε σε συγκεκριμένα σημεία συνάντησης, γνωστά ως 

πρακτορεία (agencies), όπου μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους mobile 

agents με παρόμοια ενδιαφέροντα, και να αναπτύξουν συζητήσεις ή 

διαπραγματεύσεις μαζί τους. Ένα agency μπορεί επίσης να προσφέρει μια 

ποικιλία από υπηρεσίες και δεδομένα που μπορεί να ενδιαφέρουν τους 

σχετικούς agents. Έτσι, λειτουργεί ως τόπος αγοράς ή τόπος συζήτησης και 

επικοινωνίας για μια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Οι στατικοί 

agents μπορούν να αντιλαμβάνονται μια τέτοια δομή μόνο σε περιορισμένο 

βαθμό.   

 

 

2.6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (COMMUNICATION / 

COOPERATION) [1] 

 

     Ένας agent συχνά χρειάζεται την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

του για να εκ-πληρώσει τους σκοπούς του. Στο περιβάλλον ανήκουν οι 

χρήστες, οι άλλοι agents και οι διάφορες πηγές πληροφόρησης. Ως μέρος της 

αλληλεπίδρασης μπορούν να διαχωριστούν δύο ιδιότητες που η μία 

συμπληρώνει την άλλη: η επικοινωνία και η συνεργασία. Ένας agent μπορεί 

να χρησιμοποιήσει την ικανότητα επικοινωνίας για να έρθει σε επαφή με το 

περιβάλλον του. Μία γλώσσα επικοινωνίας των agents που προσφέρει ένα 
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στάνταρ πρωτόκολλο για την ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπει στους 

agents να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο agent εφοδιάζεται με έναν αριθμό 

από ερωτήματα, ορισμένα με ακρίβεια, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει 

για να επικοινωνήσει με άλλους agents, και από τους οποίους μπορεί επίσης 

να λάβει απαντήσεις ορισμένες με ακρίβεια. 

 

 Ο παραπάνω μηχανισμός επικοινωνίας είναι φυσικά επαρκής μόνο 

για απλά συστήματα επικοινωνίας και για την επικοινωνία μεταξύ agents και 

εξωτερικών πηγών. Δεν είναι επαρκής για έναν διάλογο μεταξύ agents που 

έχουν σαν σκοπό την εύρεση κοινής λύσης για την επίτευξη ενός έργου. Σε 

αυτή την περίπτωση μια πιο εκτεταμένη ιδιότητα, η συνεργασία, πρέπει να 

επεκτείνει την δυνατότητα επικοινωνίας. Η συνεργασία μερικών agents 

επιτρέπει την γρηγορότερη εύρεση καλύτερων λύσεων για πολύπλοκα 

προβλήματα τα οποία ξεπερνούν τις ικανότητες ενός μόνο agent. Κάθε agent 

επωφελείται από την συνεργασία γιατί οι στόχοι του επιτυγχάνονται σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα ή ακόμα μπορεί να επιτευχθούν ολοκληρωτικά 

από άλλους agents. Αυτοί οι agents που συνεργάζονται μεταξύ τους πρέπει 

να χρησιμοποιούν μια εμπλουτισμένη γλώσσα επικοινωνίας των agents γιατί 

δεν χρειάζονται μόνο μια απλή γλώσσα επικοινωνίας, αλλά πρέπει να έχουν 

την δυνατότητα ανταλλαγής στόχων, προτιμήσεων και γνώσης. 

 

 Για παράδειγμα, αν κάποιοι agents θέλουν να επιτύχουν τον ίδιο υπό-

στόχο, ένας agent που είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτό το έργο μπορεί 

να το λύσει για όλους τους agents. Μόλις το επιτύχει, μεταδίδει την 

νεοαποκτηθείσα γνώση του και στους άλλους agents. Έτσι, η δυνατότητα της 

συνεργασίας αυξάνει την ισχύ όλων των agents που έλαβαν μέρος, λύνει τις 

υπάρχοντες διαφωνίες, διορθώνει τις αντιφατικές πληροφορίες και επομένως 

βελτιώνει την ικανότητα ολόκληρου του συστήματος. Ένα θέμα που 

βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι ο βαθμός στον οποίο οι 

συνεργαζόμενοι agents εξαρτώνται από την κοινωνική συμπεριφορά των 

συσχετιζόμενων agents. Ένας agent πρέπει να γνωρίζει ότι είναι μέλος μιας 

ομάδας και η επιτυχία της ομάδας εξαρτάται και από την δική του 

συμπεριφορά. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε ένας agent δεν ενεργεί ως μέλος 

 32



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

μιας ομάδας, βάζει τους δικούς του στόχους στο προσκήνιο και μπορεί 

ακόμα και εσκεμμένα να προσπαθεί να εμποδίσει άλλους agents στην 

αναζήτηση των σκοπών τους, δίνοντας τους για παράδειγμα λανθασμένες 

πληροφορίες. Σε αυτή την περίπτωση περιορίζεται η χρησιμότητα των 

αποτελεσμάτων που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συνεργασίας.   

 

 

2.7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (CHARACTER) [1] 

 

     Είναι συχνά επιθυμητό ένας agent να παρουσιάζει μια εξωτερική 

συμπεριφορά με όσο το δυνατό ανθρώπινα γνωρίσματα. Για παράδειγμα, αν 

ένας agent παρουσιάζεται στους χρήστες σαν ιδεατός άνθρωπος, τότε πρέπει 

να έχει συγκεκριμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά για να ικανοποιεί αυτό το 

ρόλο. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός agent είναι η ειλικρίνεια, η 

εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία. Κανένας χρήστης δεν πρόκειται να 

εμπιστευτεί σ' έναν agent σημαντικά έργα, αν φοβάται ότι δεν θα του είναι 

έμπιστος και εσκεμμένα θα ακολουθήσει έναν άλλο στόχο που δεν έχει 

συμφωνηθεί ή θα δώσει εμπιστευτικές πληροφορίες σε κάποιον άλλο agent ή 

άνθρωπο. Επιπλέον, οι agents συχνά χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου 

απαιτούν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και απόλυτη αξιοπιστία. Τέτοιες 

περιοχές είναι η αεροναυτική, η βιομηχανία του διαστήματος, τα 

στρατιωτικά συστήματα και σε μικρότερο βαθμό τα ηλεκτρονικά εμπορικά 

κέντρα. Ένας χρήστης προτιμά να πραγματοποιεί σημαντικές ενέργειες 

μόνος του ή να χρησιμοποιεί παραδοσιακό λογισμικό αν ένας agent δεν έχει 

κερδίσει την εμπιστοσύνη του, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 

καταβάλει επιπλέον προσπάθεια μόνος του.   

 

 Είναι σημαντικό για τους agents που έχουν σε μεγάλο βαθμό 

αλληλεπίδραση με ανθρώπους να παρουσιάζουν συναισθηματικές 

καταστάσεις όπως είναι χαρά, λύπη, απογοήτευση. Επειδή  εύκολα μπορούν 

να συμβούν παρανοήσεις, ένας agent χωρίς συναίσθημα δεν μπορεί να 

αντιπροσωπεύσει ρεαλιστικά πολλές καταστάσεις και αποτελέσματα. Οι 

συναισθηματικές καταστάσεις παίζουν κεντρικό ρόλο ιδιαίτερα στην 
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περιοχή της διασκέδασης όπου οι agents συχνά παρουσιάζονται με την 

μορφή ενός ιδεατού (τριών διαστάσεων) προσώπου. Μόνο με την δική τους 

βοήθεια μπορεί η πραγματική ταυτότητα του άλλου παρτενέρ, δηλαδή του 

λογισμικού προγράμματος, να μείνει σε μεγάλο βαθμό κρυμμένη από τον 

ανθρώπινο παρτενέρ που επικοινωνεί μαζί τους.          

 

 [1] Αν συγκρίνει κανείς όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν με 

οποιονδήποτε υπάρχον agent, είναι φανερό ότι ελάχιστοι από τους agents 

που είναι διαθέσιμοι στις μέρες μας ή είναι υπό κατασκευή έχουν όλες αυτές 

τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν. Η θεωρητική και κατασκευαστική 

προσπάθεια που απαιτείται για την υλοποίηση τέτοιων 'τέλειων' agents  

ξεπερνά κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους. Ακόμα και η επιστημονική 

θεμελίωση είναι ακόμα ελλιπής ή στα υβριδικά της βήματα σε πολλές 

περιοχές. Συγκεκριμένα, η πρόσφατη ανάπτυξη για την δυνατότητα 

εκτέλεσης ευφυών ενεργειών και η ανάπτυξη των ανθρώπινων 

χαρακτηριστικών βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. 

 

[1] Ένας agent μπορεί να μην έχει όλες τις παραπάνω ιδιότητες για να 

χαρακτηριστεί intelligent agent αλλά μερικές από αυτές, καθώς όμως και την 

ίδια ιδεολογία στον σχεδιασμό και στους στόχους του με άλλους intelligent 

agents. Εξάλλου, σκοπός ύπαρξης κάθε intelligent agent είναι η προσφορά 

βοήθειας στον χρήστη έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες και 

επομένως, η αξία τους έγκειται στο βαθμό της βοήθειας που παρέχουν στον 

χρήστη. 
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3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 
Μετά τον ορισμό των intelligent software agents και τη συζήτηση για 

τα χαρακτηριστικά τους έπεται η ταξινόμηση τους. Μια χρήσιμη ταξινόμηση 

θα πρέπει να έχει ως στόχο την κατηγοριοποίηση των ήδη υπάρχον 

συστημάτων agent καθώς και μελλοντικών συστημάτων που αναπτύσσονται 

μ’ ένα στάνταρ σχήμα. Γενικά, έχουν προταθεί πολλοί τρόποι ταξινόμησης 

των intelligent agents, παρακάτω αναφέρονται μερικές προσεγγίσεις 

ταξινόμησης τους. Όλες οι ταξινομήσεις φαίνονται παραστατικά στην εικόνα 

2.3  
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Εικόνα 2.3 : Ταξινομήσεις των intelligent agents 
 

  

Ευφυία 
 Σε τρεις άξονες:   Δυνατότητα Μεταφοράς 

Πλήθος agents  
 

Reactive ή Reflex agents 
 Στρατηγικές Επεξεργασίας: Deliberative ή Goal-directed 

Collaborative 
Mobile 

 
       Interface agents 

 Λειτουργίες:        Information agents 
       Domain-specific 

   
      
Intelligent Utilities 

   Operation System agents      Interface agents 
Desktop ag. Application agents 
 

 End user:             
                   Μηχ. Αναζ.-WebRobots 
     Web Search agents      Metasearch Engine 
        Web Promotion Tools 
        Software Searchbots 
 

Internet Notification ag. 
  Internet ag. Notification agents WWW Monitoring ag. 
        Link Validation Progr. 
      
     Delivery agents Mirroring Programs 
        Off-line Browsers 
 
     Information Filtering  
 
        Announcement agents 
        Book agents 
     Service agents  Site ag.(avatars, MUDs) 

       Commercial agents 
       Chatterbots 
 
 

Collaboration agents 
Intranet ag. Process automation agents 

     Database agents 
    Mobile 
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3.1. ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ: ΕΥΦΥΪΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΛΗΘΟΣ AGENTS [1] 

 
Μια ιδανική ταξινόμηση θα πρέπει να βασίζεται και να χρησιμοποιεί 

τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Όλοι οι agents 

μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν πολυδιάστατο πίνακα που προκύπτει από 

τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο πίνακας έχει περιορισμένη πρακτική αξία για 

τον αναγνώστη επειδή δεν είναι εύκολα εφικτή μια αναπαράσταση του. Για 

αυτό το λόγο προτείνεται ένας περιορισμός σε τρία κριτήρια ταξινόμησης 

που θεωρούνται πιο σημαντικά. Αυτά χρησιμοποιούνται για να εμφανιστεί 

με ευκρίνεια η τοποθέτηση των intelligent agents σε χώρο τριών 

διαστάσεων. Τα τρία κριτήρια που επιλέχτηκαν είναι απολύτως επαρκή για 

την σύνταξη μιας χρήσιμης ταξινόμησης των υπαρχόντων και μελλοντικών 

agents. Επίσης, επιτρέπουν σε όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν 

να αντιπροσωπεύονται από ένα ή περισσότερα κριτήρια. Προσφέρουν το 

επιπλέον  πλεονέκτημα ότι όχι μόνο απλοί agents αλλά και ολοκληρωμένες 

εφαρμογές μπορούν να τοποθετηθούν σε ξεχωριστές περιοχές του 

διαγράμματος.  

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.4, τα συστήματα agent μπορούν να 

ταξινομηθούν σύμφωνα με τα τρία κριτήρια: ευφυία, δυνατότητα μεταφοράς 

και αριθμό agents. Τα δύο από αυτά κριτήρια, ευφυία και δυνατότητα 

μεταφοράς, έχουν ήδη συζητηθεί λεπτομερώς προηγουμένως. 
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Εικόνα 2.4 : Γράφημα ταξινόμησης συστημάτων agent 

 

 

Χάριν συντομίας και σαφήνειας, χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις 

απλός(simple) και πολύπλοκος(complex) agent για να περιγράψουν το βαθμό 

της ευφυΐας. Οι απλοί agents έχουν περιορισμένη ευφυΐα ενώ τα πολύπλοκα 

συστήματα έχουν να επιδείξουν μια υψηλά ευφυή συμπεριφορά. Όσον 

αφορά το κριτήριο ταξινόμησης της δυνατότητας μεταφοράς μπορούν να 

διαχωριστούν δύο τύποι mobile agents: τα mobile scripts και mobile objects. 

Τα mobile scripts στέλνονται σε κάποιο άλλο υπολογιστή προτού αρχίσει η 

διαδικασία εκτέλεσης τους. Αντίθετα, τα mobile objects μπορούν να 

αλλάζουν τη θέση οποιαδήποτε στιγμή ακόμα και την ώρα που εκτελούνται. 

Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι μόνο το πραγματικό αντικείμενο που 

μεταφέρεται αλλά και η τρέχουσα κατάσταση του και το περιβάλλον του 

συστήματος. Τα mobile objects έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις από τα 

συναφή συστήματα υπολογιστών.  
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Ο αριθμός των agents που σχετίζονται με το σύστημα αποτελούν το 

τρίτο κριτήριο ταξινόμησης. Γίνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ των 

μεμονωμένων(individual) agents και των συστημάτων πολλών agents (multi-

agent systems). Οι απλοί agents κινούνται σε ένα περιβάλλον που δεν 

περιέχει άλλους agents. Πιο σωστά δεν είναι ικανοί να επικοινωνήσουν με 

άλλους agents ακόμα και υπήρχαν αυτοί στο περιβάλλον τους. Οι απλοί 

agents επικοινωνούν μόνο με τον χρήστη τους και άλλες πηγές 

πληροφόρησης όπως βάσεις δεδομένων. Αντίθετα, τα συστήματα πολλών 

agents αποτελούνται από ένα αριθμό agents που επικοινωνούν ή ακόμα και 

συνεργάζονται μεταξύ τους. 

 

Όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν μπορούν να 

τοποθετηθούν στις τρεις διαστάσεις του γραφήματος: η δυνατότητα 

αντίδρασης, η δυνατότητα δράσης με πρωτοβουλία, η λογική, η εκμάθηση 

και η προσωπικότητα-χαρακτήρας είναι ιδιότητες που καθορίζουν την 

ευφυΐα ενός agent. Η επικοινωνία απαιτείται τόσο στους απλούς agents όσο 

και στα συστήματα πολλαπλών agents και έτσι μπορεί να ανατεθεί στην 

κατηγορία του αριθμού των agents. Η αυτόνομη συμπεριφορά επηρεάζει και 

την ευφυΐα και την δυνατότητα μεταφοράς ενός agent. Η λειτουργία ενός 

mobile agent είναι χρήσιμη μόνο αν διαθέτει κάποιο βαθμό αυτονομίας. Αν 

χρειάζεται να αναφέρεται στον χρήστη του πάντα πριν πάρει μια απόφαση 

και έτσι να επιστρέφει στον υπολογιστή του ή να στέλνει μηνύματα, τότε δεν 

έχει κανένα νόημα να φύγει από τον υπολογιστή του χρήστη του από την 

αρχή.  
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3.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ [3] 

 
Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης είναι σύμφωνα με την κύρια στρατηγική 

που ακολουθούν όσον αφορά την επεξεργασία. 

 

 

3.2.1. REACTIVE Η REFLEX AGENTS (ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΕΣ-

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ) 

 

Πρόκειται για απλούς agents οι οποίοι δεν έχουν εσωτερικά μοντέλα 

του κόσμου, αλλά αντιλαμβάνονται τον κόσμο τους και απαντούν με 

ενέργειες σε εξωτερικά ερεθίσματα. Όπως τα νευρωνικά δίκτυα, οι reactive 

agents επιδεικνύουν μια ''επείγουσα συμπεριφορά" που είναι το αποτέλεσμα 

της αλληλεπίδρασης αυτών των απλών agents. Όταν αλληλεπιδρούν οι 

reactive agents χρησιμοποιούν κατώτερου επιπέδου δεδομένα όχι υψηλού 

επιπέδου συμβολική γνώση. Μια από τις θεμελιώδους αρχές των reactive 

agents είναι ότι βασίζονται σε δεδομένα που ανιχνεύονται φυσικά και δεν 

λειτουργούν λαμβάνοντας υπόψη μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. 

Εφαρμογές τέτοιων agents περιορίζονται στα robots που χρησιμοποιούν 

αισθητήρες για να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον. 

 

 

3.2.2. DELIBERATIVE Η GOAL-DIRECTED AGENTS 

(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΙ Σ' ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ) 

 

Αυτοί είναι πιο πολύπλοκοι agents που έχουν εξειδικευμένη γνώση 

και ικανότητα κατάστρωσης σχεδίου που είναι απαραίτητα για να μπορούν 

να ακολουθούν μια σειρά από ενέργειες που έχουν σαν σκοπό την επίτευξη 

κάποιου συγκεκριμένου στόχου. Οι deliberative agents μπορούν να 

συνεργάζονται με άλλους agents για την επίτευξη του έργου τους και 

μπορούν να χρησιμοποιούν μερικές ή και όλες από τις τεχνικές λογικής της 

τεχνητής νοημοσύνης.  
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3.2.3. COLLABORATIVE AGENTS (ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ) 

 

Οι Collaborative Agents δουλεύουν μαζί σαν ομάδα για την επίλυση 

προβλημάτων. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι collaborative agents 

συνδυάζουν τις γνώσεις τους και την εξειδίκευση τους, ανταλλάσσουν 

πληροφορίες που αφορούν πεποιθήσεις, επιθυμίες, προθέσεις μπορούν 

ακόμα και να μοιράζονται την γνώση τους με σκοπό την επίλυση μεγάλων 

προβλημάτων τα οποία δε μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν agent 

μόνο. 

 

 

3.2.4. MOBILE AGENTS (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) 

 

Οι mobile agents, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μπορούν να 

κινούνται σε διάφορα υπολογιστικά συστήματα  μέσα σ' ένα δίκτυο 

κάνοντας εργασία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τους. Ένα πλεονέκτημα των 

mobile agents είναι η μείωση της επικοινωνίας μεταξύ του βασικού 

συστήματος και των απομακρυσμένων συστημάτων. Εφόσον επιτρέπεται 

στον agent να μεταφερθεί στο απομακρυσμένο σύστημα και να επεξεργαστεί 

τα δεδομένα τοπικά σε εκείνο το σύστημα, μια σειρά από νέες εφαρμογές 

γίνεται δυνατή.  Για παράδειγμα, οι mobile agents μπορούν να προσφέρουν 

έναν εύκολο τρόπο εξισορρόπησης φορτίου σε κατανεμημένα συστήματα.  
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3.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ [3] 

 
Μία τρίτη προσέγγιση είναι σύμφωνα με την λειτουργία την οποία 

πραγματοποιούν. 

 

 

3.3.1. INTERFACE AGENTS 

 

Oι Interface Agents εργάζονται ως προσωπικοί βοηθοί για να 

βοηθούν τον χρήση στην πραγματοποίηση καθηκόντων. Οι Interface agents 

συνήθως χρησιμοποιούν την εκμάθηση για να προσαρμοστούν στις 

συνήθειες της δουλειάς και στις προτιμήσεις του χρήστη. Η Patty Maes 

(1994) του MIT αναγνωρίζει τέσσερις τρόπους εκμάθησης που μπορεί να 

συμβούν. Κατά πρώτον ένας agent μπορεί να μάθει παρακολουθώντας στενά 

τον χρήστη, προσέχοντας τις ενέργειες του και μιμούμενος τον χρήστη. 

Δεύτερον, ένας agent μπορεί να προσφέρει συμβουλές ή να ενεργεί για 

λογαριασμό του χρήστη και μετά να μαθαίνει από το αποτέλεσμα που 

λαμβάνει από τον χρήστη όσον αφορά την ικανοποίηση του ή όχι. Τρίτον, 

ένας agent μπορεί να δέχεται σαφής οδηγίες από τον χρήστη για παράδειγμα 

αν γίνει αυτό, τότε κάνε εκείνο. Τέλος, με το να ζητά τις συμβουλές άλλων 

agents οπότε να μαθαίνει από την δική τους εμπειρία. 

 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι interface agents συνεργάζονται 

κυρίως με τον χρήστη και όχι με άλλους agents (εξαίρεση αποτελεί η 

ερώτηση για συμβουλές). Χρησιμοποιώντας διάφορους μηχανισμούς 

εκμάθησης, οι interface agents προσαρμόζουν στις απαιτήσεις του χρήστη το 

interface ενός συστήματος υπολογιστή ή μιας σειράς εφαρμογών σύμφωνα 

με την ιδιαιτερότητα του χρήστη και το προσωπικό του στυλ εργασίας. Αν οι 

interface agents μπορούν να συνεργάζονται και να μοιράζονται την γνώση 

τους για το πως να επιτύχουν ένα έργο, τότε όταν ένα άτομο από μια ομάδα 

εργασίας ανακαλύψει πως πρέπει να ενεργήσει για να πετύχει κάτι, αυτή η 

γνώση μεταφέρεται και στους άλλους χρήστες της ομάδας εργασίας μέσω 
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των δικών τους interface agents. Τότε το κέρδος όσον αφορά την 

παραγωγικότητα είναι μεγάλο.   

 

 

3.3.2. INFORMATION AGENTS 

 

Μερικοί information agents ψάχνουν στο Internet ή στο Web για 

πληροφορία που ενδιαφέρει τον χρήστη. Άλλοι φιλτράρουν ροές 

πληροφορίας που έρχονται μέσω της αλληλογραφίας ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και την εγγραφή σε newsgroups. Και οι δύο κατηγορίες 

εργάζονται με σκοπό να βοηθήσουν στο σημαντικό πρόβλημα της εύρεσης 

της σωστής πληροφορίας την σωστή στιγμή. Το ερώτημα δεν είναι που 

υπάρχει πολύ πληροφορία ή πολύ λίγη, αλλά να μπορεί να δει κανείς μόνο 

την σωστή πληροφορία. Βέβαια, ποια είναι η "σωστή" εξαρτάται από το 

αντικείμενο για το οποίο εργάζεται κανείς. 

 

Το πρόβλημα της ύπαρξης υπερβολικής πληροφορίας είναι από τους 

πρωταρχικούς παράγοντες της εμφάνισης των intelligent software agents ως 

εφαρμόσιμα εμπορικά προϊόντα. Είτε δρομολογώντας ιδιαίτερα σημαντικά 

μηνύματα e-mail, είτε κατασκευάζοντας μια προσωπική εφημερίδα 

(αποτελούμενη μόνο από άρθρα και διαφημίσεις που ενδιαφέρουν τον 

χρήστη), οι information agents υπόσχονται μια ανακούφιση από την 

υπερβολική ποσότητα δεδομένων την οποία συναντάμε καθημερινά. Γενικά, 

οι information agents μπορεί να είναι στατικοί, και έτσι να είναι 

τοποθετημένοι σε ένα σύστημα χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης και 

δείκτες του Web για την συλλογή πληροφορίας για τον χρήστη, ή να είναι 

κινητοί και να βγαίνουν έξω και να αναζητούν πληροφορία άμεσα. Με 

οποιονδήποτε τρόπο κι αν εργάζονται, ο σκοπός τους παραμένει ο ίδιος - η 

μεταφορά χρήσιμης πληροφορίας στον χρήστη.     
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3.3.3. DOMAIN- SPECIFIC AGENTS 

 

Oι Domain-specific agents μπορούν να κάνουν on-line αγορές, να 

κάνουν τις απαραίτητες διευθετήσεις για το κλείσιμο ενός ταξιδιού, να 

προτείνουν ένα καλό βιβλίο ή CD ή να βοηθούν στον χρονικό 

προγραμματισμό ενός συνεδρίου. Δηλαδή, οποιεσδήποτε από τις ιδιότητες 

ενός intelligent agent μπορούν να συνδυαστούν και να εφαρμοστούν σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο για την δημιουργία ενός νέου, συγκεκριμένης 

λειτουργίας intelligent agent. Ότι χρειάζεται είναι εργαλεία λογισμικού και 

υπολογιστική δομή για να μπορέσει να προστεθεί γνώση, λογική και 

ικανότητες εκμάθησης σε έναν agent που να αφορούν ένα συγκεκριμένο 

πεδίο, και κάποια ασφάλεια που είναι απαραίτητη για να μπορεί να θεωρηθεί 

έμπιστος ο agent.     
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3.4. Η END USER ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ AGENTS 

 
Σύμφωνα με αυτήν την ταξινόμηση οι agents χωρίζονται σε κάποιες 

βασικές κατηγορίες ανάλογα με το περιβάλλον για το οποίο είναι 

σχεδιασμένοι να λειτουργούν και σε περαιτέρω κατηγορίες ανάλογα με το 

έργο το οποίο εκτελούν. 

 

 

3.4.1. DESKTOP AGENTS [2] 

 

Οι Desktop agents βοηθούν στην εξασφάλιση ενός φιλικού 

περιβάλλοντος για τον χρήστη. Ένας Desktop agent "ζει" και "εργάζεται" σε 

έναν προσωπικό υπολογιστή ή σε ένα σταθμό εργασίας. Είναι συνήθως ένας 

software agent ο οποίος εκτελείται τοπικά υπό την προστασία ενός 

λειτουργικού συστήματος είτε Windows 95, 98, 2000, OS/2, MacOS, (σε 

προσωπικό υπολογιστή) είτε Windows NT, Unix, Linux... (σε σταθμό 

εργασίας). Σκοπός ενός desktop agent είναι να βελτιώσει την επικοινωνία 

του χρήστη με τις πολυσύνθετες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην 

καρδιά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μπορούμε να χωρίσουμε τους 

desktop agents σε δύο βασικές κατηγορίες, στους agents λειτουργικών 

συστημάτων (Operating System Agents) και στους agents εφαρμογών 

(Application Agents). 

 

 

3.4.1.1. Operating System Agents [2] 

 

Πρόκειται για agents που εκτελούν αυτόνομα εργασίες για 

λογαριασμό του χρήστη που φυσιολογικά θα απαιτούσαν την 

αλληλεπίδραση του χρήστη με το λειτουργικό σύστημα. Οι operating system 

agents αποτελούνται από τις έξυπνες βοηθητικές εφαρμογές (Intelligent 

Utilities) για το λειτουργικό σύστημα και τους interface agents για το φλοιό 

του λειτουργικού συστήματος που αναλύονται παρακάτω. 
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Ο παρακάτω πίνακας 2.1 δείχνει τα κύρια στοιχεία των operating 

system agents. 

 

Πίνακας 2.1 : Κύρια χαρακτηριστικά των Operating System Agents 

 

Στοιχείο  Περιγραφή 

Περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί Λειτουργικό Σύστημα 

Γενικές Ικανότητες Εγκατάσταση εφαρμογών, 

customization, συντήρηση, 

αυτοματοποίηση λειτουργιών, 

διαχείριση αρχείων, παροχή 

βοήθειας στον χρήστη   

Γνώση Λειτουργικού συστήματος, 

κελύφους GUI, δικτύου, 

χρήστη  

Ικανότητες επικοινωνίας GUI shell API, operation 

system API, user interface  

 

 

 

3.4.1.1.1. Intelligent Utilities [2] 

 

 Οι Intelligent Utilities αλληλεπιδρούν κυρίως με το λειτουργικό 

σύστημα για να διεκπεραιώσουν λειτουργίες εκ μέρους του χρήστη. Είναι 

ικανοί να παρακολουθούν γεγονότα στο επίπεδο του λειτουργικού 

συστήματος και να διεκπεραιώνουν λειτουργίες που αφορούν υπηρεσίες στο 

επίπεδο του λειτουργικού συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη. 

Για παράδειγμα, ένας agent συμπιεστής δίσκου μπορεί να σχεδιάζει 

καθημερινά την συμπίεση του δίσκου τα απογεύματα, μετά από μισή ώρα 

από τότε που ο χρήστης αφήσει το μηχάνημα του. Ένας τέτοιος agent είναι ο 

"System Agent" για Windows 95 όπου οι εργασίες του βασίζονται 

εξολοκλήρου στο χρόνο. 
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3.4.1.1.2. Interface agents [2] 

 

Οι Interface agents αλληλεπιδρούν με το φλοιό (GUI shell) του 

λειτουργικού συστήματος για να διεκπεραιώσουν λειτουργίες εκ μέρους του 

χρήστη. Αυτός ο τύπος agent όχι μόνο ξεκινά ενέργειες για λογαριασμό του 

χρήστη αλλά επιπλέον ολοκληρώνει μια ενέργεια που ξεκίνησε από τον 

χρήστη. Για παράδειγμα, ένας agent εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει τον 

χρήστη μέσω μιας σειράς ερωτήσεων για να καταλάβει τις προτιμήσεις του 

χρήστη και να εκτελέσει ενέργειες που αφορούν τις προδιαγραφές του 

δικτύου και του τοπικού μηχανήματος στο τέλος όλων των ερωτήσεων. Ένας 

interface agent δηλαδή παρατηρεί την συμπεριφορά του χρήστη στο φλοιό 

του λειτουργικού συστήματος, μαθαίνοντας τα επαναλαμβανόμενα patterns 

εργασίας του χρήστη και τα αυτοματοποιεί. Ένας τέτοιος agent είναι ο 

"Open Sesame" για MacOS ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί λειτουργίες που 

βασίζονται στο χρόνο αλλά και σε άλλα γεγονότα. Επίσης μπορεί να μάθει 

από την αλληλεπίδραση του χρήστη με το φλοιό του λειτουργικού 

συστήματος και να προτείνει ο ίδιος λύσεις στον χρήστη.  

 

 

3.4.1.2. Application agents [2] 

 

Πρόκειται για agents που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση του 

χρήστη με μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Μπορεί να βρίσκονται 

ενσωματωμένοι μέσα στην ίδια εφαρμογή ή μπορεί να δρουν αυτόνομα και 

να αλληλεπιδρούν με αυτή προς όφελος του χρήστη. Μια από τις πιο 

γνωστές εφαρμογές των application agents είναι οι Wizards που συλλέγει 

πληροφορίες-οδηγίες από τον χρήστη για μια συγκεκριμένη λειτουργία και 

μετά τις χρησιμοποιεί για να διεκπεραιώσει τη λειτουργία αυτή χωρίς 

περαιτέρω ανάμειξη του χρήστη.   
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Ο παρακάτω πίνακας 2.2 δείχνει τα κύρια στοιχεία των application 

agents. 

 

 Πίνακας 2.2 : Κύρια χαρακτηριστικά τωνApplication Agents 

 

Στοιχείο  Περιγραφή 

Περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί Εφαρμογή 

Γενικές Ικανότητες Customization, 

αυτοματοποίηση 

λειτουργιών, παροχή 

βοήθειας στον χρήστη   

Γνώση Εφαρμογής, λειτουργικού 

συστήματος,  χρήστη  

Ικανότητες επικοινωνίας Application API, GUI shell 

API  

 

 

 

3.4.2. INTERNET AGENTS [2] 

 

Η μεγάλη εξάπλωση του Web δημιούργησε το εξής παράδοξο, η 

πληροφορία που μπορεί να πάρει κανείς μέσω του Web είναι ατελείωτη 

αλλά θα πρέπει να ξοδέψει τον περισσότερο χρόνο του ψάχνοντας να βρει τι 

πραγματικά τον ενδιαφέρει μέσα στην πληθώρα αυτή των πληροφοριών. Οι 

intelligent agents υπόσχονται να απαλύνουν αυτό το πρόβλημα. Οι Internet 

agents βρίσκονται στους severs που αποθηκεύουν την on-line πληροφορία η 

οποία εκδίδεται από τους παροχής πληροφορίας και είναι προσπελάσιμοι 

από τους χρήστες με τρόπο αλληλεπιδραστικό χρησιμοποιώντας client 

browser software. Ένας Internet server στηρίζεται σε μια UNIX, Windows 

NT, MacOS, ή Linux πλατφόρμα με ένα πρόγραμμα του server που 

εξυπηρετεί πολλαπλές αιτήσεις που προέρχονται από τους Web browser 

clients μέσω Internet. Οι Internet agents είναι προγράμματα που επικάθονται 

σε αυτούς τους servers και προσπελαύνουν την εκδιδόμενη on-line 
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πληροφορία στο Internet για να εκτελούν εργασίες εκ μέρους των χρηστών 

χωρίς την άμεση αλληλεπίδραση του χρήστη. Οι Internet agents λειτουργούν 

ως μεσάζοντες πληροφορίας μεταξύ αυτών που παρέχουν πληροφορία (π.χ. 

Websites, Usenet newsgroups, on-line βάσεις δεδομένων, κτλ) και των 

καταναλωτών πληροφορίας (π.χ. χρήστες του Web, άλλοι agents). Σ’ αυτόν 

τον ηλεκτρονικά ενδιάμεσο ρόλο, οι Internet agents συνταιριάζουν την 

πληροφορία που χρειάζονται οι χρήστες του Web με τα χαρακτηριστικά της 

παρεχόμενης πληροφορίας, τον τύπο της πληροφορίας και το περιεχόμενο 

της.      

 

 Οι Internet agents μπορούν να χωριστούν στις εξής γενικές 

κατηγορίες: Web Search Agents, Notification Agents, Delivery Agents, 

Information Filtering Agents, Service Agents 

 

 

3.4.2.1. Web Search Agents [2] 

 

Σκοπός των Web Search Agents είναι η εύρεση πληροφορίας μέσα 

στον Παγκόσμιο Ιστό.  

 

Ο παρακάτω πίνακας 2.3 δείχνει τα κύρια στοιχεία των Web Search 

Agents. 
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Πίνακας 2.3 : Κύρια χαρακτηριστικά των Web Search Agents 

 

Στοιχείο  Περιγραφή 

Περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί Internet 

Γενικές Ικανότητες Εύρεση υπερκειμένου, ανάκτηση 

κειμένου και τοποθέτηση σε 

καταλόγο   

Γνώση Web, Usenet newsgroup, FTP, 

Gopher sites  

Ικανότητες επικοινωνίας HTTP, FTP, Gopher, θέτοντας 

ερωτήματα σε server  

 

 

 

3.4.2.1.1.Μηχανή Αναζήτησης (Search Engine) – Web Robots [4], [2], [7] 

 

Κάθε χρήστης του Ιστού γνωρίζει λίγο πολύ τι σημαίνει μηχανή 

αναζήτησης (search engine). Οι μηχανές αναζήτησης όπως οι Yahoo, Lycos, 

Alta Vista, WebCrawler κρατούν σε κατάλογο τις διευθύνσεις του Web με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών που ψάχνουν οποιεσδήποτε 

πληροφορίες. Η λειτουργία των μηχανών αναζήτησης είναι πολύ απλή. Κάθε 

μηχανή αναζήτησης περιέχει μία βάση δεδομένων με στοιχεία για τα 

περιεχόμενα κάποιων κόμβων στον Παγκόσμιο Ιστό. Τα στοιχεία αυτά είναι 

συνήθως τα παρακάτω: 

• Τα URLs των σελίδων που περιέχονται σε ένα κόμβο 

• Οι τίτλοι των σελίδων που περιέχονται σε ένα κόμβο 

• Η επικεφαλίδα της κάθε σελίδας 

• Μικρές περιγραφές των περιεχομένων του κόμβου 

• Αντιπροσωπευτικές λέξεις κλειδιά για κάθε σελίδα 

• Συνήθως οι πρώτες 100 με 200 λέξεις της κάθε σελίδας 
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• Μερικές ισχυρές μηχανές αναζήτησης διατηρούν στη βάση δεδομένων 

τους όλο το περιεχόμενο των σελίδων ενός κόμβου (χωρίς βέβαια τις 

εικόνες) 

 

Η βάση αυτή ενημερώνεται και εμπλουτίζεται καθημερινά, με τη 

συνδρομή των διαχειριστών των εγγεγραμμένων κόμβων και με τη χρήση 

των λεγόμενων web robots στα οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω.  

 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας χρήστης για να πάρει 

την πληροφορία που τον ενδιαφέρει δίνεται παραστατικά στη εικόνα 2.5. 

Αρχικά ο χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί με μια μηχανή αναζήτησης μέσω 

του φυλλομετρητή του. Έπειτα θα πρέπει να στείλει μία ή και περισσότερες 

λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν την πληροφορία που ψάχνει να βρει στην 

μηχανή αναζήτησης. Η μηχανή αυτή αναζητεί τις συγκεκριμένες λέξεις-

κλειδιά στη βάση δεδομένων της και επιστρέφει στο χρήστη τα 

αποτελέσματα, τα URLs δηλαδή των διευθύνσεων που περιέχουν αυτές τις 

λέξεις-κλειδιά. Επίσης, ταξινομούν τα αποτελέσματα τους (URLs σχετικών 

html σελίδων) με βάση τα κριτήρια αναζήτησης. Προτείνουν δηλαδή στο 

χρήστη τις html σελίδες που πιστεύουν ότι ανταποκρίνονται περισσότερο 

στην αναζήτηση του. Η θέση που κατέχει κάθε σελίδα ονομάζεται ranking.  

 

 

 

Εικόνα 2.5 : Λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης 

 

  

            Ερώτηση    Απάντηση 

Χρήστης                Web                     Μηχανή                Ταξινομημένα
                 Browser                     Αναζήτησης     Αποτελέσματα 
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 Γενικά, η ισχύς και η επιτυχία μιας μηχανής αναζήτησης κρίνεται 

συνήθως από δύο δείκτες. Τον δείκτη ακριβείας (precision) και τον δείκτη 

ανάκλησης (recall). 

 

• Ακρίβεια (precision): Τυπικά, ακρίβεια είναι ο λόγος του αριθμού των 

σελίδων που είναι σχετικές με την ερώτηση, προς τον συνολικό αριθμό 

των σελίδων που επέστρεψε η μηχανή. Ουσιαστικά, η ακρίβεια μιας 

μηχανής αναζήτησης είναι το ποσοστό των σελίδων που ενδιέφεραν 

πραγματικά τον χρήστη, σε σχέση με το σύνολο των σελίδων που 

επέστρεψε η μηχανή αναζήτησης. Ορισμένες μηχανές αναζήτησης, 

ανάλογα με τη μέθοδο που ακολουθούν για την αναζήτηση, έχουν 

μεγαλύτερη ακρίβεια επιστρέφοντας περιορισμένο αριθμό σελίδων σε 

αντίθεση με κάποιες άλλες, οι οποίες επιστρέφουν περισσότερες σελίδες 

αλλά έχουν πολύ μικρότερη ακρίβεια. 

 

• Ανάκληση (recall): Είναι η λόγος του συνολικού αριθμού σελίδων που 

επέστρεψε η μηχανή αναζήτησης, προς τον αριθμό όλων των σχετικών 

σελίδων στον Ιστό. Δηλαδή, η ανάκληση μετρά το ποσό της σχετικής 

πληροφορίας που επέστρεψες η μηχανή αναζήτησης. Η ανάκληση της 

μηχανής αναζήτησης συνδέεται άμεσα με την πληρότητα (coverage) της, 

εκφράζει δηλαδή το λόγο του αριθμού των εγγεγραμμένων html σελίδων 

της βάσης δεδομένων της μηχανής αναζήτησης προς τον αριθμό όλων 

των html σελίδων που βρίσκονται στον Ιστό.  

 

 Μια μηχανή αναζήτησης αυτή καθ' αυτή δεν αποτελεί Search Agent. 

Η λειτουργία της βασίζεται στα λεγόμενα Web Robots ή αλλιώς Spiders, 

Crawlers, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των agents και η μελέτη τους 

παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. 

 

 Spider ή Crawler λέγεται το πρόγραμμα που επισκέπτεται Web sites 

και διαβάζει τις σελίδες τους και άλλες πληροφορίες για να δημιουργήσει ή 

να ενημερώσει εγγραφές στον κατάλογο κάποιας μηχανής αναζήτησης. Τα 

Web Robots είναι αυτόνομοι agents που επικοινωνούν με τους Web servers 
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χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το πρωτόκολλο HTTP. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι για να "συρθεί" ένας Spider μέσα σ' ένα site. Για παράδειγμα, θα 

μπορούσε να ακολουθήσει τους συνδέσμους του υπερκειμένου της 

κεντρικής σελίδας και να συνεχίσει με τις επόμενες μέχρι να διαβάσει όλες 

τις διαθέσιμες σελίδες που περιέχει το site ή μέχρι να εκπληρωθεί ένας 

στόχος.  

 

Οι μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης στο WWW έχουν δικούς τους 

spiders. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε 

ολόκληρο το WWW, αλλά συνήθως κάνουν επιλεκτικές επισκέψεις σε 

κόμβους, οι οποίοι έχουν δηλωθεί ως "νέοι" ή "προσφάτως ανακαινισμένοι" 

από τους διαχειριστές τους. Η πληροφορία που εξάγουν από τις σελίδες που 

επισκέπτονται είναι συνήθως κάποια επιλεγμένα μέρη κειμένου όπως τίτλοι, 

επικεφαλίδες, περιγραφή του κειμένου, λέξεις-κλειδιά, περίληψη, η 

ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης, το μέγεθος του αρχείου. Αυτή η 

πληροφορία καταγράφεται στον κατάλογο μαζί με την ημερομηνία 

επίσκεψης της σελίδας από το robot. Παρόλη την χρησιμότητα των web 

robots ένα αρνητικό στοιχείο τους είναι οι υψηλές απαιτήσεις που έχουν σε 

ταχύτητα και σε εύρος δικτύου (bandwidth).   

 

Στην εικόνα 2.6 φαίνεται η αλληλεπίδραση των Search Engines με 

τον χρήστη, το WWW και τα Web Robots. Παρατηρούμε ότι μια μηχανή 

αναζήτησης αποτελείται από τρία μέρη: τον server ερωτημάτων, τη βάση 

δεδομένων και το Web Robot. Ο server ερωτημάτων είναι υπεύθυνος για 

την αλληλεπίδραση με τον χρήστη, δέχεται δηλαδή από αυτόν τις λέξεις-

κλειδιά με τη μορφή κάποιου ερωτήματος (query) και στέλνει πίσω τα 

αποτελέσματα. Στη βάση δεδομένων βρίσκονται αποθηκευμένες όλες οι 

πληροφορίες που ζητάει ο χρήστης, για το που βρίσκονται οι html σελίδες 

που τον ενδιαφέρουν. Τέλος, το Web Robot είναι υπεύθυνο για την 

ενημέρωση της βάσης δεδομένων και την αλληλεπίδραση με το WWW.  
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Εικόνα 2.6 : Λειτουργία των Web Robots 

 

 

               Web        Server  
Χρήστης                 Browser ή  Ερωτημάτων 
            Software 
           SearchBot  
            (Agent) 
 
 
 
              

       Βάση 
         Δεδομένων 

 

 

              WWW 

           

         Web Robot 

 

Μηχανή 

                         Αναζήτησης 

 

 

 

 

 

3.4.2.1.2. Metasearch Engine [4] 

 

Η διαφορά μιας Metasearch Engine από τις άλλες μηχανές 

αναζήτησης είναι ότι δεν έχουν δικές τους βάσεις δεδομένων αλλά 

χρησιμοποιούν τις άλλες search engines που υπάρχουν στο WWW. Όταν ο 

χρήστης κάνει ένα ερώτημα σε μια metasearch engine, αυτή στέλνει το 

ερώτημα σε μια σειρά από γνωστές και μεγάλες απλές μηχανές αναζήτησης. 

Στη συνέχεια συλλέγει τα αποτελέσματα από τις μηχανές αναζήτησης, τα 

αποθηκεύει με μια κοινή μορφή, συνήθως τα ταξινομεί και τα παρουσιάζει 

στον χρήστη. Όπως είναι φανερό, η metasearch engine είναι λίγο πιο αργή 
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από τις άλλες μηχανές αναζήτησης αλλά τα αποτελέσματα της έχουν 

συνήθως μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα. Προφανώς, η μετα-μηχανή 

αναζήτησης παρέχει περισσότερες πληροφορίες αφού συνεργάζεται με 

πολλές μηχανές αναζήτησης και επίσης, παρέχει έναν ενιαίο τρόπο σύνταξης 

των ερωτημάτων για τον χρήστη και έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να μάθει 

τις λεπτομέρειες χρήσης κάθε μηχανής αναζήτησης. Τέλος, η μετά-μηχανή 

αναζήτησης συνήθως συνδυάζει και κανονικοποιεί τα σκορ που δίνουν οι 

διάφορες μηχανές αναζήτησης για τα αποτελέσματα τους. Έτσι, ο χρήστης 

έχει μια ολοκληρωμένη άποψη της θέσης κάθε σελίδας συνολικά στο Web, 

και όχι μόνο στη βάση δεδομένων μιας μηχανής αναζήτησης.    

 

 

3.4.2.1.3. Web Promotion Tools [4] 

 

Τα εργαλεία προώθησης σελίδων στο Web (Web Promotion Tools) 

είναι προγράμματα τα οποία αναλαμβάνουν την αυτοματοποίηση της 

προώθησης ενός νέου site στις μηχανές αναζήτησης. Πρόκειται δηλαδή για 

εργαλεία διανομής εφαρμογών, που επιτρέπουν σε προγραμματιστές να 

καταχωρήσουν τις εφαρμογές που φτιάχνουν σ’ ένα μεγάλο αριθμό κέντρων 

διανομής λογισμικού στο Internet. Αυτά τα κέντρα διανομής είναι κάποια 

site που είναι αφιερωμένα στη διακίνηση λογισμικού. Τα πλεονεκτήματα 

των Web Promotion Tools είναι η αυτόματη καταχώρηση ενός site σε πολλές 

μηχανές αναζήτησης, η απλότητα στη χρήση και ο συνεχής έλεγχος και 

ενημέρωση του χρήστη για την πορεία του site του. 

 

 

3.4.2.1.4. Software SearchBots [4] 

 

Τα Software SearchBots είναι προγράμματα τα οποία αναλαμβάνουν 

την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας του Web Browser με την μηχανή 

αναζήτησης. Στην εικόνα 2.7 φαίνεται η σχέση ενός Software SearchBot με 

τις μηχανές αναζήτησης, τα Web Robots και το WWW. 
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 Η διαφορά ενός Web Browser με ένα SearchBot είναι ότι το 

SearchBot μπορεί να ρωτάει πολλές μηχανές αναζήτησης ταυτόχρονα. 

 

 

Εικόνα 2.7 : Σχέση των Software SearchBot με μηχανές αναζήτησης, Web 

Robots και το WWW 

 

 
Web       Web Robot   Μηχανή  
             Αναζήτησης 1 

  
 
 

Web       Web Robot         Μηχανή              SearchBot 
         Αναζήτησης 2 

 
 
 

Web       Web Robot   Μηχανή  
            Αναζήτησης 3 
 
 
 
 
 
Τα SearchBots είναι μικρά προγράμματα, που εγκαθίστανται και 

τρέχουν τοπικά, στον σκληρό δίσκο του χρήστη, έχουν δικό τους user 

interface και μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία 

με άλλες εφαρμογές (π.χ. μπορούν να συνεργαστούν με τον default Web 

Browser). Κάνουν παράλληλες αναζητήσεις (requests) σε διάφορες μηχανές 

αναζήτησης και εμφανίζουν τα αποτελέσματα συγκεντρωμένα και 

ταξινομημένα. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν σε σχέση με τον 

συμβατικό τρόπο αναζήτησης (πλοήγηση στο Website των μηχανών 

αναζήτησης) είναι η ταχύτητα και η απλότητα. Ένας νέος χρήστης μπορεί 

πιο εύκολα να διατυπώσει το ερώτημα του σε ένα SearchBot από το να 

ανοίξει τον Web Browser του, να συνδεθεί με τη σελίδα της κάθε μηχανής 

αναζήτησης και να προσπαθήσει να αναζητήσει από εκεί τα αποτελέσματα 

της. 
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3.4.2.2. Notification Agents [4], [2] 

 

Οι Notification Agents είναι προγράμματα που ειδοποιούν το χρήστη 

(ή άλλους agents) όταν συμβαίνουν περιστατικά τα οποία τον ενδιαφέρουν. 

Στηρίζουν συνεπώς τη λειτουργία τους στην ανάγκη ενός agent για 

αυξημένη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος του. Οι 

Notification Agents αλληλεπιδρούν συνήθως με άλλους agents ή απευθείας 

με τον χρήστη για να βοηθήσουν στην επίτευξη ενός συλλογικού στόχου. Ο 

στόχος αυτός μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε υπολογιστική 

λειτουργία: από τη δημιουργία ενός απλού backup, όταν το περιστατικό που 

συμβαίνει είναι ένας απλός χτύπος του ρολογιού του Η/Υ, στην on-line 

αγοροπωλησία μετοχών, όταν η τιμή τους φτάσει σε ένα συγκεκριμένο 

κατώτατο ή ανώτατο επίπεδο.   

 

Ο παρακάτω πίνακας 2.4 δείχνει τα κύρια στοιχεία των Notification 

Agents. 

 

Πίνακας 2.4 : Κύρια χαρακτηριστικά των Notification Agents 

 

Στοιχείο  Περιγραφή 

Περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί Internet 

Γενικές Ικανότητες Παρακολούθηση, αναγνώριση και 

επισήμανση των αλλαγών της 

πληροφορίας   

Γνώση Web  

Ικανότητες επικοινωνίας HTTP, Meta Tag, IDML 

 

 

Το Meta tag είναι μια δυνατότητα που δίνει η γλώσσα HTML για να 

ορίσει κανείς λέξεις κλειδιά και περιγραφές των σελίδων του μέσα στις ίδιες 

τις σελίδες αυτές. Η θέση τους βρίσκεται στην επικεφαλίδα της σελίδας. Το 

IDML είναι μια επέκταση της HTML που δίνει την δυνατότητα κυρίως στις 
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σελίδες που αναφέρονται σε αγοροπωλησίες μέσω του Web,  να ορίσουν στη 

θέση αυτή οι πωλητές την ταυτότητα τους, την περιγραφή του Web site τους 

και των προϊόντων που πωλούν χρησιμοποιώντας μια στάνταρ μορφή. 

 

Σ' αυτήν την κατηγορία agents μπορούν να συγκαταλεχθούν οι 

Internet Notification Agents, WWW Monitoring Agents και τα Link 

Validation Programs. 

 

 

3.4.2.2.1. Internet Notification Agents [4] 

 

Οι Internet Notification Agents είναι μικρά απλά προγράμματα 

υπεύθυνα για την προσαρμογή χρηστών ή άλλων agents σε περιστατικά τα 

οποία αφορούν την κοινότητα του Internet. Με τον όρο περιστατικά 

εννοείται απλά η αλλαγή των πληροφοριών μιας html σελίδας (η οποία 

ενδιαφέρει τον χρήστη) στο WWW. 

 

Μερικές σελίδες στο WWW δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να 

επιλέξει εάν θέλει να ειδοποιηθεί με e-mail σε περίπτωση που τα 

περιεχόμενα της σελίδας αυτής αλλάξουν. Ο χρήστης δίνει τον e-mail 

λογαριασμό του και μπαίνει σε μια λίστα με άλλους ενδιαφερόμενους 

χρήστες. Αν αλλάξουν τα περιεχόμενα της σελίδας αυτής, ο υπεύθυνος 

(webmaster) θα τρέξει έναν Notification Agent για να στείλει με e-mail ένα 

τυποποιημένο μήνυμα μαζικά στα μέλη της λίστας που θα τους πληροφορεί 

για την αλλαγή.  

 

 

 

 

 

3.4.2.2.2. WWW Monitoring Agents [4] 
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Οι WWW Monitoring Agents είναι προγράμματα που κάνουν 

ακριβώς την παραπάνω δουλειά για οποιαδήποτε html σελίδα. 

Επισκέπτονται δηλαδή συγκεκριμένες html σελίδες στο WWW και ελέγχουν 

αν έχουν αλλάξει τα περιεχόμενα τους. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν 

να τρέχουν τοπικά, από το Desktop ενός απλού χρήστη. Επειδή όμως κάτι 

τέτοιο θα σπαταλούσε τον πολύτιμο on-line χρόνο του σε συνεχείς ελέγχους 

html σελίδων, έχουν δημιουργηθεί sites που αναλαμβάνουν τη δουλειά αυτή 

εκ μέρους του. 

 

 

3.4.2.2.3. Link Validation Programs [4] 

 

Παρόμοια προγράμματα θεωρούνται και τα λεγόμενα Link 

Validation programs. Πρόκειται για εφαρμογές οι οποίες ελέγχουν μια ή και 

περισσότερες html σελίδες για "σπασμένα" links. Έτσι, μπορούν να 

διατρέξουν ένα ολόκληρο site και να μας ενημερώσουν για το ποια links δεν 

λειτουργούν πλέον σωστά, ποιες διευθύνσεις δηλαδή που υπάρχουν στο site 

που μελετάμε δεν στέλνουν σε έγκυρες html σελίδες (είτε γιατί αυτές δεν 

υπάρχουν πλέον, είτε γιατί το link δεν ήταν ποτέ έγκυρο). Τα Link 

Validation Programs χρησιμοποιούνται κυρίως από Web Administrators, για 

τον έλεγχο των html σελίδων τους και από μηχανές αναζήτησης, για να 

ενημερώνουν κατάλληλα τη βάση δεδομένων τους (σε περίπτωση που ένα 

site πάψει να υπάρχει). 

  

 

3.4.2.3. Delivery Agents [2], [4] 

 

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μέσος χρήστης του Internet είναι 

η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Αν υποθέσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος 

των χρηστών συνδέονται μέσω Dial-up σύνδεσης με ταχύτητες που φτάνουν 

δύσκολα τα 56 Kbps (Kbytes per second), καταλαβαίνουμε ότι η μετάδοση 

της πληροφορίας (ενός αρχείου ουσιαστικά) μπορεί να γίνει μια πολύ 

χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μεγάλα 
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αρχεία. Μια λύση για τo πρόβλημα αυτό προσπαθούν να δώσουν οι 

λεγόμενοι Delivery Agents. 

 

Ο παρακάτω πίνακας 2.5 δείχνει τα κύρια στοιχεία των Delivery 

Agents. 

 

Πίνακας 2.5 : Κύρια χαρακτηριστικά των Delivery Agents 

 

Στοιχείο  Περιγραφή 

Περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί Internet 

Γενικές Ικανότητες Πληροφορία   

Γνώση Web, νέων  

Ικανότητες επικοινωνίας HTTP, Meta Tag, Desktop OS 

 

 

 

3.4.2.3.1. Mirroring Programs [4] 

 

Πολλές φορές συναντάμε στο Internet τον όρο Site Mirror (mirror = 

καθρέφτης). Αυτό δηλώνει ότι τα περιεχόμενα ενός site "καθρεφτίζονται" σε 

ένα άλλο. Για παράδειγμα, τα περιεχόμενα του site του Μακεδονικού 

Πρακτορείου Ειδήσεων (www.mpa.gr) μπορεί να τα βρει κανείς και σε έναν 

κόμβο στην Αμερική, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους ομογενείς που θέλουν 

να διαβάσουν την Ελληνική ειδησεογραφία. Οι ομογενείς στην Αμερική 

μπορούν να έχουν πρόσβαση και στο κεντρικό site του Μακεδονικού 

Πρακτορείου Ειδήσεων (το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα), αλλά η ταχύτητα 

πρόσβασης τους σ' αυτό θα είναι μικρότερη απ' αυτή που θα έχουν αν 

επισκεφθούν το Site Mirror. 

Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η Ελληνική ειδησεογραφία και 

προφανώς και το site του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανανεώνεται 

καθημερινά, θα διαπιστώσουμε πόσο απαραίτητη είναι η χρήση ενός 

Mirroring Program. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει ως στόχο την καθημερινή 

αντιγραφή του site του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων στο Site 
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Mirror της Αμερικής. Θα πρέπει να τρέχει μια φορά την ημέρα και να έχει 

ρουτίνες παρόμοιες με αυτές των Web Robots ή Spiders για να καταλαβαίνει 

τη δομή του site και να αντιγράφει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε 

αυτό. 

 

 

3.4.2.3.2. Off-Line Web Browsers [4] 

 

Οι Off-line Web Browsers μοιάζουν πολύ με τα Mirroring Programs 

με την διαφορά ότι έχουν ως στόχο την αντιγραφή ολόκληρων κόμβων (ή 

μέρους τους) τοπικά, στο σκληρό δίσκο του χρήστη και όχι σε άλλον κόμβο 

του Internet. Έτσι μπορεί ο χρήστης να επισκεφτεί έναν κόμβο που τον 

ενδιαφέρει off-line (χωρίς να είναι συνδεδεμένος) αργότερα. 

 

Οι ρουτίνες που χρησιμοποιεί ένας Off-line Browser είναι παρόμοιες 

με αυτές ενός Mirroring Program ή ενός Spider. Βασίζονται δηλαδή στο 

φιλτράρισμα των html σελίδων. Ο χρήστης δίνει συνήθως την κεντρική 

σελίδα ενός Web site. Το πρόγραμμα την διαβάζει, την αντιγράφει στο 

σκληρό δίσκο και βρίσκει τα links τα οποία υπάρχουν στη σελίδα αυτή. 

Μετά διαβάζει ένα-ένα τα links, τα αντιγράφει και βρίσκει τα δικά τους links 

κ.ο.κ. Η λειτουργία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαντληθούν όλες οι 

σελίδες του Web site ή να εκπληρωθεί ένας άλλος στόχος του 

προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.4. Information Filtering Agents [2] 

 

Information filtering agents ονομάζονται τα προγράμματα που 

αναλαμβάνουν να φιλτράρουν από μια ή πολλαπλές βάσεις δεδομένων, τις 
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πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον συγκεκριμένο χρήστη. Πολλές φορές 

θεωρούνται ως Information Filtering Agents και οι εφαρμογές εκείνες που 

διαλέγουν τις πληροφορίες τους από ένα ευρύτερο δίκτυο πληροφοριών, με 

βάση κάποιου είδους ταξινόμηση. Γενικά, οι Information Filtering Agents 

συλλέγουν πληροφορία από διάφορες πηγές (π.χ. Web σελίδες, τροφοδότες 

νέων κλπ), την φιλτράρουν σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του 

χρήστη, και παρουσιάζουν την φιλτραρισμένη αυτή πληροφορία στον 

χρήστη συνήθως σαν μια ανανεώσιμη σελίδα Web ή σαν ένα ηλεκτρονικό 

μήνυμα email. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι agents σήμερα κυρίως εφαρμογές 

που εξυπηρετούν ως προσωπικές εφημερίδες, εφαρμογές που παρουσιάζουν 

τον καιρό και εφαρμογές πληροφόρησης των τιμών των χρηματιστηριακών 

μετοχών.   

 

Ο παρακάτω πίνακας 2.6 δείχνει τα κύρια στοιχεία των Information 

Filtering Agents. 

 

Πίνακας 2.6 : Κύρια χαρακτηριστικά των Information Filtering Agents 

 

Στοιχείο  Περιγραφή 

Περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί Internet 

Γενικές Ικανότητες Συλλογή πληροφορίας, 

φιλτράρισμα και παρουσίαση   

Γνώση Web, νέων  

Ικανότητες επικοινωνίας HTTP, HTML, πρωτόκολλα 

τοποθέτησης δεικτών 

 

 

 

3.4.2.5. Service Agents [4], [2], [5], [7] 

 

Υπάρχει μια πληθώρα από agents στο Internet οι οποίοι προσφέρουν 

ειδικές υπηρεσίες στους χρήστες. Μερικοί από αυτούς είναι οι 

Announcement agents  που ειδοποιούν τους χρήστες για σημαντικά 
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γεγονότα όπως κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, οι book agents που  

ειδοποιούν τους χρήστες για κάποια νέα βιβλία του ενδιαφέροντος των, οι 

site agents όπως οι avatars και οι MUD (Multi-user Dimension ή όπως είναι 

πιο γνωστοί Multi-user Dungeon - ένα περιβάλλον όπου πολλοί χρήστες 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους) που είναι agents που 

λειτουργούν σαν νοητοί οικοδεσπότες στους επισκέπτες του Web site, και 

πολλοί άλλοι agents που προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες.   

 

Η πληθώρα των service agents μπορεί να χωριστεί γενικά στις 

παρακάτω κατηγορίες με βάση την εσωτερική τους αρχιτεκτονική: 

• Agents που εκτελούν έξυπνες ερωτήσεις σε βάσεις και ειδοποιούν τους 

χρήστες. 

• Agents που χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο παράλληλης αναζήτησης για 

να θέτουν ερωτήσεις σε πηγές του Web και να συνενώνουν τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης για λογαριασμό του χρήστη. 

• Agents που χρησιμοποιούν συνεργατικό φιλτράρισμα για την εύρεση μιας 

"όμοιας ιδεολογικά" ομάδας με τον χρήστη για πιθανές προτάσεις.  

• Agents που χρησιμοποιούν τεχνικές φυσικής γλώσσας για να εμπλέκονται 

σε συζητήσεις με τους χρήστες. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Commercial Agents που σχετίζονται 

με την αγοροπωλησία προϊόντων μέσω Internet. Ο τομέας του ηλεκτρονικού 

εμπορίου θεωρείται από τους ραγδαία ανερχόμενους τομείς μια και η 

ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ευνοήσει τη δημιουργία on-line 

καταστημάτων. Την πιο διαδεδομένη μορφή των Commercial Agents 

αποτελούν οι λεγόμενοι Shopping Agents. Πρόκειται για εφαρμογές 

διαθέσιμες στο Internet, οι οποίες αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα σε on-

line καταστήματα, συγκρίνουν τις τιμές τους και προτείνουν την πιο 

συμφέρουσα πηγή αγοράς. Ο χρήστης επιλέγει αρχικά την κατηγορία του 

προϊόντος που θέλει να αγοράσει. Οι κατηγορίες αυτές μπορεί να σχετίζονται 

με βιβλία ή μουσικά CD, περιοδικά και εφημερίδες, λουλούδια, μικρά δώρα, 

λογισμικό και hardware Η/Υ, εισιτήρια αεροπορικών εταιριών, ξενοδοχεία, 

ακόμη και απλά καθημερινά ψώνια από supermarket. 
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 Οι Shopping Agents καλύπτουν όπως φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος 

του ηλεκτρονικού εμπορίου και όσο αυτό αναπτύσσεται, θα βλέπουμε 

θεαματικές και ολοκληρωμένες εφαρμογές στη διάθεση του ηλεκτρονικού 

καταναλωτή. Μάλιστα, στην προσπάθεια βελτίωσης των δυνατοτήτων των 

Shopping Agents, συναντάμε ήδη εφαρμογές που δεν ασχολούνται 

αποκλειστικά με την τιμή ενός προϊόντος (Price Agents), αλλά 

επεξεργάζονται και άλλες παραμέτρους, όπως η απόσταση του ηλεκτρονικού 

καταστήματος από το σπίτι του χρήστη, ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης 

των προϊόντων κλπ. 

 

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή που αφορά Collaboration Agents 

είναι αυτή του Media Lab του MIT η λεγόμενη Firefly. Πρόκειται για μια 

κοινωνία στο Internet, στην οποία κάθε μέλος μπορεί να περιηγηθεί ανάμεσα 

σε τίτλους μουσικών CD και ταινιών, να συνομιλήσει με κάποιο άλλο μέλος, 

να παραγγείλει δίσκους και CD, και γενικά να ενημερωθεί για αρκετούς 

τομείς που αφορούν τη ψυχαγωγία του. Το πρόγραμμα αυτό ανέλυε 

καθημερινά τις προτιμήσεις των μελών του πάνω στη μουσική και τον 

κινηματογράφο, βασισμένο σε προηγούμενες προτιμήσεις ή προτιμήσεις 

"ομοίων ιδεολογικά" μελών ή ομάδων. 

 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα Chatterbots. Τα 

Chatterbots είναι προγράμματα που μπορούν να μιλήσουν στη "φυσική 

γλώσσα του χρήστη", δηλαδή συνήθως στα Αγγλικά. Μέχρι τώρα κανένα 

Chatterbot δεν έχει περάσει το γνωστό τεστ του Turing, δηλαδή κανένα 

Chatterbot δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σκέφτεται. Αυτό που μπορούν να 

κάνουν είναι να διαβάζουν την ερώτηση που τους κάνει ο χρήστης και να 

προσπαθούν να βρουν μέσα σ' αυτή γνωστές λέξεις. Αν εντοπίσουν μια 

γνωστή λέξη, του δίνουν μια προεπιλεγμένη απάντηση. Αν πεις σ' ένα 

Chatterbot "Hallo", και αυτό γνωρίζει την συγκεκριμένη λέξη, θα σου 

απαντήσει ανάλογα (π.χ. Hallo). 
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3.4.3 INTRANET AGENTS [2] 

 

Με τον όρο Intranet εννοούμε ένα εσωτερικό εταιρικό δίκτυο που 

βασίζεται στην τεχνολογία του Internet. Τυπικά, ένα intranet μπορεί να 

προσπελαστεί από τους εργαζόμενους του οργανισμού καθώς και από 

εξωτερικούς πελάτες και προμηθευτές και μερικές από τις λειτουργίες του 

είναι η δημιουργία ενός αποδοτικού εσωτερικού μέσου επικοινωνίας για την 

δημοσίευση της πληροφορίας της εταιρείας, η αυτοματοποίηση της 

αγοροπωλησίας κτλ.  

 

Ένας intranet agent είναι ένας software agent που βρίσκεται σε έναν 

εταιρικό HTTP server. Αυτοί οι agents βοηθούν στην διαχείριση των 

διαδικασιών της επιχείρησης για λογαριασμών των υπαλλήλων, των πελατών 

και των προμηθευτών της εταιρείας. Ένα μοντέλο agent ταιριάζει σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον μια και μία διαδικασία της επιχείρησης μπορεί να 

θεωρηθεί σαν μια συλλογή από αυτόνομους agents που μπορούν να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε αλληλοεξαρτώμενες εργασίες, όπως 

σημειώνεται από τον Jennings. 

 

Κάθε γενική κατηγορία των Internet agents που αναφέρθηκε 

προηγουμένως όπως Web search, information filtering, delivery agents, έχει 

εφαρμογή και σε ένα εταιρικό intranet. Οι intranet agents περιλαμβάνουν και 

τις εξής παρακάτω κατηγορίες: collaboration agents (συνεργατικοί agents), 

process automation agents (agents αυτοματοποίησης διαδικασίας), database 

agents (agents βάσεων δεδομένων), mobile agents (agents με δυνατότητα 

μεταφοράς). 

 

 

3.4.3.1. Collaboration Agents ( Συνεργατικοί Agents) [2] 

 

Ένα collaboration software (συνεργατικό λογισμικό) είναι μια  

εφαρμογή που τρέχει πάνω σε ένα δίκτυο και επιτρέπει σε μια ομάδα να 

εργάζεται μαζί μοιραζόμενη την πληροφορία. 
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 Ένας collaborative agent είναι ένα συστατικό λογισμικού που 

επιφέρει την λειτουργικότητα του agent σε ένα συνεργατικό λογισμικό 

δίνοντας έμφαση στην διαμοίραση της πληροφορίας από μια ομάδα 

χρηστών. Αυτή η λειτουργικότητα επιτρέπει στον χρήστη τη δημιουργία 

agents συγκεκριμένου σκοπού-εργασίας για την εκτέλεση μιας σειράς 

ενεργειών σε απάντηση της πυροδότησης ενός συμβάντος μέσα στο 

περιβάλλον του συνεργατικού λογισμικού. Μερικές από τις απλές εργασίες 

είναι η εκτέλεση ενός script σύμφωνα με ένα πλάνο που βασίζεται στον 

χρόνο ή η αποθήκευση και η επανεκτέλεση κάποιων ερωτήσεων που κάνουν 

αναζήτηση σε groupware βάσεις. 

     

 

3.4.3.2. Process automation agents (Agents αυτοματοποίησης 

διαδικασίας) [2] 

 

 Αυτοί οι agents αυτοματοποιούν την ροή εργασίας στις εφαρμογές 

της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα τα συστήματα που διαχειρίζονται τα 

ερωτήματα των πελατών για πληροφορία. Οι process automation agents 

προσφέρουν μια κατανεμημένη δομή όπου κάθε agent αντιπροσωπεύει μια 

ξεχωριστή επιχειρησιακή εργασία με δυνατότητες τοπικής παρακολούθησης. 

Τυπικά, έχουν επιπλέον την δυνατότητα της διαχείρισης των πόρων κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας και την ικανότητα της δυναμικής 

διαπραγμάτευσης μεταξύ πολλαπλών agents με σκοπό την επίλυση έκτατων 

περιπτώσεων. 

 

 

3.4.3.3. Database agents (Agents βάσεων δεδομένων) [2] 

 

 Αυτοί οι agents ενεργούν ως front ends σε βάσεις δεδομένων μιας 

εταιρείας, όπως για παράδειγμα μπορούν να ειδοποιήσουν τους υπαλλήλους 

για αλλαγή της πληροφορίας.  Κάποιες άλλες δυνατότητες τους είναι το 

τρέξιμο προσχεδιασμένων αναλύσεων βάσεων δεδομένων αυτόματα, για 
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παράδειγμα το τρέξιμο μιας αναφοράς πωλήσεων ανά περιοχή στο τέλος 

κάθε μήνα, ή η αναφορά κάποιας εξαίρεσης με σκοπό την ανάλογη 

αντιμετώπιση, όπως για παράδειγμα η ειδοποίηση του διαχειριστή των 

πωλήσεων για τις μηνιαίες πωλήσεις μιας συγκεκριμένης περιοχής που 

διαφέρουν σημαντικά από τις μέσες πωλήσεις όλων των περιοχών. 

 

 Οι intelligent agents λειτουργούν στις εφαρμογές συστημάτων λήψης 

απόφασης ως συστήματα μεταφοράς δεδομένων. Αυτοί οι agents 

προσφέρουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης των επαναλαμβανόμενων 

εργασιών που αφορούν την ανάλυση δεδομένων και των ειδοποιήσεων που 

βασίζονται σε συμβάντα. 

 

 

3.4.3.4. Mobile agents (Agents με δυνατότητα μεταφοράς) [2] 

 

Έχει γίνει αναφορά παραπάνω για τους mobile agents γενικά. Οι 

mobile agents που λειτουργούν σε ένα intranet μεταφέρονται μέσα στο 

ιδιωτικό δίκτυο για την εκτέλεση καθηκόντων για λογαριασμό των χρηστών.  
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4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

AGENT 
 

4.1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ [1] 

 

 Ακόμη και κατά την διάρκεια του ορισμού των ευφυή agents έγινε 

φανερή η επιρροή διαφόρων πεδίων έρευνας στην ανάπτυξη ενός agent. Η 

εικόνα 2.8 δίνει έμφαση σε αυτό το γεγονός συγκρίνοντας τις περιοχές 

επιρροής με τα χαρακτηριστικά ενός agent. 

 

 

 Εικόνα 2.8 : Περιοχές επιρροής 
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 Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς ότι σχεδόν κάθε ιδιότητα 

σχετίζεται με διαφορετικό επιστημονικό πεδίο. Η δυνατότητα αντίδρασης, η 

δυνατότητα δράσης με πρωτοβουλία και η εκμάθηση είναι κλασικές 

θεματικές περιοχές έρευνας της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τα αποτελέσματα 

της θεωρίας ελέγχου παίζουν σημαντικό ρόλο στην δυνατότητα αντίδρασης. 

Η κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη αφορά κυρίως θέματα επικοινωνίας και 

συνεργασίας σε συστήματα πολλαπλών agent (multi-agent). Η ανάπτυξη της 

θεματικής περιοχής του κατανεμημένου δικτύου και των συστημάτων 

επικοινωνίας προσφέρει τις απαραίτητες βάσεις στη δυνατότητα μεταφοράς 

και επικοινωνίας ενός agent. Οι αρχές της θεωρίας αποφάσεων επιτρέπουν σ’ 

έναν agent να δρα αυτόνομα, γιατί του προσφέρουν τη δυνατότητα να 

παίρνει ανεξάρτητες αποφάσεις. Η ψυχολογία σχετίζεται με τον χαρακτήρα 

του agent και επίσης σε μικρότερο βαθμό με τη δυνατότητα αντίδρασης του. 

 

  Οι πιο σημαντικές θεματικές περιοχές  επιρροής είναι η κλασική 

τεχνητή νοημοσύνη, η κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα ή 

συστήματα επικοινωνίας.  

 

 

Τεχνητή Νοημοσύνη 

 

 Η Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI) σχετίζεται με την 

έρευνα των ιδεών που επιτρέπουν στους υπολογιστές να συμπεριφέρονται με 

ένα ευφυή τρόπο. Έτσι, τα αποτελέσματα της κλασικής τεχνητής 

νοημοσύνης φυσικά και αφορούν την ανάπτυξη των ευφυών software agents, 

γιατί όπως έχει προαναφερθεί αυτοί πρέπει να επιδεικνύουν μια ευφυή 

συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη αφορά θέματα όπως η 

αναπαράσταση και κατανόηση της γνώσης, παραδείγματα επίλυσης 

προβλημάτων, απόδειξη θεωρημάτων και λογικής, ανάλυση λόγου και 

εικόνας ή ανάπτυξη αλγορίθμων εκμάθησης.    
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Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη 

 

 Η Κατανεμημένη Τεχνητή νοημοσύνη (Distributed Artificial 

Intelligence -DAI) προσπαθεί να εξουδετερώσει τις ατέλειες της κλασικής 

τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την ανάπτυξη των intelligent agents. 

Σχετίζεται με την ανάπτυξη κατανεμημένων, αλληλεπιδρόν συστημάτων και 

με σχετικά θέματα. Έτσι, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη οργανωτικών 

δομών, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, και μηχανισμούς συνεργασίας 

και συντονισμού κατανεμημένων μονάδων επίλυσης προβλημάτων που 

βασίζονται στη γνώση. Σε αναλογία με την ανθρώπινη διαδικασία επίλυσης 

προβλήματος, η κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί ομάδες από 

ειδικούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργική συνεργασία για την 

επίλυση προβλημάτων τα οποία λόγω της πολυπλοκότητας τους ξεπερνούν 

τις δυνατότητες κάθε μεμονωμένου μέλους της ομάδας. 

 

 

Δίκτυα και συστήματα επικοινωνίας 

 

 Σε συνδυασμό με την γνώση της Τεχνητής νοημοσύνης / 

Κατανεμημένης Τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη της περιοχής των 

δικτύων και των συστημάτων επικοινωνίας παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο 

στον σχεδιασμό των intelligent agents. Σχεδόν κάθε agent ή κάθε σύστημα 

πολλαπλών agents εξαρτάται από την ύπαρξη μιας λειτουργικής δομής 

δικτύου για την επίτευξη των στόχων του. Για παράδειγμα, αν ένας agent 

χρειάζεται μια συγκεκριμένη πληροφορία που δεν την έχει ο ίδιος ούτε 

υπάρχει διαθέσιμη στο σύστημα του υπολογιστή του μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας για να προσπελάσει 

απομακρυσμένες πηγές πληροφόρησης. Επίσης, η επικοινωνία με άλλους 

agents γίνεται με την χρησιμοποίηση δικτύου, γιατί τα συστήματα 

πολλαπλών agents είναι συνήθως κατανεμημένα συστήματα των οποίων τα 

μεμονωμένα συστατικά, agents, είναι ενεργοί σε διαφορετικούς υπολογιστές. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε ένας mobile agent χρησιμοποιεί το διαθέσιμο 

 70



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

δίκτυο επικοινωνίας για να μεταφέρει τον εαυτό του σε διάφορα σημεία 

μέσα στο δίκτυο. 

 

 

 

4.2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ AGENTS 

 

 

[1] Γλώσσα agent είναι η γλώσσα προγραμματισμού ή ανάπτυξης 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρακτική υλοποίηση ενός ευφυή 

software agent. Η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας έχει μεγάλη επιρροή 

στην αρχιτεκτονική του agent που θα παραχθεί. Όλες οι γλώσσες 

προγραμματισμού δεν προσφέρουν την απαραίτητη λειτουργικότητα που 

επιτρέπει την ικανή υλοποίηση των ευφυών agents.  

 

 [1] Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια 

αντικειμενοστραφής γλώσσας προγραμματισμού για τους agents είναι 

• η αντικειμενοστραφικότητα (object-orientedness) μια και οι agents είναι 

αντικείμενα 

• η ανεξαρτησία πλατφόρμας αφού οι agents χρησιμοποιούνται μέσα σε 

ποικίλα υλικά και λογισμικά περιβάλλοντα 

• η δυνατότητα επικοινωνίας: η γλώσσα του agent θα πρέπει να παρέχει 

συμβόλαια που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της 

επικοινωνίας 

• η ασφάλεια μια και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον πρακτικό 

σχεδιασμό συστημάτων agents 

• η διαχείριση κώδικα μια και πολλές εφαρμογές απαιτούν την διαχείριση 

του προγραμματιστικού κώδικα του agent σε πραγματικό χρόνο 

 

 [1] Μαζί με τις παραπάνω βασικές απαιτήσεις, μια γλώσσα agent έχει 

επιπλέον και άλλες επιθυμητές ιδιότητες όπως δυνατότητα αντίδρασης, 

πολυδιεργασία, συνεχής αποθήκευση δεδομένων και δυνατότητα επέκτασης. 

Οι γλώσσες που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις και με τις οποίες 
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είναι σχεδιασμένοι οι περισσότεροι agents είναι οι Java, Telescript, Tcl και 

τώρα τελευταία και η VBScript. 

 

 

4.2.1. JAVA [1] 

 

Η Java έγινε δημοφιλής εξαιτίας της χρησιμοποίησης της στο Internet 

που είναι επίσης μια περιοχή συνεχώς αυξανόμενης σημασίας για τους 

agents. Η γλώσσα προγραμματισμού Java, που αναπτύχθηκε από την SUN 

Microsystems, βασίζεται σε δύο αρχές που φαίνονται να ταιριάζουν 

ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των ευφυών agents: η αρχή που βασίζεται στο 

δίκτυο και η ανάπτυξη μιας γλώσσας που είναι ανεξάρτητης πλατφόρμας. Η 

αρχιτεκτονική που φαίνεται στην εικόνα 2.9 δείχνει ότι και τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά επιτυγχάνονται. 

 

Εικόνα 2.9 : Η βασική αρχή της Java 

 

 Αυτό που διαφοροποιεί την Java από τις άλλες κοινές γλώσσες 

προγραμματισμού είναι το γεγονός ότι ο compiler της δεν μεταφράζει 

αμέσως τον πηγαίο κώδικα της Java σε δυαδικό κώδικα αλλά σε έναν 
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επονομαζόμενο Java byte-code (δυαδικός κώδικας της Java). Αυτός ο 

δυαδικός κώδικας είναι ανεξάρτητος πλατφόρμας και μπορεί εκτελεστεί 

χωρίς αλλαγή σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν Java. Ένας Java 

interpreter που έχει αναπτυχθεί για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα 

χρησιμοποιείται για να εκτελέσει τον δυαδικό κώδικα στην πλατφόρμα που 

απαιτείται κάθε φορά (target platform). Έτσι, η Java χρησιμοποιεί και έναν 

compiler (για να δημιουργεί τον δυαδικό κώδικα) και έναν interpreter (για να 

εκτελεί τον δυαδικό κώδικα). Μια επονομαζόμενη Java Virtual Machine 

χρησιμοποιείται για να εκτελέσει τον δυαδικό κώδικα της Java στην 

πλατφόρμα που θέλουμε.  

 

 Η virtual machine προστίθεται στο υπάρχον λειτουργικό σύστημα 

του τελικού υπολογιστή και προσφέρει ένα προσομοιωμένο πραγματικού 

χρόνου περιβάλλον. Ανεξάρτητα από την πλατφόρμα του συστήματος 

(λειτουργικό σύστημα) η Java Virtual Machine προσφέρει ένα Java 

πρόγραμμα πάντα με το στάνταρ πραγματικού χρόνου περιβάλλον.  

 

 Ο δυαδικός κώδικας μπορεί να εκτελεστεί τοπικά (σαν Java 

εφαρμογές) ή να μεταφερθεί μέσω του δικτύου σε έναν απομακρυσμένο 

υπολογιστή όπου εκτελείται σαν Java applet όπως ονομάζονται. Στο WWW 

για παράδειγμα, το Java applet είναι ενσωματωμένο μέσα στην HTML 

σελίδα, μεταφέρεται μαζί με την HTML σελίδα και εκτελείται στον τελικό 

υπολογιστή στον browser. Ο browser πρέπει να προσφέρει το απαιτούμενο 

Java περιβάλλον πραγματικού χρόνου που είναι η Java Virtual Machine και 

ο Java interpreter.  

 

 Για την ασφάλεια των Java applets υπάρχει το μοντέλο ασφάλειας 

της Java. Οι λειτουργίες ενός applet μπορούν να περιοριστούν σε έναν 

συγκεκριμένο χώρο μέσα στο σύστημα που είναι γνωστός ως sandbox. 

Παρόλο που ένα applet μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια μέσα στο 

sandbox του, δεν έχει δυνατότητα προσπέλασης σε πηγές εκτός αυτού. Στην 

πράξη η Java Virtual Machine δίνει το sandbox.  
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 Το μοντέλο ασφάλειας της Java αποτελείται από διάφορα συστατικά, 

μερικά από αυτά βρίσκονται μέσα στη γλώσσα ενώ άλλα είναι στην 

εφαρμογή που εκτελεί τα applets. Ο Java Class Loader αποτελεί το πρώτο 

στοιχείο ασφάλειας. Αυτός λαμβάνει τα applets που έρχονται μέσα από το 

δίκτυο και τους δίνει το επονομαζόμενο name space. Το name space 

καθορίζει ποια μέρη της Java Virtual Machine μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από το applet. Αυτό σημαίνει ότι τα applets μπορούν να έχουν διαφορετικά 

δικαιώματα ανάλογα από που προέρχονται.  

 

 Ο class loader βάζει σε ενέργεια τον Verifier πριν αρχίσει η εκτέλεση 

ενός applet. Αυτός ελέγχει αν το applet ακολουθεί τις προδιαγραφές της 

γλώσσας Java ή αν οι κανόνες της γλώσσας έχουν καταπατηθεί. Επίσης, 

αναγνωρίζει τυπικά λάθη προγραμματισμού. Στην συνέχεια, ο Java Security 

Manager παρακολουθεί το applet κατά την εκτέλεση του. Αυτός έχει σαν 

σκοπό να περιορίζει τις ενέργειες του applet σε αυτές που επιτρέπονται από 

το sandbox του. Το sandbox δεν περικλείει δυνατότητες αυθεντικοποίησης, 

υπογραφής του applet και μηχανισμών κρυπτογράφησης. Για αυτό τον λόγο 

έχουν γίνει προεκτάσεις του μοντέλου ασφάλειας που περιλαμβάνουν τα 

παραπάνω. 

 

 Από την πλευρά των intelligent agents, μια δεύτερη σημαντική 

λειτουργία της Java  αφορά την ανάπτυξη των κατανεμημένων συστημάτων 

Java. Η Java παρέχει δύο interfaces για αυτό το σκοπό: την Remote Method 

Invocation (RMI) (απομακρυσμένης πρόκλησης συστήματος σε ενέργεια) 

και την Object Serialization (σειριακή διάταξη αντικειμένου). Η RMI 

επιτρέπει στους κατασκευαστές να προκαλέσουν συστήματα σε 

απομακρυσμένα αντικείμενα Java σε άλλες Java Virtual Machines. Για 

παράδειγμα, ένα ενεργό αντικείμενο Java στον υπολογιστή Α μπορεί να 

προκαλέσει συστήματα ενός απομακρυσμένου αντικειμένου στον 

υπολογιστή Β παρόλο που τα δύο αντικείμενα δεν μοιράζονται κοινή μνήμη 

και είναι χωρισμένα μεταξύ τους από το δίκτυο. 
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 Η object serialization επεκτείνει τις κεντρικές είσοδος/έξοδος 

κλάσεων Java και επιτρέπει την αποστολή ενός Java αντικειμένου μέσω της 

σύνδεσης του δικτύου. Αυτή η επέκταση παίζει σημαντικό ρόλο στην 

υλοποίηση των mobile agents με Java. Η λειτουργικότητα του object 

serialization πακέτου έχει να κάνει με το πακετάρισμα των κλάσεων που 

ανήκουν στο Java αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου και των κλάσεων που 

το αντικείμενο μπορεί να προσπελάσει) σε μια σειριακή ροή δεδομένων, τη 

μεταφορά αυτής της ροής δεδομένων μέσα στο δίκτυο, και την 

επανασυγκρότηση του αρχικού αντικειμένου στο τελικό υπολογιστή. Έτσι, 

έχουμε την συνεχή δημιουργία αντικειμένων. 

 

 Τέλος, το Java Beans προσφέρει μια αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη 

λογισμικού που βασίζεται σε συστατικά χρησιμοποιώντας Java. Ένα τέτοιο 

μοντέλο με συστατικά επιτρέπει στον κατασκευαστή να δημιουργήσει μια 

εφαρμογή από υπάρχοντα λογισμικά στοιχεία που ονομάζονται beans. Ο 

κατασκευαστής δεν χρειάζεται να σχεδιάζει και να δημιουργεί κάθε 

εφαρμογή από την αρχή αλλά μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα 

συστατικά. 

 

 

4.2.2. TELESCRIPT [1] 

 

Η τεχνολογία Telescript που αναπτύχθηκε από την General Magic 

αντιπροσωπεύει μία από τις πρώτες εμπορικές πλατφόρμες που 

σχεδιάστηκαν ειδικά για την ανάπτυξη των συστημάτων mobile agents. 

Παρόλο που το κλασικό υπόβαθρο ανάπτυξης αντιπροσώπευε την δομή 

ηλεκτρονικού εμπορικού κέντρου που βασίζεται σε agents, η Telescript 

χρησιμοποιείται γενικά για ένα ευρύτερο σενάριο. Ένας αριθμός από γενικές 

αρχές επιτρέπει την μεγάλη χρησιμοποίηση της. Συγκεκριμένα, αυτές είναι 

οι places, agents, travel, meeting, connection, authorities,  permits. Η εικόνα 

2.10 φανερώνει την γενική αρχιτεκτονική και την αλληλεπίδραση των 

μεμονωμένων συστατικών μέσα στην Telescript. 
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 οι τοποθεσίες (places) : η Telescript χρησιμοποιεί την αρχή των 

places για να δομήσει λογικά την αρχιτεκτονική του δικτύου. Κάθε 

υπολογιστής του δικτύου μπορεί να έχει μία ή και περισσότερες 

τοποθεσίες. Συγκεκριμένα, η τοποθεσία είναι μια μονάδα που 

παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία.  

 agents: Η πραγματική λειτουργικότητα μιας εφαρμογής σε Telescript 

προσφέρεται αποκλειστικά από τους agents. Ένας agent κάθε 

χρονική στιγμή αντιστοιχίζεται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία αλλά 

μπορεί να μεταναστεύει από την μια στην άλλη τοποθεσία και 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την τοποθεσία.  

 travel (ταξίδι): Οι Telescript agents μπορούν να ταξιδεύουν μεταξύ 

των τοποθεσιών. Κάθε agent μπορεί μόνος του να καθορίζει πότε, 

ποιες τοποθεσίες και με ποια σειρά θα τις επισκεφτεί. 

 meetings(συναντήσεις): Αν δύο agents που περιέχονται στην ίδια 

τοποθεσία έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, αυτό ορίζεται ως 

συνάντηση. Συνήθως, ένας mobile agent συναντά έναν στατικό agent 

με σκοπό να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην 

τοποθεσία. 

 connection (σύνδεση): Ως σύνδεση ορίζεται η επικοινωνία μεταξύ 

δύο agents που δεν είναι μέρη της ίδιας τοποθεσίας. 

 authorities (αυθεντικότητα): Η Telescript ορίζει αυθεντικότητα ως 

ταυτότητα του χρήστη/ιδιοκτήτη του agent/place που αποδεικνύεται 

με υπογραφή ή πιστοποίηση. Κάθε agent ή τοποθεσία ενός 

συστήματος Telescript μπορεί να κάνει γνωστή την αυθεντικότητα 

του και να λάβει την αυθεντικότητα των άλλων αντικειμένων. Έτσι, 

δεν υπάρχει ανωνυμία μέσα στην Telescript.          

 permits (δικαιώματα): Οι authorities χρησιμοποιούν τα permits για να 

αναθέσουν δικαιώματα στους δικούς τους agents/places. Ένα τέτοιο 

μπορεί να είναι το δικαίωμα εκτέλεσης συγκεκριμένων εντολών ή το 

δικαίωμα χρησιμοποίησης συγκεκριμένων πηγών.   
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Εικόνα 2.10 : Η αρχιτεκτονική και οι αρχές της Telescript  

 

 

 

 

4.2.3. TCL/TK, SAFE-TCL, AGENT-TCL [1] 

 

 Η Tcl (Tool Command Language) είναι μια γλώσσα για script από 

τον κόσμο του UNIX που έγινε ενδιαφέρουσα για τα συστήματα agents 

μέσω διαφόρων επεκτάσεων της γλώσσας. Το Tk (Toolkit), ένα εργαλείο για 

ανάπτυξη γραφικών user interfaces είναι η πιο διαδεδομένη επέκταση που 

χρησιμοποιείται. Το Tk προσφέρει μια σειρά από αρχές Tcl που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία και διαχείριση όλων των βασικών 

γραφικών στοιχείων ενός user interface. 

 

 Από την πλευρά των συστημάτων agents, η Tcl προσφέρει μια σειρά 

από προτερήματα: είναι εύκολη στην εκμάθηση (η Tcl χρησιμοποιεί μια 

γλώσσα που μοιάζει με την C), διατίθεται δωρεάν για έναν μεγάλο αριθμό 

πλατφόρμων, είναι μια interpreted γλώσσα, μπορεί να ενσωματωθεί σε 

υπαρκτές εφαρμογές και μπορεί να επεκταθεί δωρεάν με συναρτήσεις 
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συγκεκριμένων εφαρμογών. Ωστόσο, διαθέτει και μια σειρά από 

μειονεκτήματα: δεν είναι object-oriented, όπως με τις περισσότερες 

interpreted γλώσσες είναι σχετικά αργή, δεν υπάρχει ένα σημαντικό μοντέλο 

ασφάλειας και δεν προσφέρεται υποστήριξη για την μετάβαση των agents. Η 

Safe-Tcl και η Agent Tcl έχουν σαν σκοπό να μειώσουν αυτά μειονεκτήματα 

με το να αυξήσουν την λειτουργικότητα της Tcl. 

 

 Η Safe-Tcl όπως η Java και η Telescript, δίνει την δυνατότητα της 

εκτέλεσης Tcl προγραμμάτων άγνωστης προέλευσης μέσα σε έναν 

προκαθορισμένο χώρο, περιορίζοντας την δράση του Tcl προγράμματος 

μόνο μέσα σε αυτόν τον χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας 

μερικούς Tcl interpreters. Ένας επονομαζόμενος master interpreter εκτελεί 

την κεντρική εφαρμογή. Αν απαιτείται κάποιο άγνωστο ή μη έμπιστο Tcl 

script μέσα στην εφαρμογή τότε ένας νέος interpreter, που ονομάζεται slave 

interpreter αναλαμβάνει αυτή την εργασία. Αυτός διαθέτει έναν 

περιορισμένο αριθμό λειτουργιών, ο master είναι αυτός που καθορίζει τις 

λειτουργίες του slave.  

 

 Μία δεύτερη σημαντική αρχή της Safe-Tcl είναι αυτή των ασφαλών 

κλήσεων. Αν ο slave interpreter επιθυμεί να προσπελάσει πηγές που 

βρίσκονται έξω από την δική του περιοχή, μπορεί να το επιτύχει με τις 

ασφαλές κλήσεις. Ο master interpreter προσδίδει και παρακολουθεί τη 

λειτουργία αυτών των κλήσεων. 

 

 Η Agent Tcl αντιπροσωπεύει την αρχή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την ανάπτυξη των mobile agents σε Tcl. Η επέκταση αυτή της Tcl που 

αναπτύχθηκε στο Dartmouth College επιτρέπει στους agents με μια απλή 

εντολή να μετακινούνται από τον ένα υπολογιστή στον άλλο, προσφέρει 

μηχανισμούς ασφάλειας, διαφανείς επικοινωνία μεταξύ των agents και είναι 

μια απλή γλώσσα για script. 

 

 Η εικόνα 2.11 δείχνει την βασική αρχιτεκτονική της Agent Tcl. Που 

αποτελείται από τέσσερα επίπεδα. Το κατώτερο επίπεδο προσφέρει 
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αλληλεπίδραση για όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το δεύτερο επίπεδο 

είναι η Server Engine που πρέπει να εγκατασταθεί σε όλα τα υπολογιστικά 

συστήματα που εμπλέκονται. Η Server Engine διαχειρίζεται γενικά την 

μεταφορά των agents, λαμβάνει τους agents που έρχονται, στέλνει τους 

agents σε άλλους servers, επιτρέπει την επικοινωνία των agents, διατηρεί ένα 

αρχείο με όλους τους agents που είναι ενεργοί στον server σε οποιαδήποτε 

στιγμή και προφυλάσσει τους agents από βλάβες του συστήματος με το να 

τους γράφει στη συνεχή αποθήκευση.  

 

 

Εικόνα 2.11 : Η αρχιτεκτονική της Agent Tcl  

 

 
  

 

 Οι interpreters των γλωσσών προγραμματισμού βρίσκονται στο τρίτο 

επίπεδο. Κάθε γλώσσα έχει τον δικό της interpreter, που αποτελείται από 

τέσσερα συστατικά: ένα μοντέλο ασφάλειας, ένα μοντέλο κατάστασης 

(status) το οποίο κρατά την κατάσταση του agent και ξαναδημιουργείται 

μετά από μεταφορά του agent, ένα server API που χρησιμοποιείται για την 

ολοκληρωμένη αλληλεπίδραση με τον server κατά την διάρκεια της 

μεταφοράς ή της επικοινωνίας ενός agent και τέλος έναν ειδικό για την 

γλώσσα interpreter. 
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 Οι agents αποτελούν το τελευταίο επίπεδο στην αρχιτεκτονική της 

Agent Tcl. Όλες οι υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από την Server Engine 

γίνονται μέσα στους agents. Τέτοιες είναι οι στρατηγικές συνεργασίας και 

διαπραγμάτευσης, ο καθορισμός των στόχων, η σχεδίαση και η οργάνωση.   

 

 

4.2.4. VISUAL BASIC - VISUAL BASIC SCRIPT (VBScript) [8] 

 

Τελευταία παρατηρείται ανάπτυξη agents με Visual Basic και 

γενικότερα ο προγραμματισμός τους με Visual Basic Scripting Edition ή 

VBScript όπως αποκαλείται κοινώς. Πρόκειται για τις γνωστές γλώσσες που 

αναπτύχθηκαν από την Microsoft. Στην πραγματικότητα, η VBScript είναι 

μια γλώσσα σεναρίων και υποσύνολο της γλώσσας προγραμματισμού Visual 

Basic, η οποία είναι πολύ δημοφιλής. Τα τελευταία χρόνια η VBScript έχει 

γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής για προγραμματισμό στο Internet, γιατί είναι απλή 

στη χρήση και η πιο ασφαλής γλώσσα για τις εφαρμογές στο Διαδίκτυο.  

 

Ένα βασικό μειονέκτημα της γλώσσας σεναρίων VBScript είναι το 

γεγονός ότι προς το παρόν υποστηρίζεται μόνο από τη δημιουργό της, 

Microsoft και από το φυλλομετρητή της, τον Internet Explorer, ενώ η 

αντίπαλος της  JavaScript υποστηρίζεται και από τους δύο κύριους 

φυλλομετρητές (Netscape Navigator και Internet Explorer). Βέβαια, 

τελευταία εμφανίστηκε πρόσθετο λογισμικό για το φυλλομετρητή της 

Netscape που του προσδίδει ικανότητα να εκτελεί σενάρια γραμμένα σε 

VBSript. 
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4.3. ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ AGENTS [2] 

 

 Η γλώσσα επικοινωνίας ενός agent είναι το μέσο για τη μετάδοση της 

πληροφορίας μεταξύ των agents. Ένα μήνυμα που είναι εκφρασμένο στην 

γλώσσα επικοινωνίας ενός agent επιτρέπει στον agent να κατευθύνει έναν 

άλλον agent να εκτελέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Μπορεί κανείς να 

φανταστεί την όλη διαδικασία σαν μια γραμμή διαδικασίας που αποτελείται 

από μια σειρά από σταθμούς, όπου κομμάτια παραγωγής μεταφέρονται από 

τον έναν σταθμό στον άλλο, και κάθε σταθμός επεξεργάζεται μία ή 

περισσότερες διαδικασίες που είναι καθορισμένες. Κάθε agent (σταθμός 

επεξεργασίας) έχει ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο ενεργειών που μπορεί να 

εκτελέσει. Έτσι, είναι απαραίτητη μια γλώσσα που θα μπορεί να εκφράσει 

αιτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις και θα μπορεί να αναγνωριστεί από 

όλους τους agents. 

 

 Μια πρώτη προσπάθεια, όσον αφορά την γλώσσα επικοινωνίας των 

agents, έρχεται από την ARPA που χρηματοδότησε ένα ερευνητικό 

πρόγραμμα γνωστό ως Knowledge Sharing Effort (KSE). Η KSE γενικά 

ασχολείται με την ανάπτυξη κανόνων που θα διευκολύνουν στη διαμοίραση 

των βάσεων γνώσης και των συστημάτων γνώσεις. Σκοπός της προσπάθειας 

αυτής είναι ο ορισμός, η ανάπτυξη και ο έλεγχος της δομής και της 

υποστηριζόμενης τεχνολογίας έτσι ώστε να επιτευχθεί από τους 

συμμετέχοντες ο σχεδιασμός μεγαλύτερων και πιο ευρείας λειτουργίας 

συστημάτων από αυτά που θα μπορούσαν να κατασκευάσουν δουλεύοντας 

μόνοι τους. Η KSE έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη δύο συσχετιζόμενων 

γλωσσών των: Knowledge Interchange Format (KIF) (Genesereth, 1992) και 

Knowledge Query and Manipulation Language (KQML) (Finin, 1994). 

 

 Σκοπός της KIF είναι η δημιουργία μιας κοινής γλώσσας για την 

ανάπτυξη των ευφυών εφαρμογών, δίνοντας έμφαση στην εσωτερική 

λειτουργία και στην ανταλλαγή μιας κοινής μορφής μεταξύ των γλωσσών 

που αντιπροσωπεύουν την γνώση. Στην πραγματικότητα, προσφέρει την 
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σύνταξη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ 

των agents, που βασίζεται σε μια έκδοση της First Order Predicate Calculus 

(if/then/exists...) με επεκτάσεις και επιπλέον προσθήκες. Μοιάζει με την 

LISP.  Η KIF αναμένεται να γίνει στάνταρ από την ANSI. Σκοπός του 

στάνταρ αυτού δεν είναι η δημιουργία ακόμη μιας γλώσσας, αλλά η 

προσφορά μιας κοινής μορφής ανταλλαγών μεταξύ πολλαπλών γλωσσών 

των agents, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση του 

περιεχομένου από τους agents που χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες. 

Για την μετάφραση μεταξύ των γλωσσών θεωρείται ότι οι γλώσσες έχουν 

γραμματικές και εννοιολογικές ομοιότητες, και η KIF έχει περιορισμούς σε 

αυτά για να διευκολύνει τον σχεδιασμό γλωσσών που μπορούν να 

μεταφραστούν. Επίσης, μειώνει τον αριθμό των μεταφραστών που 

απαιτούνται για Ν γλώσσες από ΝxΝ σε 2Ν. 

 

 Η KQML ορίζει μια σύνταξη για να χρησιμοποιηθεί στα μηνύματα 

μεταξύ των agents, σε αντίθεση με την σύνταξη του περιεχομένου, η οποία 

καλύπτεται από την KIF. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια σειρά από 

performatives, που είναι ρήματα που προέρχονται από ενέργειες 

επικοινωνίας και χρησιμεύουν στους διάλογους μεταξύ των agents. 

Παραδείγματα performatives είναι: επιτυγχάνω, ζητώ, αρνούμαι, αξιολογώ, 

προχωρώ, παρακολουθώ, απαντώ, λέω κτλ. Τα KQML μηνύματα 

ανταλλάσσονται μεταξύ των facilitators (διευκολυντές). Οι facilitators 

μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα και να κάνουν έναν 

διάλογο για να αποτελειώσουν τον καθορισμό ή την επίτευξη ενός στόχου. Η 

επικοινωνία είναι ασύγχρονη και μπορεί να μεταβεί μέσω μιας ποικιλίας 

πρωτοκόλλων, όπως το email ή το HTTP.  

 

 Η KQML επιτρέπει την δημιουργία δομών agents. Για παράδειγμα, 

σε μια δομή όπου οι εφαρμογές agents μπορούν να επικοινωνούν με agent 

servers στέλνοντας μηνύματα που εκφράζουν την επιθυμία τους στην 

γλώσσα επικοινωνίας των agents, κάθε εφαρμογή agent ή server διαθέτει 

έναν KQML επεξεργαστή που μπορεί να επικοινωνεί μέσω ενός δικτύου 

υπολογιστών χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ένα email πρωτόκολλο. Ένας 
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KQML επεξεργαστής λαμβάνει ένα μήνυμα, το αναλύει και βεβαιώνει ότι 

είναι συντακτικά σωστό και τότε δίνει μια έκδοση αυτού με τη μορφή 

κουπονιού (tokenized version) στην τελική εφαρμογή, για παράδειγμα, σε 

μια εφαρμογή ερώτησης σε βάση δεδομένων. Υπάρχουν συναρτήσεις που 

περιέχονται στην βιβλιοθήκη Knowledge Representation Interface Library 

(KRIL) που δεσμεύουν τις εφαρμογές και επιτρέπουν την ανταλλαγή 

μηνυμάτων ερώτησης υπό την μορφή κουπονιού και απαντήσεων που 

προέρχονται μετά από αναζήτηση δεδομένων.    
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1. PEDAGOGICAL AGENTS 

 
 Η εισαγωγή των software agents στην τηλε-εκπαίδευση είναι 

πρόσφατη γι’ αυτό και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Έτσι, η 

πληροφορία που είναι διαθέσιμη γι’ αυτό το θέμα είναι περιορισμένη. Οι 

agents είναι συνήθως ενσωματωμένοι μέσα στα περιβάλλοντα εκπαίδευσης 

που βασίζονται σε υπολογιστές και βοηθούν τη διαδικασία μάθησης τόσο 

από την μεριά του εκπαιδευόμενου όσο και από την μεριά του εκπαιδευτή.  

 

[1] Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδο στις τεχνικές 

δημιουργίας αυτόνομων agents. Μια ελπιδοφόρα περιοχή εφαρμογών για 

αυτόνομους agents είναι η εκπαίδευση. Η συνηθέστερη μορφή agent που 

παρουσιάζεται στην τηλε-εκπαίδευση είναι αυτή του pedagogical agent 

(παιδαγωγικού). Ο όρος  pedagogical agents χρησιμοποιείται για τους 

αυτόνομους agents που βοηθούν στη διαδικασία της μάθησης 

αλληλεπιδρώντας με τους μαθητές σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα 

εκπαίδευσης που βασίζονται σε υπολογιστές. Σκοπός τους είναι η 

διευκόλυνση της μάθησης των εκπαιδευομένων. 

 

[1], [6] Οι pedagogical agents επεκτείνουν και βελτιώνουν την 

προηγούμενη δουλειά που έχει γίνει στα ευφυή διδακτικά συστήματα με 

πολλούς τρόπους. Προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στη δυναμική 

κατάσταση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, εκμεταλλευόμενοι τις 

ευκαιρίες μάθησης καθώς εμφανίζονται. Υποστηρίζουν τόσο την 

συνεργατική μάθηση (collaborative learning) όσο και την εξατομικευμένη 

μάθηση (individualized learning), γιατί πολλαπλοί μαθητές και agents 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν σ’ ένα περιβάλλον που μπορεί να 

διαμοιραστεί. Με την βοήθεια ενός κατάλληλου πλούσιου user interface, οι 

pedagogical agents μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τους μαθητές με 

πολλούς τρόπους διδακτικά αποτελεσματικούς, συμπεριλαμβανομένου και 

ενός πολύ-εκφραστικού διαλόγου. 
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[3] Μπορούν να απαντούν στις ενέργειες του χρήστη και επιπλέον 

διαθέτουν αρκετή γνώση του περιβάλλοντος εκπαίδευσης καθώς και του 

θέματος που διαπραγματεύεται έτσι ώστε να είναι ικανοί να παίξουν 

χρήσιμο ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Συνήθως, κάνουν παρουσιάσεις, 

παρακολουθούν τους εκπαιδευόμενους και τους προσφέρουν 

ανατροφοδότηση, θέτουν ερωτήσεις, σχόλια και επεξηγήσεις.  

 

[1] Παρόλο που οι pedagogical agents χτίστηκαν πάνω σε 

προηγούμενη έρευνα που έγινε σε νοήμων εκπαιδευτικά συστήματα, 

προσφέρουν ένα νέο σκεπτικό στο πρόβλημα που αφορά τη διευκόλυνση 

της on-line εκπαίδευσης και απευθύνουν θέματα τα οποία αγνοήθηκαν από 

τα προηγούμενα νοήμων εκπαιδευτικά συστήματα. Οι pedagogical agents 

μπορούν να προσαρμόζουν τη διδακτική-καθοδηγητική τους 

αλληλεπίδραση στις ανάγκες του μαθητή και στην τρέχουσα κατάσταση του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, βοηθώντας τους μαθητές να ξεπεράσουν τις 

δυσκολίες τους και εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες μάθησης. Μπορούν να 

συνεργάζονται με τους μαθητές και με άλλους agents, ενσωματώνοντας 

ενέργεια μαζί με την οδηγία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα τυπικά ευφυή 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τα οποία προσφέρουν μόνο σχόλια και όχι 

πράξη και είναι ικανά να αλληλεπιδράσουν μόνο μ’ έναν μαθητή την φορά. 

Είναι ικανοί να προσφέρουν συνεχόμενη ανατροφοδότηση στους μαθητές 

κατά την διάρκεια της εργασίας τους. Τέλος, μπορούν να εμφανιστούν 

στους μαθητές σαν ζωντανοί χαρακτήρες, και να προκαλέσουν τις ίδιες 

συναισθηματικές αντιδράσεις που δημιουργούν άλλου είδους ζωντανοί 

χαρακτήρες.  

 

[1] Η μετάβαση από τα ευφυή εκπαιδευτικά συστήματα στους 

pedagogical agents άρχισε περίπου πριν από δέκα χρόνια, όταν οι ερευνητές 

άρχισαν να εξετάζουν νέους τύπους αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

υπολογιστών και των μαθητών. Οι Chan και Baskin το 1990 ανέπτυξαν μια 

προσομοιωμένη εκπαιδευτική συντροφιά, η οποία δρούσε σαν κάτι ισότιμο 

ενός δασκάλου. Ο Dillenbourg το 1996 ερεύνησε την αλληλεπίδραση 
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μεταξύ πραγματικών μαθητών και προσομοιωμένων από υπολογιστή 

μαθητών σαν μια συνεργατική, κοινωνική διαδικασία. Ο Chan το 1996 

ερεύνησε άλλους τύπους αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και συστημάτων 

υπολογιστών, όπως ανταγωνιστές ή αμοιβαίων εκπαιδευτών.  

 

[1] Ο σύγχρονος pedagogical agent εκτείνεται περισσότερο 

αναπτύσσοντας την αντίληψη του εκπαιδευτικού συστήματος ως agent 

(learning-system-as-agent) με την τοποθέτηση των εκπαιδευόμενων και των 

pedagogical agents σε ένα πλούσιο από αλληλεπίδραση περιβάλλον και την 

επέκταση του εύρους ζώνης της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων 

και agents. Αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των pedagogical agents και του περιβάλλοντος των, και δημιουργεί την 

ανάγκη αρχιτεκτονικών των agents που να μπορούν να διαχειρίζονται αυτήν 

την πολυπλοκότητα. Επιπλέον, δίνει νέες δυνατότητες για αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μαθητών με σκοπό την καλλιέργεια της μάθησης.       

 

[1] Επειδή οι pedagogical agents είναι αυτόνομοι agents, 

κληρονομούν πολλές από τις αρχές που οι αυτόνομοι agents πρέπει να 

διαθέτουν. Έτσι, πρέπει γενικά να μπορούν να διαχειρίζονται την 

πολυπλοκότητα, να επιδεικνύουν δυνατή συμπεριφορά σε πλούσια και μη 

προβλέψιμα περιβάλλοντα, να μπορούν να συντονίζουν τη συμπεριφορά 

τους με τη συμπεριφορά άλλων agents, να μπορούν να χειρίζονται τη δική 

τους συμπεριφορά με λογική, να διαιτητεύουν μεταξύ αντικρουόμενων 

ενεργειών και να απαντούν στο μεγάλο αριθμό των ερεθισμάτων που 

προέρχονται από το περιβάλλον. Το περιβάλλον τους περιλαμβάνει και τους 

εκπαιδευόμενους και το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο έχουν 

τοποθετηθεί. Η συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων από την φύση της είναι 

μη προβλέψιμη, μια και ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δική του κλίση, το 

δικό του επίπεδο γνώσης και το δικό του στυλ εκμάθησης.       

 

[1] Η ανάγκη της υποστήριξης οδηγιών επιβάλει ένα συνδυασμό 

απαιτήσεων στους pedagogical agents που άλλοι τύποι agents δεν τους 

ικανοποιούν πάντα. Οι pedagogical agents χρειάζονται να έχουν γνώση των 
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εργασιών και των ειδικεύσεων που οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να 

εκτελούν, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των 

μαθητών όταν χρειάζεται. Παρόλα αυτά, ένας pedagogical agent απαιτεί 

διαφορετικούς τύπους και παρουσιάσεις της γνώσης του αντικειμένου από 

αυτές που απαιτούν άλλοι agents που η δουλειά τους είναι απλά η εκτέλεση 

μιας εργασίας. Ένας pedagogical agent συνήθως χρειάζεται να είναι ικανός 

να προσφέρει βοηθητικές υποδείξεις όταν χρειάζεται, να δίνει 

διευκρινιστικές επεξηγήσεις και να απαντά στις ερωτήσεις των μαθητών. 

Για να μπορέσει να υποστηρίξει τέτοια καθοδηγητική αλληλεπίδραση, ένας 

pedagogical agent απαιτεί μια βαθύτερη γνώση της λογικής και της 

συσχέτισης των ενεργειών απ’ αυτήν που θα χρειαζόταν απλά για να 

εκτελέσει μια ενέργεια.       

 

[1] Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θέματα προκύπτουν όταν οι 

pedagogical agents εμφανίζονται στους μαθητές ως χαρακτήρες κινουμένων 

σχεδίων. Οι animated pedagogical agents υπόσχονται την προσφορά 

πολύπλοκης, realtime συμβουλής για τη λύση προβλημάτων συνδυασμένη 

με μια πολύ ελκυστική εμφάνιση. Πρόκειται δηλαδή για pedagogical agents 

που έχουν ανθρώπινη μορφή ή μια οποιαδήποτε "ζωντανή" μορφή καθώς 

και συμπεριφορά ζωντανού όντος. Οι animated agents μπορεί να 

εμφανίζονται ως ρεαλιστικά ανθρώπινα όντα, ως ζώα ή ως πλάσματα της 

φαντασίας, αλλά όλα έχουν σαν σκοπό τη μίμηση της ανθρώπινης 

αλληλεπιδραστικής συμπεριφοράς. 

 

 [4] Εξαιτίας της ανθρωπόμορφης συμπεριφοράς τους, η εισαγωγή 

αυτών των agents σ’ εκπαιδευτικό λογισμικό είναι εξαιρετικά ελκυστική. 

Εκτός από την πιθανότητα της αύξησης της αποτελεσματικότητας της 

μάθησης με τη βοήθεια της ανατροφοδότησης που προσφέρουν οι animated 

pedagogical agents, μπορούν να προσφέρουν ένα ακόμα όφελος: κίνητρο. 

Με την χρησιμοποίηση μιας ψευδαίσθησης ζωής, οι animated pedagogical 

agents μπορούν να σαγηνεύσουν και να αποτελέσουν κίνητρο για τους 

μαθητές να αλληλεπιδρούν πιο συχνά με εκπαιδευτικά λογισμικά που 

βασίζονται σε agents. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να συμβάλει στην 
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αύξηση της ποιότητας εκπαίδευσης του μαθητή σε μια περίοδο μηνών ή 

χρόνων. 

 

[3] Οι animated προσωπικότητες μπορούν να κάνουν τους 

εκπαιδευόμενους να αισθάνονται ότι το on-line εκπαιδευτικό υλικό είναι 

λιγότερο δύσκολο και να προκαλέσουν την προσοχή τους. Αλλά κυρίως, οι 

animated pedagogical agents μπορούν να αντιπροσωπεύσουν με 

περισσότερη ακρίβεια τα είδη των διαλόγων και την αλληλεπίδραση που 

πραγματοποιούνται στην κλασική εκπαίδευση και στην διδασκαλία ένας μ’ 

ένα. Παράγοντες όπως προσήλωση βλέμματος, επαφή με τα  μάτια, γλώσσα 

του σώματος και συναισθηματική έκφραση μπορούν να μοντελοποιηθούν 

και να προωθηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.     

 

[4] Ως αποτέλεσμα της ραγδαίας προόδου στην τεχνολογία των 

animated agents και της συνεχώς αυξανόμενης διαθεσιμότητας σε 

επιταχυντές γραφικών σχετικά χαμηλού κόστους,  τα τεχνικά εμπόδια που 

απέτρεπαν την εισαγωγή των animated agents στα εκπαιδευτικά λογισμικά  

έχουν σαφώς αποδυναμωθεί. Επίσης, οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι καλά 

σχεδιασμένοι ανθρωπόμορφοι agents έχουν ένα εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο 

στους μαθητές. Οι μαθητές θεωρούν τέτοιους agents πολύ καλούς βοηθούς, 

αξιόπιστους και διασκεδαστικούς.  

 

[8], [1] Ένας animated pedagogical agent μπορεί να βρίσκεται σε 

συνεχή διάλογο με τον μαθητή και να μιμείται όψεις του πολύ-εκφραστικού 

διαλόγου μεταξύ ανθρώπων σε θέματα καθοδήγησης. Τέτοιοι animated 

agents έχουν πολλά κοινά με τεχνητούς agents που είναι φτιαγμένοι για 

εφαρμογές διασκέδασης. Kαι οι δύο κατηγορίες agents χρειάζεται να δίνουν 

στον χρήστη την εντύπωση ότι είναι ζωντανοί και πιστευτοί, αναπτύσσοντας 

συμπεριφορά που φαίνεται στον χρήστη ως φυσική και κατάλληλη. Στην 

περίπτωση των pedagogical agents, πρέπει να αναπτύσσουν συμπεριφορά 

που φαίνεται φυσική και κατάλληλη για το ρόλο που παίζουν, για 

παράδειγμα του νοητού καθηγητή ή καθοδηγητή.  
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[1]  Όπως υποστηρίζει ο Bates δεν είναι πάντοτε απαραίτητο για έναν 

agent να έχει βαθιά γνώση του πεδίου για να αναπτύσσει συμπεριφορά που 

είναι πιστευτή. Ως ένα βαθμό το ίδιο ισχύει και για τους pedagogical agents. 

Συνήθως, θεωρείται χρήσιμο να δίνεται στους agents συμπεριφορές που 

φαίνονται γεμάτες γνώση, προσεκτικές, βοηθητικές, γεμάτες ενδιαφέρον 

κτλ. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να αντανακλούν ή όχι την πραγματική 

κατάσταση γνώσης και πνευματική κατάσταση και θέσεων των agents. 

Παρόλο αυτά, η ανάγκη της υποστήριξης παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης 

γενικά επιβάλει μια πιο στενή συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης και της 

εσωτερικής κατάστασης απ’ αυτή που υπάρχει στους τυπικούς agents των 

εφαρμογών διασκέδασης. Είναι δυνατή η κατασκευή κινουμένων σχεδίων 

που δίνουν την εντύπωση ότι ο agent είναι γεμάτος γνώση, αλλά αν ο agent 

δεν είναι ικανός να απαντήσει στις ερωτήσεις των μαθητών και να δώσει 

επεξηγήσεις τότε η εντύπωση της γνώσης αμέσως καταστρέφεται.   

 

[9] Όλοι οι pedagogical agents απαιτούν ένα είδος απεικόνισης-

παρουσίασης της γνώσης καθώς περιγράφουν το θέμα της καθοδήγησης. 

Αυτές οι απεικονίσεις-παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες 

ώστε να υποστηρίζουν ένα ευρύ πεδίο από παιδαγωγικές λειτουργίες που 

υποστηρίζονται από τους agents αυτούς. Θα πρέπει επίσης, να διευκολύνουν 

την απόκτηση ή συγγραφή γνώσης για να διευκολύνουν την ενσωμάτωση 

των pedagogical agents στα καθοδηγητικά μέσα. Αυτές οι απαιτήσεις 

περιορίζουν τους τύπους της απεικόνισης της γνώσης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν.      

 

[1]  Γενικά, μπορεί να βγει σαν συμπέρασμα ότι οι pedagogical 

agents χρειάζονται αρκετή γνώση του επιστημονικού πεδίου με το οποίο 

ασχολούνται για να μπορούν να προλαμβάνουν τους καθοδηγητικούς 

διάλογους. Επίσης, η συμπεριφορά και η εμφάνιση του agent επαυξάνει την 

αντίληψη ότι ο agent είναι ειδικός στο θέμα, και τέλος, επειδή οι χρήστες 

μπορούν να αντιδράσουν με τους agents με απρόσμενους τρόπους, είναι 

αναγκαία η δημιουργία προτύπου και ο πειραματισμός.  
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2. ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

PEDAGOGICAL AGENTS [1] 

 
Οι Pedagogical agents μπορούν να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές 

με διαφορετικούς τρόπους. 

 

Όταν γίνεται μια εισήγηση για ένα θέμα στους μαθητές είναι συχνά 

απαραίτητη η περιγραφή-εισήγηση του τρόπου με τον οποίο λύνονται τα 

προβλήματα και εκτελούνται οι εργασίες. Οι pedagogical agents είναι 

προορισμένοι να εκτελούν τέτοιες περιγραφές-εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις 

αυτές καθ' αυτές δεν είναι πολύ καθοδηγητικές εκτός και αν ο μαθητής 

βλέποντας την περιγραφή καταλαβαίνει τι γίνεται. Η χρησιμοποίηση ενός 

agent για την περιγραφή των ενεργειών αντί της απλής προβολής στους 

μαθητές ενός video με τη διαδικασία προσφέρει μια σειρά από 

πλεονεκτήματα.  

 

Ο μαθητής είναι ελεύθερος να κινηθεί μέσα στο περιβάλλον και να 

δει την περιγραφή-εισήγηση από πολλές πλευρές. Αν η εισήγηση γίνεται σε 

ένα δυναμικό περιβάλλον τότε η εισήγηση δυναμικά προσαρμόζεται στην 

τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί ένας 

agent να κάνει μια περιγραφή κάθε φορά με διαφορετικές αρχικές 

καταστάσεις ή προσαρμόζοντας την περιγραφή του ανάλογα με τις 

ενέργειες του χρήστη. Ο χρήστης από την μεριά του μπορεί να σταματήσει 

την περιγραφή του agent και να συνεχίσει μόνος του ζητώντας τη βοήθεια 

του όταν τον χρειάζεται. Έτσι, η παρακολούθηση του μαθητή, η δυνατότητα 

να ακολουθεί και να ερμηνεύει τον σκοπό πίσω από τις ενέργειες του 

μαθητή, είναι απαραίτητη για την επίτευξη πολλαπλής πρωτοβουλίας 

εισήγησης.  

 

Κάποιοι agents μπορούν να ενσωματώνουν σε μια περιγραφή 

εξηγήσεις ενώ άλλοι έχουν την ικανότητα να καθοδηγούν τον μαθητή κατά 
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τη διάρκεια της εκτέλεσης της ενέργειας, σχεδόν όπως κάνουν τα ευφυή 

συστήματα εκπαίδευσης, και η καθοδήγηση είναι παρόμοια με την 

περιγραφή στο γεγονός ότι βοηθάει τους μαθητές, που δεν γνώριζαν μια 

ενέργεια, να την εκτελέσουν με τον δικό τους τρόπο. Είναι δυνατόν επίσης, 

αν ο μαθητής εκτελέσει μια ενέργεια που δεν είναι σύμφωνη με την 

καθορισμένη διαδικασία, μπορεί ο agent να διακόψει τον μαθητή και να του 

προτείνει την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει αντί αυτής που προσπάθησε 

να εκτελέσει. 

 

Κάποιοι agents μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με τη μορφή 

υποδείξεων. Αυτές βοηθούν τον μαθητή  και τον καθοδηγούν στην 

περίπτωση που δεν είναι σίγουρος για το τι πρέπει να κάνει. Η παροχή 

υποδείξεων είναι συνήθως διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή του μαθήματος 

εκτός από την περίπτωση που ο μαθητής γράφει τεστ.  

 

Οι εξειδικευμένοι εισηγητές συχνά χρησιμοποιούν καθοδηγητικές 

ερωτήσεις για να είναι σίγουροι ότι οι μαθητές κατάλαβαν πλήρως την 

τρέχουσα κατάσταση καθώς πάνε να λύσουν το πρόβλημα. Οι pedagogical 

agents μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν καθοδηγητικές ερωτήσεις για να 

βοηθούν τους μαθητές στην κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης. 

Μπορούν να παρεμβαίνουν και να θέτουν ερωτήσεις στους μαθητές έτσι 

ώστε από την απάντηση τους να φαίνεται αν είναι γνώστες της υπάρχουσας 

κατάστασης ή αν οδηγούνται προς τον σωστό δρόμο της επίλυσης του 

προβλήματος. 

 

Σ’ αυτήν τη γενική κατηγορία των καθοδηγητικών ερωτήσεων ανήκει 

μια πιο ειδική κατηγορία αυτή των επίκαιρων-ευκαιριακών οδηγιών 

(opportunistic instructions), για παράδειγμα, η παροχή οδηγιών όταν η 

κατάσταση φτάσει σε τέτοιο σημείο που είναι απαραίτητη κάποια οδηγία.  

Οι επίκαιρες-ευκαιριακές οδηγίες είναι μια αξιόλογη δυνατότητα των 

pedagogical agents, γιατί επιτρέπουν την παροχή οδηγιών στους μαθητές 

κατά τη διάρκεια της επίλυσης προβλημάτων, και έτσι οι μαθητές μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν απευθείας τη νέα γνώση που μαθαίνουν.  Κάποιοι 
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pedagogical agents, όταν ο μαθητής ασχολείται με ένα θέμα 

εκμεταλλεύονται την ευκαιρία και κάνουν μια βαθύτερη ανάπτυξη του 

θέματος ενώ μια άλλη μορφή επίκαιρων ερωτήσεων είναι αυτή της παροχής 

κάποιων συνδέσμων με on-line πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.  

 

Όλοι οι pedagogical agents μπορούν να προσφέρουν εξηγήσεις όταν 

αυτές χρειάζονται. Κάποιοι pedagogical agents όταν δίνουν επεξηγήσεις και 

ο μαθητής εξακολουθεί να ρωτάει "γιατί" τότε μπορούν να διεισδύουν 

ακόμη περισσότερο στην ανάλυση της λογικής επί του συγκεκριμένου 

θέματος για το οποίο δημιουργείται η απορία. Κάποιοι άλλοι περιμένουν 

κάποια λεπτά και όταν ο μαθητής αργήσει να απαντήσει του προσφέρουν 

κάποια εξήγηση για το θέμα και αν επιμένει ο μαθητής να μην απαντά τότε 

του προσφέρουν μια άμεση συμβουλή.   

 

Οι animated pedagogical agents συνεχώς επανδρώνονται με 

δυνατότητα παραγωγής απαντήσεων που περικλείουν συναίσθημα ως 

ανταπόδοση στις πράξεις των μαθητών. Οι συναισθηματικές συμπεριφορές 

όπως οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος μπορούν να 

αποτελέσουν κίνητρο για τον εκπαιδευόμενο, να τον βοηθήσουν να εισαχθεί 

στο περιβάλλον, να απαλύνουν την απογοήτευση του δίνοντας του 

περισσότερο πάθος.  Οι συνήθεις συμπεριφορές που εμφανίζονται είναι  για 

παράδειγμα το χειροκρότημα που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με λόγο 

που εκφράζει συγχαρητήρια, το ξύσιμο του κεφαλιού ή το σήκωμα των 

ώμων όταν ο pedagogical agent δίνει μια ρητορική έκφραση, 

συναισθηματικές εκφράσεις του προσώπου που δείχνουν ικανοποίηση όταν 

ο μαθητής απαντά σε μια ερώτηση σωστά, ταραχή αν η κατάσταση έχει 

φτάσει σε πολύ επικίνδυνο σημείο και απαιτείται η παρέμβαση του μαθητή, 

και δυσανασχέτηση όταν ο μαθητής κάνει λάθος. 

 

Τα παραπάνω αναφέρονταν σε αλληλεπιδράσεις ένας -με- έναν 

μεταξύ ενός μαθητή και ενός agent. Ωστόσο, οι pedagogical agents μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε συνεργατική και ομαδική μάθηση.  Οι pedagogical 

agents σε ένα τέτοιο συνεργατικό περιβάλλον είναι περισσότεροι από ένας 
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και μπορούν να βοηθήσουν ένα συγκεκριμένο μέλος της ομάδας ή να 

παίξουν το ρόλο των μελών μιας ομάδας που λείπει. 

 

Αυτά τα παραδείγματα δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των 

δυνατοτήτων που είναι χρήσιμες για τους pedagogical agents. Άλλες 

δυνατότητες που έχουν αποδειχθεί σημαντικές για τα ευφυή συστήματα 

εκπαίδευσης, όπως η μοντελοποίηση των μαθητών και η αποτίμηση, είναι 

επίσης χρήσιμες και για τους pedagogical agents. Καθώς οι pedagogical 

agents αναπτύσσονται, αναμένεται ότι αυτές οι επιπλέον δυνατότητες των 

ευφυών συστημάτων εκπαίδευσης θα ενσωματωθούν σε αυτούς.
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3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ PEDAGOGICAL 

AGENTS [1] 

 
Δεδομένης της ποικιλίας των δυνατοτήτων που οι pedagogical agents 

έχουν σαν σκοπό να παρέχουν, είναι αναγκαίο η αρχιτεκτονική agent που θα 

χρησιμοποιηθεί να επιτρέπει δυνατή ανάμειξη και εναρμόνιση αυτών των 

δυνατοτήτων και θα πρέπει να είναι ικανή για την παραγωγή συμπεριφοράς 

σε πραγματικό χρόνο. Τρεις προσεγγίσεις αρχιτεκτονικής αναφέρονται 

στους πιο γνωστούς pedagogical agents: η προσέγγιση της ακολουθιακής 

συμπεριφοράς (behavior sequencing approach), η προσέγγιση γέννησης 

επιπέδων (layered generative approach) και η προσέγγιση της μετάφρασης 

της κατάστασης μηχανής (state machine compilation approach). 

 

 

3.1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BEHAVIOR SEQUENCING 

 
 Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, οι συμπεριφορές συντάσσονται 

από μια συλλογή προ-εγγραφόμενων στοιχειωδών κινουμένων σχεδίων, 

ήχων, και τμημάτων λόγου. Τα στοιχειώδη αυτά κομμάτια είναι 

οργανωμένα σε ένα χώρο συμπεριφοράς (behavior space), δομημένα 

σύμφωνα με κάποιες διαστάσεις όπως ο βαθμός υπερβολής της κίνησης ή οι 

τύποι των τμημάτων του σώματος που λαμβάνουν μέρος στην κίνηση. Οι 

συμπεριφορές κινουμένων σχεδίων δημιουργούνται από μια μηχανή 

ακολουθιακής συμπεριφοράς (behavior sequencing engine) η οποία 

δημιουργεί λογικά μονοπάτια μέσα από το behavior space σε πραγματικό 

χρόνο. Η σύνταξη συμπεριφορών από προ-εγγραφόμενα τμήματα 

εξοικονομεί χρόνο στη δημιουργία κινουμένων σχεδίων, και αν τα 

επιμέρους τμήματα έχουν κατασκευαστεί από ειδικούς κατασκευαστές 

κινουμένων σχεδίων μπορεί να αποφέρει υψηλής ποιότητας κινούμενα 

σχέδια. Η μηχανή της ακολουθιακής συμπεριφοράς είναι υπεύθυνη για όλες 
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τις αποφάσεις που οδηγούν στη δημιουργία της ακολουθίας κινουμένων 

σχεδίων. 

 

 Αν για παράδειγμα, ένας pedagogical agent που χρησιμοποιεί αυτή 

την αρχιτεκτονική, διακόπτει το μάθημα για να βοηθήσει τον μαθητή που 

έχει κάποια δυσκολία, η μηχανή ακολουθιακής συμπεριφοράς διαλέγει το 

θέμα για το οποίο θα προσφέρει συμβουλή. Στη συνέχεια, η μηχανή διαλέγει 

πόσο άμεση θα είναι η συμβουλή-επεξήγηση που θα δώσει. Ο βαθμός της 

αμεσότητας που επιλέγεται βοηθάει στον καθορισμό των τύπων των μέσων 

που θα χρησιμοποιηθούν στην παρουσίαση, οι έμμεσες επεξηγήσεις 

παρουσιάζονται συνήθως περιγραφικά ενώ οι άμεσες με το λόγο. Τέλος, μια 

κατάλληλη λογική σειρά από τμήματα μέσων παρουσίασης μαζί με τα 

επιλεγόμενα χαρακτηριστικά των μέσων αυτών επιλέγονται και θέτονται 

στη σωστή σειρά.   

 

 Η προσέγγιση αυτή της ακολουθιακής συμπεριφοράς είναι 

κατάλληλη για εφαρμογές που χρησιμοποιούν 2-διάστατα γραφικά ή 3-

διάστατα όπου η κάμερα είναι καθορισμένη. Ο μόνος περιορισμός αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι δεν προσφέρει προσαρμογή της συμπεριφοράς σε 

πραγματικό χρόνο. Αν ο μαθητής εκτελέσει μια ενέργεια στη μέση της 

εκτέλεσης της ακολουθίας, η ακολουθία συμπεριφοράς μπορεί να μην είναι 

πλέον η κατάλληλη και μπορεί να χρειάζεται να ξανά-υπολογιστεί από την 

αρχή.   

 

 Ο animated pedagogical agent Herman the Bug που θα παρουσιαστεί 

αναλυτικά στη συνέχεια ακολουθεί αυτή την προσέγγιση αρχιτεκτονικής.        

 

 

3.2. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LAYERED GENERATIVE  

 
 Η layered generative προσέγγιση παράγει κινούμενα σχέδια σε 

πραγματικό χρόνο σε αντίθεση με την προηγούμενη προσέγγιση που τα 
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συναρμολογεί από μια βιβλιοθήκη πολυμεσικών στοιχείων-τμημάτων. Η 

αρχιτεκτονική χωρίζεται σ’ ένα γνωστικό επίπεδο για λήψη αποφάσεων και 

σε ένα αντιληπτικό-κινητήριο επίπεδο που είναι υπεύθυνο για την 

παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την παραγωγή κινούμενων σχεδίων. 

 

Το γνωστικό τμήμα λαμβάνει την πληροφορία για την κατάσταση 

του περιβάλλοντος από το αντιληπτικό τμήμα, το οποίο την έχει φιλτράρει 

προηγουμένως και την εμφανίζει με τέτοια μορφή που να είναι χρήσιμη στο 

γνωστικό κομμάτι. Το γνωστικό τμήμα συνεχώς αξιολογεί την κατάσταση 

του περιβάλλοντος και παίρνει αποφάσεις για τις πράξεις που θα πρέπει ο 

agent να εκτελέσει. Αυτά αναγνωρίζονται με τη μορφή των εντολών 

κίνησης οι οποίες στέλνονται στο επίπεδο της αντίληψης και κίνησης για 

εκτέλεση.  

 

Αυτή η προσέγγιση επιπέδων είναι χρήσιμη γιατί επιτρέπει τον 

διαχωρισμό των σκέψεων, επιτρέποντας την ξεχωριστή διαχείριση της 

λήψης αποφάσεων για τον agent και του ελέγχου της προσωπικότητας του. 

Παρόλο αυτά, η προσέγγιση αυτή αυξάνει τον υπολογιστικό φόρτο που 

απαιτείται για τη δημιουργία της συμπεριφοράς, και περιορίζει τους 

καλλιτέχνες γραφικών όσον αφορά τη δημιουργία στάνταρ για τη 

συμπεριφορά του agent. 

 
Η αρχιτεκτονική του animated pedagogical agent Steve, που θα 

παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια, αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα  αυτής της αρχιτεκτονικής προσέγγισης. 
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3.3. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ STATE MACHINE COMPILATION 

 
 Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την προσαρμογή της συμπεριφοράς του 

agent σε πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα μειώνεται ο υπολογιστικός 

φόρτος που απαιτείται για τη δημιουργία αυτής της συμπεριφοράς. Όπως και 

στην προσέγγιση της ακολουθιακής συμπεριφοράς, οι συμπεριφορές 

συνθέτονται από στοιχειώδη προ-εγγραφόμενα τμήματα κινουμένων 

σχεδίων, που αποτελούνται από ξεχωριστούς σκελετούς κινουμένων σχεδίων 

και από ακολουθίες εικόνων που δε διακόπτονται. Αλλά, σε αντίθεση με την 

προσέγγιση της ακολουθιακής συμπεριφοράς, οι συμπεριφορές εκτελούνται 

από μια μηχανή κατάστασης (state machine) που μπορεί να προσαρμόζεται 

σε πραγματικό χρόνο στις ενέργειες των μαθητών. Αυτή η προσέγγιση 

βασίζεται εν μέρη στην προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στην 

αρχιτεκτονική Persona που αναπτύχθηκε από την έρευνα της Microsoft. 

 

 Η διαδικασία της παρουσίασης ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα. Πριν 

της εκτέλεσης του πλάνου, οι συμπεριφορές του persona μεταφράζονται σε 

μια μηχανή κατάστασης που ονομάζεται οθόνη συμπεριφοράς (behavior 

monitor). Η behavior monitor εκτελεί τις ακολουθίες των στοιχειωδών 

συμπεριφορών που χρησιμοποιούνται συνδεδεμένες σε πιο σύνθετες 

ακολουθίες συμπεριφοράς, και τις συνδυάζει αυτές με συμπεριφορές, που 

δεν είναι προσχεδιασμένες όπως με ενέργειες που γίνονται  σε αδρανή χρόνο 

(αναπνοή, χτύπημα του ποδιού) και με συμπεριφορές αντίδρασης (όπως το 

κρέμασμα του persona όταν ο χρήστης πιάνει και κινεί το persona με το 

ποντίκι).  

 

Η behavior monitor ορίζει το διάστημα-πλήθος των δυνατών 

συμπεριφορών του persona. Τότε για κάθε δεδομένη παρουσίαση, ένας 

σχεδιαστής πολυμεσικών παρουσιάσεων γεννά μια σειρά από ενέργειες 

παρουσίασης που θα εκτελεστούν, και ένα πρόγραμμα για την εκτέλεση τους 

με ποιοτικούς ή ποσοτικούς προσωρινούς περιορισμούς. Όταν η εκτέλεση 

της συμπεριφοράς αρχίζει, το persona ακολουθεί το προκαταρτικό 
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πρόγραμμα. Η behavior monitor μπορεί να εκτελέσει πρόσθετες ενέργειες. 

Αυτές με την σειρά τους μπορεί να απαιτούν τον εκσυγχρονισμό-ενημέρωση 

του προγράμματος, σύμφωνα βέβαια με τους περιορισμούς του πλάνου 

παρουσίασης. Το αποτέλεσμα είναι συμπεριφορά που είναι προσαρμοζόμενη 

και διακοπτόμενη ενώ παράλληλα διατηρεί τη συνέπεια στο βαθμό που είναι 

δυνατόν.   
 

Ο animated agent PPP Persona, που θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη 

συνέχεια, ακολουθεί αυτή την προσέγγιση αρχιτεκτονικής. 
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4. ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ PEDAGOGICAL 

AGENTS [5] 

 
Παρόλο που οι απαιτήσεις από έναν pedagogical agent εξαρτώνται 

από το αντικείμενο με το οποίο διαπραγματεύεται, υπάρχουν κάποιες 

βασικές λειτουργικές δυνατότητες που είναι κοινές για όλους ή για τους 

περισσότερους agents. Βέβαια, από τις δυνατότητες που περιγράφονται 

παρακάτω υπάρχουν δυνατότητες που μπορούν οι pedagogical agents να 

κάνουν, άλλες που θα μπορούσαν να τις κάνουν στο προσεχές μέλλον και 

άλλες που μόνο στις προσδοκίες μας θα μείνουν και δεν είναι δυνατόν να 

εκπληρωθούν. 

 

    Αν φανταστούμε τη δημιουργία ενός κλώνου του εκπαιδευτή με τη 

μορφή λογισμικού σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα μάθησης, τα 

χαρακτηριστικά που θα συνιστούσαν έναν τέτοιο ιδανικό intelligent 

pedagogical agent είναι πολλά. Πρώτα από όλα, ο intelligent pedagogical 

agent πρέπει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες και την απόδοση του 

μαθητή και να ενεργεί με βάση αυτή την πληροφορία σε συνδυασμό βέβαια 

και με το ρόλο που είναι σχεδιασμένος για να παίξει. Μερικές από τις 

παραμέτρους που αφορούν τόσο τον μαθητή όσο και το περιβάλλον που 

πρέπει να παρακολουθεί είναι: 

 

Όταν ο εκπαιδευόμενος: 

 Δεν εμπιστεύεται την πληροφορία που του παρουσιάζεται 

 Βαριέται ή δε δείχνει προσοχή 

 Δε διαβάζει ή ακούει για να κατανοήσει 

 Είναι αποθαρρυμένος 

 Είναι αγχωμένος   

 Δεν κατανοεί παρόλο που κάνει προσπάθειες γι' αυτό 

 Βρίσκει πολύ εύκολα την πληροφορία 

 Γνωρίζει ήδη την πληροφορία 
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 Δεν θεωρεί σχετική την πληροφορία 

 Δεν αισθάνεται σίγουρος 

 Θεωρεί την όλη διαπραγμάτευση ανάρμοστη (πολύ χαζή, πολύ σοβαρή, 

κ.α.)  

 Βρίσκεται σε συναισθηματική κατάσταση που τον απωθεί από τη 

διαδικασία της μάθησης (νυσταγμένος, νευριασμένος, κ.α.) 

 Δεν χρειάζεται πια τη βοήθεια από τον agent 

 Έχει χάσει μια σημαντική πληροφορία 

 

 Έχοντας παρακολουθήσει όλες αυτές τις παραμέτρους, ο intelligent 

pedagogical agent θα πρέπει να είναι ικανός να προσφέρει μια σειρά από 

χαρακτηριστικά τα οποία βέβαια εξαρτώνται και από το περιβάλλον 

εκπαίδευσης. Έτσι, θα πρέπει να παίξει τους εξής ρόλους: 

• Πηγή πληροφόρησης: με την έννοια ότι πρέπει να προσφέρει γρήγορη 

προσπέλαση σε κατευθύνσεις-οδηγίες κατά τη διάρκεια μιας εργασίας 

που γίνεται από τον μαθητή, θα πρέπει να προσφέρει βοήθεια σε αρχικά 

τεχνικά θέματα για ένα μάθημα, καθώς και πληροφορία σύμφωνα με τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή που θα πρέπει να έχει αναγνωρίσει.  

• Καθηγητής: με την έννοια ότι θα πρέπει να δίνει τη βοήθεια του όταν ο 

μαθητής την χρειάζεται αλλά και να απομακρύνεται απ' αυτόν όταν δεν 

τον έχει ανάγκη, θα πρέπει να προτείνει επιπλέον δραστηριότητες 

μάθησης, να θέτει προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικές με το αντικείμενο 

και θα πρέπει να αντιδρά στις αντιδράσεις του μαθητή. 

• Σύμβουλος:  με την έννοια ότι θα πρέπει να τον βοηθά στην προσέγγιση 

για την λύση ενός προβλήματος συγκεκριμένου θέματος, να δημιουργεί 

καθοδηγούμενες ερωτήσεις που θα προκαλούν τον εκπαιδευόμενο να 

αναπτύξει μία λογική σκέψη μέσα από τις ερωτήσεις που θα τον ωθήσει 

στη γνώση, κάτι ανάλογο με την μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη. Θα 

πρέπει να ενθαρρύνει τον μαθητή να προχωρήσει από την πιο γενική 

στην πιο ειδική γνώση και να αντιδρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

της μάθησης.  

• Συνεργάτης: με την έννοια ότι θα πρέπει να είναι συνεχώς δίπλα στον 

μαθητή και να συμμετέχει και ο ίδιος στη διαδικασία της μάθησης. 
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• Υποκινητής: με την έννοια ότι θα πρέπει να διεγείρει τους 

εκπαιδευόμενους ευχαριστώντας τους, να χρησιμοποιεί animation για να 

τους προκαλεί να χρησιμοποιήσουν το σύστημα, να τους υπενθυμίζει το 

όριο χρόνου που έχουν στην διάθεση τους δίνοντας έτσι την εντύπωση 

πως κάποιος νοιάζεται γι' αυτούς και να εξισορροπεί το φόρτο εργασίας 

ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μη χάνουν το ενδιαφέρον τους αλλά και να 

μην υπερφορτώνονται. 

•  Βοηθός γκρουπ: με την έννοια ότι θα πρέπει να εξασφαλίζει στα μέλη 

του γκρουπ την δυνατότητα να δίνουν τις απόψεις και τις ιδέες τους, θα 

επιτρέπει σε όλα τα μέλη να έχουν φωνή, και θα πρέπει να σχεδιάζει και 

να επιβλέπει την πρόοδο του γκρουπ με σκοπό να υποκινεί συναντήσεις 

πρόσωπο με πρόσωπο.  
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5. ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ AGENT ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [7] 

 
 Άλλη μορφή agent που χρησιμοποιείται στην τηλε-εκπαίδευση είναι 

αυτή του evaluation agent.  Ένας evaluation agent έχει να κάνει με τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες του εκπαιδευόμενου. Βοηθά τον καθηγητή 

στη διαδικασία της αξιολόγησης και έτσι βελτιώνεται η ορθότητα και η 

πληρότητα της ανατροφοδότησης.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να 

μπορούν να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν τις αδυναμίες τους 

γρηγορότερα και η απόδοση τους να βελτιωθεί. Ο evaluation agent αναλύει 

τις ανάγκες του μαθητή και  βελτιώνει τις ενέργειες του καθηγητή μια και 

επιτρέπει στον καθηγητή να επικεντρωθεί στα αδύνατα  σημεία του μαθητή 

ή στα δυνατά του σημεία. Έτσι, μπορεί να βοηθήσει τον καθηγητή να 

χωρίσει σε ομάδες τους μαθητές του, ανάλογα με τα δυνατά ή τα αδύνατα 

σημεία τους. Αυτή η ομαδοποίηση μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 

χρησιμοποίηση των παιδαγωγικών πόρων και γενικά όλη η διαδικασία της 

μάθησης βελτιώνεται. 

 

 Επίσης, μια άλλη μορφή agent που συναντάται στην τηλε-εκπαίδευση 

είναι αυτή του instructor aid agent. Ένας instructor agent θα πρέπει να 

ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Θα ελαττώνει το φόρτο εργασίας του καθηγητή από βαρετές, 

επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες εργασίες όπως προετοιμασία 

διαλέξεων και διόρθωμα εξετάσεων  

• Θα βοηθά στην κατανόηση και στη μάθηση προσφέροντας τη δική 

του πείρα. Ο καθηγητής μέσω του instructor aid agent θα μπορεί να 

συμβουλεύεται μια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα δικά 

του διδακτικά αδύνατα ή δυνατά σημεία. Έτσι, θα μπορεί ο 
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καθηγητής να βελτιώσει το μάθημα του λαμβάνοντας παράλληλα 

υπόψη και τη γενική απόδοση των μαθητών του.  

• Θα προσφέρει πρόσβαση και στην πείρα άλλων καθηγητών. Σήμερα, 

η ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ καθηγητών είναι περιορισμένη γιατί 

δεν υπάρχει μεγάλη υποστήριξη όσον αφορά αυτή την ανταλλαγή 

εμπειρίας. Ο instructor aid agent θα πρέπει να ενισχύσει αυτή την 

ανταλλαγή, προσφέροντας μια κατάλληλη δομή που να διευκολύνει 

την αλληλεπίδραση ανθρώπου με άνθρωπο. 

 

 Έτσι, ένας instructor aid agent διευκολύνει τη διαχείριση ενός 

μαθήματος αφού βοηθά στην προετοιμασία του, στην αποθήκευση και 

εύρεση καθηγητικής πείρας, καθώς και στην προσπέλαση της πείρας άλλων 

καθηγητών.  

 

Οι παραπάνω μορφές agents μπορούν να ενσωματωθούν στη μορφή 

ενός ενισχυμένου pedagogical agent.  
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6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PEDAGOGICAL AGENTS 

 
6.1. STEVE 

 
6.1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ STEVE 

 

 [1] Το University of Southern California - USC / Information Science 

Institute's Center for Advanced Research in Technology for Education 

(CARTE) έχει αναπτύξει έναν pedagogical agent που ονομάζεται Steve (Soar 

Training Expert for Virtual Environments). Ο Steve είναι ένα προοδευμένο 

πρωτότυπο που σχεδιάστηκε για να αλληλεπιδρά με εκπαιδευόμενους σε 

δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα που βρίσκονται στο βυθό, και έχει 

εφαρμοστεί σε ασκήσεις εκμάθησης του πολεμικού ναυτικού όπως η 

λειτουργία των μηχανών πάνω στα πλοία επιφάνειας του ναυτικού των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το 

επιστημονικό πεδίο, θα μπορούσε να προσφέρει οδηγίες και σε ένα άλλον 

επιστημονικό πεδίο αρκεί να του δοθεί η κατάλληλη γνώση του πεδίου. 

 

 [1] Τα εικονικά περιβάλλοντα που βρίσκονται στον βυθό επιτρέπουν 

μια πλούσια αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και agents. Οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να βλέπουν τους agents σε τρεις διαστάσεις και να 

τους ακούν να μιλούν, και οι agents βασιζόμενοι στο hardware του εικονικού 

περιβάλλοντος που κατανέμει τους φοιτητές σε προγράμματα 

παρακολουθούν τη θέση και την προσαρμογή των εκπαιδευόμενων στο 

περιβάλλον. Το λογισμικό του Steve συνδυάζεται με το λογισμικό για 

τρισδιάστατη παρουσίαση και αλληλεπίδραση της Lockheed Martin, το 

λογισμικό δημιουργίας προσομοίωσης του USC Behavioral Technologies 

Laboratory, και το λογισμικό για αναγνώριση και παραγωγής λόγου της 

Entropic Research έτσι ώστε να παράγει ένα πλούσιο εικονικό περιβάλλον 

στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι και οι agents να μπορούν να αλληλεπιδρούν για 

καθοδηγητικό σκοπό.   
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 [2] Η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση αυτού του εικονικού 

περιβάλλοντος και του αυτόνομου animated agent Steve προήλθε από την 

ανάγκη της εκπαίδευσης ατόμων πάνω στη λειτουργία και διαχείριση 

σύνθετων μηχανισμών εξοπλισμού. Για να αντεπεξέλθουν οι άνθρωποι σε 

σύνθετες εργασίες του πραγματικού κόσμου, όπως η λειτουργία σύνθετων 

μηχανισμών, χρειάζονται την παρέμβαση κάποιου με πείρα που να μπορεί να 

αντιμετωπίζει ένα μεγάλο φάσμα καταστάσεων. Επίσης, χρειάζονται έναν 

μέντορα που θα μπορεί να παρουσιάζει διαδικασίες, να απαντά σε 

ερωτήσεις, και να παρακολουθεί την απόδοση τους, και ίσως να χρειάζονται 

και συνεργάτες αν η εργασία τους απαιτεί πολλά άτομα. Επειδή είναι συχνά 

αδύνατη πρακτικά η προσφορά τέτοιας βοήθειας σε έναν πραγματικό 

εξοπλισμό, γίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση της εικονικής 

πραγματικότητας. Έτσι, σε αυτό το εικονικό περιβάλλον η εκπαίδευση 

γίνεται σε τρεις διαστάσεις, με αλληλεπίδραση, με προσομοιωμένο 

εξομοιοτή εκπαίδευσης στο περιβάλλον εργασίας των εκπαιδευόμενων και 

αντί για μέντορα και συνεργάτη χρησιμοποιείται ο agent Steve. Το εικονικό 

περιβάλλον του Steve, το δωμάτιο στο οποίο δουλεύει,  φαίνεται στην εικόνα 

3.1. Ενώ η εικόνα 3.2 απεικονίζει την κονσόλα την οποία επεξεργάζεται. 

 

 [2] Ο Steve είναι ένας αυτόνομος, animated ανθρωπόμορφος agent 

που συνυπάρχει στον εικονικό κόσμο με τους εκπαιδευόμενους. 

Παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του εικονικού κόσμου και τον 

διαχειρίζεται περιοδικά μέσω εικονικών ενεργειών. Ο σκοπός του είναι να 

βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους στην εκμάθηση φυσικών και διαδικαστικών 

εργασιών. Ο Steve συνδυάζει μεθόδους από τρία πεδία έρευνας: ευφυή 

συστήματα εκπαίδευσης, γραφικά υπολογιστών, και αρχιτεκτονική agent. 

Αυτός ο καινοτόμος συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά από 

μοναδικές δυνατότητες. 

 

 [2] Ο Steve έχει πολλές παιδαγωγικές δυνατότητες που μπορεί κανείς 

να περιμένει από ένα ευφυή σύστημα εκπαίδευσης.  Μπορεί να παρουσιάζει 

εργασίες, να εξηγεί τις ενέργειες του, καθώς και να παρακολουθεί την 
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απόδοση των εκπαιδευόμενων στις εργασίες, προσφέροντας βοήθεια όταν 

την χρειάζονται. Για παράδειγμα, μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις όπως "Τι 

να κάνω στη συνέχεια;" και "Γιατί;". Επιπλέον, επειδή έχει ένα animated 

σώμα και συνυπάρχει στον ιδεατό κόσμο με μαθητές, μπορεί να βοηθάει με 

τρόπους που οι προγενέστεροι παιδαγωγοί που δεν είχαν ιδεατό σώμα, δεν 

μπορούσαν. Για παράδειγμα, μπορεί να παρουσιάζει ενέργειες, να 

χρησιμοποιεί προσηλωμένο βλέμμα και χειρονομίες για να προκαλέσει την 

προσοχή των εκπαιδευόμενων, και μπορεί να ξεναγεί τους εκπαιδευόμενους 

στον ιδεατό κόσμο. 

 

 

Εικόνα 3.1: Το εικονικό δωμάτιο του Steve 
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Εικόνα 3.2: Η κονσόλα που επεξεργάζεται ο Steve 

 

 
 

 

  

 [1] Στις εικόνες 3.3 και 3.4 φαίνεται ο Steve που κάνει μία 

παρουσίαση όπου δείχνει πως λειτουργεί ένας συμπιεστής υψηλής πίεσης 

αέρα πάνω σ’ ένα Αμερικάνικο πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Ο Steve 

ενσωματώνει στις παρουσιάσεις του επεξηγηματικά σχόλια. Για τις κινήσεις 

του γεννούνται αντίστοιχες περιγραφές σε κείμενο και μετατρέπονται αυτές 

σε ομιλία με τη βοήθεια μιας εμπορικής γεννήτριας κειμένου-σε-λόγο. Στην 

εικόνα 3.3 φαίνεται ο Steve στο περιβάλλον όπου προσηλώνει το βλέμμα του 

στους μαθητές και εξηγεί τι κάνει, λέγοντας τα παρακάτω: "Θα κάνω ένα 

λειτουργικό έλεγχο της θερμοκρασίας της οθόνης για να ελεγχθεί ότι όλα τα 

φώτα συναγερμού λειτουργούν. Πρώτα πατήστε το κουμπί της λειτουργίας 

ελέγχου. Αυτό θα θέσει σε μηχανισμό όλες τους διακόπτες κινδύνου, έτσι 

όλα τα φώτα κινδύνου θα πρέπει να ανάψουν."  
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Εικόνα 3.3: Ο Steve δείχνει ένα κουμπί στην κονσόλα 

 

 
 

 

[1] Ο Steve συνεχίζει με την παρουσίαση αυτή όπως φαίνεται στην 

εικόνα 3.4. Καθώς προχωρά η παρουσίαση ο Steve δείχνει σημαντικά 

χαρακτηριστικά των αντικειμένων στο περιβάλλον που σχετίζονται με την 

εργασία. Για παράδειγμα, όταν φωτίζουν τα φώτα κινδύνου, ο Steve δείχνει 

τα φώτα και λέει: "Όλα τα φώτα κινδύνου ανάβουν, άρα όλα δουλεύουν 

κανονικά". 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4: Ο Steve πατά ένα κουμπί στην κονσόλα 
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 [1] Όπως έχει προαναφερθεί η χρησιμοποίηση ενός agent για την 

παρουσίαση εργασιών αντί της απλής επίδειξης ενός βίντεο με την 

αντίστοιχη διαδικασία, προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Ο μαθητής 

μπορεί να περιπλανηθεί στον ιδεατό κόσμο και να δει την παρουσίαση από 

διαφορετικές όψεις. Το δυναμικό περιβάλλον του Steve προσαρμόζεται στην 

τρέχουσα κατάσταση του συστήματος. Αυτό επιτρέπει στον Steve να κάνει 

την παρουσίαση για την λειτουργία του συμπιεστή υψηλής πίεσης αέρα 

ξεκινώντας από διαφορετικές αρχικές καταστάσεις και μορφές 

δυσλειτουργίας.  

 

 [1] Οι παρουσιάσεις γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 

γίνεται εναλλαγή μεταξύ του Steve και των μαθητών. Σε οποιαδήποτε στιγμή 

ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να πει στον Steve, "Άσε με να το τελειώσω 

εγώ" και τότε ο Steve αφήνει τον εκπαιδευόμενο να ολοκληρώσει την 

εργασία παρακολουθώντας τις ενέργειες του. Αν ο εκπαιδευόμενος 
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συναντήσει δυσκολίες μπορεί να ρωτήσει τον Steve "Δείξε μου τι να κάνω" 

και τότε ο Steve παρουσιάζει την κατάλληλη επόμενη ενέργεια που πρέπει 

να γίνει. Ο Steve μπορεί να ενσωματώνει επεξηγήσεις στις παρουσιάσεις,  

και να προχωρά παραπέρα απαντώντας σε διαδοχικά "Γιατί" 

παρουσιάζοντας υψηλού επιπέδου λογικές.   

 

 [2] Στον Steve επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην καθοδήγηση 

ομάδας. Το περιβάλλον εκμάθησης του Steve μπορεί να πλαισιώνεται 

ταυτόχρονα από πολλούς εκπαιδευόμενους, ο καθένας από τους οποίους 

παίζει το ρόλο του διαφορετικού μέλους του πληρώματος πάνω σε ένα 

προσομοιωμένο πλοίο.   

 

 [2] Ο Steve έχει επεκταθεί και επιπλέον, καταλαβαίνει ενέργειες 

ομάδας οι οποίες απαιτούν τη συνεργασία πολλαπλών ατόμων.  Για να γίνει 

αυτό, η απεικόνιση του Steve έχει επεκταθεί σε περισσότερες από μία, έτσι 

ώστε να γίνει διαφοροποίηση και των ρόλων των διαφορετικών μελών της 

ομάδας. Οι παιδαγωγικές δυνατότητες του γενικεύτηκαν για τη 

χρησιμοποίηση περισσότερων από μίας απεικόνισης. Όπως φαίνεται στην 

εικόνες 3.5, 3.6 υπάρχουν δύο Steve agents (ο Steve και ο Jack) που 

παρουσιάζουν την ικανότητα τους να εργάζονται μαζί σαν μια ομάδα. Η 

κατανόηση των ενεργειών της ομάδας που έχουν οι agents, φαίνεται από την 

πρόβλεψη και τη γνώση του ενός, για τις ενέργειες του άλλου. Κάθε Steve 

agent δηλαδή, καταλαβαίνει τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα μέλη της 

ομάδας αλληλεπιδρούν και εξαρτώνται το ένα από το άλλο.    
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Εικόνα 3.5: Ο Jack παρακολουθεί τον Steve 

 

 
 

 

 [2]  Η ικανότητα του Steve να κατανοεί τις ενέργειες της ομάδας 

είναι σημαντική γιατί του επιτρέπει να βοηθά τους εκπαιδευόμενους στην 

εκμάθηση των ενεργειών της ομάδας. Σε μια τέτοια εκπαίδευση, οι Steve 

agents μπορούν να παίζουν δύο σημαντικούς ρόλους: το ρόλο του 

εκπαιδευτή, για ένα εκπαιδευόμενο μέλος της ομάδας, και επίσης, το ρόλο 

του μέλους της ομάδας που λείπει, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να 

λαμβάνουν μέρος στις ενέργειες της ομάδας χωρίς να απαιτούνται όλα τα 

ανθρώπινα μέλη της. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει 

πρακτική το ρόλο του που είναι μια ενέργεια που απαιτεί δύο άτομα, καθώς 

ένας Steve agent παίζει το ρόλο του συνεργάτη του και ένας άλλος Steve 

agent παίζει το ρόλο του εκπαιδευτή του. 
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Εικόνα 3.6: Ο Steve και ο Jack εργάζονται μαζί 

 

 
  

 

 

6.1.2. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ STEVE 

 

 [2] Η αρχιτεκτονική του Steve είναι ένα καθαρό παράδειγμα της 

αρχιτεκτονικής της layered generative προσέγγισης. Ο Steve αποτελείται από 

τρεις κύριες μονάδες: αντίληψη, γνώση και έλεγχο κινητήρων. Η μονάδα 

αντίληψης παρακολουθεί τον βασικό δίαυλο μηνυμάτων που 

χρησιμοποιείται  στο γενικό ιδεατό περιβάλλον του συστήματος εκπαίδευσης 

για την εσωτερική διαδικασία επικοινωνίας. Αν ο Steve καθοδηγεί έναν 

εκπαιδευόμενο, η μονάδα αντίληψης παρακολουθεί τον εκπαιδευόμενο στο 

ιδεατό περιβάλλον, θέτοντας ερωτήσεις στον διαχειριστή της 
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αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή που ελέγχει τη θέση-εικόνα του 

εκπαιδευόμενου. Αυτός δίνει πληροφορίες για τη θέση του εκπαιδευόμενου, 

τον προσανατολισμό του, το πεδίο οράσεως του, και τις αλληλεπιδράσεις 

του εκπαιδευόμενου με τα αντικείμενα του ιδεατού περιβάλλοντος. 

 

 [2] Η μονάδα αντίληψης λαμβάνει επίσης πληροφορία από τη μονάδα 

προσομοίωσης που διαχειρίζεται την κατάσταση της πληροφορίας  σχετικά 

με τις αλλαγές της υπάρχουσας κατάστασης, και ειδοποιείται όταν οι 

εκπαιδευόμενοι ή άλλοι agents μιλούν, όταν οι εκπαιδευόμενοι κάνουν 

αιτήσεις θέτουν ερωτήσεις στον Steve. Η μονάδα αντίληψης χρησιμοποιεί 

αυτή την πληροφορία για να κατασκευάσει και να διατηρήσει ένα συμβολικό 

μοντέλο της κατάστασης του κόσμου. Το γνωστικό μέρος έχει πρόσβαση σ’ 

αυτό το μοντέλο όποτε το χρειάζεται. Όταν αυτό αποφασίζει να κάνει μια 

ενέργεια, η ενέργεια μεταφέρεται σαν μια εντολή κίνησης στην μονάδα 

ελέγχου κίνησης. Η μονάδα ελέγχου κίνησης με τη σειρά της μετακινεί το 

σώμα του agent μέσα στον ιδεατό κόσμο ως απάντηση στην εντολή.  

 

 [1] Η ακόλουθη λίστα είναι μια σειρά από εντολές κίνησης που 

υποστηρίζει η μονάδα ελέγχου κίνησης του Steve: 

• Πες ένα αλφαριθμητικό κείμενο σ’ ένα άτομο, έναν agent, ή σ’ 

οποιονδήποτε. 

• Στείλε μια ενέργεια λόγου σ’ έναν agent (π.χ. ενημέρωσε έναν agent για 

κάτι). 

• Μετακίνησε ένα αντικείμενο. 

• Κοίταξε ένα αντικείμενο, έναν agent ή ένα άτομο. 

• Δείξε ένα αντικείμενο. 

• Μετακίνησε το χέρι σε μια ουδέτερη θέση στο πλευρό του σώματος. 

• Μεταχειρίσου ένα αντικείμενο, π.χ. άρπαξε το, γύρισε το, ανάστρεψε το, 

πίεσε το, τράβηξε το, κτλ. 

 

 [1] Αυτές είναι εντολές κίνησης που μεταφράζονται σε μία ή 

περισσότερες στοιχειώδης ενέργειες τόσο του γραφικού σώματος του Steve 

όσο και των αντικειμένων που μεταχειρίζεται το σώμα του Steve. Μία 
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εντολή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση μιας σειράς από 

ενέργειες, για παράδειγμα, αν ο Steve επιλέξει να κινηθεί προς ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να απαιτείται το σώμα του Steve να 

εκτελέσει μια σειρά από κινήσεις μέσα σε μια πορεία μέχρι που να φτάσει 

στο συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο. 

 

 [1] Η γνωστική μονάδα του Steve είναι οργανωμένη σε τρία κύρια 

επίπεδα:  

• Γνώση ενέργειας συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου 

• Παιδαγωγικές ικανότητες ανεξαρτήτου επιστημονικού πεδίου 

• Η γνωστική αρχιτεκτονική Soar 

 

 [1] Η γνώση ενέργειας συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου 

προσφέρεται  για κάθε ενέργεια που κάνει ο Steve και που σχετίζεται με τη 

βοήθεια καθοδήγησης. Αυτή βρίσκεται μέσα στο σχέδιο-πλάνο για την 

εκτέλεση των ενεργειών. Η απεικόνιση της γνώσης της ενέργειας που 

χρησιμοποιείται στον Steve είναι ιεραρχικά πλάνα. Αυτές οι ιεραρχικές 

περιγραφές διευκολύνουν τη συγγραφή, γιατί είναι συνήθως σχετικά εύκολο 

για τους περισσότερους ειδικούς σε κάποιο θέμα να αντιλαμβάνονται μια 

ενέργεια σαν μια ιεραρχική σειρά από βήματα και υπό-βήματα. Κάθε βήμα 

στον Steve υλοποιείται σαν ένας Soar διαχειριστής που μπορεί να εκτελεστεί 

από τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων του Steve. 

 

 [1] Το ιεραρχικό πλάνο απεικόνισης-παρουσίασης που χρησιμοποιεί 

ο Steve είναι αυξημένες σχέσεις μεταξύ βημάτων: περιστασιακοί-τυπικοί 

σύνδεσμοι (casual links) και περιορισμοί σειράς (ordering constraints). Αυτά 

διευκολύνουν τη λογική που αφορά τη σχέση των βημάτων μιας ενέργειας 

στη τρέχουσα περίσταση και την εξήγηση της λογικής των ενεργειών. 

Παρακάτω στην εικόνα 3.7 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα περιγραφής 

ενέργειας του Steve για την εκτέλεση του λειτουργικού ελέγχου της 

κονσόλας που παρουσιάστηκε στις εικόνες 3.3 και 3.4. Η ενέργεια έχει τρία 

βήματα: το πάτημα του λειτουργικού κουμπιού ελέγχου, ο έλεγχος ότι τα 

φώτα κινδύνου έχουν ανάψει, και το σβήσιμο των φώτων κινδύνου. Κάθε 
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περιστασιακός σύνδεσμος ορίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα του βήματος, και 

το επόμενο βήμα που εξαρτάται απ’ αυτό το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, 

το πάτημα του λειτουργικού κουμπιού ελέγχου έχει ως αποτέλεσμα η 

κονσόλα να αλλάξει κατάσταση και να βρίσκεται σε κατάσταση ελέγχου που 

κάνει εφικτό τον έλεγχο των φώτων κινδύνου. Οι περιορισμοί σειράς 

ορίζουν μία σχετική διάταξη-σειρά μεταξύ των βημάτων. Για παράδειγμα, το 

κουμπί λειτουργικού ελέγχου πρέπει να πατηθεί πριν την προσπάθεια 

ελέγχου των φώτων κινδύνου. 

 

 

 117



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 

Εικόνα 3.7: Ένα πλάνο του Steve (task plan) 

 

Ενέργεια: έλεγχος λειτουργίας    

 

Βήματα: 

πίεσε - λειτουργικός - έλεγχος 

έλεγξε - προειδοποίησης κινδύνου - φως 

σβήσε - προειδοποίηση κινδύνου 

 

Περιστασιακοί-τυπικοί0 σύνδεσμοι: 

πίεσε - λειτουργικός - έλεγχος επιτυγχάνει κατάσταση ελέγχου 

για έλεγχο - προειδοποίησης κινδύνου - φως 

έλεγξε - προειδοποίησης κινδύνου - φως 

επιτυγχάνει γνώση - αν - προειδοποίηση κινδύνου - λειτουργικό 

για τελείωμα - ενέργειας 

σβήσε - προειδοποίηση κινδύνου  

επιτυγχάνει προειδοποίηση κινδύνου - σβήσιμο  

για τελείωμα - ενέργειας 

 

Περιορισμοί σειράς: 

πίεσε - λειτουργικός - έλεγχος πριν έλεγξε - προειδοποίησης κινδύνου - φως 

έλεγξε - προειδοποίησης κινδύνου - φως πριν σβήσε - προειδοποίηση 

κινδύνου 

 

 

 

  

 [1] Οι ενέργειες ομάδας απεικονίζονται σε αυτά τα πλάνα εργασίας 

με την απόδοση ρόλων στα βήματα ενέργειας. Έτσι, η ενέργεια περιγράφει τι 

χρειάζεται ολόκληρη η ομάδα να κάνει για να εκτελέσει μία ενέργεια. Όταν 

υπάρχουν περιστασιακοί σύνδεσμοι μεταξύ των βημάτων που εκτελούνται 

από διαφορετικούς ρόλους, αυτοί ορίζουν τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των 
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ρόλων. Ένας Steve agent που καθοδηγεί έναν εκπαιδευόμενο σε μια ομάδα 

μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία για να εξηγήσει στον 

εκπαιδευόμενο τον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειες του επηρεάζουν τις 

ενέργειες των άλλων μελών της ομάδας. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

ρόλων κατευθύνουν και τις μη-λεκτικές χειρονομίες που χρησιμοποιεί ο 

Steve.  Αν ένας Steve agent περιμένει από το άλλο μέλος της ομάδας να 

ολοκληρώσει ένα βήμα της ενέργειας, το δείχνει γυρνώντας και κοιτάζοντας 

το άλλο μέλος της ομάδας. Τα βλέμματα μεταξύ των μελών της ομάδας είναι 

ένας αποδοτικός δείκτης των σχέσεων μεταξύ των ρόλων. 

 

 [1] Αυτά τα πλάνα απεικόνισης είναι πιο απλά από τα σύνθετα πλάνα 

απεικόνισης που εμφανίζονται μερικές φορές σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

Αυτό έγινε εν μέρη με σκοπό να γίνει η συγγραφή ευκολότερη. Για 

παράδειγμα, ο συγγραφές έχει περιορισμένη δυνατότητα ορισμού 

περιορισμών σε bindings μεταβλητών. Οι σύνθετοι μηχανισμοί binding 

μεταβλητών είναι δύσκολοι στην κατανόηση για μη-προγραμματιστές και γι’ 

αυτό παραλείπονται από τα καθοδηγητικά εργαλεία συγγραφής. Παρόλα 

αυτά, χρειάζεται μια μεσολάβηση μεταξύ της σημειολογίας που σχετίζεται 

με το θέμα των ειδικών και της σημειολογίας που χρησιμοποιεί ο Steve. 

Πολλές τεχνικές έχουν εφαρμοστεί για να γεφυρώσουν αυτό το κενό. Έχουν 

αναπτυχθεί εργαλεία γραφικών διαγραμμάτων που βοηθούν τους συγγραφείς 

στη δημιουργία ιεραρχικών περιγραφών ενεργειών και στην έκφραση των 

σχέσεων μεταξύ των βημάτων του πλάνου. Γίνονται επίσης πειράματα με 

τεχνικές εκπαίδευσης μηχανής που επιτρέπουν στον Steve να γενικεύει 

περιγραφές ενέργειας αυτόματα κάνοντας πειράματα σε ένα προσομοιωμένο 

περιβάλλον για να δει αν οι αλλαγές του σχεδίου επηρεάζουν το αποτέλεσμα. 

 

 [1] Όσον αφορά τις παιδαγωγικές ικανότητες ανεξαρτήτου 

επιστημονικού πεδίου, περιλαμβάνουν τις γενικές παιδαγωγικές λειτουργίες 

που προαναφέρθηκαν όπως παρουσίαση, παρακολούθηση εκπαιδευόμενων 

και παροχή επεξηγήσεων. 

 [1] Όσον αφορά τη γνωστική αρχιτεκτονική Soar, επιλέχτηκε γιατί 

έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή αυτόνομων agents που αντιγράφουν 
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την ανθρώπινη λήψη αποφάσεων και συμπεριφορά, για παράδειγμα σε 

προσομοιώσεις παιχνιδιού πολέμου και σε αντιγραφές ανθρώπινης 

εκμάθησης. Έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε ενέργειες που περιλαμβάνουν 

αλληλεπίδραση με δυναμικές προσομοιώσεις. Προσφέρει υποστήριξη για 

ενσωμάτωση και διαιτησία μεταξύ πολλαπλών ικανοτήτων ή πεδίων 

πραγματογνωμοσύνης.  

 

 [1] Η γνωστικότητα στην Soar περιλαμβάνει συνεχή εφαρμογή 

διαχειριστών (operators) στις ενεργής μνήμης απεικονίσεις-παρουσιάσεις. Η 

επεξεργασία περιλαμβάνει συνεχή εκτέλεση ενός κύκλου αποφάσεων που 

αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα.  

• Κάνε εισαγωγή πληροφορίας από το εξωτερικό περιβάλλον στην ενεργή 

μνήμη. 

• Εφάρμοσε κανόνες επεξεργασίας οι οποίοι επηρεάζονται από την 

πληροφορία της ενεργής μνήμης. Μερικοί από αυτούς τους κανόνες 

επεξεργασίας μπορεί να προκαλέσουν τους διαχειριστές να 

λειτουργήσουν για τον agent. 

• Επέλεξε έναν διαχειριστή να εφαρμοστεί μεταξύ των διαχειριστών που 

προτάθηκαν με τους κανόνες επεξεργασίας. 

• Εκτέλεσε τον διαχειριστή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την έκδοση 

εντολών για να διαχειρίζονται το εξωτερικό περιβάλλον. 

 

 [1] Οι παραπάνω δυνατότητες στην Soar αρχιτεκτονική κάνουν αυτό 

τον μηχανισμό κύκλου αποφάσεων αποτελεσματικό για τον έλεγχο των 

agents. Χρησιμοποιείται ένας μη μονοτονικός μηχανισμός λογικής για τη 

διατήρηση συνέπειας και αρμονίας στην ενεργή μνήμη. Όταν ένας κανόνας 

επεξεργασίας πυροδοτείται και δημιουργεί καινούργια στοιχεία ενεργής 

μνήμης, αυτά τα στοιχεία ενεργής μνήμης διατηρούνται μόνο όσο οι 

συνθήκες πυροδότησης του κανόνα είναι αληθείς. Αν γίνουν ψευδείς, τα 

στοιχεία ενεργής μνήμης αποσύρονται. Σ’ ένα δυναμικό περιβάλλον όπως 

αυτό του Steve όπου οι τιμές της εισαγωγής στο Soar αλλάζουν συνεχώς, 

αυτός ο μηχανισμός βοηθά στη διατήρηση αρμονίας και συνέπειας μεταξύ 

της ενεργής μνήμης και του περιβάλλοντος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
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σημαντικής βοήθειας είναι η δυνατότητα συγγραφής σαφών κανόνων για την 

απόφαση μεταξύ των προτεινόμενων διαχειριστών που ονομάζονται κανόνες 

προτίμησης. Αυτοί οι κανόνες προτίμησης κάνουν σαφή τη βάση για τη 

διαιτησία μεταξύ εναλλακτικών ενεργειών, το οποίο προσφέρει σημαντική 

βοήθεια στους pedagogical agents που είναι ικανοί για πολλές παιδαγωγικές 

ενέργειες.  

 

 Μπορεί να δει κανείς κάποιες παρουσιάσεις του Steve στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://www.isi.edu/isd/carte/carte-demos.htm     

όπου υπάρχουν διαθέσιμα κάποια video του Steve. Περισσότερες 

πληροφορίες για τον Steve μπορεί κανείς να βρει στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κέντρου CARTE:    http://www.isi.edu/isd/carte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 121



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 

6.2. ADELE 

 
6.2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 [3] Το USC / Information Science Institute's Center for Advanced 

Research in Technology for Education (CARTE) έχει αναπτύξει ακόμη έναν  

pedagogical agent που ονομάζεται ADELE (Agent for Distance Education - 

Light Edition) που η μορφή της φαίνεται στις εικόνες 3.8 και 3.9. Η Adele 

έχει πολλές από τις ικανότητες του pedagogical agent Steve που 

αναπτύχθηκε από το ίδιο κέντρο και περιγράφτηκε προηγουμένως. Η Adele 

επεκτείνει τις παιδαγωγικές ικανότητες του Steve, και τις εφαρμόζει σ’ ένα 

πιο ευρύ πεδίο παιδαγωγικών προβλημάτων. Ενώ ο Steve είχε αναπτυχθεί 

αρχικά για να λειτουργεί σε εικονικά περιβάλλοντα του βυθού, η Adele 

αναπτύχθηκε για να λειτουργεί στο Web.  

 

Εικόνα 3.8: Η Adele   Εικόνα 3.9: Η Adele σαν οδοντίατρος 
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 [1] Η Adele αναπτύχθηκε για να βοηθά εκπαιδευόμενους που 

ασχολούνται με ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων που ενσωματώνονται σε 

εκπαιδευτικό υλικό που μεταφέρεται μέσω του παγκόσμιου ιστού. Η Adele 

τρέχει στον Web browser του εκπαιδευόμενου. Η μεταφορά που βασίζεται 

στο Web περιορίζει τις διαθέσιμες μορφές αλληλεπίδρασης με τον χρήστη 

και επιβάλει υψηλές απαιτήσεις για την υλοποίηση. Τα μαθήματα στα οποία 

βασίζεται η Adele έχουν αναπτυχθεί για συνέχιση της ιατρικής εκπαίδευσης 

στην ιατρική της οικογένειας και για το επίπεδο αποφοίτησης της 

γηριατρικής οδοντιατρικής και επιπλέον μαθήματα σχεδιάζονται να 

υλοποιηθούν τόσο στο USC όσο και στο University of Oregon.  

 

 

6.2.2. ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ [3] 

 

 Η Adele υποστηρίζει τόσο ενός χρήστη, ενός συστήματος 

εκπαίδευση, όσο και πολλαπλών χρηστών, πολλαπλών συστημάτων 

συνεργατικές ασκήσεις.   

 

 Στην εικόνα 3.10 φαίνεται μια τυπική άσκηση διάγνωσης που 

βασίζεται σε αρχικές συνθήκες στην οποία παρουσιάζεται στους 

εκπαιδευόμενους ένας προσομοιωμένος ασθενής σε περιβάλλον κλινικής. Οι 

εκπαιδευόμενοι, στον ρόλο του γιατρού μπορούν να εκτελούν μια ποικιλία 

από ενέργειες στον προσομοιωμένο ασθενή. Μπορούν να θέτουν ερωτήσεις 

σχετικά με το ιατρικό παρελθόν του αρρώστου, να εκτελούν μια φυσική 

εξέταση, να ζητούν τεστ διάγνωσης, και κάνουν διαγνώσεις. Η Adele 

παρακολουθεί τις ενέργειες των εκπαιδευόμενων και προσφέρει ανάλογη 

ανατροφοδότηση όπως φαίνεται στην εικόνα 3.11. Ανάλογα με τους στόχους 

διδασκαλίας, η Adele μπορεί να επισημάνει και να τονίζει κάποια σημεία της 

κατάστασης, να προτείνει σωστές ενέργειες, να προσφέρει επεξηγήσεις και 

λογικές για συγκεκριμένες ενέργειες, να αναφέρει σχετικό υλικό, και να 

αναθέτει συναφείς εργασίες για να ελέγξει την κατανόηση των 

εκπαιδευόμενων. 
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Εικόνα 3.10: Η παρουσίαση του ασθενούς 

 

 
 

 

Εικόνα 3.11: Η Adele εξηγεί την σημασία της κατανόησης μιας ιατρικής 

έννοιας 

 

 
 

 125



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 Στην εικόνα 3.12 παρουσιάζεται μια άσκηση που αφορά τη φροντίδα 

ενός τραύματος όπου ο χρόνος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η κατάσταση 

του ασθενούς αλλάζει συνεχώς με τον χρόνο. Η Adele παρακολουθεί την 

κατάσταση του ασθενούς καθώς αυτή αλλάζει όπως και τις ενέργειες του 

εκπαιδευόμενου, και ειδοποιεί τον εκπαιδευόμενο αν εντοπίσει μια αστάθεια 

στην κατάσταση του ασθενούς στην οποία ο εκπαιδευόμενος δεν αντέδρασε 

όπως θα έπρεπε. Η άσκηση της φροντίδας ενός τραύματος έχει σχεδιαστεί 

για να είναι συνεργατική, όπως είναι μια κλασική περίπτωση που μπορεί να 

συναντήσει κανείς στην εντατική ενός νοσοκομείου, και υποστηρίζει τους 

ρόλους του γιατρού και της νοσοκόμας.       

 

 

Εικόνα 3.12: Η Adele δίνει συμβουλές σε μία πολύ κρίσιμη κατάσταση 
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6.2.2.1 Προσέγγιση από τη μεριά του agent [3] 

 

 Η σχεδίαση της Adele βασίστηκε σε ένα παράδειγμα αυτόνομου 

agent και όχι σε ένα παράδειγμα ευφυούς συστήματος εκπαίδευσης. Η 

σχεδίαση βασίστηκε κατά πολύ πάνω στην προηγούμενη δουλειά του 

CARTE που ήταν ο Steve που περιγράφτηκε προηγουμένως. Στην 

περίπτωση του Steve, η διαφοροποίηση του από ένα τυπικό σύστημα 

εκπαίδευσης είναι εμφανής. Όπως προαναφέρθηκε κάθε Steve agent μπορεί 

να λειτουργεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον συγχωνεύοντας πολλούς 

εκπαιδευόμενους και πολλούς άλλους Steve agents, μπορεί να χειρίζεται 

αντικείμενα στο εικονικό περιβάλλον, μπορεί να αντιλαμβάνεται που 

βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος, ή τι κοιτά, και να προσαρμόζεται ανάλογα, 

μπορεί να χρησιμοποιεί το βλέμμα, τη θέση του σώματος και τις χειρονομίες 

για να βρίσκεται σε έναν πολυμεσικό διάλογο με τον εκπαιδευόμενο.   

 

 Η Adele επειδή είναι περιορισμένη σε ένα συμβατικό desktop GUI 

interface, έχει λιγότερες επιλογές για την αλληλεπίδραση με τους 

εκπαιδευόμενους. Παρόλα αυτά η προσέγγιση αυτή που βασίζεται σε agent 

έχει περισσότερα πλεονεκτήματα, ακόμα και με ένα πιο περιορισμένο 

interface. Η χρησιμοποίηση της προσήλωσης του βλέμματος από την Adele 

οι χειρονομίες της, και η ικανότητα της να αντιδρά στις ενέργειες του 

εκπαιδευόμενου, την κάνουν να φαίνεται ζωντανή και γνώστης του χρήστη. 

Επίσης, οι εκφράσεις του προσώπου που χρησιμοποιεί η Adele μπορούν να 

επηρεάζουν και να υποκινούν τον εκπαιδευόμενο. Η Adele σχεδιάστηκε με 

υπό-μονάδες και μπορεί να ενωθεί με ασκήσεις που βασίζονται στον 

παγκόσμιο ιστό και προσομοιώσεις που έχουν γραφτεί με εργαλεία 

συγγραφής τυποποιημένων προσομοιώσεων που υποστηρίζουν κάποιο 

εξωτερικό προγραμματιστικό interface.  
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6.2.3. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ADELE [3] 

 

 Το σύστημα της Adele, που παρουσιάζεται στην εικόνα 3.13, 

αποτελείται από τέσσερα κύρια συστατικά: τον pedagogical agent, την 

προσομοίωση, τον client-server, και τον server αποθήκευσης. Ο pedagogical 

agent αποτελείται από δύο υπό-μέρη, τον animated persona και την μηχανή 

λογικής (reasoning engine). Ένα πέμπτο συστατικό, ο διαχειριστής συνόδου 

(session manager), χρησιμοποιείται όταν το σύστημα τρέχει για πολλούς 

χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, η μηχανή λογικής βρίσκεται στον web server 

όπως και ο διαχειριστής συνόδου. Ο κεντρικός server χρησιμοποιείται για τη 

διατήρηση μιας βάσης δεδομένων με την πρόοδο των εκπαιδευόμενων και 

όταν θεωρείται απαραίτητο, παρέχει συγχρονισμό για συνεργατικές 

ασκήσεις που γίνονται από πολλούς εκπαιδευόμενους σε πολλαπλούς 

υπολογιστές.  

 

 

 

Εικόνα 3.13: Περίληψη της αρχιτεκτονικής του συστήματος της Adele για 

έναν χρήστη 
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 Η μηχανή λογικής εκτελεί όλη την παρακολούθηση και παίρνει 

αποφάσεις. Οι αποφάσεις της βασίζονται στο μοντέλο του εκπαιδευόμενου, 

στο σχέδιο ενέργειας της περίστασης (task plan), στην αρχική κατάσταση, η 

οποία "κατεβάζεται" από τον server όταν γίνει η επιλογή της περίστασης, και 

στη τρέχουσα πνευματική κατάσταση του εκπαιδευόμενου, η οποία 

ανανεώνεται καθώς ο εκπαιδευόμενος εργάζεται για την περίσταση. Για 

ολοκλήρωση, μια εγγραφή των ενεργειών του εκπαιδευόμενου σώζεται στον 

server όπου χρησιμοποιείται για την εύρεση του επιπέδου γνώσης του 

εκπαιδευόμενου και για τον καθορισμό του τρόπου αλληλεπίδρασης της 

Adele με τον εκπαιδευόμενο σε μελλοντικές περιστάσεις.    

 

 Ο animated persona είναι απλά ένα Java applet που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μ’ ένα JavaScript interface που βασίζεται σε ιστοσελίδα ή να 

ενσωματωθεί μέσα σε μεγαλύτερες εφαρμογές όπως είναι οι ασκήσεις που 

βασίζονται σε προσομοίωση, σαν αυτές δηλαδή που χρησιμοποιεί η Adele. Η 

επιλογή της δημιουργίας του ξεχωριστού animated persona και όχι η 

χρησιμοποίηση κάποιων έτοιμων σαν τον Microsoft Agent έγινε για να 

διασφαλιστεί η ανεξαρτησία πλατφόρμας και η δυνατότητα επέκτασης. Το 

persona applet επιτρέπει την εύκολη προσθήκη και αλλαγή πλαισίων 

κινουμένων σχεδίων για να επιτρέψει την ελεύθερη επιλογή των personas. 

 

  Η προσομοίωση μπορεί να γραφτεί χρησιμοποιώντας μια 

οποιαδήποτε γλώσσα ή εργαλείο συγγραφής. Για παράδειγμα, η 

προσομοίωση για την εφαρμογή της κλινικής διάγνωσης χτίστηκε σε Java, 

ενώ η εφαρμογή για την φροντίδα του τραύματος χτίστηκε χρησιμοποιώντας 

το Emultek's RAPID, ένα γρήγορο πρότυπο εργαλείο του οποίου οι 

προσομοιώσεις μπορούν να τρέχουν σε ένα Web browser μέσα σε ένα plug-

in. Όλες οι προσομοιώσεις επικοινωνούν με έναν agent μέσω ενός κοινού 

API (Application Programming Interface), που υποστηρίζει ειδοποίηση 

αλλαγών γεγονότων και καταστάσεων όπως ορίζεται από τη λογική της 

προσομοίωσης. 

 

 Το όλο σύστημα "κατεβάζεται" και τρέχει στην πλευρά του client για 

αποδοτικότερη εκτέλεση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική 
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των περισσότερων ευφυών συστημάτων εκπαίδευσης που βασίζονται στον 

παγκόσμιο ιστό, όπου ο ευφυής καθοδηγητής βρίσκεται στην πλευρά του 

server, γεγονός που προκαλεί χρονική καθυστέρηση στις αντιδράσεις-

απαντήσεις του καθοδηγητή στις ενέργειες των εκπαιδευόμενων. Η μείωση 

της καθυστέρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν κανείς σκεφτεί να βάλει 

animation στην απάντηση του agent στην ενέργεια του εκπαιδευόμενου για 

να πετύχει την αίσθηση της ενημερότητας σε ένα μοιραζόμενο περιβάλλον 

εργασίας.             

 

 

6.2.4. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Η 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ [3] 

 

 Το σχήμα απεικόνισης - παρουσίασης που χρησιμοποιείται στην 

Adele σχεδιάστηκε με στόχο να είναι απλό και γενικό, επιπλέον επιτρέπει 

στην Adele να παρέχει χρήσιμη ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους. Η 

απλότητα είναι απαραίτητη για να μπορεί η μηχανή λογικής του agent να 

τρέχει επαρκώς στην πλευρά του client. Είναι επίσης απαραίτητη για την 

υποστήριξη της απόκτησης και συγγραφής της γνώσης. Έτσι, οι ειδικοί των 

επιστημονικών πεδίων να είναι ικανοί να καθορίζουν τη γνώση του 

επιστημονικού πεδίου για την Adele με την όσο το δυνατόν λιγότερη 

παρέμβαση των σχεδιαστών γνώσης. Η γενίκευση είναι σημαντική έτσι ώστε 

η Adele να μπορεί να εφαρμόζεται σε όσο το δυνατό ευρύτερο πεδίο 

μαθημάτων. Η τρέχουσα παρουσίαση εργασιών της Adele μπορεί να 

υποστηρίξει όχι μόνο, για παράδειγμα, ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών 

επιστημονικών μαθημάτων, αλλά είναι επίσης κατάλληλη και για πολλά είδη 

εκμάθησης δεξιοτήτων.   

 

 Η παρουσίαση γνώσης της Adele επικεντρώνεται στα βήματα που 

πρέπει ο εκπαιδευόμενος να ακολουθήσει σε μια εργασία, στις μεταξύ τους 

εξαρτήσεις και στις λογικές τους. Τα βήματα της ενέργειας και οι εξαρτήσεις 

τους απεικονίζονται στο πλάνο-σχέδιο της εργασίας (task plan). Κάθε σχέδιο 

εργασίας περιγράφεται μ’ ένα αρκετά γενικό τρόπο για να επιτρέψει στους 

εκπαιδευόμενους να εκτελέσουν ενέργειες με οποιαδήποτε σειρά επιθυμούν, 
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εφόσον οι απαραίτητοι περιορισμοί της ακολουθιακής σειράς 

ικανοποιούνται. Το πλαίσιο εργασίας του πλάνου εργασίας μπορεί να 

εφαρμοστεί σ’ ένα ευρύ πεδίο διαδικασίας δεξιοτήτων. Οι λογικές τυπικά 

αναφέρονται σε αξιοσημείωτη γνώση του επιστημονικού πεδίου όπως οι 

ιδιότητες μιας αρρώστιας. Για τη διασφάλιση της απλότητας, η γνώση της 

Adele ειδικεύεται για κάθε περίσταση. Αυτό επιτρέπει την αποφυγή 

τυποποίησης υπερβολικής ποσότητας γενικής γνώσης στην Adele. Αντίθετα, 

αυτή η γνώση προσφέρεται άτυπα με λογικά κείμενα που συνδέονται με 

κάθε βήμα του σχεδίου εργασίας, και με την υποστήριξη αναφοράς σε υλικό 

που βασίζεται στον παγκόσμιο ιστό.  

 

 Η διάγνωση και η θεραπεία είναι παραδείγματα από τυπικές εργασίες 

στο περιβάλλον της ιατρικής επιστήμης στο οποίο χρησιμοποιείται η Adele. 

Ανάλογα με το περιεχόμενο, μία εργασία μπορεί να είναι μια απλή 

ακολουθία βημάτων ή μπορεί να είναι μία σύνθετη και μη γραμμική μερικώς 

ταξινομημένη σειρά βημάτων. Η Adele παρουσιάζει όλες τις εργασίες 

διαδικασίας χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ιεραρχικό πλάνο. Η ιεραρχία 

ενός πλάνου αποτελείται από βήματα, καθένα από τα οποία είναι μια 

πρότυπη ενέργεια (π.χ. αντιστοιχεί σε ένα γεγονός προσομοίωσης) ή είναι 

μία σύνθετη ενέργεια (π.χ. ένα πλάνο από μόνο του). Η παρουσίαση του 

πλάνου της Adele βασίζεται σε αυτήν του Steve, μόνο που όπου τα πλάνα 

του Steve μετατρέπονταν σε προϊόντα Soar και εκτελούνταν με Soar, τα 

πλάνα της Adele διαβάζονται σαν αντικειμενοστραφείς δομές δεδομένων και 

εκτελούνται από τη μηχανή λογικής της Adele που βασίζεται σε Java.    

 

 Στις εικόνες 3.14 και 3.15 παρουσιάζονται δύο βήματα της ιεραρχίας 

του πλάνου ενέργειας. Το πάνω βήμα, το palpate-axillary-nodes, είναι μια 

πρωταρχική ενέργεια και παρουσιάζεται με τις επιπτώσεις της και τις 

επεξηγήσεις του διαλόγου. Το δεύτερο είναι μια σύνθετη ενέργεια, examine-

lymphnodes, που αποτελείται από τρία απαραίτητα βήματα, όπως ορίζεται 

με το Boolean and (και), όπως επίσης και από μια προ-απαίτηση, μια 

επεξήγηση, μια λογική, μια πιο επεξηγηματική λογική, ένα περιεχόμενο και 

ένα ρόλο. Οι καταστάσεις τέλους του βήματος ορίζονται εμμέσως από τα 
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υπό-βήματα του και τις επιπτώσεις, αλλά μπορούν επίσης να περιγραφτούν 

και άμεσα.    

 

 

Εικόνα 3.14: Ένα πρωταρχικό βήμα στην ιεραρχία του πλάνου ενέργειας 

 

 

 (step palpate-axillary 

  : effect ((palpate-axillary-done = T) 

     (set palpate-axillary-value)) 

  : phrase "palpate" " palpating" "the axillary nodes") 

  

 

 

 

Εικόνα 3.15: Ένα σύνθετο βήμα στην ιεραρχία του πλάνου ενέργειας 

      

 

 (step examine-lymphnodes 

  : precond  (examine-lesion) 

  : steps     (and palpate-axillary-nodes 

             palpate-clavicular-nodes 

            palpate-cervical-nodes) 

  : hint  "Is Lymphadenopathy indicated?" 

  :rational "Lymphadenopathy would occur in infect- 

     ious diseases such as TB, viral, fungal, and 

     some bacterial infections, and in cancer." 

  :verbose  "The distribution of the nodes involved 

       gives a clue based on their drainage" 

  :context  "lymphnodes" 

  :role  physician) 
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 Οι προαπαιτήσεις και οι καταστάσεις τέλους αντιπροσωπεύονται από 

Boolean εκφράσεις σε συνενωτική κανονική μορφή. Μπορεί επίσης να 

υπάρχουν βήματα σαν αυτό της εικόνας 2.15, όπου το βήμα examine-lesion 

είναι προαπαιτούμενο για το βήμα palpate-lymphnodes. Τα βήματα 

υποστηρίζονται ως σκοποί με τη δημιουργία της υποδιαίρεσης του δέντρου 

έκφρασης για να συμπεριλάβει έναν νέο τύπο Boolean, μία έκφραση 

βήματος, η οποία όπως οι σταθερές, οι λογικές εκφράσεις και οι εκφράσεις 

σύγκρισης αξιολογούν αν είναι αληθές ή ψευδές (το βήμα). Η αξιολόγηση 

μιας έκφρασης βήματος είναι ισοδύναμη με την αξιολόγηση της τελικής 

κατάστασης του βήματος, η οποία γίνεται περιοδικά στην περίπτωση των 

σύνθετων πλάνων. Αυτή η επέκταση κάνει δυνατή την υποστήριξη της 

δημιουργίας τόσο των πλάνων που βασίζονται στον σκοπό όσο και αυτών 

που βασίζονται στην ενέργεια.     

 

 Η ιεραρχία του πλάνου αξιολογείται σε κάθε βήμα για να προσφέρει 

πληροφορίες και να βοηθήσει στη δυναμική φύση της προσομοίωσης και 

στη μη προβλεψιμότητα των ενεργειών των εκπαιδευόμενων. Οι ενέργειες 

των οποίων οι σκοποί δεν εκπληρώνονται αυτόματα ξαναεκτελούνται ενώ 

εκείνων που οι σκοποί έχουν έμμεσα ικανοποιηθεί παραλείπονται. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο το πλάνο ενέργειας της Adele ενημερώνεται δυναμικά. 

 

 Η μηχανή λογικής μπορεί να λειτουργεί σε τρεις μορφές. Στην πιο 

περιοριστική της μορφή, θα μπλοκάρει απλά τις ενέργειες των οποίων οι 

προαπαιτούμενες δεν έχουν ικανοποιηθεί. Η Adele χρησιμοποιεί αυτή την 

ευκαιρία για να προσφέρει αυτόκλητη ανατροφοδότηση σχετικά με το τι 

πρέπει να γίνει για να ικανοποιηθούν οι προαπαιτήσεις του βήματος. Το 

persona εμφανίζει ένα κουμπί Επεξήγηση για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να 

ζητήσει επεξηγήσεις άμεσα, πριν μαντέψει ή κάνει μια λάθος ενέργεια. 

Ομοίως, το persona έχει ένα κουμπί Γιατί?, που επιτρέπει στον 

εκπαιδευόμενο να ζητήσει μία λογική. Στην πρακτική της μορφή, η μηχανή 

δεν μπλοκάρει - ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει λάθη - και η Adele δεν 

προσφέρει άκλητη ανατροφοδότηση, αλλά επίσης επιτρέπει στον 

εκπαιδευόμενο να ζητήσει επεξηγήσεις. Στη μορφή εξετάσεων, η Adele δεν 

είναι διαθέσιμη.  
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 Η Adele χρησιμοποιεί γραμμένες επεξηγήσεις όταν είναι διαθέσιμες. 

Χρησιμοποιώντας ένα σωρό επικέντρωσης (focus stack), προχωρά από το 

ψηλότερο, πιο σχετικό σημείο της ιεραρχίας του πλάνου, το οποίο το βρίσκει 

κινούμενη προς τα πάνω από την επιθυμητή ενέργεια στη ρίζα του δέντρου 

ώσπου να βρεθεί ένας κόμβος που δεν έχει ικανοποιηθεί π.χ. ένα υπό-πλάνο. 

Αν η επεξήγηση για το υπό-πλάνο έχει ήδη δοθεί τότε η αναζήτηση συνεχίζει 

κάτω στο υπό-υπό-πλάνο και τελικά στην ενέργεια αυτή καθ' αυτή που δεν 

έχει εκπληρωθεί. Ακολουθείται σαν κανόνας: όσο ψηλότερα βρίσκεται το 

υπό-πλάνο, τόσο πιο γενικές είναι οι επεξηγήσεις. Για παράδειγμα, για την 

ιεραρχική ακολουθία ενέργειας : diagnosis-root ⇒ give-physical ⇒ 

examine-lymphnodes ⇒ palpate-clavicular-node, οι επεξηγήσεις μάλλον θα 

είναι : "Συνέχισε όπως θα ήταν σε ένα κλινικό περιβάλλον", "Εξέτασες τον 

ασθενή;", "Είναι η πάθηση των λεμφαδένων ενδεικνυόμενη;", "Είναι τα 

calvicular σημεία καλά αποξηραμένα;", αντίστοιχα. Η Adele θα 

ακολουθήσει το δρόμο από το γενικό στο ειδικό όταν δίνει ανατροφοδότηση. 

 

 Οι γραμμένες επεξηγήσεις δίνονται μόνο μια φορά για την αποφυγή 

άσκοπων επαναλήψεων, και μάλιστα μπορεί να μην δοθούν καθόλου. Για 

παράδειγμα, η ερώτηση "Εξέτασες τον ασθενή;" δεν έχει νόημα αν για 

παράδειγμα, ένας εκπαιδευόμενος προσπαθεί να καταλάβει για τους 

λεμφαδένες πριν εξετάσει τη βλάβη του οργάνου (ένα προαπαιτούμενο για 

το palpate-lymphnodes). Σε αυτήν την περίπτωση, η Adele μεταπηδά 

κατευθείαν στην επεξήγηση για την εξέταση της βλάβης του οργάνου και 

ακυρώνει όλες τις γενικές επεξηγήσεις που βρίσκονται πάνω από αυτή στην 

ιεραρχία. Όταν δεν υπάρχουν γραμμένες επεξηγήσεις, η Adele αυτόματα 

γεννά προτάσεις χρησιμοποιώντας τις φράσεις επεξήγησης που σχετίζονται 

με το βήμα.                     
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6.2.5. Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 Ενώ η παρουσίαση του πλάνου εργασίας που περιγράφτηκε 

παραπάνω είναι κατάλληλη για διαγνωστικές εργασίες, δεν μπορεί να 

επεκταθεί κατάλληλα σε δυναμικά περιβάλλοντα όπως στη φροντίδα ενός 

τραύματος ή μιας κρίσιμης κατάστασης όπου μπορεί να παρουσιαστούν 

απρόβλεπτες επιπλοκές. Για παράδειγμα, σε μια άσκηση, το επίπεδο 

οξυγόνωσης του ασθενούς πέφτει κάτω από 30, το οποίο είναι ενδεικτικό 

αναπνευστικού προβλήματος. Αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί αμέσως η 

ζωή του ασθενούς βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Adele πρέπει να έχει τη γνώση 

να καθοδηγήσει σωστά έναν εκπαιδευόμενο σε τέτοιες περιστάσεις 

εμπλοκής όταν αυτές εμφανίζονται.    

 

 Για τη δόμηση τέτοιου είδους γνώσης στην Adele έχει δανειστεί η 

έννοια της κατάστασης (situation) από τους Marsella και Schmidt. Οι 

Marsella και Schmidt εισήγαγαν τον Χώρο Κατάστασης (Situation Space) 

σαν ένα μέσο δόμησης του πεδίου των καταστάσεων που σχετίζονται με το 

επιστημονικό πεδίο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να την 

οδήγηση των ενεργειών σχεδίασης σε δυναμικά πεδία. Μία κατάσταση 

ορίζεται από το όνομα, την κατάσταση του κόσμου, την έκφραση σκοπού, 

την προτεραιότητα και από μια σειρά μεταβάσεων. Η κατάσταση του 

κόσμου και οι εκφράσεις σκοπού περιγράφουν μερικώς την κατάσταση. Η 

προτεραιότητα χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των καταστάσεων όταν 

είναι απαραίτητες περισσότερες από μία. Οι μεταβάσεις περιγράφουν 

πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα μιας 

κατάστασης όταν οι σχετικές συνθήκες ικανοποιούνται μέσα στην 

κατάσταση του κόσμου.  

 

 Τυπικά, όταν μία κατάσταση εμφανίζεται, ένα υπό-πλάνο σχετικό με 

την κατάσταση ξεκινά να εκτελείται για την επίτευξη της έκφρασης στόχου. 

Επειδή το επιστημονικό πεδίο εκπαίδευσης μας επιτρέπει να γνωρίζουμε 

όλες τις πιθανές καταστάσεις από πριν, δεν είναι αναγκαία η γέννηση ενός 

πλάνου σε πραγματικό χρόνο για κάθε κατάσταση. Αντίθετα, όλα τα πλάνα 
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καταστάσεων είναι γραμμένα από πριν, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές 

αρνητικές αλληλεπιδράσεις, για παράδειγμα, αυτή της προσθήκης ενός νέου 

βήματος που ανατρέπει τα αποτελέσματα του προηγούμενου βήματος που 

εκτελέστηκε, ή έρχεται σε σύγκρουση με τα αποτελέσματα ενός υπάρχον 

βήματος το οποίο απαιτείται για την ικανοποίηση ενός άλλου στόχου. Έτσι, 

αυτό που μένει για την μηχανή λογικής της Adele είναι η ενέργεια της 

παρακολούθησης της κατάστασης (situation-monitoring).  

 

 Υπάρχει πάντα ορισμένη μία τρέχουσα κατάσταση στην μηχανή 

λογικής της Adele, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση του κόσμου για 

αλλαγές και μπορεί να προκαλέσει την μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση. 

Το τρέχον πλάνο που δημιουργεί τη βάση για την εκπαίδευση αλλάζει με την 

κατάσταση. Στην εικόνα 3.16, το Κανονικό Τραύμα είναι η αρχική 

κατάσταση, και παραμένει τρέχουσα μέχρι η τιμή του οξυγόνου να γίνει 

μικρότερη ή ίση του τριάντα. Η αλλαγή της τιμής πυροδοτεί μια μετάβαση 

σε μια νέα κατάσταση, Αναπνευστικό Πρόβλημα, η οποία τότε θέτει σε 

λειτουργία ένα πλάνο υψηλότερης προτεραιότητας για να λύσει το 

αναπνευστικό πρόβλημα και να ανεβάσει την τιμή του οξυγόνου, 

πυροδοτώντας την μετάβαση πίσω στην αρχική κατάσταση.           

 

 

 

Εικόνα 3.16: Μετάβαση από την τρέχουσα σε μια κατάσταση 

προτεραιότητας  
 

 
    Oxygen <= 30 
 Normal Trauma           Breathing Problem 
    Oxygen > 30 
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6.2.6. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ [3] 

 

 Η Adele έχει επεκταθεί για να υποστηρίζει μερικές επιπλέον 

καθοδηγητικές δυνατότητες που ο Steve δεν έχει. Χρησιμοποιώντας την 

γνώση που σχετίζεται τόσο με τον εκπαιδευόμενο όσο και με το περιεχόμενο 

μπορεί να παρεμβαίνει για να παρουσιάζει ερωτήσεις, να προσφέρει δείκτες 

σε παραπομπές σχετικού υλικού, και να βοηθά στην υποκίνηση των 

εκπαιδευόμενων με το να σχολιάζει την απόδοση τους.  

 

 

6.2.6.1. Ευκαιριακή μάθηση 

 

 Η λογική που βασίζεται στην κατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί και 

στο πρόβλημα της αναγνώρισης των παιδαγωγικών ευκαιριών καθώς ο 

εκπαιδευόμενος δουλεύει σε μία συγκεκριμένη εργασία. Για παράδειγμα, 

όταν ο εκπαιδευόμενος ζητά ένα διαγνωστικό τεστ, η κατάσταση μπορεί να 

προσφέρει στην Adele μια ευκαιρία να θέσει ερωτήσεις στον εκπαιδευόμενο 

σχετικά με τα αποτελέσματα του τεστ, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.17. Οι 

ερωτήσεις μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να αντανακλούν την τρέχουσα 

κατανόηση του εκπαιδευόμενου. Αντίθετα με τις καταστάσεις 

συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου όπως το αναπνευστικό πρόβλημα που 

περιγράφτηκε παραπάνω, δεν είναι απαραίτητη η χρήση ενός πλάνου που να 

ασχολείται μ’ αυτούς τους τύπους των παιδαγωγικών ευκαιριών.   
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Εικόνα 3.17: Η Adele προκαλεί έναν εκπαιδευόμενο να απαντήσει σε μια 

επιπλέον ερώτηση όταν ο εκπαιδευόμενος διαλέξει ένα συγκεκριμένο τεστ  
 

 
 

 

 Παρόλα αυτά, διατηρώντας την επίγνωση της κατάστασης ο agent 

μπορεί να αναλάβει σχετικές με την κατάσταση αλληλεπιδράσεις με τον 

εκπαιδευόμενο, για παράδειγμα, δίνοντας στον εκπαιδευόμενο μία ή 

περισσότερες ευκαιρίες για να απαντήσει σε μια ερώτηση ή θέτοντας του 

follow-up ερωτήσεις. Με αυτό τον τρόπο οι καταστάσεις χρησιμοποιούνται 

για να παρουσιάσουν τη γνώση που επιτρέπει στον pedagogical agent να 

αντιδρά στις αλλαγές της κατάστασης του προσομοιωμένου κόσμου, όχι 

μόνο για να διαχειρίζεται καταστάσεις ειδικές του επιστημονικού πεδίου 

αλλά για να εκμεταλλεύεται επίσης και τις παιδαγωγικές ευκαιρίες.   

 

 Στην εικόνα 3.18 φαίνονται ένα αντικείμενο κατάστασης και μια 

ενέργεια παραπομπής. Η κατάσταση, showFNAReference, γίνεται ενεργή 

όταν οι συνθήκες της είναι αληθείς. Αυτό συμβαίνει όταν ο εκπαιδευόμενος 

ετοιμάζει τον ασθενή για να τον τρυπήσει για αναρρόφηση (FNA), και είναι 

η περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν γνωρίζει για το βίντεο με τη 
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διαδικασία FNA. Αυτός ο τύπος της κατάστασης ονομάζεται momentary 

κατάσταση επειδή απλά πυροδοτεί ένα γεγονός, αντίθετα με την quiz 

κατάσταση, παρακάτω, η οποία απαιτεί επεξεργασία. Εδώ, πυροδοτεί μία 

refer ενέργεια που ονομάζεται FNAVideo που προκαλεί την Adele να 

ενημερώσει τον εκπαιδευόμενο για το βίντεο που είναι διαθέσιμο στη 

βιβλιοθήκη παραπομπών. Αν είναι καθορισμένο ένα URL, η refer ενέργεια 

ενεργοποιεί επίσης το κουμπί Show του agent persona, το οποίο όταν 

επιλεγεί από τον εκπαιδευόμενο φέρνει μια ιστό-σελίδα από την οποία 

μπορεί κανείς να προσπελάσει το βίντεο.          

 

 

Εικόνα 3.18: Μία κατάσταση που πυροδοτεί μία ενέργεια παραπομπής  
 

 

 (situation showFNAReference 

  :type  momentary 

  :condition (and (schedule-fna-done == T) 

    (knowsAboutFNAVideo == false)) 

  :actions (:refer FNAVideo)) 

 

 (refer  FNAVideo 

  :comment "Did you know that there is a video that 

    describes how to do a fine needle aspiration 

    in the reference library?" 

  :effects  ((knowsAboutFNAVideo == true)) 

  :url  videos/fna.avi) 

 

 

 Ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

λογική που βασίζεται στην κατάσταση για την ευκαιριακή μάθηση είναι 

αυτό του quiz. Όταν η quiz κατάσταση askUrinalysisQuiz στην εικόνα 3.19 

είναι ενεργή, η Adele θα θέσει σε ενέργεια ένα quiz που ονομάζεται 

UrinalysiaQuiz και θα καθοδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σ’ αυτό. Θα του το 

παρουσιάσει, θα απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, και τελικά, θα 
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προσφέρει ανατροφοδότηση στις απαντήσεις που δόθηκαν. Μία quiz 

ενέργεια είναι πιο σύνθετη από μια refer ενέργεια, αλλά περιγράφονται 

όμοια.   

 

Εικόνα 3.19: Μία κατάσταση που πυροδοτεί μια ενέργεια ερωτήσεων 

 

 

 (situation askUrinalysisQuiz 

  :type  quiz 

  :condition (and (order-urinalysis-done == T) 

    (knowsAboutUrinalysisQuiz == false)) 

  :actions (:quiz urinalysisQuiz) 

  :hint  "Two of these options are appropriate." 

  :rationale "The quiz tests your understanding.") 

 

 

 

 

6.2.6.2. Συναφείς Παραπομπές 

 

 Επειδή η Adele είναι μέρος ενός εκπαιδευτικού συστήματος, θα 

πρέπει να υποστηρίζονται οι συγγραφείς μαθημάτων που επιθυμούν να 

προσφέρουν παραπομπές σε υλικό που είναι σχετικό με τους διδακτικούς 

στόχους. Το υλικό γίνεται διαθέσιμο σαν μέρος μιας βιβλιοθήκης 

παραπομπών που βασίζεται στο Web και μπορεί να είναι από έγγραφα και 

εικόνες μέχρι video και animation. Σε ένα τυπικό περιβάλλον βιβλιοθήκης, 

ένας χρήστης που επιθυμεί να βρει ένα συγκεκριμένο έγγραφο ξεκινά μία 

αναζήτηση από την κεντρική σελίδα της βιβλιοθήκης. Η Adele μπορεί να 

συμπεράνει για το θέμα της αναζήτησης βασιζόμενη στο τρέχον 

περιεχόμενο. Για παράδειγμα, όταν ένας εκπαιδευόμενος αρχίζει να εξετάζει 

έναν ασθενή, η Adele γνωρίζει ότι το περιεχόμενο είναι η φυσική εξέταση. 

Αν ο εκπαιδευόμενος απευθυνθεί στην βιβλιοθήκη εκείνη την στιγμή, θα 

βρεθεί σε μια σελίδα που περιέχει θέματα σχετικά με την εκτέλεση της 

φυσικής εξέτασης. Αυτό επιτυγχάνεται μ’ ένα context tag (σημάδι 
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περιεχομένου) στο πλάνο ενέργειας, και με την αντιστοίχηση του 

περιεχομένου στην ιστό-σελίδα.      

 

 

6.2.6.3. Ανάθεση εργασιών στους εκπαιδευόμενους 

 

 Η Adele συνεχώς παρακολουθεί και καταγράφει την αλληλεπίδραση 

του εκπαιδευόμενου με την προσομοίωση. Κατά την διάρκεια μιας 

διαδικαστικής ενέργειας, η Adele ελέγχει ότι τα βήματα της ενέργειας 

γίνονται με την σωστή σειρά και δίνει ανατροφοδότηση όπως περιγράφτηκε 

παραπάνω. Επίσης, παρακολουθεί τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων στις 

ερωτήσεις και στις παραπομπές. Χρησιμοποιεί ένα σταθερό μοντέλο για την 

παρακολούθηση των δεδομένων και την τροφοδοσία πίσω στην 

επεξεργασία. Το μοντέλο είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε σε 

προηγούμενη εκπαιδευτική εργασία στο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής 

(Eliot & Woolf, 1995).  

 

 Όταν μια εργασία τελειώσει, η μονάδα ανάθεσης εργασιών της Adele 

αναλύει την καταγραφή του εκπαιδευόμενου και προσφέρει κατάλληλη 

ανατροφοδότηση για το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, για το κλινικό 

θέμα, η Adele προσφέρει τρία είδη ανάθεσης εργασίας στο τέλος της όλης 

εργασίας: 1) μία αξιολόγηση της διάγνωσης, 2) μία αξιολόγηση για τα έξοδα 

της διάγνωσης, και 3) μία αξιολόγηση των βημάτων που έγιναν. Στην εικόνα 

3.20 παρουσιάζονται δύο αξιολογήσεις. Η πρώτη αξιολόγηση περιέχει μια 

λίστα όλων των μη αναγκαίων τεστ και το κόστος τους. Η δεύτερη 

αξιολόγηση συγκρίνει μια λανθασμένη διάγνωση με την αντίστοιχη σωστή. 

Έτσι, η ανάθεση διαγνωστικής εργασίας χρησιμοποιεί πληροφορία σχετική 

με διαφορετικές διαγνώσεις, όπως τα επιβεβαιωτικά διαγνωστικά τεστ τους, 

για να σχολιάσει στη σωστή διάγνωση, ή να συγκρίνει μία λανθασμένη 

διάγνωση με την αντίστοιχη σωστή της. Διαφορετικά επιστημονικά πεδία 

απαιτούν διαφορετικές μονάδες ανάθεσης εργασίας, και η ανατροφοδότηση 

της Adele θα διαφέρει ανάλογα.  
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Εικόνα 3.20: Δύο περιπτώσεις αξιολόγησης 

 

(α) 

 
 

(β) 
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6.2.7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 [3] Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς στο Web, η Adele 

υλοποιήθηκε σε Java, για να γίνεται δυνατό το κατέβασμα των επαυξημένων 

μονάδων μαθημάτων της Adele διαμέσου του Web. Αυτή η προσέγγιση 

προσφέρει πλεονεκτήματα μακράς διάρκειας, παρόλο που στο κοντινό 

μέλλον, ασυμβατότητες μεταξύ των Java εικονικών μηχανών θα καθιστούν 

την μεταφερσιμότητα κάπως δύσκολη. Η υψηλής ποιότητας κείμενο - σε - 

λόγο σύνθεση είναι εξαρτημένη από την πλατφόρμα, έτσι προσφέρονται 

παραλλαγές της Adele για να εκμεταλλευτούν οι δυνατότητες της κείμενο - 

σε - λόγο σύνθεσης που είναι διαθέσιμες σε κάθε πλατφόρμα. Πολλά από τα 

προβλήματα με τη σύνθεση λόγου οφείλονται στο γεγονός ότι η Adele είναι 

γένους θηλυκού. Γενικά, η τεχνητή γυναικεία φωνή έχει πολύ χαμηλότερη 

ποιότητα από την τεχνητή αντρική φωνή. 

 

 [3] Από την πλευρά του χαρακτήρα, η Adele έχει ένα ρεπερτόριο από 

εκφράσεις προσώπου και στάσεις του σώματος που αντιπροσωπεύουν 

συναισθήματα, όπως έκπληξη και απογοήτευση. Για παράδειγμα, η Adele 

δείχνει ικανοποίηση όταν ο εκπαιδευόμενος απαντά σωστά σε μια ερώτηση, 

ταραχή όταν η κατάσταση στο περιβάλλον μάθησης έχει φτάσει σε τέτοιο 

σημείο που απαιτείται η άμεση προσοχή του εκπαιδευόμενου (π.χ. όταν ο 

ασθενής παρουσιάσει αναπνευστικό πρόβλημα), και δυσαρέσκεια όταν ο 

εκπαιδευόμενος κάνει κάποιο λάθος που αυτή γνωρίζει ότι θα έπρεπε να το 

είχε αποφύγει. Αυτά επιτρέπουν στην Adele να απαντά με ένα πιο ζωντανό 

τρόπο στις ενέργειες των εκπαιδευόμενων.  

 

 [1] Από την εκπαιδευτική πλευρά, έχουν αναπτυχθεί τρόποι 

δημιουργίας περισσότερης εκπαιδευτικής καθοδήγησης στις 

αλληλεπιδράσεις της Adele με τον εκπαιδευόμενο. Βασιζόμενη στην 

ενέργεια του εκπαιδευόμενου, η Adele μπορεί να επιλέξει πότε θα επέμβει, 

προσφέροντας συμβουλή για το τι πρέπει να γίνει αντί της ενέργειας του 

εκπαιδευόμενου. Κάτι τέτοιο φαίνεται στις εικόνες 3.21, 3.22. Στην 3.21 

παρουσιάζεται μια εφαρμογή της Adele για λήψη κλινικής απόφασης. Η 
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Adele παρακολουθεί καθώς ο εκπαιδευόμενος εκτελεί μία κλινική 

αξιολόγηση του ασθενούς. Σε αυτό το παράδειγμα, η ασθενής ισχυρίζεται ότι 

έχει ένα εξόγκωμα στο στήθος. Αν ο εκπαιδευόμενος αρχίσει με την 

παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων όπως ακτίνες Χ για το στήθος χωρίς 

πρώτα να ολοκληρώσει μια φυσική εξέταση της ασθενούς, η Adele θα τον 

διακόψει λέγοντας "Προτού παραγγείλεις ακτίνες Χ για το στήθος θα ήταν 

χρήσιμο να ακροαστείς την κατάσταση των πνευμόνων".  

 

 [1] Εναλλακτικά, βασιζόμενη στο περιεχόμενο και στο ιστορικό της 

ενέργειας, η Adele μπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο μία 'pop quiz' 

ερώτηση την οποία πρέπει να απαντήσει πριν τη διαδικασία. Για 

παράδειγμα, σ’ ένα μάθημα κλινικής διάγνωσης που χρησιμοποιήθηκε η 

Adele, στους εκπαιδευόμενους παρουσιάστηκε μια περίπτωση όπου η 

ασθενής έχει μία βλάβη οργάνου που έχει μεγαλώσει αργά μετά την πάροδο 

κάποιων μηνών. Ο εκπαιδευόμενος το μαθαίνει αυτό ρωτώντας την 

προσομοιωμένη ασθενή μια σειρά από ερωτήσεις για το ιστορικό της 

αρρώστιας της. Μόλις ο εκπαιδευόμενος μάθει ότι η βλάβη του οργάνου έχει 

χειροτερέψει με αργό ρυθμό, η Adele παρεμβαίνει και του ζητά να 

αναγνωρίσει τον τύπο της αρρώστιας που προκύπτει από αυτήν την πορεία 

της αρρώστιας, π.χ. ινομύωμα. Αυτή είναι μια μορφή καθοδηγητικής 

ερώτησης.  
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Εικόνα 3.21: Η Adele σχολιάζει μία κατάσταση 
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Εικόνα 3.22: Η Adele ασκεί κριτική στις ενέργειες του εκπαιδευόμενου 

 

 
 

 [3] Τα animation της Adele κατασκευάστηκαν από δύο-διαστάσεων 

σχέδια. Αυτό καθιστά δυνατή τη λειτουργία της Adele σε οποιοδήποτε 

desktop, χωρίς να βασίζεται στην ικανότητα κάποιων ειδικών τρισδιάστατων 

γραφικών. Το μόνο μειονέκτημα της δύο-διαστάσεων εικόνας είναι το 

γεγονός ότι είναι δύσκολη η σύνθεση συμπεριφορών, π.χ. συνοφρύωση όταν 

κοιτά σε μια μεριά. Γίνονται πειράματα χρησιμοποίησης VRML browsers 

για την εξασφάλιση καθαρής ομιλίας ανθρωπόμορφων όντων σε desktop. 

Παρόλο που η προσθήκη ενός VRML browser προσθέτει πολυπλοκότητα 

στην εγκατάσταση του λογισμικού, υπάρχουν περιπτώσεις εφαρμογών όπου 

τα δύο διαστάσεων animation είναι προτιμότερα.    

 

 [3] Ένα άλλο θέμα της υλοποίησης που επηρεάζει την σχεδίαση είναι 

η ανάγκη της αλληλεπίδρασης με εξωτερικά γραμμένες προσομοιώσεις. 

Εργαλεία συγγραφής προσομοιώσεων όπως τα VIVIDS και Emultek's 

RAPID χρησιμοποιούνται συχνά τόσο για την συγγραφή της συμπεριφοράς 

της προσομοίωσης όσο και για την αλληλεπίδραση συγχρόνως της 
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προσομοίωσης. Γι’ αυτό το λόγο, η Adele σχεδιάστηκε να τρέχει σε 

διαφορετικό παράθυρο, επικοινωνώντας με τις εκπαιδευτικές προσομοιώσεις 

χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο επικοινωνίας έσω-επεξεργασίας.  

 

 [3] Σχεδιάστηκαν συμπεριφορές για την Adele έτσι ώστε να δίνει την 

εντύπωση ότι είναι ενσωματωμένη στις άλλες εικόνες που τρέχουν στο 

desktop, παρόλο που αυτή τρέχει σε διαφορετικό παράθυρο.  Όταν ο 

εκπαιδευόμενος κάνει κλικ σε ένα κουμπί στο παράθυρο της προσομοίωσης, 

η Adele γυρνά το κεφάλι της και κοιτά εκεί που έκανε κλικ ο 

εκπαιδευόμενος. Έχει έναν δείκτη που μπορεί να τον χρησιμοποιεί για να 

δείχνει αντικείμενα σε άλλα παράθυρα. Αυτές οι συμπεριφορές 

αντισταθμίζουν μερικώς την αδυναμία της να μεταχειρίζεται αντικείμενα 

άμεσα.   

 

 

6.2.8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ [3] 

 

 Τα τελευταία χρόνια, το κέντρο CARTE συνεργάστηκε στενά με το 

ιατρικό προσωπικό και τους φοιτητές της USC Ιατρικής Σχολής για την 

δημιουργία δύο μονάδων μαθημάτων: μία για λύσεις προβλημάτων κλινικής 

διάγνωσης και μία για εκπαίδευση φροντίδας τραύματος στην εντατική. Η 

αναγκαία γνώση για τις εργασίες αποκτήθηκε χρησιμοποιώντας φόρμες με 

την μορφή script που περιείχαν λεπτομερείς περιγραφές για κάθε βήμα μιας 

διαδικασίας. Η πρόοδος της υλοποίησης παρακολουθούνταν σε πολλά 

διαστήματα. Ειδικοί και φοιτητές της ιατρικής με εναλλαγή αξιολογούσαν 

την χρησιμότητα του συστήματος και την παιδαγωγική, και επιπλέον 

ζητήθηκαν σχόλια από γιατρούς κατά την διάρκεια της παρουσίασης του.   

 

 Η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του συστήματος της Adele έγινε τον 

Νοέμβρη του 1998.  Το σύστημα αξιολογήθηκε από μία τάξη φοιτητών της 

ιατρικής πάνω από εκατό σε αριθμό και χωρίς να παρακολουθούνται. 

Επίσης, έγιναν δύο πρόσωπο -με- πρόσωπο αξιολογήσεις. Γι’ αυτή την 

αξιολόγηση, οι γιατροί του τμήματος της οικογενειακής ιατρικής έγραψαν 
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μία νέα περίπτωση για καρκίνο των πνευμόνων που οι φοιτητές είχαν 

διδαχτεί στην τάξη.   

 

Οι ερωτήσεις της αξιολόγησης αναφερόταν τόσο στα ειδικά 

χαρακτηριστικά του συστήματος εκπαίδευσης, όπως στην αλληλεπίδραση 

και στις λογικές, όσο και στη γενική αντίδραση των φοιτητών στην Adele 

και στην γενική αρχή του συστήματος. Μία μικρή προ-αξιολόγηση έγινε για 

να φανεί το επίπεδο των φοιτητών όσον αφορά τη γνώση τους στους 

υπολογιστές. Η τελική φόρμα αξιολόγησης περιείχε τριάντα ερωτήσεις σε 

έξι κατηγορίες: χρηστικότητα του συστήματος, τα μέρη του συστήματος, 

λογικές, Adele, και εκμάθηση. Κάθε απάντηση βαθμολογήθηκε 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα του Likert από 0-4. Παρακάτω δίνεται μια 

περίληψη όλων των αποτελεσμάτων. 

 

Οι περισσότεροι φοιτητές μπορούσαν να χρησιμοποιούν το σύστημα 

με ευκολία, ωστόσο, δεν υπήρχε βοήθεια γι’ αυτούς που είχαν όντως 

προβλήματα. Έτσι, ένα από τα μελλοντικά σχέδια είναι η προσθήκη γνώσης 

του συστήματος, μαζί με τη γνώση εργασιών, στην Adele έτσι ώστε να 

μπορεί να προσφέρει μηχανική βοήθεια στο επίπεδο του συστήματος. 

 

Οι φοιτητές βρήκαν τις επεξηγήσεις της Adele χρήσιμες και τους 

άρεσαν οι λογικές της. Αλλά είχαν διάφορες γνώμες για το πότε θέλουν να 

ακούν τις λογικές της. Παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια ένας με έναν 

σύνοδο ότι ο φοιτητής δεν ρωτούσε "Γιατί;", και έτσι δεν χρησιμοποιούσε 

πολύ από την γνώση που είχε γραφτεί. Έτσι, αποφασίστηκε, η Adele να δίνει 

μερικές από τις λογικές αυτόματα, είτε τις ζητήσει ο φοιτητής είτε όχι. 

Υλοποιήθηκαν τρεις παραλλαγές: να δίνει μία λογική μόνο όταν της ζητηθεί, 

να τη δίνει αυτόματα μετά από μια επεξήγηση, και να τη δίνει αυτόματα 

μόλις ο χρήστης εκτελέσει ένα βήμα, και μετά ρωτήθηκαν οι φοιτητές ποια 

παραλλαγή προτιμούσαν. Οι περισσότεροι απάντησαν ότι προτιμούν να 

ακούν μία λογική μόνο όταν την ζητήσουν, παρόλο που η εμπειρία έδειξε ότι 

δεν την ζητούν καθόλου αν τους αφεθεί στην κρίση τους. Προετοιμάζονται 

και άλλα τεστ για να ερευνηθεί αυτό το θέμα.  
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Η εύρεση του σωστού επιπέδου ρεαλισμού είναι δύσκολη. Οι θεατές 

αποδέχτηκαν την προσωπικότητα (persona) της Adele και δεν έγινε εμφανές 

κάποιο πλεονέκτημα των τριών διαστάσεων έναντι των δύο, όσον αφορά την 

αποδοχή από τον χρήστη, ωστόσο, οι φοιτητές θεώρησαν ότι η Adele δεν 

ήταν τόσο πειστική όσο ένας γιατρός εισηγητής χωρίς να γίνει γνωστός ο 

λόγος. Παρόλο που οι φοιτητές δεν ενοχλήθηκαν από την έλλειψη 

συγχρονισμού των χειλιών στο animation, η ποιότητα της κείμενο -σε- λόγο 

σύνθεσης δεν είναι τέλεια, αλλά γίνονται πειράματα με διαφορετικά 

συστήματα σύνθεσης λόγου για να επιτευχθεί μία ικανοποιητική λύση.   

 

 

 

6.2.9. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ADELE [3] 

 

 Αναπτύσσονται (μπορεί και να έχουν αναπτυχθεί μέχρι την ώρα της 

ανάγνωσης) τρία νέα μαθήματα για το επιστημονικό πεδίο της ιατρικής. Μία 

επέκταση για τον καρκίνο των πνευμόνων και άλλες διαφορετικές 

περιπτώσεις για το μυέλωμα. Επίσης, προσθέτεται επιπλέον υποστήριξη για 

πολλά επίπεδα δεξιοτεχνίας, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Adele 

από όλες τις βαθμίδες των φοιτητών ιατρικής. 

 

 Επίσης, τροποποιείται η παρουσίαση της εργασίας της Adele έτσι 

ώστε να περιλαμβάνει γνώση για την υπόθεση η οποία αλλάζει με τα 

βήματα. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι ο φοιτητής ρωτά τον ασθενή αν 

η βλάβη του οργάνου πονάει και ο ασθενής απαντά αρνητικά. Αυτή η 

εύρεση μειώνει την πιθανότητα να υποθέσει κανείς ότι είναι μόλυνση και 

αυξάνει την υπόθεση να είναι καρκίνος. Καθώς ο φοιτητής εργάζεται σε μια 

υπόθεση, η Adele μπορεί να παρατηρεί την πιθανότητα διαφόρων 

υποθέσεων και να χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να προσφέρει 

επεξηγήσεις που μπορεί να οδηγήσουν τον φοιτητή στην πιο πιθανή 

υπόθεση. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα interface που επιτρέπει στον 

φοιτητή να εκφράζει τις δικές του υποθέσεις και να τις συνδέει με σχετικά 

ευρήματα που επιτρέπουν στην Adele να συγκρίνει τη λογική του φοιτητή με 

την δική της και να δίνει την κατάλληλη ανατροφοδότηση στον φοιτητή.  
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 Επίσης, σε συνεργασία με την USC σχολή γεροντολογίας 

δημιουργούνται επιπλέον ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων για άλλα 

μαθήματα  που επικεντρώνονται στην φροντίδα της υγείας των μεγάλων σε 

ηλικία ανθρώπων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται κλινικά προβλήματα 

επίλυσης που αναφέρονται στην οδοντιατρική των ηλικιωμένων.   
 

 Μπορεί να δει κανείς κάποιες παρουσιάσεις της Adele στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://www.isi.edu/isd/carte/carte-demos.htm  . 

Περισσότερες πληροφορίες για την Adele μπορεί κανείς να βρει στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του κέντρου CARTE:    http://www.isi.edu/isd/carte/ 
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6.3. HERMAN THE BUG - ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
6.3.1. ΓΕΝΙΚΑ  

 

[1] Το πανεπιστήμιο της North Carolina, συγκεκριμένα το North 

Carolina State University's Multimedia Laboratory,  σε συνεργασία των 

τμημάτων Computer Science και Psychology και με την συνεργασία επίσης 

του London Institute Royal College of Art ανέπτυξαν τον pedagogical agent 

Herman the Bug που φαίνεται στις εικόνες 3.23, 3.24. Ο Herman the Bug 

σχεδιάστηκε ως μέρος του περιβάλλοντος εκμάθησης Design-A-Plant, το 

οποίο βοηθά τους μαθητές γυμνασίου να κατανοήσουν την βοτανική 

ανατομία και φυσιολογία σχεδιάζοντας φυτά για διάφορες υποθετικές 

συνθήκες περιβάλλοντος. Στις εικόνες 3.24, 3.25 παρουσιάζεται ο Herman 

the Bug και το Design-A-Plant. 

 

 

 

Εικόνα 3.23: Δύο όψεις του Herman the Bug   
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Εικόνα 3.24: Herman the Bug και το Design-A-Plant 

 

 
 

 

[4] Ο Herman the Bug χρησιμοποιήθηκε σε μια εμπειρική μελέτη 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των animated pedagogical agents 

στη διαδικασία της μάθησης και της μελέτης του τρόπου με τον οποίο  

αντιλαμβάνονται οι μαθητές τους animated pedagogical agents.  

 

[4] Η μελέτη περιλάμβανε τρεις οντότητες: τον πλήρως λειτουργικό 

animated pedagogical agent τον Herman the Bug που παριστάνει ένα 

έντομο. Η συμπεριφορά του agent, τόσο αυτή που αφορά την κίνηση όσο 

και αυτή που αφορά το λόγο, συντάσσεται από μια μηχανή ακολουθίας 

συμπεριφοράς πραγματικού χρόνου ως απάντηση στις ενέργειες των 

μαθητών που σχετίζονται με τη λύση προβλημάτων. Εξαιτίας της 

συμπεριφοράς του αυτής, μπορεί ο agent να προσφέρει στους μαθητές 

συμβουλές και επεξηγήσεις οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα στις 

στρατηγικές μάθησης.     
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Εικόνα 3.25: Άλλη όψη του Herman the Bug και του Design-A-Plant 

 

 
 

 

[4] Η δεύτερη οντότητα είναι το αλληλεπιδραστικό περιβάλλον 

μάθησης Design-A-Plant που αναπτύχθηκε στο ίδιο εργαστήριο και  

βασίζεται στον σχεδιασμό φυτών. Την τρίτη οντότητα αποτελεί η ομάδα των 

100 μαθητών γυμνασίου (50 κορίτσια, 50 αγόρια), μέσης ηλικίας 12 

χρόνων,  που παρακολούθησαν το μάθημα για οκτώ μέρες και κάθε μαθητής 

ήρθε σε αλληλεπίδραση με τον agent για περίπου μία ώρα.   

 

[4] Για να μελετήσουν τις επεξηγηματικές συμπεριφορές που μπορεί 

να επηρεάζουν την αντίληψη των μαθητών για την αλληλεπίδραση τους με 

ανθρωπόμορφους agents, αναπτύχθηκαν πέντε κλώνοι του agent, καθένας 

από τους οποίους αλληλεπίδρασε με 20 μαθητές. Κάθε κλώνος ήταν 

πανομοιότυπος με τους υπόλοιπους στην εμφάνιση, αλλά επικοινωνούσε με 

διαφορετικές επεξηγηματικές συμπεριφορές. Μερικοί ήταν περισσότερο 

οπτικά-παραστατικά εκφραστικοί ενώ άλλοι ήταν περισσότερο λεκτικά-

προφορικά εκφραστικοί,  μερικοί προσέφεραν υψηλού επιπέδου βασισμένες 
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σε αρχές συμβουλές, ενώ άλλοι προσέφεραν χαμηλού επιπέδου, 

συγκεκριμένες συμβουλές και ένας από αυτούς δεν προσέφερε καθόλου 

συμβουλές. Συγκεκριμένα, περιγράφονται στη συνέχεια τόσο το περιβάλλον 

μάθησης όσο και ο Herman the Bug και οι διάφορες μορφές του. Γίνεται 

επίσης αναφορά στην μελέτη και στα αποτελέσματα της. 

 

 

6.3.2. DESIGN-A-PLANT [4] 

 

Επειδή οι διαχειριζόμενες προσομοιώσεις προσφέρουν εμπειρίες που 

είναι ποιοτικά διαφορετικές από τις περισσότερες διδακτικές προσεγγίσεις, 

τα τελευταία χρόνια έχει ξαναζωντανέψει το ενδιαφέρον για μικρόκοσμους 

(microworlds). Το Design-A-Plant είναι ένας μικρόκοσμος (σε πλατφόρμα 

Macintosh) που βασίζεται στον σχεδιασμό, και προσφέρει στους μαθητές τη 

δυνατότητα έρευνας των φυσιολογικών και περιβαλλοντικών θεωριών που 

διέπουν την επιβίωση των φυτών. Η επίλυση προβλημάτων που βασίζονται 

στον σχεδιασμό περιστρέφονται γύρω από προσεκτικά επιλεγμένες σειρές 

επεισοδίων σχεδιασμού.     

 

Σε κάθε επεισόδιο σχεδίασης του Design-A-Plant, ο μαθητής 

βρίσκεται μπροστά σ’ ένα περιβάλλον όπου καθορίζονται οι βιολογικοί 

κρίσιμοι παράγοντες με την μορφή ποιοτικών μεταβλητών. Οι 

περιβαλλοντικές προδιαγραφές για αυτά τα επεισόδια περιλαμβάνουν την 

μέση άφιξη του ηλιακού φωτός στην επιφάνεια, το πλήθος των θρεπτικών 

συστατικών που περιέχονται στο χώμα, και το ύψος της υπόγειας στάθμης 

νερού. Οι μαθητές λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις συνθήκες καθώς 

εξετάζουν συστατικά από μία βιβλιοθήκη δομών φυτού που τεμαχίζεται σε 

ρίζες, κορμούς, και φύλλα. 

 

Κάθε συστατικό καθορίζεται από τα δομικά του χαρακτηριστικά 

όπως το μήκος και ο παράγοντας διακλάδωσης. Οι μαθητές δουλεύουν σε 

ένα "design studio" (στούντιο σχεδίασης) διαχειριζόμενοι αυτά τα 

συστατικά σαν τα δομικά τους υλικά για να δημιουργήσουν γραφικά ένα 
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σύνηθες φυτό που θα ευδοκιμήσει σ’ αυτό το περιβάλλον. Κάθε επανάληψη 

της διαδικασίας σχεδίασης αποτελείται από την έρευνα στη βιβλιοθήκη, τη 

συναρμολόγηση ολόκληρου του φυτού, και τον έλεγχο του φυτού για να 

φανεί αν ευδοκιμεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Αν το φυτό δεν επιζήσει, 

οι μαθητές μετατρέπουν τα συστατικά του φυτού για να βελτιώσουν την 

καταλληλότητα του, και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να αναπτύξουν ένα 

δυνατό φυτό που ευδοκιμεί στο περιβάλλον.  

 

Οι περιορισμοί που συνδέουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες με 

τις δομές σχεδίασης κατευθύνουν τη σύνθεση των σχεδιαζόμενων φυτών. 

Για παράδειγμα, ένα περιβάλλον μάθησης της βοτανικής ανατομίας και 

φυσιολογίας που βασίζεται στο σχεδιασμό μπορεί να περιλαμβάνει τον 

περιορισμό ότι η μικρή άφιξη του ηλιακού φωτός στην επιφάνεια απαιτεί 

μεγάλα φύλλα. Έτσι, στο μάθημα σχεδίασης φυτών για πολλά 

περιβάλλοντα, οι μαθητές καταλαβαίνουν τα (πιθανώς σύνθετα) 

αποτελέσματα του περιβάλλοντος στη λειτουργικότητα του σχεδιαζόμενου 

φυτού. Με τον συνεχή σχεδιασμό και επανασχεδιασμό φυτών μέχρι αυτά να 

ικανοποιήσουν τις δεδομένες προδιαγραφές, οι μαθητές γεφυρώνουν 

σταδιακά το θεωρητικό χάσμα που διαχωρίζει συγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες από συγκεκριμένα συστατικά σχεδιαζόμενων 

φυτών. 

 

 

6.3.3. HERMAN THE BUG - ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ [4] 

 

 Ο Herman the Bug είναι ένας ζωντανός agent που οι ενέργειες του 

τόσο της εμφάνισης όσο και της ακουστικής ελέγχονται από μία 

πραγματικού χρόνου behavior sequencing engine (μηχανή ακολουθιακής 

συμπεριφοράς) ως απάντηση των αλλαγών των περιεχομένων επίλυσης 

προβλημάτων. Είναι ένα ομιλητικό έντομο με την τάση να πετά πάνω στην 

οθόνη και να βουτά μέσα στη δομή του φυτού καθώς προσφέρει συμβουλές 

στους μαθητές για την επίλυση προβλημάτων.  
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Οι συμπεριφορές του περιλαμβάνουν 30 animated τμήματα, 160 

audio clips, και διάφορα τραγούδια. Τα animation σχεδιάστηκαν, 

μοντελοποιήθηκαν και διαχειρίστηκαν σε SGIs και Macintoshes από δώδεκα 

καλλιτέχνες γραφικών και animators. Δώδεκα από αυτά είναι διάρκειας 20-

30 δευτερολέπτων και δέκα 1-2 λεπτών. Οι κινήσεις του Herman 

συνοδεύονται από δυναμικά ακολουθούμενη μουσική που συγκροτείται από 

μια μεγάλη βιβλιοθήκη στοιχειωδών soundtracks που ενοποιούνται σε 

πραγματικό χρόνο.       

 

Η behavior sequencing engine βασίζεται στη δομή του coherence-

structured behavior space (συναφής δομής βήμα συμπεριφοράς). Η 

εφαρμογή αυτής της δομής για τη δημιουργία ενός agent συνεπάγεται τη 

δημιουργία ενός βήματος συμπεριφοράς, την εφαρμογή μιας  δομής 

συνάφειας σε αυτό, και την ανάπτυξη μιας μηχανής ακολουθιακής 

συμπεριφοράς η οποία δυναμικά συλλέγει και συνθέτει συμπεριφορές. Το 

βήμα συμπεριφοράς περιλαμβάνει animated τμήματα του agent που εκτελεί 

μια πληθώρα ενεργειών, όπως επίσης και audio clips διαφόρων περιπτώσεων 

ομιλίας του agent.  

 

Το βήμα συμπεριφοράς δομείται από (α) έναν τριμερές δείκτη από 

οντολογικούς, του σκοπού και ρητορικούς δείκτες, (β) μία παιδαγωγικά 

κατάλληλη σειρά προαπαιτούμενων, και (γ) συνδέσμους συμπεριφοράς που 

περιλαμβάνουν σχόλια με τις αποστάσεις υπολογισμένες με ένα μέτρο 

εποπτικής συνέχειας. Η μηχανή ακολουθιακής συμπεριφοράς δημιουργεί σε 

πραγματικό χρόνο γενικές συμπεριφορές ως απάντηση στην αλλαγή του 

περιεχομένου επίλυσης προβλημάτων, εκμεταλλευόμενη τη δομή συνάφειας 

του βήματος συμπεριφοράς. Η μηχανή ακολουθιακής συμπεριφοράς επιλέγει 

τις ενέργειες του agent ψάχνοντας στα συναφή μονοπάτια μέσα στο βήμα 

συμπεριφοράς και τις συναρμολογεί δυναμικά.  

Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ο Herman παραμένει στην οθόνη, 

είτε στέκεται μέσα στο "στούντιο σχεδίασης φυτού" όταν δεν είναι ενεργός, 

είτε βουτώντας μέσα στο φυτό καθώς μεταφέρει συμβουλές οπτικά. Κατά 

την διαδικασία της εξήγησης θεωριών, εκτελεί μία πληθώρα ενεργειών έτσι, 
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περπατάει, πετάει, συρρικνώνεται, επεκτείνεται, κολυμπάει, ψαρεύει, κάνει 

bungee jumping και ακροβατικά. Όλες οι συμπεριφορές του γίνονται σε ένα 

highend Power Macintosh. 

 

Ο agent μπορεί να επιδείξει τρία είδη επικοινωνιακής συμπεριφοράς. 

Ένας τύπος συμπεριφοράς είναι ένα μικρό animated τμήμα που συνδυάζει 

animation ενός αντικειμένου στο επιστημονικό πεδίο (π.χ. το φυτό) με 

προφορικές περιγραφές που δίνει ο agent για να μεταβιβάσει συμβουλές για 

το αντικείμενο που αφορούν βασικές αρχές. Οι μαθητές τότε πρέπει να 

εφαρμόσουν στην πράξη τις συμβουλές στις ενέργειες τους για την επίλυση 

προβλημάτων.  

 

Ο δεύτερος τύπος επικοινωνιακής συμπεριφοράς είναι υψηλού 

επιπέδου συμβουλές που δίνονται προφορικά από τον agent. Αυτός ο τύπος 

συμβουλής είναι παρόμοιος με εκείνον που δίνουν τα συμβουλευτικά 

animations, αλλά αυτή μεταβιβάζεται χωρίς να συνοδεύεται από animation. 

Για παράδειγμα, ο Herman μπορεί να πει: "Θυμήσου ότι τα μικρά φύλλα 

κλείνουν με το λιγότερο ηλιακό φως".  

 

Ο τελευταίος τύπος συμβουλευτικής συμπεριφοράς είναι μία άμεση, 

συγκεκριμένης λειτουργίας πρόταση που δίνεται προφορικά από τον agent 

και αφορά την ενέργεια που πρέπει να εκτελέσει ο μαθητής. Αυτή η 

συμβουλή μπορεί αμέσως να εφαρμοστεί στην πράξη. Για παράδειγμα, ο 

Herman μπορεί να πει: "Επέλεξε έναν μακρύ κορμό έτσι ώστε τα φύλλα να 

μπορούν να παίρνουν αρκετό ηλιακό φως σε αυτό το σκοτεινό περιβάλλον".   

 

Για να μελετηθεί πως οι διαφορετικές κλάσεις των επεξηγηματικών 

συμπεριφορών επηρεάζουν την αντίληψη των μαθητών για την 

αλληλεπίδραση ανθρώπου - agent,  αναπτύχθηκαν πέντε κλώνοι του Herman 

και κάθε ένας ενσωματώθηκε σε αντίγραφο του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος Design-A-Plant. Κάθε ένας από τους πέντε κλώνους διαφέρει 

από τους υπόλοιπους στον τρόπο έκφρασης και στο επίπεδο των συμβουλών 

 157



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 
που προσφέρει σε απάντηση των ενεργειών των μαθητών στην επίλυση 

προβλημάτων:    

 

• Ολοκληρωτικά Εκφραστικός (Fully Expressive): Αυτός ο agent 

εκδηλώνει και τους τρεις τρόπους της επικοινωνιακής συμπεριφοράς. Για 

παράδειγμα, μπορεί να δίνει animated συμβουλή που αφορούν βασικές 

αρχές για να προκαλέσει το ενδιαφέρον του μαθητή, ή να χρησιμοποιήσει  

συμβουλή με ήχο συγκεκριμένης ενέργειας αν ο μαθητής συναντά κάποια 

δυσκολία. 

• Βασικών αρχών Animated / Προφορικός (Principle-Based Animated / 

Verbal): Αυτός ο agent περιορίζεται να δίνει μόνο animated συμβουλή 

βασικών αρχών που συνοδεύονται από προφορικές περιγραφές. Δεν 

μπορεί να εφαρμόζει ούτε απόσπασμα ηχητικό - μόνο συμβουλή ως 

υπενθύμιση των animations που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, ούτε 

μπορεί να προσφέρει άμεσα προφορική - μόνο συμβουλή.  

• Βασικών αρχών Προφορικός (Principle-Based Verbal): Αυτός ο agent 

μπορεί να δίνει μόνο βασικών αρχών προφορική συμβουλή. 

• Συγκεκριμένης ενέργειας Προφορικός (Task-Specific Verbal): Αυτός 

ο agent μπορεί να δίνει μόνο συγκεκριμένης ενέργειας προφορική 

συμβουλή. 

• Άφωνος (Muted): Αυτός ο agent δεν μπορεί να προσφέρει καμιά 

συμβουλή για τα συστατικά του φυτού που επηρεάζονται από τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

 

 Παρόλο αυτές τις διαφορές, οι κλώνοι είναι πανομοιότυποι σε όλα τ' 

άλλα. Όλοι είναι ίδιοι στην εμφάνιση και στις φωνητικές ικανότητες. 

Επιπλέον, όλοι εκδηλώνουν τις ίδιες "μη-συμβουλευτικές" συμπεριφορές. 

Για παράδειγμα, στην αρχή του μαθήματος, κάθε κλώνος παρουσιάζει τον 

εαυτό του και το διαστημόπλοιο του, και ενημερώνει τους μαθητές για τους 

τύπους των ενεργειών που θα τους ζητηθούν να εκτελέσουν. Επίσης, κάθε 

κλώνος παρουσιάζει προφορικά νέα προβλήματα δείχνοντας τα και στην 

συνέχεια περιγράφοντας τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που καθορίζουν 

το πρόβλημα. Επιπλέον, ενθαρρύνει τον μαθητή εκφράζοντας χαρά  και 
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δίνοντας του συγχαρητήρια όταν κάνει σωστές επιλογές. Για μέρη του φυτού 

τα οποία δεν επηρεάζονται από τους τρέχοντες περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, λέει στους μαθητές ποια να διαλέξουν. Τέλος, όταν το 

πρόβλημα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο Herman αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον μ’ ένα οπτικά ενδιαφέροντα τρόπο. Για παράδειγμα, κατεβαίνει 

κάνοντας σκι βουνά ή κάνει bungee jumping.  

 

 

6.3.4. ΜΕΛΕΤΗ [4] 

 

6.3.4.1. Περιγραφή Μελέτης 

 

Όσον αφορά την μελέτη που έγινε ακολουθήθηκαν συγκεκριμένες 

διαδικασίες. Πρωταρχικά, οι μαθητές υπέγραψαν ένα συμβόλαιο που 

εξασφάλιζε την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων τους. 

Σαν αρχική ενέργεια ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα σετ 

ερωτήσεων όπου οι μαθητές έδιναν πληροφορίες σχετικά με την εξοικείωση 

τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μετά τις αρχικές διαδικασίες, 

κάθε συλλογή δεδομένων από κάθε μαθητή ακολουθούσε τέσσερις 

διαφορετικές φάσεις: Προ-έλεγχος (Pre-testing), Αλληλεπίδραση με τον 

agent(Agent Interaction), Έλεγχος μετά (Post-testing), Αποτίμηση του 

συστήματος και του agent (System/Agent Assessment). Οι φάσεις αυτές 

φαίνονται στην εικόνα 3.26.     
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Εικόνα 3.26: Διαδικασία αξιολόγησης 

 

 
 

   

Ανατέθηκαν γραπτά τεστ στους μαθητές για να μετρηθεί η γνώση 

τους στην βοτανική ανατομία και φυσιολογία πριν και μετά την 

αλληλεπίδραση τους με το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τα τεστ αποτελούνταν 

από 13 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ήταν όμοιες και στα δύο τεστ, 

μόνο που άλλαζε η σειρά των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις έγιναν για να 

αξιολογήσουν τη γνώση των μαθητών όσον αφορά την σχέση 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του φυτού (π.χ. μεγάλα φύλλα) και την 

πιθανότητα που έχει ένα φυτό με αυτά τα χαρακτηριστικά να επιζήσει σε 

ένα συγκεκριμένο τύπο περιβάλλοντος. 

 

  Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν το πρωταρχικό τεστ έρχονται 

αντιμέτωποι με μία υπό-μονάδα εκπαίδευσης. Η μονάδα αυτή εκπαίδευσης 

καθοδηγεί τους μαθητές πως να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον του 

Design-A-Plant. Τους εκπαιδεύει για το πως να το χρησιμοποιούν, τους 

πληροφορεί ότι πρώτα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον θα τους δοθούν 

πληροφορίες για τα μέρη των φυτών και τη σχέση τους με τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και μετά θα τους ζητηθεί να σχεδιάσουν φυτά 

που θα πρέπει να ευδοκιμήσουν σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Τέλος, οι μαθητές θα μάθουν πως μπορούν να χρησιμοποιούν τη 
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βοήθεια του animated pedagogical agent στην περίπτωση που κάνουν λάθη 

κατά τον σχεδιασμό των φυτών. 

 

  Αφού τελειώσουν με την καθοδηγητική μονάδα, οι μαθητές 

αλληλεπιδρούν με το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τότε ζητείται από τον κάθε 

μαθητή να σχεδιάσει οκτώ φυτά που θα πρέπει να επιβιώσουν σε τέσσερα 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Τα πρώτα τέσσερα προβλήματα έχουν σαν 

σκοπό να διδάξουν τον μαθητή για έναν απλό περιβαλλοντικό περιορισμό 

και την επίδραση του στηδυνατότητα επιβίωσης του φυτού. Τα τελευταία 

τέσσερα προβλήματα είναι πιο σύνθετα και ζητούν από τους μαθητές να 

εργαστούν με πολλαπλούς περιορισμούς. Οι μαθητές εργάζονται πρώτα με 

τα απλά προβλήματα και μετά με τα σύνθετα. Τα προβλήματα και η σειρά 

με την οποία παρουσιάζονται είναι πανομοιότυπη ανεξάρτητα του τύπου 

του κλώνου του agent που είναι τοποθετημένος στο περιβάλλον. Αφού 

τελειώσουν την αλληλεπίδραση με το Design-A-Plant και κάνουν και ένα 

πεντάλεπτο διάλειμμα, συμπληρώνουν το τεστ με τις ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής. 

 

 Τέλος, οι μαθητές ζητούνται να συμπληρώσουν μια αξιολόγηση του 

συστήματος και του agent. Οι μαθητές παροτρύνθηκαν να απαντήσουν χωρίς 

προκατάληψη στις ερωτήσεις και διατήρησαν την ανωνυμία τους. Η φόρμα 

της αξιολόγησης αποτελούνταν από 18  ερωτήσεις, που φαίνονται στην 

εικόνα 3.27, και κάθε μία παρουσιάστηκε με την κλίμακα του Likert. Δεκάξι 

από τις ερωτήσεις της κλίμακας του Likert περιλάμβαναν πέντε κατηγορίες 

απάντησης οι οποίες χρησιμοποίησαν όρους που σχετίζονται με τη 

βαθμολογία όπως πολύ καλά (5), καλά (4), ούτε καλά ούτε άσχημα (3), φτωχά 

(2), πολύ φτωχά (1). Δύο από τις κλίμακες αξιολόγησης περιλάμβαναν μόνο 

τέσσερις κατηγορίες απάντησης. Επίσης, η φόρμα αξιολόγησης περιλάμβανε 

και ερωτήσεις που απαιτούσαν από τους μαθητές απαντήσεις ανοιχτού 

τύπου. 
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Εικόνα 3.27: Φόρμα αξιολόγησης του συστήματος και του agent 

 

 

 

 
6.3.4.2. Αποτελέσματα Μελέτης [4] 

 

Τρία θέματα αξιολογήθηκαν στην ανάλυση: η ενδεχόμενη διαφορά 

στην προηγούμενη γνώση των μαθητών στο επιστημονικό πεδίο μεταξύ των 

τύπων κλώνων, η γενική συναισθηματική επιρροή των agents στην αντίληψη 

των μαθητών για την εκπαιδευτική τους εμπειρία, και η επίδραση του τύπου 

κλώνου στις διαφορετικές συναισθηματικές διαστάσεις.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε διαφορά στα pre-tests 

μεταξύ των μαθητών που ήρθαν σε επαφή με διαφορετικούς τύπους κλώνου 

του agent. Δηλαδή όλοι οι μαθητές είχαν το ίδιο επίπεδο γνώσης του 

αντικειμένου πριν έρθουν σε επαφή με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τον 

agent. Τα αποτελέσματα όμως έδειξαν ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ των pre-

test και των post-tests. Η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάστηκε από τους 

μαθητές που ήρθαν σε επαφή με τον Fully Expressive, Principle-Based 

Animated/Verbal και τον Principle-Based Verbal, ενώ δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σημαντική διαφορά για τους υπόλοιπους.  
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Οι μέσες τιμές των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις 

αξιολόγησης του συστήματος και του agent παρουσιάζονται στον πίνακα 

3.1. Οι μέσες τιμές κυμαίνονται από 3.0 έως 4.6, με τις υψηλότερες 

βαθμολογίες να δείχνουν πιο αποδεκτή επίδοση. Η ερώτηση που πήρε την 

καλύτερη γενική βαθμολογία ήταν αυτή που ρωτούσε αν ο agent πρόσφερε 

βοήθεια όταν οι μαθητές έκαναν κάποιο λάθος. Άλλες ερωτήσεις που πήραν 

σχετικά υψηλές βαθμολογίες αφορούσαν: πόσο πιστευτή ήταν η συμβουλή 

που έδινε ο agent, τη σχέση μεταξύ της ανατροφοδότησης του agent και της 

προόδου του μαθητή, τη χρησιμότητα της συμβουλής του agent, και αν ο 

μαθητής θα ήθελε να τον βοηθά στις εργασίες του στο σπίτι ο agent. Οι 

χαμηλότερες βαθμολογίες δόθηκαν για τις ερωτήσεις που ρωτούσαν αν ο 

agent γνωρίζει περισσότερα για τα φυτά από τους καθηγητές του 

αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύγκριναν την βοήθεια που παρείχε ο 

agent με αυτήν του αντίστοιχου καθηγητή, και αν ο agent γινόταν πιο 

βοηθητικός καθώς ο μαθητής προχωρούσε στην άσκηση.  

 

Πίνακας 3.1: Μέσες τιμές για την φόρμα αξιολόγησης του συστήματος και 

του agent 

 

 
 

 Για τον Fully Expressive κλώνο οι μαθητές έδωσαν ιδιαίτερα μεγάλη 

βαθμολογία για τις ερωτήσεις που αφορούσαν την χρησιμότητα των 
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συμβουλών και την ενθάρρυνση του agent. Δεν υπήρχε ωστόσο στατιστικώς 

σημαντική διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών των ερωτήσεων για τους 

υπόλοιπους τύπους κλώνων και δεν επιδρούσε ο τύπος του κλώνου στις 

μέσες τιμές των ερωτήσεων χαμηλής βαθμολογίας.    

 

Τα αποτελέσματα αυτά ήταν ενθαρρυντικά. Η μεγάλη διαφορά που 

υπάρχει στα αποτελέσματα των pre-tests και post-tests φανερώνει ότι οι 

μαθητές βελτίωσαν την απόδοση τους μετά την αλληλεπίδραση τους με τον 

agent και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η βελτίωση των μαθητών οφείλεται 

στην αλληλεπίδραση τους με τον agent και όχι στην απλή εξάσκηση τους 

γιατί είναι φανερή η πολύ καλύτερη απόδοση στα post-tests των μαθητών 

εκείνων που αλληλεπίδρασαν με τους πιο εκφραστικούς και βοηθητικούς 

agents. Ενώ εκείνοι που αλληλεπίδρασαν με τους κλώνους Task-Specific 

Verbal και Mute δεν είχαν τόσο υψηλή διαφορά μεταξύ των pre-tests και 

post-tests.  

 

Επίσης, από την μελέτη αυτή εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 

παρουσία ενός animated agent σ’ ένα αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον -ακόμα κι ενός που δεν είναι εκφραστικός- έχει μία πολύ δυνατή 

επίδραση στην αντίληψη των μαθητών όσον αφορά την μαθησιακή τους 

εμπειρία. Οι animated agents αποτελούν μια άμεση γνωστική επίδραση στην 

απόκτηση γνώσης καθώς και ένα κίνητρο για τους μαθητές. 

 

 Αξιοσημείωτη είναι η πολύ ψιλότερη βαθμολογία, όσον αφορά τις 

μέσες τιμές, που δόθηκε για τον Fully Expressive agent συγκριτικά με τους 

άλλους και υποδεικνύει ότι οι πολλαπλοί τύποι συμβουλευτικής 

συμπεριφοράς έχουν θετική συναισθηματική επίδραση. Φαίνεται δηλαδή ότι 

εκτός από την πιθανή θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της 

μάθησης οι περισσότερο εκφραστικοί agents προκαλούν στους μαθητές και 

μια πιο θετική αντίληψη. Στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα αυτό 

οφείλεται πιθανώς στον πετυχημένο συνδυασμό των μέσων με των οποίων 

μεταδιδόταν οι συμβουλές με την παρουσίαση των δύο τύπων συμβουλών.  
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 Η επίδραση του animated agent έγινε φανερή για όλους τους 

κλώνους. Η αντίληψη των μαθητών για το ενδιαφέρον του agent γι’ αυτούς, 

ο υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης που έδωσαν στον agent, η αντίληψη τους για 

τη χρησιμότητα του και τη διασκεδαστική του αξία φανερώνουν τη μεγάλη 

επίδραση του agent από συναισθηματικής πλευράς. Ακόμα και οι μαθητές 

που αλληλεπίδρασαν με τον άφωνο κλώνο ο οποίος δεν εκδήλωσε καμιά 

συμβουλευτική συμπεριφορά τον αξιολόγησαν πολύ θετικά.  

 

 Βέβαια, όλη αυτή η μελέτη έγινε χρησιμοποιώντας μαθητές μιας 

συγκεκριμένης ηλικίας μόνο, και για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν 

εξετάστηκαν τα αποτελέσματα μιας μακροχρόνιας αλληλεπίδρασης με τον 

agent. Η θετική επίδραση ωστόσο του animated pedagogical agent τόσο από 

μαθησιακή όσο και συναισθηματική πλευρά ήταν φανερή.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Herman the Bug και το Design-a-

Plant μπορεί κανείς να βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.csc.ncsu.edu/eos/users/l/lester/www/imedia/DAP.html και 

γενικότερα πληροφορίες για το Εργαστήριο πολυμέσων του Αμερικάνικου 

Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας της Επιστήμης των Υπολογιστών που 

ανέπτυξαν τον Herman the Bug και το Design-a-Plant στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.multimedia.ncsu.edu . 
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6.4. COSMO 
 

6.4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

[1] Το πανεπιστήμιο της North Carolina, συγκεκριμένα το North 

Carolina State University's Multimedia Laboratory ανέπτυξε ακόμη έναν 

pedagogical agent, τον Cosmo,  ο οποίος είναι τοποθετημένος μέσα σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, το Internet Advisor που ασχολείται με την 

δρομολόγηση πακέτων μέσω Internet. Στην εικόνα 3.28 φαίνεται ο Cosmo 

και στην εικόνα 3.29 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπα του περιβάλλοντος με 

τον Cosmo.  
 

 

Εικόνα 3.28: Ο Cosmo 
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Εικόνα 3.29: Ο Cosmo και το INTERNET ADVISOR World  

 

 
 

[9] Ο Cosmo ένα πλάσμα που περιπλανιέται μέσα σε έναν εικονικό 

κόσμο από δρομολογητές (routers) και δίκτυα και δίνει συμβουλές στους 

εκπαιδευόμενους καθώς αυτοί αποφασίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

δρομολογήσουν πακέτα μέσω των δικτύων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. 

Η εμφάνιση του, οι πόζες του, και οι συμπεριφορές του που αφορούν τις 

ενέργειες και την ομιλία του είναι δημιουργία που προήλθε από συνδυασμό 

μιας μεγάλης και από πολλαπλά επιστημονικά πεδία ομάδας, που 

αποτελείται από επιστήμονες ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλλιτέχνες 

γραφικών, σχεδιαστές και animators. 
 

[9] Σε απάντηση στις ενέργειες των μαθητών για την επίλυση 

προβλημάτων και στις ερωτήσεις τους, ο Cosmo παρεμβάλει επεξηγήσεις 

που αναφέρονται σε συγκεκριμένους δρομολογητές, υπό-δίκτυα και ετικέτες 

διευθύνσεων στο περιβάλλον. Με την προσεχτική επιλογή και συνδυασμό 
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του λόγου, των χειρονομιών και της κίνησης, η συμπεριφορά του δημιουργεί 

διαισθητικές αναφορές που είναι φυσικές και συγκεκριμένες.    
 

[9] Ο Cosmo και το περιβάλλον Internet Advisor έχουν υλοποιηθεί 

σε C++ και χρησιμοποιούν το Microsoft Game Developer's Kit (SDK). Ο 

Cosmo έχει ένα κεφάλι με κεραία που μπορεί να κινείται και εκφραστικά 

μάτια που μπορούν να ανοιγοκλείνουν, βραχίονες με αγκώνες που μπορούν 

να διπλώνονται, χέρια με μεγάλο αριθμό από ανεξάρτητων συνδέσμων, και 

σώμα με κορμό σαν ακορντεόν. Η φωνή του τροφοδοτείται από την φωνή 

ενός ηθοποιού και έχει την αγγλική προφορά. Ο Cosmo όπως και οι 

δρομολογητές και τα υπό-δίκτυα στον εικονικό Internet κόσμο είναι 

σχεδιασμένοι σε τρεις διαστάσεις σε SGIs με Alias/Wavefront. Τα bitmaps 

που δημιουργούνται επεξεργάζονται με Photoshop και AfterEffects σε 

Macintoshes και μετά μεταφέρονται σε PCs όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν 

με αυτά σε 2,5 διαστάσεων περιβάλλον. Ο Cosmo μπορεί να εκτελεί μία 

ποικιλία συμπεριφορών έτσι, μπορεί να κινείται, να δείχνει, να ανοιγοκλείνει 

τα μάτια του, να γέρνει, να χειροκροτεί, να σηκώνει και να κάμπτει την 

κεραία του. Οι προφορικές συμπεριφορές του περιλαμβάνουν 200 τρόπους 

ομιλίας διάρκειας 1-20 δευτερολέπτων.  
 

[9] Ο Cosmo και το Internet Advisor εκπαιδευτικό περιβάλλον 

δημιουργήθηκαν για να μελετηθεί κυρίως η διαίσθηση του χώρου από την 

μεριά του agent, που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ο 

agent στα αντικείμενα. Έτσι, το Internet Advisor λειτουργεί σαν 

"διαισθητικό εργαστήριο". Αποτελείται από πολλούς δρομολογητές και 

δίκτυα, δηλαδή πολλά αντικείμενα που μερικά από αυτά είναι όμοια, από τον 

pedagogical agent Cosmo, ο οποίος αναφέρεται σε αυτά τα αντικείμενα για 

να δώσει συμβουλές και επεξηγήσεις όποτε θα πρέπει η αναφορά του σε 

αυτά να είναι σαφής, και από εργασίες  επίλυσης προβλημάτων που 

απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να παίρνουν αποφάσεις βασιζόμενοι σε 

παράγοντες του περιβάλλοντος. 
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[9] Οι εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν με τον Cosmo καθώς 

μαθαίνουν για τους μηχανισμούς των δικτύων και της δρομολόγησης κατά 

τη διάρκεια της πλοήγησης τους μέσα στα υπό-δίκτυα. Τους δίνεται ένα 

πακέτο να το συνοδέψουν μέσω του Internet και αυτοί το κατευθύνουν μέσω 

των δικτύων από συνδεδεμένους δρομολογητές. Σε κάθε υπό-δίκτυο, 

μπορούν να στέλνουν το πακέτο τους σε ένα συγκεκριμένο δρομολογητή και 

να βλέπουν γειτονικά υπό-δίκτυα. Παίρνοντας αποφάσεις για παράγοντες 

όπως ανάλυση διεύθυνσης και συμφόρηση κυκλοφορίας στο δίκτυο, 

μαθαίνουν τα βασικά για την τοπολογία των δικτύων και τους μηχανισμούς 

δρομολόγησης. Ο Cosmo, με μια ιδιαίτερη στάση, εξηγεί πως συνδέονται οι 

υπολογιστές, πως εκτελείται η δρομολόγηση, τι τύποι δικτύων έχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πως δουλεύουν τα σχήματα διεύθυνσης, και 

πως επηρεάζουν οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις στα δίκτυα. Το ταξίδι των 

μαθητών ολοκληρώνεται όταν έχουν πλοηγηθεί με επιτυχία στο δίκτυο και 

έχουν μεταφέρει το πακέτο τους στην κατάλληλη διεύθυνση. 
 

 

6.4.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ [9] 

 

 Καθώς οι εκπαιδευόμενοι λύνουν προβλήματα στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, ο animated agent προσφέρει συμβουλές για να τους βοηθήσει. 

Στο μάθημα της παρακολούθησης του εκπαιδευόμενου που κάνει 

προσπάθειες δίνοντας διαφορετικές λύσεις, ο agent εξηγεί κάποιες αρχές και 

δίνει επεξηγήσεις. Δίνει συμβουλή σε δύο περιπτώσεις: (1) όταν ο μαθητής 

σταματήσει για αρκετή ώρα, που πιθανώς είναι ένα σημάδι ότι έφτασε σε 

αδιέξοδο όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος, ή (2) όταν ο μαθητής 

κάνει κάποιο λάθος. Όταν ο μεταφραστής ενέργειας (action interpreter) 

διακρίνει μια κατάσταση όπου ο agent πρέπει να δώσει συμβουλή, θέτει σε 

ενέργεια τον σχεδιαστή συμπεριφοράς (behavior planner). Στην εικόνα 3.30 

φαίνεται παραστατικά η αρχιτεκτονική της σχεδίασης συμπεριφοράς ενός 

animated pedagogical agent.       
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Εικόνα 3.30: H αρχιτεκτονική της σχεδίασης συμπεριφοράς ενός animated 

pedagogical agent  

 

 
 

 

Ο σχεδιαστής συμπεριφοράς του agent  αποτελείται από τον 

σχεδιαστή εξήγησης (explanation planner) και τον σχεδιαστή διαίσθησης 

(deictic planner). Ο σχεδιαστής εξήγησης καθορίζει το περιεχόμενο και τη 

δομή των εξηγήσεων εξετάζοντας την πληροφορία για τα δίκτυα του 

μαθήματος, το μοντέλο του χρήστη, την τρέχουσα κατάσταση του 

προβλήματος και την επίλυση του εκπαιδευόμενου. Δημιουργεί μία σειρά 

από συμπεριφορές εξήγησης και επεξηγήσεις (τυπικά 6-10 ομιλίες) οι οποίες 

μαζί καθιστούν τη συμβουλή που θα μεταδοθεί. Έτσι, οι ενέργειες που 

εκτελεί ο εκπαιδευόμενος για την επίλυση του προβλήματος καθοδηγούνται 

από τις ανάλογες επεξηγήσεις που μεταφέρονται κάθε φορά από τον agent. 

 

Η σχεδίαση διαίσθησης λαμβάνει χώρα όταν ο σχεδιαστής 

συμπεριφοράς καθορίσει ότι μια επεξήγηση πρέπει να αναφέρεται σε ένα 

αντικείμενο του περιβάλλοντος. Για κάθε λόγο-ομιλία που κάνει αναφορά σε 

ένα αντικείμενο του περιβάλλοντος, ο σχεδιαστής εξήγησης θέτει σε 

λειτουργία το διαισθητικό σύστημα και το τροφοδοτεί με το αναφερόμενο 

αντικείμενο R. Το διαισθητικό σύστημα εκτελεί τις ακόλουθες τρεις φάσεις 

για να σχεδιάσει τις χειρονομίες του agent, την μετακίνηση του και την 

ομιλία του. 
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6.4.2.1. Αποτίμηση ασάφειας - όχι συγκεκριμενοποίησης (Ambiguity 

Appraisal) 

 

Το διαισθητικό σύστημα πρώτα εκτιμά την κατάσταση καθορίζοντας 

αν η αναφορά στο R θα πρέπει να είναι ασαφής. Εξετάζοντας το σχέδιο 

εξήγησης που μόλις δημιουργήθηκε, το οποίο περιλαμβάνει τα αντικείμενα 

στα οποία έχει αναφερθεί ο agent μέχρι τότε στην τρέχουσα σειρά 

επεξήγησης, ο διαισθητικός σχεδιαστής αξιολογεί την αρχική δυνατότητα 

ασάφειας για το R. Εξετάζει δηλαδή πρώτα αν έχει εστιαστεί το αντικείμενο 

R ή όχι, ή αν έχει εστιαστεί και μαζί μ' αυτό έχουν εστιαστεί κι άλλα 

αντικείμενα.  

 

 Εξετάζει το σχέδιο επεξήγησης και ελέγχει αν έχει γίνει αναφορά στο 

R στις δύο προηγούμενες ομιλίες. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει 

καμία αναφορά στο R στις δύο προηγούμενες ομιλίες άρα το R είναι ασαφές 

και χρειάζεται να του δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Για παράδειγμα, αν ένας 

εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με το Internet Advisor και επιλέγει να στείλει 

το πακέτο του σε ένα συγκεκριμένο δρομολογητή που δεν βρίσκεται μέσα 

στο καταλληλότερο μονοπάτι της κατεύθυνσης του πακέτου, ο Cosmo 

διακόπτει τον εκπαιδευόμενο και κάνει μια εισαγωγική αναφορά σε αυτόν 

τον δρομολογητή. Μια άλλη περίπτωση είναι αν έχει ήδη γίνει αναφορά στο 

R στις δύο προηγούμενες ομιλίες και δεν εμπλέκονται και άλλα αντικείμενα 

οπότε τότε δεν απαιτείται ιδιαίτερη αναφορά σ’ αυτό ξανά. Μια τελευταία 

περίπτωση είναι να έχει γίνει αναφορά στο R προηγουμένως αλλά μαζί μ' 

αυτό να έχει γίνει αναφορά και σε άλλες οντότητες οπότε πρέπει η αναφορά 

να γίνει με προσοχή για την αποφυγή της σύγχυσης. Για παράδειγμα, αν ο 

Cosmo δείξει έναν δρομολογητή και στη συνέχεια δείξει σ’ έναν άλλο, που 

μόλις έχει επιλεγεί από τον εκπαιδευόμενο, και θέλει πάλι να αναφερθεί στον 

πρώτο για να τους συγκρίνει, τότε πολλά αντικείμενα έχουν εστιαστεί και θα 

πρέπει να προσεχθεί η αναφορά στο συγκεκριμένο. Όλη αυτή η αποτίμηση 
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θα συμβάλει στην απόφαση για τον σχεδιασμό της χειρονομίας, της 

μετακίνησης και του λόγου.  

 

 

6.4.2.2. Σχεδιασμός χειρονομίας και μετακίνησης 

 

Για να καθορίσει το διαισθητικό σύστημα τις φυσικές ενέργειες του 

agent χρησιμοποιεί ένα μοντέλο του κόσμου που αντιπροσωπεύει τις 

σχετικές θέσεις των αντικειμένων στην οθόνη, όπως επίσης και την 

προηγούμενη αποτίμηση ασάφειας για να σχεδιάσει τις χειρονομίες του 

agent και τις κινήσεις του. Λαμβάνοντας υπόψη την εγγύτητα των 

αντικειμένων στον χώρο, το διαισθητικό σύστημα υπολογίζει αν ο agent θα 

πρέπει να δείξει το R, και αν το κάνει , αν θα πρέπει να μετακινηθεί σε αυτό.  

 

Έτσι, αν η αναφορά έχει κριθεί ασαφής ή σχετικά ασαφής το 

σύστημα θα σχεδιάσει μία δεικτική χειρονομία για τον agent. Όσον αφορά 

την κίνηση, αν η αναφορά κριθεί σαφής, στην περίπτωση δηλαδή που έχει 

εστιαστεί μόνο το συγκεκριμένο αντικείμενο, ο agent μένει ακίνητος. 

Αντίθετα, αν δεν έχει γίνει ήδη αναφορά στο συγκεκριμένο αντικείμενο, το 

διαισθητικό σύστημα συμβουλεύει τον agent να μετακινηθεί προς το 

αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται καθώς το δείχνει. Για παράδειγμα, αν ο 

Cosmo συζητά για έναν δρομολογητή για τον οποίο δεν έχει κάνει καμιά 

αναφορά στις δύο προηγούμενες ομιλίες του, θα μετακινηθεί προς αυτόν 

καθώς τον δείχνει.  

 

Στην περίπτωση που η αναφορά είναι ασαφής, ο agent θα 

μετακινηθεί προς το αντικείμενο αν το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι δίπλα 

σε ένα άλλο που έχει επίσης εστιαστεί. Για παράδειγμα, αν δύο 

δρομολογητές συγκρίνονται μεταξύ τους, ο Cosmo θα μετακινηθεί προς 

αυτόν που αναφέρεται για να είναι σαφής η αναφορά του. Μια άλλη 

περίπτωση που θα μετακινηθεί ο agent είναι όταν το αντικείμενο στο οποίο 

αναφέρεται είναι κοντά σε κάποια άλλα αντικείμενα της ίδιας κατηγορίας. 

Για παράδειγμα, αν ο Cosmo αναφέρεται σ’ ένα δρομολογητή και υπάρχουν 
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αρκετοί δρομολογητές γύρω του τότε θα κινηθεί προς τον συγκεκριμένο 

δρομολογητή που αναφέρεται. Τέλος, μετακινείται προς το αντικείμενο που 

αναφέρεται αν αυτό είναι σχετικά μικρό. Για παράδειγμα, πολλά κουμπιά 

που εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας είναι σχετικά μικρά συγκριτικά 

με τα άλλα αντικείμενα του περιβάλλοντος. Αν ο Cosmo χρειάζεται να κάνει 

μια σαφής αναφορά σε ένα από αυτά θα μετακινηθεί προς το κουμπί.   

 

Προτού ενεργοποιηθεί ο agent για να δείξει στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο, ο Interaction Manager συμβουλεύεται το μοντέλου του κόσμου. 

Υπολογίζει τη θέση του agent στο περιβάλλον καθώς και αυτή του 

αντικειμένου που γίνεται η αναφορά. Στην συνέχεια, καθορίζει τον σχετικό 

προσανατολισμό του διανύσματος από τη θέση του agent σ’ αυτή του 

αντικειμένου. Αν το διαισθητικό σύστημα έχει αποφασίσει την μετακίνηση 

του agent, ο interaction manager πρέπει να καθορίσει πρώτα αν ο agent είναι 

ήδη κοντά στο αντικείμενο, οπότε δεν είναι απαραίτητη η μεταφορά του. Το 

πόσο κοντά είναι δύο αντικείμενα υπολογίζεται μετρώντας την απόσταση 

μεταξύ τους και συγκρίνοντας τη με ένα όριο εγγύτητας. Αν η απόσταση του 

agent από το αντικείμενο είναι μικρότερη του ορίου εγγύτητας, τότε δεν 

χρειάζεται ο agent να μετακινηθεί προς αυτό, γιατί είναι ήδη κοντά του και 

μπορεί μόνο να το δείξει χωρίς να αλλάξει την θέση του. Αν η μετακίνηση 

θεωρηθεί απαραίτητη, το σύστημα υπολογίζει ένα μονοπάτι κίνησης από την 

θέση του agent σ’ αυτή του αντικειμένου.           
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6.4.2.3. Σχεδιασμός ομιλίας 

 

Για να καθορίσει το διαισθητικό σύστημα τι θα πρέπει να πει ο agent 

όταν αναφέρεται στο R, λαμβάνει υπόψη την πληροφορία που πρέπει να 

τονιστεί, την αποτίμηση ασάφειας, και το μοντέλο του κόσμου. Ο 

σχεδιασμός λόγου δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές θέσεις του 

αναφερόμενου αντικειμένου και ο agent, λαμβάνει υπόψη τον σχεδιασμό 

μετακίνησης που έγινε στην προηγούμενη φάση. Το αποτέλεσμα της 

σχεδίασης λόγου είναι μια αναφερόμενη έκφραση που αποτελείται από τις 

κατάλληλες άμεσες / έμμεσες δεικτικές αντωνυμίες. 

 

Έτσι, αν το αντικείμενο για το οποίο θα γίνει αναφορά έχει μόνο αυτό 

εστιαστεί τότε δεν υπάρχει πιθανή ασάφεια στην αναφορά σ’ αυτό γιατί έχει 

γίνει ήδη αναφορά σ’ αυτό και δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα που να 

αποσπούν την προσοχή του εκπαιδευόμενου. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει 

αναφορά σ’ αυτό με απλές εκφράσεις όπως "ο δρομολογητής" ή "αυτό". 

 

Αντίθετα, αν το εν λόγω αντικείμενο είναι ασαφές ή σχεδόν ασαφές 

για παράδειγμα δεν έχει γίνει ξανά αναφορά σ’ αυτό, το διαισθητικό 

σύστημα κάνει τρεις αποτιμήσεις. Πρώτα, καθορίζει τη δεικτική κατηγορία 

έτσι, αν ο agent θα πρέπει να κινηθεί προς το αντικείμενο ή να είναι ήδη 

δίπλα χρησιμοποιεί τη δεικτική αντωνυμία "αυτό" ή "αυτά", αν δεν είναι 

δίπλα στο αντικείμενο και δεν απαιτείται να μετακινηθεί ο agent προς αυτό 

τότε χρησιμοποιείται η δεικτική αντωνυμία "εκείνο" ή "εκείνα". Στη 

συνέχεια, το διαισθητικό σύστημα εξετάζει το οντολογικό τύπο του 

αντικειμένου και αυτών που αναφέρθηκαν στις δύο προηγούμενες ομιλίες. 

Αν το εν λόγω αντικείμενο ανήκει στον ίδιο οντολογικό τύπο με τα άλλα 

αντικείμενα που έχουν εστιαστεί, τότε το διαισθητικό σύστημα επιλέγει τη 

φράση "Αυτό εδώ..." ("This one..."). Για παράδειγμα, έστω ότι έχει επιλεγεί 

να χρησιμοποιηθεί η δεικτική αντωνυμία "αυτό" και η προηγούμενη ομιλία 

αναφερόταν σε έναν δρομολογητή, π.χ. "Αυτός ο δρομολογητής έχει 

περισσότερη κίνηση". Για να αναφερθεί σ’ έναν δεύτερο δρομολογητή, αντί 
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να πει "Αυτός ο δρομολογητής έχει λιγότερη κίνηση", θα πει "Αυτός εδώ 

έχει λιγότερη κίνηση". 

 

Τέλος, χρησιμοποιεί τον αριθμό των αντικειμένων για να κάνει την 

τελική επιλογή λέξης. Αν είναι ένα αντικείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη "αυτό" 

ή "εκείνο", ενώ αν πρόκειται για περισσότερα από ένα χρησιμοποιεί τη λέξη 

"αυτά" ή "εκείνα".   

 

Το διαισθητικό σύστημα περνά τις συμπεριφορές του agent και τις 

ομιλίες του πίσω στον σχεδιαστή συμπεριφοράς ο οποίος τις ενοποιεί στους 

τελικούς λεπτομερείς καθορισμούς συμπεριφοράς. Αυτοί τυπικά 

περιλαμβάνουν μία ποικιλία από μη διαισθητικές ενέργειες και λόγους. Ο 

σχεδιαστής συμπεριφοράς τότε περνά αυτούς τους καθορισμούς 

συμπεριφοράς στη μηχανή παρουσίασης, η οποία εξάγει τις σχετικές 

συμπεριφορές από το χώρο συμπεριφορών, τις βάζει στη σειρά, και 

συντονίζει τις ενέργειες και το λόγο του agent στο περιβάλλον.  

 

 

6.4.3. Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ 

COSMO [9] 

 

 Ο σχεδιαστής συμπεριφοράς του Cosmo λειτουργεί σύμφωνα με τη 

δομή της ακολουθιακής συμπεριφοράς που βασίζεται στην συνάφεια για 

animated pedagogical agents. Η εφαρμογή αυτής της δομής για την 

κατασκευή ενός agent απαιτεί τη δημιουργία ενός διαστήματος 

συμπεριφοράς, την προσθήκη μιας συναφής δομής σ’ αυτό, και την 

ανάπτυξη μιας μηχανής ακολουθιακής συμπεριφοράς που δυναμικά συλλέγει 

και συνθέτει συμπεριφορές. Όταν ζητηθεί να εξηγηθεί μία θεωρία ή να δοθεί 

μια επεξήγηση, ο σχεδιαστής συμπεριφοράς επιλέγει το επεξηγηματικό 

κείμενο εξετάζοντας την πληροφορία για τα δίκτυα του μαθήματος (μια 

συγκεκριμένη ταξινομημένη δομή από θέματα και επιδεξιότητες) και το 

μοντέλο του χρήστη (μία αντιπροσώπευση των ατομικών δεξιοτήτων για  

την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν προηγουμένως από τον 

 175



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 
χρήστη). Το κείμενο επεξήγησης καθορίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος από 

την κατάσταση του τρέχοντος προβλήματος, που περιλαμβάνει τόσο την 

λογική κατάσταση του προβλήματος όσο και την προτεινόμενη λύση από 

τον εκπαιδευόμενο. Τα προβλήματα στο Internet Advisor καθορίζονται από 

παράγοντες όπως η τρέχουσα διεύθυνση του πακέτου προορισμού, ο τύπος 

του υπό-δικτύου, οι IP αριθμοί των υπολογιστών και των δρομολογητών στο 

τρέχον υπό-δίκτυο, και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο δίκτυο.  

 

 Όταν τεθεί σε λειτουργία ο σχεδιαστής επεξήγησης συμβουλεύεται 

πρώτα τις πηγές γνώσης που σημειώθηκαν παραπάνω για να επιλέξει μια 

σειρά ενεργειών επικοινωνίας. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν: 

• State-Correct (Σωστή κατάσταση): Δίνει πληροφορίες για τους 

παράγοντες της επιλογής του εκπαιδευόμενου που είναι σωστές, για 

παράδειγμα δείχνοντας ποια πεδία της διεύθυνσης ταιριάζουν. 

• Cause (Σκοπός): θέτει μια ερώτηση στον εκπαιδευόμενο που σχετίζεται 

με το τι πρόκειται να συμβεί αν υλοποιηθεί η επιλογή του. 

• Effect (Αποτέλεσμα): Απαντά στην ερώτηση που μόλις τέθηκε από τον 

agent στην Cause ομιλία που αναφέρεται στο τρέχον πρόβλημα, για 

παράδειγμα, λέγοντας στον εκπαιδευόμενο ότι το πακέτο θα μετακινηθεί 

αργά μέσα στο δίκτυο. 

• Rationale (Αιτιολογία): Δίνει λεπτομέρειες γιατί η επιλογή του 

εκπαιδευόμενου ήταν λανθασμένη, για παράδειγμα, δείχνοντας στον 

εκπαιδευόμενο ότι στο τρέχον υπό-δίκτυο υπάρχει μεγάλη συμφόρηση.  

• Give-Background (Προσφορά γενικής πληροφορίας): Δίνει θεμελιώδες 

πληροφορίες για οντότητες του επιστημονικού πεδίου, για παράδειγμα, 

μια επεξήγηση για την λειτουργία ενός δρομολογητή. 

• Assistance (Βοήθεια): Δίνει επεξηγήσεις βοήθειας, για παράδειγμα, να 

δοκιμαστεί ένα υπό-δίκτυο με μικρότερη κίνηση.  

 

 Για να διευκολύνει την απόκτηση δεξιοτεχνίας του εκπαιδευόμενου 

όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων, ο σχεδιαστής επεξήγησης προσφέρει 

συχνά σχετική αιτιότητα γνώσης όταν ο εκπαιδευόμενος ζητά συμβουλή, 

όπως επίσης και δικαιολογία για τις προτάσεις του. 
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 Ο Cosmo παραμένει στην οθόνη σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων 

επίλυσης προβλημάτων για να συνοδεύει τους εκπαιδευόμενους στο ταξίδι 

τους μέσα στο Internet. Παραμένει ζωντανός τρεμοπαίζοντας τα βλέφαρα, 

εκτελώντας "αντί-βαρύτικές" ταλαντώσεις, και ακουμπώντας περιοδικά σε 

κάποιον δρομολογητή. Όταν ο εκπαιδευόμενος δεν εκτελέσει καμιά ενέργεια 

για αρκετή ώρα ή αν κάνει κάποιο λάθος κάνοντας μια λανθασμένη ή όχι την 

βέλτιστη δρομολόγηση, ο μεταφραστής ενέργειας θέτει σε λειτουργία τον 

σχεδιαστή επεξήγησης, ο οποίος με την σειρά του θέτει σε λειτουργία τον 

διαισθητικό σχεδιαστή. 

 

Ο σχεδιαστής επεξήγησης μαζί με τον διαισθητικό σχεδιαστή 

καθορίζουν μια σειρά από ομιλίες και ενέργειες που θα πρέπει ο Cosmo να 

εκτελέσει. Αυτά προωθούνται στον διαχειριστή αλληλεπίδρασης, ο οποίος 

εξάγει τις συγκεκριμένες κινήσεις, χειρονομίες, και ομιλίες από το βήμα 

συμπεριφοράς και θέτει τον Cosmo ικανό να τις επιδείξει. Κάθε ατομικός 

σκελετός-πλαίσιο της κάθε επιλεγμένης συμπεριφοράς τοποθετείται και 

εμφανίζεται στο περιβάλλον σύμφωνα με το μονοπάτι κίνησης που 

καθορίστηκε από τον διαχειριστή αλληλεπίδρασης. Το δικτυακό αποτέλεσμα 

μιας σχεδίασης συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο είναι η δυναμική 

δημιουργία μιας βοηθητικής, κάπως περίεργης προσωπικότητας της οθόνης 

με πειστική παρουσία. 
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6.4.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΧΡΟΝΟ : ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ [9] 

 

 Για να διασαφηνιστεί πως ο σχεδιαστής συμπεριφοράς του agent 

παράγει διαισθητικές χειρονομίες, κίνηση και προφορική συμβουλή καθώς 

προσφέρει βοήθεια για την επίλυση προβλήματος σε πραγματικό χρόνο, 

παρουσιάζεται η ακόλουθη κατάσταση ενός μαθήματος στο Internet 

Advisor. Θεωρούμε ότι μία εκπαιδευόμενη έχει μόλις δρομολογήσει το 

πακέτο της σ’ ένα υπό-δίκτυο οπτικής ίνας με χαμηλή κίνηση. Μελετά τα 

συνδεόμενα υπό-δίκτυα και επιλέγει έναν δρομολογητή που πιστεύει ότι θα 

προωθήσει το πακέτο της ένα βήμα πλησιέστερα στον προορισμό του. 

Παρόλο που έχει επιλέξει ένα λογικό υπό-δίκτυο, δεν είναι βέλτιστο γιατί 

δεν ταιριάζουν οι διευθύνσεις, γεγονός που θα επιβραδύνει την προώθηση 

του πακέτου. Έχει ήδη κάνει πολλαπλά λάθη στην ανάλυση της διεύθυνσης, 

οπότε η επεξήγηση που δίνεται είναι αρκετά λεπτομερείς. Ο σχεδιαστής 

συμπεριφοράς επιλέγει συμπεριφορές με τις ακόλουθες ενέργειες 

επικοινωνίας: 

• State-Correct (Σωστή κατάσταση): Ο μεταφραστής ενέργειας καθορίζει 

ότι ο agent θα πρέπει να παρεμβάλει μια συμβουλή και θέτει σε 

λειτουργία τον διαισθητικό σχεδιαστή. Επειδή κανένα από τα 

αναφερόμενα αντικείμενα δεν έχει εστιαστεί, ο Cosmo μετακινείται και 

δείχνει στην πληροφορία για το υπό-δικτύου που παρουσιάζεται στην 

οθόνη και λέει: "Επέλεξες το γρηγορότερο υπό-δίκτυο".  

• State-Correct (Σωστή κατάσταση): Ο Cosmo τότε λέει στην 

εκπαιδευόμενη ότι η επιλογή της όσον αφορά το χαμηλής κίνησης υπό-

δίκτυο ήταν καλή. Επειδή το πλήθος της κίνησης δεν έχει εστιαστεί, ο 

Cosmo μετακινείται στην πληροφορία για τη συμφόρηση που 

παρουσιάζεται στην οθόνη και τη δείχνει. Παρόλο αυτά, επειδή έχει 

αναφερθεί στο υπό-δίκτυο στην προηγούμενη ομιλία, αναφέρεται στο 

υπό-δίκτυο σαν "αυτό" και λέει: "Επίσης, αυτό έχει χαμηλή κίνηση. 

Θαυμάσια!" 
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• Cause (Σκοπός) : Ο Cosmo θέλει η εκπαιδευόμενη να ξανασκεφτεί την 

επιλογή της, για αυτό ξύνει το κεφάλι του και θέτει την ερώτηση: "Αλλά 

πιο σημαντικά, αν στείλουμε ένα πακέτο εδώ, τι θα συμβεί;" 

• Effect (Αποτέλεσμα): Ο Cosmo πληροφορεί την εκπαιδευόμενη για τη 

λανθασμένη επιλογή δρομολογητή που έκανε, και λέει μελαγχολικά: 

"Αν γινόταν έτσι, βλέπουμε ότι δε φτάνει στη σωστή θέση."  

• Rationale (Αιτιολογία): Για να δώσει το λόγο για τον οποίο το πακέτο δε 

θα φτάσει στη σωστή θέση, προσθέτει: "Αυτός ο υπολογιστής δεν έχει 

μέρη από το συνταίριασμα της διεύθυνσης". Αυτή η ομιλία συνοδεύεται 

από μια ενέργεια κατά την οποία δείχνει τον επιλεγμένο υπολογιστή μια 

και αυτός δεν έχει εστιαστεί. 

• Give-Background (Προσφορά γενικής πληροφορίας) : Για να δώσει 

έμφαση στο προηγούμενο σημείο, ο σχεδιαστής επεξήγησης επιλέγει μια 

γενική ομιλία: "Οι διευθύνσεις χρησιμοποιούνται από τους υπολογιστές 

που βρίσκονται σ’ ένα δίκτυο για να ονομάζει ο ένας τον άλλον 

χωριστά".  

• Assistance (Βοήθεια): Τέλος, ο Cosmo βοηθά την εκπαιδευόμενη 

κάνοντας μια πρόταση για το τι να κάνει μετά. Γνωρίζει που βρίσκεται ο 

σωστός υπολογιστής, και γι’ αυτό δείχνει σ’ αυτήν την τοποθεσία (μια 

και δεν έχει εστιαστεί) και λέει: "Εμείς θέλουμε να επιλέξουμε ένα 

δρομολογητή στο υπό-δίκτυο με το καλύτερο ταίριασμα διεύθυνσης".   

 

 

6.4.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ [9] 

 

 Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της δομής της διαίσθησης 

του χώρου για τη διαισθητική πειστικότητα στους animated pedagogical 

agents, χρησιμοποιήθηκε μια ομάδα από εκπαιδευόμενους που 

αλληλεπίδρασαν με τον Cosmo και το εκπαιδευτικό περιβάλλον Internet 

Advisor. Η μελέτη έγινε για να διερευνηθούν (1) κατά πόσο η προσέγγιση 

της διαίσθησης του χώρου παράγει εξηγήσεις που είναι σαφείς και 

βοηθητικές και (2) να συγκριθεί η προσέγγιση που βασίζεται σε agent και 

διαίσθηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μ’ αυτήν που δεν περιέχει agent. Η 
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ομάδα που αλληλεπίδρασε με το πρόγραμμα αποτελούνταν από 7 άνδρες και 

3 γυναίκες που οι ηλικίες τους κυμαινόταν από 14 έως 54 χρόνων. Κάθε 

μέλος της ομάδας αλληλεπίδρασε με το Internet Advisor κατά μέσο όρο 30 

λεπτά. 

 

 Κάθε μέλος της ομάδας αλληλεπίδρασε με δύο εκδόσεις του Internet 

Advisor. Στην πρώτη έκδοση, καθώς οι εκπαιδευόμενοι επίλυαν προβλήματα 

δρομολόγησης στο Internet, ο σχεδιαστής συμπεριφοράς του agent επέλεγε 

και συντόνιζε συμπεριφορές κίνησης, χειρονομιών και λόγου σύμφωνα με 

την μέθοδο που περιγράφτηκε παραπάνω. Στην δεύτερη έκδοση, οι 

εκπαιδευόμενοι επίλυαν τα ίδια προβλήματα δρομολόγησης στο Internet, 

αλλά αντί να αλληλεπιδρούν με τον agent, αλληλεπιδρούσαν με μια έκδοση 

του συστήματος που δεν περιείχε agent. Στην δεύτερη αυτή έκδοση, μία 

φωνή έλεγε την ίδια συμβουλή που έδινε ο agent στην πρώτη έκδοση, αλλά 

οι διαισθητικές χειρονομίες και κινήσεις δεν υπήρχαν. Για να αντισταθμίσει 

τις λειτουργίες αυτές που έλλειπαν, το σύστημα φώτιζε μια κόκκινη γραμμή 

που αναβόσβηνε κάτω από το αντικείμενο στο οποίο αναφερόταν στο 

περιβάλλον. Για την διασφάλιση της αμεροληψίας, περίπου τα μισά από τα 

μέλη της ομάδας αλληλεπίδρασαν πρώτα με το σύστημα που είχε agent, και 

τα άλλα μισά ήρθαν σε επαφή πρώτα με το άλλο σύστημα που δεν περιείχε 

agent.  

 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η δομή της διαίσθησης του 

χώρου παρήγαγε σαφείς επεξηγήσεις. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

κατάλαβαν τη συμβουλή του agent τις περισσότερες φορές. Παρόλο αυτά, 

κάποιοι θα επιθυμούσαν να είναι λιγότερο δραματικές οι συμβουλές και 

πρότειναν διαφορετική οργάνωση των συμβουλών, αλλά η σαφήνεια τους 

αντιμετωπίστηκε θετικά. Όλα τα μέλη της ομάδας πάντως προτίμησαν την 

έκδοση με τον agent απ' την άλλη έκδοση που δεν περιείχε agent. Μερικοί 

πρότειναν τον συνδυασμό των χειρονομιών του agent με το αναβοσβήσιμο 

κάποιου δείκτη σαν πιο αποτελεσματικό. Γενικά, ειδικά ανάλογα με την 

ηλικία του ατόμου που αλληλεπίδρασε, ο ρόλος του agent σαν υποκινητής 

ήταν πολύ έντονος.      

 180



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Cosmo και το Internet Advisor 

μπορεί κανείς να βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://www.csc.ncsu.edu/eos/users/l/lester/www/imedia/IPA.html και 

γενικότερα πληροφορίες για το Εργαστήριο πολυμέσων του Αμερικάνικου 

Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας της Επιστήμης των Υπολογιστών που 

ανέπτυξαν τον Cosmo και το Internet Advisor στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.multimedia.ncsu.edu . 
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6.5. PPP PERSONA 

 
6.5.1. ΓΕΝΙΚΑ  

 
[1] Οι Andre, Rist και Muller στο DFKI Πανεπιστήμιο του 

Saarbrucken της Γερμανίας ανέπτυξαν ένα σύστημα με έναν animated 

persona που κάνει παρουσιάσεις on-line, και ονομάζεται PPP Persona (PPP-

Personalized Plan-based Presenter). Ο PPP Persona είναι ένα εργαλείο, που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείχνει, να εξηγεί, να σχολιάζει προφορικά 

και να δίνει ένα γραφικό αποτέλεσμα σε interface που βασίζεται σε 

παράθυρο. Ο PPP Persona δηλαδή οδηγεί τον εκπαιδευόμενο μέσω υλικών 

που βασίζονται στον παγκόσμιο ιστό, χρησιμοποιώντας χειρονομίες 

δειξίματος για να τραβήξει την προσοχή των εκπαιδευόμενων στα στοιχεία 

των ιστοσελίδων, και σχολιάζοντας μέσω σύνθεσης λόγου. Είναι δηλαδή 

ένας agent παρουσίασης που μοιάζει περισσότερο με έναν εκπαιδευτή που 

παρουσιάζει και σχολιάζει τις διαφάνειες του και λιγότερο με έναν κλασικό 

pedagogical agent. 
 

[10] Τα τελευταία χρόνια η σχεδίαση του interface των συστημάτων 

έχει αναπτυχθεί πολύ. Ανάμεσα στα άλλα χρησιμοποιείται η εξατομίκευση, 

που αναφέρεται στην ικανότητα του συστήματος να σχεδιάζει πολυμεσικές 

παρουσιάσεις σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

Τελευταία χρησιμοποιείται η επιφανειακή εξατομίκευση σύμφωνα με την 

οποία το σύστημα προσωποποιεί τον εαυτό του οπτικά και ακουστικά, για 

παράδειγμα μ’ έναν animated χαρακτήρα όπως είναι ο PPP Persona. 

Υπάρχουν πολλά κίνητρα για τη χρησιμοποίηση ενός τέτοιου animated agent 

παρουσίασης στο interface, ένα από αυτά είναι ότι ο animated χαρακτήρας 

προσθέτει τη δύναμη της έκφρασης στην παρουσίαση του συστήματος.  

 

[11] Το PPP σύστημα περιλαμβάνει agents παρουσίασης για ένα ευρύ 

πεδίο εφαρμογών που περιλαμβάνει οδηγίες που αφορούν υπολογιστές 
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(εικόνα 3.31), οδηγίες στο χώρο της πληροφορίας, και στη διαφήμιση 

προϊόντων στο Web. Παρακάτω αναφέρονται δύο παραδείγματα από το PPP 

σύστημα. Το πρώτο σενάριο εφαρμογής έχει να κάνει με οδηγίες για τη 

διατήρηση και επισκευή τεχνικών συσκευών, όπως συσκευές 

τηλεπικοινωνίας ηλεκτρονικού υπολογιστή (modems). Ας υποθέσουμε ότι 

ζητήθηκε από το σύστημα να εξηγήσει τα εσωτερικά μέρη ενός modem. Μία 

μέθοδος είναι να παράγει μια εικόνα που εμφανίζει τον πίνακα κυκλώματος 

του modem και να κάνει εισαγωγή των ονομάτων των παρουσιαζόμενων 

αντικειμένων. 
 

 

Εικόνα 3.31: Ο Persona  καθοδηγεί τον χρήστη στην λειτουργία μιας 

τεχνικής συσκευής 

 

 

 
 

 

[11] Σε αντίθεση με τα συμβατικά στατικά γραφικά όπου η εισαγωγή 

ονομάτων γίνεται συνήθως με επιγραφές κειμένου πάνω στα γραφικά  

(συχνά σε συνδυασμό με βελάκια που δείχνουν από την επιγραφή στο 

αντικείμενο), το PPP Persona επιτρέπει τη μίμηση των αντίστοιχων 

ενεργειών που συμβαίνουν στην προσωπική ανθρώπου με άνθρωπο 

επικοινωνία. Σε αυτό το παράδειγμα, δείχνει στον μετασχηματιστή και λέει 
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"Αυτός είναι ο μετασχηματιστής" (χρησιμοποιώντας έναν συνθέτη λόγου). 

Το παράδειγμα επίσης κάνει φανερό πως οι εκφράσεις του προσώπου και οι 

κινήσεις του κεφαλιού βοηθούν στον περιορισμό της οπτικής επικέντρωσης. 

Έχοντας τον Persona να κοιτά στην κατεύθυνση του αντικειμένου που 

αποτελεί τον στόχο, η προσοχή του χρήστη επικεντρώνεται στο αντικείμενο. 

 

[10] Σε ένα άλλο επιστημονικό πεδίο εφαρμογής, ο PPP Persona 

διαφημίζει προσφορές κατοικιών που βρίσκονται στο WWW. Υποθέτουμε 

ότι ο χρήστης σκοπεύει να περάσει τις διακοπές του στην Φιλανδία και γι' 

αυτό ψάχνει για μια μονοκατοικία δίπλα σε λίμνη. Για να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις του χρήστη το σύστημα βρίσκει προσφορές που του ταιριάζουν 

από το Web και δημιουργεί ένα script παρουσίασης για το PPP Persona το 

οποίο τότε στέλνεται στο μέσο παρουσίασης (π.χ. Netscape Navigator που 

περιλαμβάνει ένα Java μεταφραστή). Καθώς εμφανίζεται το αποτέλεσμα ο 

PPP Persona τονίζει το γεγονός ότι η εξοχική κατοικία έχει μια όμορφη 

βεράντα με προφορικό σχολιασμό μιας εικόνας, δηλαδή ο PPP Persona 

δείχνει την εικόνα καθώς μιλάει. Το παράδειγμα αυτό παρουσιάζεται στην 

εικόνα 3.32.  
 

[10] Στην περίπτωση που τα γραφικά παράγονται αυτόματα όπως στο 

παράδειγμα με το modem, το σύστημα παρουσίασης μπορεί να δημιουργήσει 

έναν πίνακα συσχέτισης (αν δεν υπάρχει ήδη έτοιμος από τον κατασκευαστή 

της ιστοσελίδας) που αποθηκεύει την αντιστοιχία μεταξύ των μερών της 

εικόνας και των αρχών του πεδίου για να μπορεί να αντιστοιχίσει δεικτικές 

χειρονομίες σε αυτά τα υλικά. 
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Εικόνα 3.32: Ο PPP Persona  παρουσιάζει τα αποτελέσματα αναζήτησης στο 

Web χρησιμοποιώντας Netscape Navigator και Java  

 

 

 
 

 

[10] Ένας animated agent παρουσίασης θα πρέπει να πληρεί 

ορισμένες προϋποθέσεις. Ανάλογα με τους λειτουργικούς του ρόλους στην 

παρουσίαση, ο χαρακτήρας θα πρέπει να είναι ομιλητικός με μεγάλη 

ποικιλία χειρονομιών παρουσίασης και στάσεις σώματος. Επιπλέον, θα 

πρέπει να υιοθετεί μία λογική και ευχάριστη συμπεριφορά χωρίς να εκτρέπει 

την προσοχή. Από την τεχνική πλευρά, θα πρέπει να υποστηρίζονται 

επεξηγηματικές προδιαγραφές των συμπεριφορών του agent και το 

λογισμικό που υλοποιεί τον χαρακτήρα θα πρέπει να είναι αυστηρά 

ανεξάρτητο από την εφαρμογή και την πλατφόρμα.  
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[11] Η γενική συμπεριφορά του PPP Persona καθορίζεται μερικώς 

από το script παρουσίασης, και μερικώς από την αυτό-συμπεριφορά του 

agent. Έχει αναπτυχθεί μια επεξηγηματικής προδιαγραφής γλώσσα για τον 

ορισμό τέτοιων συμπεριφορών. Οι προδιαγραφές συμπεριφοράς 

χρησιμοποιούνται για την αυτόματη παραγωγή μιας μονάδας συστατικού 

παρουσίασης. Αυτό το συστατικό που εμφανίζεται ονομάζεται Persona 

Engine. Όταν η Persona Engine λειτουργεί μόνη της, απαιτεί ένα script 

παρουσίασης ως είσοδο και εμφανίζει την αντίστοιχη παρουσίαση ως έξοδο. 

 

[11] Ωστόσο, για πολλές εφαρμογές, η χειρονακτική συγγραφή 

τέτοιων scripts παρουσίασης (συμπεριλαμβανομένου και τη δημιουργία των 

μέσων όπως κειμένου, γραφικών και animation) δεν είναι πλέον εφικτή γιατί 

η πληροφορία θα πρέπει να δίνεται γρήγορα και ευέλικτα για να 

ικανοποιήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες του ατομικού καταναλωτή 

παρουσίασης. Παρόλο που υπάρχουν ισχυρά εργαλεία εγγραφής, δεν 

μπορούν αυτά να δώσουν λύση γιατί απλώς διευκολύνουν την επεξεργασία 

της παρουσίασης. Συνεπώς, το PPP σύστημα αυτοματοποιεί όλη τη 

διαδικασία συγγραφής, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής του 

κατάλληλου περιεχομένου πληροφορίας, την κατανομή των μέσων, τη δομή 

λογικής παρουσίασης, τη δημιουργία μέσων τα οποία πρόκειται να 

μεταφέρουν την επιλεγμένη πληροφορία καθώς και την προσωρινή δομή των 

ενεργειών παρουσίασης.  

 

 

6.5.2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ PERSONA ENGINE [11] 

 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η Persona Engine παίρνει ένα script 

παρουσίασης ως είσοδο και εμφανίζει την αντίστοιχη παρουσίαση. Ωστόσο, 

σε αντίθεση με άλλα συστατικά παρουσίασης αντικειμένων (π.χ. παραγωγοί 

βίντεο ή ήχου, γραφικών παρουσιαστών, κ.α.) το αποτέλεσμα της εξόδου της 

Persona Engine δεν καθορίζεται μόνο από τις εντολές (δηλαδή τις ενέργειες 

παρουσίασης) που ορίζονται στο script. Η συμπεριφορά του animated 

χαρακτήρα ακολουθεί την εξίσωση:  
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Συμπεριφορά Persona :=  εντολές + αυτό-συμπεριφορά 

 

Αυτές οι αυτό-συμπεριφορές είναι αναγκαίες για την αύξηση της 

ζωντάνιας και της πειστικότητας του Persona. Αυτές αποτελούνται από 

ενέργειες αδρανούς χρόνου, όπως το χτύπημα του ποδιού, ενέργειες που 

δηλώνουν δράση, π.χ. αλλαγή των σελίδων ενός βιβλίου, ενέργειες 

πλοήγησης, όπως περπάτημα ή πήδημα, και άμεσες αντιδράσεις σε 

εξωτερικά γεγονότα, όπως μετακινήσεις του ποντικιού στο παρουσιαζόμενο 

υλικό. 

 

 

6.5.2.1. Καθορισμός των Συμπεριφορών του Persona [11] 

 

 Για τη διευκόλυνση του καθορισμού των συμπεριφορών του Persona, 

αναπτύχθηκε μια επεξηγηματικής προδιαγραφής γλώσσα. Οι συμπεριφορές 

του Persona παρουσιάζονται σαν χειριστές του συστήματος σχεδιασμού που 

βασίζονται σε στάνταρ λογικές σειρές παρουσίασης, που συνηθίζονται στον 

σχεδιασμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος ορισμός 

καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις μετέπειτα καταστάσεις της ενέργειας: 

bottomupjumping.  

 

(defprimitive bottomupjumping 

 :pre((leftarm standard) (rightarm standard) 

        (icon noicon) (bodydir front) 

        (bodypos stand) (stick off)) 

 :post ((posy-=1)) 

 :gesture 42)   

 

 Η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μόνο αν και τα δύο χέρια είναι στην 

στάνταρ θέση, το Persona δεν είναι εικονογραφημένο, το πρόσωπο του 

βλέπει τον χρήστη, στέκεται, και δεν κρατά βέργα. Αν αυτή είναι η 

κατάσταση, παίζεται η διαδοχή εικόνων που συνδέονται με την ενέργεια 
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(:gesture 42)  και η κατάσταση του κόσμου αλλάζει όπως δείχνουν οι 

μετέπειτα καταστάσεις :post. Αλλιώς, το σύστημα προσπαθεί να αποκτήσει 

τις επιθυμητές προϋποθέσεις εκτελώντας επιπλέον ενέργειες. 

 

 Ενώ οι στοιχειώδεις-πρωταρχικές ενέργειες όπως η bottomupjumping 

συνδέονται απευθείας με μια διαδοχή εικόνων, οι σύνθετες ενέργειες 

αποτελούνται από μερικές υπό-ενέργειες. Ένα παράδειγμα μιας σύνθετης 

ενέργειας είναι: 

    

(defactionseq MoveUp 

 :pre((icon noicon) (bodydir front) 

        (leftarm standard) (rightarm standard)         

        (bodypos stand) (stick off)) 

 :prim startbottomupjumping 

 :while ((posy≠ target) : prim bottomupjumping) 

 : prim endbottomupjumping) 

 

 Αυτός ο ορισμός ορίζει ένα πήδημα σε έναν συγκεκριμένο στόχο 

target. Οι προϋποθέσεις αυτής της ενέργειας είναι ίδιες με αυτές της 

bottomupjumping. Αν αυτές ικανοποιούνται, το Persona αρχίζει να πηδά 

(startbottomupjumping) και συνεχίζει να πηδά μέχρι να φτάσει τον στόχο 

((posy≠ target)). Τέλος, σταματά το πήδημα (endbottomupjumping). 

 

 

6.5.2.2. Μετάφραση Συμπεριφορών [11] 

 

 Εφόσον τα animation πρέπει να εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, 

δεν τίθεται σκόπιμο να αναλύονται οι ενέργειες σε διαδοχές animation την 

ώρα της εκτέλεσης. Έτσι, ακολουθώντας το persona project της microsoft, 

ανέπτυξαν ένα μεταφραστή με πολλά περάσματα-εισόδους, που επιτρέπει 

την αυτόματη παραγωγή μιας πεπερασμένης μηχανής κατάστασης από τις 

επεξηγηματικές προδιαγραφές μιας ενέργειας. Η μηχανή κατάστασης τότε 

μετατρέπεται σε κατάλληλο κώδικα μηχανής όπως φαίνεται στην εικόνα 

 188



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 
3.33. Έτσι, υπολογίζονται από πριν για όλες τις πιθανές θέσεις ποια 

ακολουθία animation πρόκειται να παιχτεί. Επομένως, αρκεί το σύστημα να 

ακολουθήσει τα μονοπάτια της μηχανής κατάστασης όταν παίρνει μια 

απόφαση την στιγμή της εκτέλεσης. 

 

 

Εικόνα 3.33: Μετάφραση των ενεργειών του Persona 

 

 
 

  

 

Η μεταφρασμένη μηχανή κατάστασης σχηματίζει την ονομαζόμενη 

behavior monitor (πρόγραμμα ελέγχου συμπεριφοράς). Περιληπτικά, η 

behavior monitor κάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Αναλύει τις σύνθετες ενέργειες παρουσίασης σε στοιχειώδεις θέσεις που 

αντιστοιχούν σε ένα απλό frame του Persona (π.χ. αποθηκεύονται σαν 

pixmap) ή σε μια σειρά μη διακοπτόμενων εικόνων.  

• Επιβεβαιώνει ότι έχουν ικανοποιηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την εκτέλεση των στοιχειωδών ενεργειών. 

• Ενημερώνει την εσωτερική κατάσταση του Persona μετά την εκτέλεση 

μιας στοιχειώδους θέσης. 
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• Αυξάνει τις συμπεριφορές παρουσίασης του Persona με συμπεριφορές 

που ενισχύουν την πειστικότητα του, όπως ενέργειες αδρανούς χρόνου.  

 

 Εκτός από την behavior monitor, η Persona Engine αποτελείται από 

έναν event handler (διαχειριστή γεγονότων), έναν character composer 

(συνθέτη χαρακτήρων) και ένα interface που προσαρμόζεται στις ανάγκες 

της δεδομένης πλατφόρμας (προς το παρόν Χ11 ή έναν Java  μεταφραστή) 

όπως  φαίνεται στην εικόνα 3.34. Η δουλειά του event handler είναι να 

αναγνωρίζει αν η εισαγωγή που ήρθε από το interface της πλατφόρμας 

χρειάζεται άμεση απάντηση από το Persona. Έτσι, για κάθε μήνυμα που 

εισάγεται ο event handler ελέγχει αν το μήνυμα πυροδοτεί μία από τις 

λεγόμενες "συμπεριφορές αντίδρασης" που είναι αποθηκευμένες σε μια 

εσωτερική βάση γνώσης. Αν συμβαίνει αυτό, η επιλεγμένη συμπεριφορά 

μπορεί να προσπελαστεί από την behavior monitor.  

 

 Ανάλογα με την εφαρμογή, οι ειδοποιήσεις μπορεί να σταλούν και 

στο πρόγραμμα της εφαρμογής. Για παράδειγμα στο PPP σύστημα, μερικά 

γεγονότα μεταφράζονται σαν αιτήσεις προς ικανοποίηση νέων στόχων 

παρουσίασης και έτσι ενεργοποιούν τον σχεδιαστή παρουσίασης (αυτό 

δείχνει και η διακεκομμένη γραμμή στην εικόνα 3.34). Οι θέσεις που 

καθορίζονται από την behavior monitor στέλνονται στον character composer 

ο οποίος επιλέγει τα αντίστοιχα frames (video frames ή ζωγραφισμένες 

εικόνες) από μία βάση δεδομένων, και στέλνει τις εντολές εμφάνισης στο 

σύστημα του παραθύρου.    

 

 

 190



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 
Εικόνα 3.34: Η Αρχιτεκτονική της Persona Engine 
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6.5.3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ SCRIPTS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ [11] 

 

 Για πολλές εφαρμογές, ο χειρονακτικός καθορισμός των scripts 

παρουσίασης  δεν είναι εφικτός, κι έτσι εισήχθη η αυτόματη δημιουργία 

scripts παρουσίασης. 

 

 Για τη δημιουργία μιας λογικής, προσωρινά συντονισμένης 

παρουσίασης για ένα καθορισμένο σκοπό παρουσίασης, το PPP σύστημα 

εκμεταλλεύεται την γνώση σχεδίασης. Χρησιμοποιεί τις επονομαζόμενες 

στρατηγικές παρουσίασης για την αναπαράσταση αυτής της γνώσης. Αυτές 

χαρακτηρίζονται από μία header (επικεφαλίδα), μία σειρά από applicability 

conditions (κατάλληλες συνθήκες), μία συλλογή από inferior acts 

(κατώτερες ενέργειες), μία λίστα από qualitative (ποιοτικούς) και metric 

(μετρικούς) προσωρινούς περιορισμούς και ένα start και end interval 

(διάστημα με αρχή και τέλος). 

 

 Η επικεφαλίδα αντιστοιχεί σε μία σύνθετη ενέργεια παρουσίασης. Οι 

κατάλληλες συνθήκες καθορίζουν πότε μία στρατηγική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και περιορίζει τις μεταβλητές για να γίνουν στιγμιαίες. Οι 

κατώτερες ενέργειες προσφέρουν μια ανάλυση της επικεφαλίδας σε πιο 

στοιχειώδη ενέργειες παρουσίασης ή κτήσης. Ενώ οι ενέργειες κτήσης 

αναφέρονται στην ανάκτηση ή δημιουργία πολυμεσικού υλικού, οι ενέργειες 

παρουσίασης αναφέρονται στην εμφάνιση του. 

 

 Στο PPP σύστημα, το Persona μπορεί να εκτελέσει χειρονομίες οι 

οποίες: εκφράζουν συναισθήματα (π.χ. έγκριση ή απόρριψη), μετατρέπουν 

την συνάρτηση επικοινωνίας μιας ενέργειας παρουσίασης (π.χ. 

προειδοποιούν, συνιστούν ή αποτρέπουν), υποστηρίζουν σχετιζόμενες 

ενέργειες (π.χ. το Persona βλέπει ένα αντικείμενο και το δείχνει), 

συντονίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του Persona και του χρήστη (π.χ. το 

Persona επικοινωνεί με τα μάτια με τον χρήστη κατά τη διάρκεια της 

επικοινωνίας) και δείχνουν ότι το Persona μιλά. Βέβαια, αυτές οι χειρονομίες 

 192



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

 
μπορούν η μία να καλύψει την άλλη. Για παράδειγμα, για να προειδοποιήσει 

το Persona τον χρήστη, σηκώνει τον δείκτη του χεριού του, κοιτά προς τον 

χρήστη, και λέει την προειδοποίηση.  

 

 Η πληροφορία που σχετίζεται με τον προσωρινό συντονισμό των 

ενεργειών παρουσίασης αντιπροσωπεύεται από τους ποιοτικούς και 

μετρικούς περιορισμούς. Οι ποιοτικοί περιορισμοί αντιπροσωπεύονται με το 

"Allen-style" που επιτρέπει τον καθορισμό δεκατριών προσωρινών σχέσεων 

μεταξύ δύο ονομαζόμενων διαστημάτων, π.χ. (Speak1 (During) Point2). Οι 

μετρικοί περιορισμοί εμφανίζονται ως μετρικές ισότητες ή ανισότητες, π.χ. 

(5 ≤ Duration Point2).   

 

Για τη δημιουργία scripts παρουσίασης, συνεργάστηκαν ένας 

σχεδιαστής ιεραρχίας με έναν προσωρινό reasoner που βασίζεται στο MATS 

(Metric/Allen Time System). Η βασική ιδέα πίσω από την διαδικασία 

σχεδιασμού είναι η ακόλουθη: Δεδομένου ενός στόχου παρουσίασης, 

προσπάθησε να βρεις μια στρατηγική που ταιριάζει και θέσε τις κατώτερες 

ενέργειες της στρατηγικής ως νέους υπό-στόχους. Για κάθε υπό-στόχο, 

δημιούργησε ένα τοπικό προσωρινό δίκτυο περιορισμού, το οποίο 

περιλαμβάνει όλους τους ποιοτικούς και μετρικούς περιορισμούς που 

αντιστοιχούν στην εφαρμοζόμενη στρατηγική. Στην περίπτωση που ένας 

υπό-στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί ή το προσωρινό δίκτυο περιορισμού 

αποδειχτεί ασυνεπές, εφάρμοσε άλλη στρατηγική που ταιριάζει. 

 

Η διαδικασία του ραφιναρίσματος του στόχου καθορίζει αν όλοι οι 

στόχοι επεκτείνονται σε στοιχειώδεις ενέργειες κτήσης ή παρουσίασης. Για 

να επιτραπεί η αλληλεπίδραση με τους χρήστες, κάποιοι στόχοι 

καθορίζονται ως mouse-sensitive αντικείμενα στην τελική παρουσίαση, και 

επεκτείνονται μόνο μετά από ζήτηση, δηλαδή, αν ο χρήστης κάνει κλικ στο 

αντίστοιχο αντικείμενο κατά την εκτέλεση της παρουσίασης.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασμού της 

παρουσίασης, το PPP καθορίζει το μεταβατικό κλείσιμο όλων των ποιοτικών 
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περιορισμών και υπολογίζει τις διακυμάνσεις μεταξύ των διαστημάτων των 

τελικών σημείων και της διαφοράς τους. Το τελευταίο βήμα είναι η 

δημιουργία ενός προγράμματος που αντανακλά την προσωρινή συμπεριφορά 

της παρουσίασης. Εφόσον η συμπεριφορά πολλών γεγονότων δεν είναι 

προβλέψιμη, το πρόγραμμα επιτρέπει ακόμα στον χρόνο να επεκτείνεται και 

να συρρικνώνεται μεταξύ αυτών. Την ώρα της εκτέλεσης, το αρχικό 

πρόγραμμα ραφινάρεται προσθέτοντας νέους μετρικούς περιορισμούς στο 

δίκτυο περιορισμού. Στην εικόνα 3.35 προσφέρεται μια περίληψη της 

διαδικασίας σχεδιασμού της παρουσίασης.      

 

 

Εικόνα 3.35: Η διαδικασία Σχεδιασμού της Παρουσίασης      
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6.5.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ [11] 

 

Για την τεκμηρίωση ότι η οι animated interface agents κάνουν την 

επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής περισσότερο αποτελεσματική έγινε ένα 

ψυχολογικό πείραμα με 28 ανθρώπους, 15 άντρες και 13 γυναίκες μέσης 

ηλικίας 28, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με 5 παρουσιάσεις που βασίζονταν 

στο Web, και στη συνέχεια τους έγιναν ερωτήσεις γι' αυτό το θέμα. Οι 

παρουσιάσεις έγιναν με το εργαλείο συγγραφής που περιγράφτηκε 

παραπάνω. Τα άτομα που εξετάστηκαν είχαν το δικαίωμα να ξοδέψουν όση 

ώρα χρειαζόταν για να απαντήσουν στις ερωτήσεις, αλλά όχι να 

παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις περισσότερο από μία φορά. Κατά μέσο 

όρο κάθε άτομο ξόδεψε 45 λεπτά για το πείραμα.  

 

Η μελέτη εστιάστηκε σε δύο θέματα: 1) η επίδραση του Persona στην 

βαθμολόγηση των παρουσιάσεων από τα άτομα (μία υποκειμενική μέτρηση), 

και 2) η επίδραση του στην κατανόηση της παρουσίασης από τα άτομα (μία 

αντικειμενική μέτρηση). Το πρώτο θέμα μετρήθηκε μέσω ερωτημάτων στο 

τέλος του πειράματος. Το δεύτερο θέμα μετρήθηκε μέσω ερωτήσεων 

κατανόησης και μνημονικών ερωτήσεων που ακολουθούσαν τις 

παρουσιάσεις.    

 

Στο πείραμα, δύο μεταβλητές μεταβάλλονταν. Η πρώτη μεταβλητή 

αφορούσε το Persona. Αυτός ή απουσίαζε ή ήταν παρόν. Στο πείραμα χωρίς 

το Persona, μία φωνή έλεγε τις ίδιες επεξηγήσεις με αυτές της έκδοσης που 

περιείχε το Persona, και οι δεικτικές χειρονομίες του Persona 

αντικαταστάθηκαν από ένα βέλος. Η δεύτερη μεταβλητή ήταν ο τύπος της 

πληροφορίας. Τα άτομα ήρθαν αντιμέτωπα με τεχνικές περιγραφές 

συστημάτων τροχαλίας και με περιγραφές προσώπων (δηλαδή, πληροφορία 

για υπαλλήλους του DFKI). Κάθε άτομο είδε παρουσιάσεις ή με το Persona 

ή χωρίς αυτό, αλλά κάθε άτομο παρακολούθησε και τα δύο είδη θεμάτων 

παρουσίασης. 
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Όσον αφορά το πρώτο αντικείμενο της μελέτης, δηλαδή την 

επίδραση του Persona, η μελέτη έδειξε μια θετική επίδραση. Οι 

περισσότεροι εξεταζόμενοι θεώρησαν το Persona ως βοηθητικό. Μόνο ένας 

δήλωσε ότι θα προτιμούσε τις παρουσιάσεις χωρίς κάποιο Persona στο 

μέλλον. Επιπλέον τα άτομα που παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις που 

βασιζόταν στο Persona αξιολόγησαν τις τεχνικές περιγραφές ως λιγότερο 

δύσκολες και περισσότερο διασκεδαστικές. Στην περίπτωση του πειράματος 

με τους υπαλλήλους του DFKI, δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική 

διαφορά μεταξύ της βαθμολόγησης της δυσκολίας της παρουσίασης και της 

διασκεδαστικής της αξίας. Επίσης, οι εξεταζόμενοι θεώρησαν την 

συμπεριφορά του Persona λιγότερο απαραίτητη σ’ αυτό το πεδίο. Μπορεί 

κανείς να υποθέσει ότι το αποτέλεσμα οφείλεται στο γεγονός ότι η θεώρηση 

του Persona ως τεχνίτης είναι περισσότερο κατάλληλη σε τεχνικές 

περιγραφές από ότι σε περιγραφές ιδρύματος.  

 

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα μελέτης, της αξιολόγησης δηλαδή της 

επίδρασης του Persona στη μάθηση, η διαφορά μεταξύ της έκδοσης που 

περιείχε το Persona και αυτής χωρίς το Persona δεν ήταν στατιστικώς 

σημαντική. Έτσι, το Persona δεν συνείσφερε στην κατανόηση των 

εκπαιδευόμενων στα τεχνικά θέματα στο πείραμα με την τροχαλία, ούτε στις 

μνημονικές τους ικανότητες στο δεύτερο πείραμα. Ως πιθανή εξήγηση 

μπορεί να δοθεί το γεγονός ότι αυτά τα πειράματα εκμεταλλεύτηκαν 

συμπεριφορές του Persona που μπορούσαν εύκολα να αντικατασταθούν από 

άλλα μέσα επικοινωνίας που δεν απαιτούσαν απαραίτητα την ύπαρξη 

κάποιου Persona. Στα πειράματα αυτά, οι χειρονομίες του Persona 

περιορίστηκαν σε φυσικές εκφράσεις προσώπου (δηλαδή μετακινήσεις του 

κεφαλιού και των ματιών προς τα αντικείμενα και κινήσεις των χειλιών που 

έδειχναν ότι το Persona μιλούσε), δεικτικές χειρονομίες και απλές ενέργειες 

του αδρανούς χρόνου, όπως αναπνοή και χτύπημα του ποδιού. 

 

Από την άλλη μεριά, οι αρχικοί προβληματισμοί ότι θα αποσπόταν η 

προσοχή των εξεταζόμενων από το Persona και θα προσηλωνόταν 

υπερβολικά στις εκφράσεις του προσώπου του Persona αντί να κοιτούν το 
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αντικείμενο που δείχνει, δεν επιβεβαιώθηκαν. Στην αντίστοιχη ερώτηση, 

όλοι οι εξεταζόμενοι δήλωσαν ότι το Persona δεν τους απέσπασε την 

προσοχή.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το PPP Persona και γενικότερα για το 

WWW Persona (Παρουσιαστές agents για το World Wide Web) μια 

επέκταση του προηγούμενου, μπορεί κανείς να βρει στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Γερμανικού κέντρου έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη  

DFKI : http://www.dfki.uni-sb.de
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 
Για το στάδιο της υλοποίησης επέλεξα να κάνω ένα 

αλληλεπιδραστικό, προσαρμοστικό τεστ πολλαπλής επιλογής με θέμα το 

ηλεκτρονικό εμπόριο γραμμένο στην αγγλική γλώσσα. Στις Web σελίδες 

του, ενσωμάτωσα έναν pedagogical agent, τον Microsoft agent, Merlin, που 

βοηθά τον εξεταζόμενο, τον κατευθύνει,  τον ενθαρρύνει, τον συμβουλεύει, 

του ασκεί κριτική, του προσφέρει επεξηγήσεις και αιτιολογεί τις 

λανθασμένες ή σωστές απαντήσεις του εξεταζόμενου. Ο agent αυτός είναι 

παραστατικός, κάνοντας τις απαραίτητες χειρονομίες καθώς μιλά και 

παίρνοντας τις κατάλληλες εκφράσεις που δηλώνουν τα συναισθήματα του. 

Παρακάτω, στην εικόνα 4.1 φαίνεται η αρχική σελίδα του τεστ.  

 

Εικόνα 4.1: Η αρχική σελίδα, παρουσίαση του τεστ
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Η όλη εργασία αποτελείται από την εισαγωγή και τις δύο εκδόσεις 

του τεστ, το Test 1 και το Test 2. Το Test 1 είναι ευκολότερο, και σε αυτό, ο 

agent προσφέρει άφθονη βοήθεια ενώ, το Test 2 είναι δυσκολότερο, με πολύ 

περιορισμένη βοήθεια από την μεριά του agent. Παρακάτω γίνεται εκτενής 

περιγραφή της εργασίας. 

 

 

2. ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η υλοποίηση αφορά ένα αλληλεπιδραστικό, 

προσαρμοστικό τεστ πολλαπλής επιλογής στην αγγλική γλώσσα, με θέμα το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Η συγγραφή των Web σελίδων έγινε στο MS 

FrontPage 2000. Μέσα στις σελίδες αυτές έγινε η ενσωμάτωση του 

Microsoft Agent, Merlin, με την βοήθεια του Microsoft Agent Software 

Development Kit και της VBScript. Η συγγραφή έγινε στα αγγλικά γιατί το  

Microsoft Agent Software Development Kit δεν υποστηρίζει την ελληνική 

γλώσσα ακόμη. Το τεστ μπορεί να τρέχει στον Internet Explorer που 

υποστηρίζει τη VBScript και το Microsoft Agent Software Development Kit 

ή σε οποιονδήποτε άλλο browser που υποστηρίζει τα δύο αυτά εργαλεία (όχι 

στον Netscape Navigator) και φαίνεται καλύτερα με υψηλή ανάλυση. 

 

Για την εμφάνιση και λειτουργία του agent μέσα στις Web σελίδες, 

όπως φαίνεται και στο Παράρτημα Β που περιέχει μέρος του κώδικα των 

σελίδων, είναι απαραίτητη η δήλωση μεταξύ των <object> tags της HTML 

των Active X Controls "AgentControl" και "TruVoice" που ευθύνονται για 

τον agent και για τη μετατροπή του κειμένου σε προφορικό λόγο, 

αντίστοιχα, με το κατάλληλο CLSID (class identifier) και την κατάλληλη 

παράμετρο CODEBASE που δηλώνει από ποιο αρχείο θα γίνει η 

εγκατάσταση τους καθώς και τον αριθμό της έκδοσης τους. Επίσης, στη 

ρουτίνα που εκτελείται όταν φορτώνεται η σελίδα θα πρέπει να φορτωθεί ο 
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συγκεκριμένος χαρακτήρας Merlin, καθώς και η γλώσσα που θα 

χρησιμοποιηθεί. Στις συγκεκριμένες σελίδες του τεστ γίνεται έλεγχος αν 

υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή που τρέχουν οι σελίδες ο 

συγκεκριμένος χαρακτήρας και η μηχανή (TTS - Text to Speech) που 

μετατρέπει το κείμενο σε λόγο, οπότε αν υπάρχουν φορτώνονται από εκεί 

ενώ αν δεν υπάρχουν βγαίνουν τα κατάλληλα παράθυρα που σε οδηγούν να 

τα κατεβάσεις από το site της Microsoft όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.2. 

 

 

Εικόνα 4.2: Κατέβασμα της μηχανής "TruVoice"  από το site της Microsoft

 

 
 

 

Ο Merlin έχει την μορφή ενός μάγου και βρίσκεται στο πλευρό του 

εξεταζόμενου σε όλη την διάρκεια του τεστ. Ο pedagogical agent κάνει 

παρουσίαση, αλληλεπιδρά με τον εξεταζόμενο για να τον καθοδηγήσει, να 

τον διορθώσει, να τον βοηθήσει, να τον επαινέσει, να τον προτρέψει να 

συνεχίσει, να του επιστήσει την προσοχή, να τον συμβουλέψει ή και να του 

ασκήσει κριτική. Μιλά στον εξεταζόμενο ενώ παράλληλα αναγράφονται στη 

οθόνη τα λόγια του μέσα σε πλαίσιο ομιλίας. Επιπλέον, κάνει τις 

απαραίτητες χειρονομίες, εκφράζει τα συναισθήματα του παίρνοντας τις 

κατάλληλες εκφράσεις και εκτελεί συναφή animation. Χρησιμοποιεί γλώσσα 
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απλή και οι επεξηγήσεις και οι αιτιολογίες που προσφέρει είναι προσεχτικά 

επιλεγμένες ώστε να εξυπηρετούν τον σκοπό της μάθησης. 

 

Όπως φαίνεται στο Παράρτημα Β που περιέχει μέρος του κώδικα των 

σελίδων, χρησιμοποιούνται οι εντολές Merlin.show για να εμφανιστεί ο 

agent, Merlin.hide για να εξαφανιστεί από την σελίδα, Merlin.Stop για να 

σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια εκτελεί εκείνη τη στιγμή, Merlin.MoveTo 

για να μετακινηθεί ο agent στην επιθυμητή θέση, Merlin.Get για να 

φορτωθεί κάποιο συγκεκριμένο animation που μπορεί να εκτελέσει ο 

χαρακτήρας Merlin, Merlin.Play για να εκτελέσει κάποιο συγκεκριμένο 

animation, Merlin.Speak για να πει ο Merlin αυτό που θέλουμε.  

 

Επιπλέον, σε όλη την έκταση της εργασίας, σε αρκετά σημεία 

δίνονται στον Merlin μια ποικιλία από φράσεις, δηλαδή  περισσότερες από 

μία, για να ειπωθούν από αυτόν, ώστε αυτός να μην λεει συνέχεια την ίδια 

φράση, αλλά να διαλέγει με τυχαίο τρόπο κάθε φορά μία από αυτές. Οι 

φράσεις αυτές χωρίζονται μεταξύ τους με τον χαρακτήρα «|» όπως φαίνεται 

στον κώδικα στο Παράρτημα Β.  

 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα και η ελευθερία στον χρήστη κάνοντας 

δεξί κλικ πάνω στον agent να μπορεί να επιλέξει από ένα pop-up μενού την 

εντολή hide οπότε να εξαφανίσει τον Merlin από τη σελίδα όταν δε τον 

χρειάζεται ή δεν τον θέλει. Το pop-up μενού εμπλουτίζεται επιπλέον με την 

εντολή Advanced Character Options μέσω μιας ρουτίνας που 

προγραμματίζει τον agent. Επιλέγοντας ο χρήστης αυτή την εντολή 

εμφανίζεται το παράθυρο Advanced Character Options, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 4.3, όπου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ρυθμίσει κάποια 

χαρακτηριστικά του agent όπως ο ίδιος επιθυμεί. Για παράδειγμα, μπορεί  να 

επιλέξει να μην εκφωνεί ο agent τα λόγια παρά μόνο να φαίνονται γραπτά 

μέσα στο πλαίσιο ομιλίας ή το αντίθετο, να εκφωνεί ο agent χωρίς όμως να 

φαίνονται και γραπτώς τα λόγια του στην οθόνη ή ακόμα να αλλάξει την 

γραμματοσειρά των γραμμάτων. Επιπλέον, ο χρήστης έχει την δυνατότητα 

με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού να σύρει τον Merlin στη θέση που 
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αυτός επιθυμεί. Όλα αυτά ενισχύουν την προσαρμοστικότητα του τεστ στις 

ανάγκες και επιθυμίες του χρήστη.   

 

Εικόνα 4.3: Το παράθυρο Advanced Character Options 

 

 
 

 

Όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις των τεστ, καθώς και τις επεξηγήσεις 

και τις αιτιολογίες που προσφέρει ο agent, αυτές στηρίχθηκαν στο 

περιεχόμενο των μαθημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου της διπλωματικής 

εργασίας «Εικονικά περιβάλλοντα και χρήση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ένα παράδειγμα συνεργατικού εικονικού περιβάλλοντος 

μάθησης» της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

στα Πληροφοριακά Συστήματα Άννας Μιχαηλίδου, συγκεκριμένα στην 

‘Εισαγωγή’, στο ‘Κεφάλαιο 1’ και στο ‘Κεφάλαιο 2’. Μπορεί κανείς και 

μέσα από το περιβάλλον της παραπάνω εργασίας να οδηγηθεί στο 

αλληλεπιδραστικό τεστ της παρούσας εργασίας, μέσω ενός συνδέσμου που 
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υπάρχει στην αρχική σελίδα που εμφανίζεται με την είσοδο στον εικονικό 

κόσμο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4. 

 

 

Εικόνα 4.4: Πρόσβαση στο τεστ μέσω του εικονικού περιβάλλοντος Active 

Worlds 

 

 
 

  

Οι ερωτήσεις είναι προσεχτικά επιλεγμένες ώστε να καλύπτουν όλη 

την ύλη των παραπάνω μαθημάτων και αναφέρονται σε βασικά σημεία του 

περιεχομένου. Όλες οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για 

κάθε ερώτηση δίνονται τέσσερις απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι η 

σωστή. Μεταξύ των ερωτήσεων υπάρχουν και ερωτήσεις που ζητούν από 

τον εκπαιδευόμενο να βρει την λανθασμένη πρόταση. Οι ερωτήσεις του τεστ 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

 

Το αλληλεπιδραστικό τεστ αποτελείται από την εισαγωγή και τις δύο 

εκδόσεις του τεστ, την έκδοση Test 1, του εύκολου τεστ με την περισσότερη 
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βοήθεια που απευθύνεται σε εξεταζόμενους μετρίου επιπέδου γνώσης του 

αντικειμένου και την έκδοση Test 2 που περιέχει ελάχιστη βοήθεια και 

απευθύνεται σε εξεταζόμενους με υψηλό επίπεδο γνώσης στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κάθε ένα τεστ χωρίζεται σε επιμέρους 

μέρη Part A και Part B. Μόλις τελειώσει ο εξεταζόμενος το πρώτο μέρος 

οποιουδήποτε από τα δύο τεστ, του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει τεστ 

από το δύσκολο να πάει στο εύκολο ή από το εύκολο στο δύσκολο, και 

μάλιστα τον συμβουλεύει κατάλληλα ο Merlin στηριζόμενος στην 

βαθμολογία του πρώτου μέρους. Έτσι, ενισχύεται η προσαρμοστικότητα του 

τεστ στις ανάγκες του εξεταζόμενου.  

 

Ακολουθεί εκτενής περιγραφή κάθε ενός από τα βασικά μέρη του 

τεστ δηλαδή της ‘Εισαγωγής’, του ‘Test 1’ και του ‘Test 2’.  

 

 

2.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην εισαγωγή γίνεται μια μικρή παρουσίαση του agent και του τεστ 

όπως φαίνεται στις εικόνες 4.1, 4.5. Υπάρχει ένα κουμπί με την ετικέτα 

“Instructions” όπου πατώντας το, ο εξεταζόμενος παίρνει περισσότερες 

πληροφορίες για τις δύο εκδόσεις του τεστ, καθώς και οδηγίες για τον τρόπο 

λειτουργίας τους, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.6. Ο Merlin δίνει επίσης 

πληροφορίες για τον τρόπο βαθμολόγησης του εξεταζόμενου στο κάθε τεστ.  
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Εικόνα 4.5:  Παρουσίαση του Merlin

 

  
 

Εικόνα 4.6:  Ο Merlin δίνει πληροφορίες και οδηγίες για τα τεστ 
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Η βαθμολογία έχει ως εξής: αν για οποιαδήποτε ερώτηση ο 

εξεταζόμενος βρει την σωστή απάντηση με την πρώτη του προσπάθεια, 

παίρνει 3 βαθμούς για τη συγκεκριμένη ερώτηση, αν κάνει μια φορά λάθος 

και στη συνέχεια απαντήσει σωστά, παίρνει 2 βαθμούς, αν κάνει δύο φορές 

λάθος και απαντήσει σωστά με την τρίτη προσπάθεια, παίρνει 1 βαθμό, ενώ 

αν βρει τη σωστή απάντηση με την τέταρτη προσπάθεια του, δεν παίρνει 

κανένα βαθμό. Αν εντωμεταξύ χρησιμοποιήσει τη βοήθεια που του 

προσφέρεται σε κάθε ερώτηση (μόνο στο Test 1), αφαιρείται από τη 

βαθμολογία του στη συγκεκριμένη ερώτηση 0,5 βαθμός. Αν η βαθμολογία 

του όμως είναι ήδη 0, τότε δεν αφαιρείται τίποτα και παραμένει μηδενική για 

την συγκεκριμένη ερώτηση. Με την επιλογή οποιουδήποτε μέρους του Test 

2, του Part A ή του Part B, παίρνει ο εξεταζόμενος επιπλέον 2 βαθμούς γιατί 

επέλεξε το πιο δύσκολο τεστ. Η συνολική βαθμολογία είναι το άθροισμα 

όλων των βαθμολογιών των ερωτήσεων συν τους επιπλέον βαθμούς για 

τυχόν επιλογή του δύσκολου τεστ. 

 

Ο εξεταζόμενος μπορεί όποτε θελήσει να ξαναπατήσει το κουμπί 

‘Instructions’ οπότε να ξανακούσει τις οδηγίες και τις πληροφορίες του 

Merlin για τα δύο τεστ. Μέσω της εισαγωγής μπορεί να μεταβεί ο 

εξεταζόμενος σε μία από τις δύο εκδόσεις του τεστ. Η επιλογή όμως δε θα 

πρέπει να γίνει τυχαία, αλλά σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης του 

εξεταζόμενου και τον σκοπό για τον οποίο κάνει το τεστ ο εξεταζόμενος, 

αφού τα δύο τεστ διαφέρουν ως προς την δυσκολία και τον εκπαιδευτικό 

σκοπό που εκπληρώνουν.  
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2.3. TEST 1 

 
 

Η πρώτη έκδοση του αλληλεπιδραστικού τεστ αναφέρεται όπως έχει 

ήδη ειπωθεί σε εξεταζόμενους με μέτριο επίπεδο γνώσης του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Σκοπός του τεστ είναι να μαθαίνει ο εξεταζόμενος την ώρα που 

κάνει το τεστ. Σ’ αυτό το τεστ ο Merlin προσφέρει πλούσια βοήθεια στον 

εξεταζόμενο αφού σε κάθε αντίδραση του προσφέρει πληροφορίες για τα 

συγκεκριμένα θέματα που εξετάζονται. 

 

 Στην αρχή κάθε μέρους του, τόσο του Part A όσο και του Part B, 

γίνεται μια εισαγωγή από τον Merlin για το συγκεκριμένο τεστ. Κάθε μέρος 

περιέχει 5 ερωτήσεις, στις οποίες μπορεί να μεταβεί κανείς πατώντας πάνω 

στην ερώτηση που θέλει στον πίνακα περιεχομένων του τεστ, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 4.7. Στην εικόνα 4.8 φαίνεται μια άποψη των ερωτήσεων του 

Part A του Test 1. Οι τέσσερις απαντήσεις που δίνονται σε κάθε ερώτηση 

έχουν μπροστά ένα radio button που περιμένει το κλικ του χρήστη. 

Επιλέχτηκαν τα radio buttons (που αποτελούν ξεχωριστή ομάδα και τα 4 σε 

κάθε ερώτηση) και όχι τα check boxes για να μπορεί να επιλεγεί από τον 

χρήστη μόνο μία από τις τέσσερις απαντήσεις και όχι παραπάνω.  Με την 

φόρτωση της σελίδας του Part A από-επιλέγονται όλα τα radio buttons και 

ταυτόχρονα μηδενίζονται όλα τα πεδία που αναγράφουν βαθμό.  
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Εικόνα 4.7: Ο Merlin παρουσιάζει το Test 1– πίνακας περιεχομένων του 

Part A 

 

 
 

Εικόνα 4.8: Ερωτήσεις του Part A Test 1 
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 Για κάθε ερώτηση του Test 1 τόσο του Part A όσο και του Part B, 

υπάρχει ένα κουμπί ‘Help <αριθμός ερώτησης>’ που αν το πατήσει ο 

εξεταζόμενος, ο Merlin του λεει κάποια γενικά σχόλια που αφορούν την 

συγκεκριμένη ερώτηση με σκοπό να τον βοηθήσει να απαντήσει σωστά. Η 

βοήθεια αυτή είναι συνήθως μια γενική πληροφορία πάνω στην 

συγκεκριμένη ερώτηση, και όχι πολύ ειδική, ώστε να οδηγήσει απευθείας 

τον εκπαιδευόμενο στη σωστή απάντηση. Σε αρκετές ερωτήσεις η βοήθεια 

είναι κάποια φράση μέσα από το εξεταζόμενο περιεχόμενο των μαθημάτων 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 4.9 

όπου ο Merlin διαβάζει την βοήθεια για την ερώτηση 2 που αφορά τον όρο 

‘outsourcing’. 

 

 

Εικόνα 4.9: O Merlin διαβάζει την επεξήγηση που δίνει ως βοήθεια για την 

ερώτηση 2. 

 

 

 
 

 Συνήθως, όταν πρόκειται για βοηθητικές επεξηγήσεις ο Merlin 

διαβάζει τα λόγια που εκφωνεί μέσα από ένα βιβλίο ή χρησιμοποιεί το 
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μαγικό του ραβδί για να ανακοινώνει τη βοήθεια του ή χτυπά την οθόνη του 

χρήστη για να του επιστήσει την προσοχή, όπως φαίνεται στις εικόνες 4.9, 

4.10 και 4.11. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να πατήσει όσες φορές θέλει το 

κουμπί της βοήθειας, θα ακούει πάντα τα ίδια λόγια αλλά θα του μειωθεί 

μόνο μία φορά η βαθμολογία του κατά 0,5 βαθμούς.  

 

 

Εικόνα 4.10: O Merlin ανακοινώνει την πληροφορία που προσφέρει ως 

βοήθεια για την ερώτηση 1. 
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Εικόνα 4.11: O Merlin προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή του 

εκπαιδευόμενου στην βοήθεια του για την ερώτηση 4.  

 

 
 

 

Στην περίπτωση που έχει ήδη βρει τη σωστή απάντηση και μετά 

πατήσει τη βοήθεια τότε δεν του αφαιρείται ο μισός βαθμός αλλά η 

βαθμολογία του παραμένει ως έχει. Ο Merlin καταλαβαίνει αυτή την 

ενέργεια του χρήστη και τον πληροφορεί ανάλογα, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 4.12. Πληροφορεί συνήθως τον εξεταζόμενο ότι έχει ήδη βρει τη 

σωστή απάντηση, αλλά του λεει την πληροφορία της βοήθειας είτε την είχε 

ήδη πει, είτε όχι, σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος θέλει να την ακούσει 

πάλι. Συνήθως, σε αυτή την περίπτωση ο Merlin φαίνεται λίγο μπερδεμένος 

ή ξαφνιασμένος από την αναπάντεχη αυτή ενέργεια του χρήστη, ή κάνει ότι 

προσπαθεί να θυμηθεί ή να σκεφτεί το σκοπό της ενέργειας.  
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Εικόνα 4.12: O Merlin λίγο μπερδεμένος γιατί ενώ έχει βρει την σωστή 

απάντηση για την ερώτηση 1 ο εκπαιδευόμενος, του ζητά βοήθεια  

 

 
 

 

 Επίσης, ο Merlin καταλαβαίνει (μέσα από κατάλληλους μετρητές) 

πόσες προσπάθειες έκανε ο εξεταζόμενος μέχρι να βρει τη σωστή απάντηση 

και φυσικά αν έχει χρησιμοποιήσει τη βοήθεια του ή όχι. Αν ο 

εκπαιδευόμενος απαντήσει σωστά με την πρώτη του προσπάθεια, ο Merlin 

τον συγχαίρει και τον επαινεί και είναι μάλιστα ιδιαίτερα ευχαριστημένος αν 

δεν έχει χρησιμοποιήσει καν τη βοήθεια για τη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Συνήθως τον βραβεύει με ένα κύπελλο ή χτυπά παλαμάκια ενθουσιασμού 

όπως φαίνεται στις εικόνες 4.13 και 4.14. Στα δύο αυτά παραδείγματα 

γίνεται φανερό ότι ο agent δεν λεει συνέχεια τα ίδια ώστε να γίνει 

κουραστικός, ούτε και εκτελεί τα ίδια animation σε κάθε ερώτηση, όπου 

φυσικά είναι αυτό δυνατό.   
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Εικόνα 4.13: O Merlin επαινεί τον εξεταζόμενο που απάντησε σωστά με την 

πρώτη στην ερώτηση 3

 
 

Εικόνα 4.14: O Merlin επαινεί τον εξεταζόμενο με διαφορετικά λόγια και 

τρόπο από τον προηγούμενο για την σωστή του απάντηση με την πρώτη 

φορά στην ερώτηση 5
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 Στην εικόνα 4.15 φαίνεται η ιδιαίτερη ευχαρίστηση του Merlin για 

την σωστή απάντηση του εκπαιδευόμενου χωρίς τη χρήση της βοήθειας του, 

ενώ στην εικόνα 4.16 φαίνεται ο Merlin χωρίς να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος 

να επιβεβαιώνει ότι έγινε χρήση της βοήθειας του για την εύρεση της 

σωστής απάντησης. 

 

 

Εικόνα 4.15: O Merlin χαρούμενος για την μη χρήση της βοήθειας του στην 

εύρεση της σωστής απάντησης της ερώτησης 5 
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Εικόνα 4.16: O Merlin όχι ιδιαίτερα χαρούμενος για την χρήση της βοήθειας 

του στην εύρεση της σωστής απάντησης της ερώτησης 2 

 

 
 

 Στο τέλος κάθε ερώτησης, στη δεξιά πλευρά υπάρχει ένα πεδίο όπου 

εμφανίζεται η βαθμολογία για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Αρχικά το πεδίο 

αυτό έχει τιμή μηδέν, και μόλις ο χρήστης επιλέξει τη σωστή απάντηση 

μπαίνει αυτόματα εκεί η αντίστοιχη βαθμολογία του για τη συγκεκριμένη 

ερώτηση. Επίσης, στο τέλος του Part A υπάρχει ένα ακόμη πεδίο που έχει τη 

συνολική βαθμολογία του Part A. Αυτό παίρνει την κατάλληλη τιμή κάθε 

φορά που γίνεται κλικ σε σωστή ερώτηση, οπότε παίρνει το σύνολο της 

βαθμολογίας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στα πεδία που αφορούν βαθμολογία 

δεν μπορεί να επέμβει ο εκπαιδευόμενος και να αλλάξει την τιμή τους. Η 

βαθμολογία τόσο η συνολική του Part A όσο και αυτή κάθε ερώτησης 

φαίνονται στις παραπάνω εικόνες 4.14 και 4.15.  

 

 Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος βρει με τη δεύτερη προσπάθεια 

τη σωστή απάντηση, πάλι η έκφραση του Merlin είναι χαρούμενη αλλά 

εκφράζει λιγότερο έπαινο αυτή τη φορά όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.17. 

Στην περίπτωση αυτή ο Merlin δίνει περισσότερες επεξηγήσεις και 
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δικαιολογεί τη συγκεκριμένη απάντηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο 

εκπαιδευόμενος δε βρήκε τη σωστή απάντηση με την πρώτη φορά, ο Merlin 

δικαιολογεί την ορθότητα της απάντησης, προσφέροντας επιπλέον ίσως 

γνώσεις στον εκπαιδευόμενο. Ένα παράδειγμα δικαιολόγησης της 

απάντησης φαίνεται στην εικόνα 4.18, όπου παρουσιάζεται ένα μέρος  μόνο 

των επεξηγήσεων που προσφέρει ο agent στην συγκεκριμένη απάντηση. 

 

 

Εικόνα 4.17: O Merlin χαρούμενος για την εύρεση της σωστής απάντησης 

της ερώτησης 4 με την δεύτερη προσπάθεια 
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Εικόνα 4.18: O Merlin δικαιολογεί την ορθότητα της ερώτησης 4  

 

 
 

  

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος φτάσει στη σωστή απάντηση 

με την τρίτη του προσπάθεια ο pedagogical agent είναι απλά ευχαριστημένος 

όπως φαίνεται στην εικόνα 4.19. Ενώ στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος 

επιλέγει τη σωστή απάντηση αφού προηγουμένως έχει εξαντλήσει όλες τις 

άλλες επιλογές του, ο Merlin εμφανίζεται σαφώς δυσαρεστημένος όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.20. Και στις δύο βέβαια αυτές περιπτώσεις ο agent 

δικαιολογεί πάλι την ορθότητα της απάντησης. 
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Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

Εικόνα 4.19: O Merlin ευχαριστημένος για την εύρεση της σωστής 

απάντησης της ερώτησης 3 με την τρίτη προσπάθεια  

 

 
 

Εικόνα 4.20: O Merlin φανερά δυσαρεστημένος για την εύρεση της σωστής 

απάντησης της ερώτησης 2 με την τελευταία προσπάθεια 
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 Όπως και στην περίπτωση της βοήθειας, ο εξεταζόμενος μπορεί να 

ξανά-επιλέξει τη σωστή απάντηση και ο Merlin θα κάνει ακριβώς τις ίδιες 

κινήσεις και θα πάρει τις ίδιες ακριβώς εκφράσεις. Τα λόγια του μόνο μπορεί 

να είναι ίδια ή παραπλήσια, εξαρτάται αν του έχει δοθεί στην συγκεκριμένη 

ερώτηση παραπάνω από μια πιθανές φράσεις να πει, ή όχι, οπότε επιλέγει 

τυχαία τη φράση που θα πει. Η δικαιολόγηση πάντως της ορθότητας της 

απάντησης θα είναι πάντοτε η ίδια, τα λόγια της πρώτης αντίδρασης του 

πιθανόν διαφέρουν. Το ίδιο συμβαίνει και για τη βοήθεια. Έχει δοθεί 

προσοχή ώστε να δίνεται ποικιλία σε κοινότυπες φράσεις μόνο (όπως, ναι, 

σωστά ή όχι, λάθος κλπ) για να μην κουράζει τον ακροατή ο Merlin 

χρησιμοποιώντας συνέχεια τα ίδια λόγια, και όχι στις επεξηγήσεις και 

δικαιολογήσεις κάθε ερώτησης γιατί αυτές επιλέχτηκαν με ιδιαίτερη 

προσοχή για να αποσκοπούν στο σκοπό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

 Στις περιπτώσεις λάθους ακολουθείται παρόμοια πολιτική. Στην 

περίπτωση που ο εξεταζόμενος κάνει πρώτη φορά λάθος στη συγκεκριμένη 

ερώτηση ο Merlin κουνά συνήθως αρνητικά το κεφάλι του ή είναι 

λυπημένος και δηλώνει ότι είναι λάθος η απάντηση, όπως φαίνεται  στις 

εικόνες 4.21, 4.22 όπου παρουσιάζονται δύο διαφορετικές κοινότυπες 

εκφράσεις του agent για την ίδια περίπτωση. Στη συνέχεια, ο pedagogical 

agent δικαιολογεί γιατί η συγκεκριμένη απάντηση είναι λάθος όπως φαίνεται 

στην εικόνα 4.23. Μετά, αν ο χρήστης δεν έχει πατήσει το κουμπί της 

βοήθειας τον παροτρύνει να ζητήσει τη βοήθεια του, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 4.24 ή να συνεχίσει επιλέγοντας μια άλλη απάντηση. Τα κοινότυπα 

αυτά λόγια αλλάζουν κάθε φορά για την αποφυγή, όπως έχει τονιστεί, της 

επανάληψης στερεότυπων λόγων του agent. Αν έχει ήδη χρησιμοποιήσει το 

κουμπί της βοήθειας ο Merlin το γνωρίζει, γι’ αυτό τον παροτρύνει απλά να 

προχωρήσει στην επόμενη επιλογή του, αυτή η εκδοχή φαίνεται στην εικόνα 

4.25.  
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Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

Εικόνα 4.21: O Merlin δυσαρεστημένος δηλώνει τη λάθος επιλογή 

απάντησης για την ερώτηση 2 

 
 

Εικόνα 4.22: O Merlin δυσαρεστημένος δηλώνει τη λάθος επιλογή 

απάντησης για την ερώτηση 3 με διαφορετικά λόγια 
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Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

Εικόνα 4.23: O Merlin δικαιολογεί γιατί η απάντηση Α είναι  λάθος για την 

ερώτηση 5 

 
 

Εικόνα 4.24: O Merlin παροτρύνει τον εξεταζόμενο να πατήσει το κουμπί 

της βοήθειας μετά την λανθασμένη επιλογή του για την ερώτηση 5 
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Άννα Μοσχά 

Εικόνα 4.25: O Merlin οδηγεί τον εξεταζόμενο να προχωρήσει σε μια νέα 

επιλογή του για την ερώτηση 5 

 

 
 

  

Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος ενώ έχει επιλέξει μια φορά την 

λανθασμένη απάντηση, την ξαναεπιλέγει, ο Merlin εμφανίζεται συνήθως 

σκεπτικός, ξαφνιασμένος ή απορημένος μη μπορώντας να εξηγήσει την 

αναπάντεχη αυτή ενέργεια του εκπαιδευόμενου όπως φαίνεται στις εικόνες 

4.26, 4.27. Τον πληροφορεί μάλιστα τις περισσότερες φορές ότι επέλεξε την 

ίδια λανθασμένη απάντηση ξανά, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.28. 

Επαναλαμβάνει όμως μόνο τη δικαιολόγηση της απάντησης, όχι την οδηγία 

για να συνεχίσει, σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος θέλει να την 

ξανακούσει. Συνήθως την εκφωνεί απλά ή την διαβάζει μέσα από βιβλίο, τα 

λόγια όμως της δικαιολόγησης του παραμένουν τα ίδια.. 
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Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

Εικόνα 4.26: O Merlin απορημένος μετά την επανάληψη της λάθος επιλογής 

του  εξεταζόμενου στην ερώτηση 5 

 

  
Εικόνα 4.27: O Merlin σκεφτικός μετά την επανάληψη της λάθος επιλογής 

του εξεταζόμενου στην ερώτηση 4  
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Εικόνα 4.28: O Merlin ξαφνιασμένος μετά την επανάληψη της λάθος 

επιλογής του εξεταζόμενου στην ερώτηση 4  

 

 
 

  

 Στην περίπτωση που κάνει ο εξεταζόμενος δεύτερη φορά λάθος 

επιλογή στην ίδια ερώτηση, ο Merlin γνωρίζει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει 

κάνει δύο λανθασμένες προσπάθειες και είναι συνήθως λυπημένος, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.29. Κάποιες φορές τα λόγια του δείχνουν πιο έντονη 

λύπη από ότι την πρώτη φορά που έκανε λάθος. Του προσφέρει πάλι 

δικαιολόγηση της συγκεκριμένης λάθος απάντησης και μάλιστα προχωρά 

ένα βήμα παραπάνω και τον βοηθά περισσότερο από ότι την πρώτη φορά 

που έκανε λάθος, για την εύρεση της σωστής απάντησης. Σε κάθε ερώτηση 

αυτό γίνεται με μοναδικό τρόπο και εξαρτάται από το περιεχόμενο της. 

Άλλες φορές δίνοντας περισσότερες επεξηγήσεις για την λανθασμένη 

απάντηση και άλλες φορές προσφέροντας γενικότερη πληροφορία σχετική 

με την σωστή απάντησης. Αυτό είναι ακόμη μια ένδειξη της 

προσαρμοστικότητας του τεστ στις ανάγκες και στο επίπεδο  γνώσης των 

εκπαιδευόμενων.   
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Εικόνα 4.29: O Merlin λυπημένος δηλώνει στον εξεταζόμενο ότι έκανε πάλι 

λάθος στην ερώτηση 10 

 
 

 

Ένα παράδειγμα όπου φαίνεται η περισσότερη βοήθεια που 

προσφέρει ο pedagogical agent την δεύτερη φορά που κάνει λάθος ο 

εκπαιδευόμενος είναι αυτό της ερώτησης 3 που αναφέρεται στο merchant 

account. Αν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει στην πρώτη του προσπάθεια την 

απάντηση Α που είναι λάθος, ο Merlin τον πληροφορεί ότι αυτός ο όρος δεν 

είναι όρος του Internet αλλά τραπεζικός. Αν ο εκπαιδευόμενος στην ίδια 

ερώτηση στην πρώτη του επιλογή επιλέξει μια άλλη από τις υπόλοιπες 

λανθασμένες απαντήσεις και στην δεύτερη του προσπάθεια επιλέξει την 

απάντηση Α, τότε ο Merlin θα τον πληροφορήσει ότι δεν είναι όρος του 

Internet αλλά τραπεζικός, αλλά επιπλέον θα του ξεκαθαρίσει ότι είναι μια 

τραπεζική σχέση που επιτρέπει σε μια εταιρεία να δεχτεί πιστωτικές κάρτες, 

κάτι που θα τον φέρει πιο κοντά στην σωστή απάντηση. Ωστόσο, αν η 

δεύτερη λανθασμένη επιλογή δεν είναι η απάντηση Α, αλλά για παράδειγμα, 

η απάντηση C, τότε η επιπλέον επεξήγηση δεν θα είναι ίδια με την 

παραπάνω, αλλά πιο σχετική με την απάντηση C. Τα δύο αυτά συμβάντα 

παρουσιάζονται στις εικόνες 4.30 και 4.31. 
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Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

Εικόνα 4.30: Η επεξήγηση του Merlin στην λανθασμένη απάντηση Α της 

ερώτησης 3, όταν γίνεται πρώτη φορά λάθος στην ερώτηση αυτή  

 
 

Εικόνα 4.31: Η επεξήγηση του Merlin στην λανθασμένη απάντηση Α της 

ερώτησης 3, όταν γίνεται δεύτερη φορά λάθος στην ερώτηση αυτή 
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Στη συνέχεια, ο Merlin όπως και στην προηγούμενη περίπτωση 

προτείνει στον εξεταζόμενο να χρησιμοποιήσει την βοήθεια του, αν δεν την 

έχει χρησιμοποιήσει ήδη ή να προχωρήσει στην επόμενη επιλογή του. 

Συνήθως, σε αυτή την περίπτωση ο agent προσπαθεί να επιστήσει την 

προσοχή του εκπαιδευόμενο για την επόμενη επιλογή του ή να τον 

ενθαρρύνει να κάνει μια ακόμη προσπάθεια όπως φαίνεται στις εικόνες 4.32, 

4.33. 

 

 

Εικόνα 4.32: O Merlin προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή του 

εξεταζόμενου για την επόμενη προσπάθεια του 
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Άννα Μοσχά 

Εικόνα 4.33: O Merlin προσπαθεί να ενθαρρύνει τον εξεταζόμενο για να 

προχωρήσει στην επόμενη προσπάθεια του 

 

 
 

  

Εάν ο εξεταζόμενος ενώ έχει επιλέξει την δεύτερη λάθος απάντηση 

του, την ξανά-επιλέξει τότε ακολουθείται το ίδιο σενάριο με αυτό της 

πρώτης λανθασμένης απάντησης. Δηλαδή ο agent αφού δείξει ότι 

ξαφνιάζεται ή απορεί ή είναι σκεφτικός και συνομιλήσει λίγο με τον εαυτό 

του, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.34, επαναλαμβάνει μόνο την επεξήγηση 

που έδωσε προηγουμένως.  

 

 231



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

Εικόνα 4.34: O Merlin συνομιλεί μόνος του για να εξηγήσει την ενέργεια 

του χρήστη 

 

 
 

  

Στην περίπτωση που κάνει λάθος ο εξεταζόμενος για τρίτη φορά, 

εφόσον πια έχει εξαντλήσει όλες τις λανθασμένες επιλογές του, ο Merlin 

δηλώνει ακόμα μεγαλύτερη λύπη όπως φαίνεται στην εικόνα 4.35. Πάλι στις 

περισσότερες περιπτώσεις, όχι σε όλες όμως, προσφέρει τη δικαιολόγηση 

της λανθασμένης απάντησης. Τέλος, δείχνει και φανερώνει τη σωστή πια 

απάντηση, που είναι η μόνη που δεν επέλεξε ο εκπαιδευόμενος, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.36. Και σ’ αυτήν την περίπτωση αν ξανά-επιλεγεί η 

λανθασμένη αυτή απάντηση, ο Merlin θα ξαναπεί τις επεξηγήσεις του για 

ακόμα μια φορά.  
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Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

Εικόνα 4.35: O Merlin απογοητευμένος από την τρίτη λανθασμένη 

απάντηση στην ερώτηση 6 

 
 

Εικόνα 4.36: O Merlin έχοντας πια εξαντληθεί όλες οι λανθασμένες  

απαντήσεις στην ερώτηση 6 δείχνει την σωστή απάντηση 
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 Μια τελευταία περίπτωση είναι ο εκπαιδευόμενος να έχει ήδη βρει 

την σωστή απάντηση και να επιλέξει χωρίς λόγο στη συνέχεια τη 

λανθασμένη. Η αρχική αντίδραση του Merlin είναι παρόμοια με την 

περίπτωση που γίνεται επιλογή επανειλημμένως της ίδιας λανθασμένης 

απάντησης. Δηλαδή, είναι σκεφτικός ή απορημένος ή ξαφνιασμένος και 

δηλώνει ότι έχει ήδη βρεθεί η σωστή απάντηση, όπως φαίνεται στην εικόνα 

4.37. Στην συνέχεια προσφέρει όλες τις επεξηγήσεις του για την 

συγκεκριμένη λανθασμένη απάντηση, σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος 

θέλει να τις ακούσει.  

 

Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να ακούσει για κάθε 

μία λάθος απάντηση την αιτιολογία της μη ορθότητας της. Ακόμα και αν δεν 

ήταν απόλυτα σίγουρος ο εκπαιδευόμενος όταν βρήκε τη σωστή απάντηση, 

μπορεί έτσι να καταλάβει πλήρως γιατί οι άλλες απαντήσεις είναι 

λανθασμένες. Αυτός ακριβώς είναι ο εκπαιδευτικός σκοπός αυτής της 

έκδοσης του τεστ, να μαθαίνει ο εκπαιδευόμενος καθώς το κάνει.  

 

Εικόνα 4.37: O Merlin σκεπτικός δηλώνει ότι έχει ήδη βρεθεί η σωστή 

απάντηση, ενώ ο εκπαιδευόμενος επέλεξε στην συνέχεια μία λάθος 
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Πριν δώσει τις επεξηγήσεις, ο Merlin τις περισσότερες φορές δείχνει 

ότι τις διαβάζει από βιβλίο, ή τις βρίσκει μετά από μια μαγική διαδικασία ή 

τις ψάχνει να τις βρει μέσα στη σφαίρα όπου διαβάζει το μέλλον. Αυτά 

παρουσιάζονται στις εικόνες 4.38 και 4.39. 

 

 

Εικόνα 4.38: O Merlin ανακατεύει τα μαγικά φίλτρα του για να βρει τις 

επεξηγήσεις της λανθασμένης απάντησης 
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Εικόνα 4.39: O Merlin ψάχνει στην σφαίρα που διαβάζει το μέλλον για να 

βρει τις επεξηγήσεις της λανθασμένης απάντησης 

 

 
 

 Αυτές είναι όλες οι περιπτώσεις επιλογής που μπορεί να κάνει ο 

εκπαιδευόμενος. Ο pedagogical agent είναι έτσι προγραμματισμένος ώστε να 

αντιδρά κατάλληλα σε κάθε ενέργεια του χρήστη. Αν ο εκπαιδευόμενος 

θέλει να προχωρήσει πιο γρήγορα, δεν είναι υποχρεωμένος να ακούει όλα τα 

σχόλια του Merlin, μπορεί να προχωρεί στην επόμενη επιλογή του πριν 

τελειώσει ο  Merlin την προηγούμενη ενέργεια του. Τότε η καινούργια 

ενέργεια σταματά την προηγούμενη. Πηγαίνοντας δηλαδή γρήγορα ο 

εκπαιδευόμενος από την μία επιλογή στην άλλη, ο κώδικας είναι έτσι 

γραμμένος ώστε να μην εκτελεί ο Merlin την πρώτη ενέργεια του ή αυτή να 

διακόπτεται. 

 

 Όταν τελειώσει ο εκπαιδευόμενος με τις ερωτήσεις του Part A μπορεί 

να μεταβεί με τα πλήκτρα πλοήγησης είτε πίσω στην ‘Introduction’ είτε στο 

Part B του ίδιου τεστ του Test 1, είτε στο Part B του Test 2, σε περίπτωση 

που θέλει να δοκιμάσει ο εξεταζόμενος, στη συνέχεια, τις δυνάμεις του στο 

δυσκολότερο τεστ. Υπάρχει επίσης το κουμπί ‘Recommendation’ όπου 
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πατώντας το ο Merlin βάση της συνολικής βαθμολογίας του εξεταζόμενου 

στο Part A του προτείνει να συνεχίσει με το κατάλληλο τεστ που 

ανταποκρίνεται στο γνωστικό του επίπεδο στο συγκεκριμένο θέμα, αφού του 

ασκήσει μια πρώτη κριτική για την μέχρι τώρα βαθμολογία του όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.40. Αν η βαθμολογία του είναι από 10 και πάνω του 

προτείνει αρκετά θερμά το δύσκολο τεστ, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 

4.41, αν είναι από 7 και κάτω του προτείνει να συνεχίσει με το ίδιο εύκολο 

τεστ, ενώ αν είναι κάπου στο ενδιάμεσο του προτείνει μεν το Test 2 αλλά με 

κάποια επιφύλαξη.  

 

 

Εικόνα 4.40: O Merlin ασκεί κριτική για την πορεία του εκπαιδευόμενου 

στο Part A 
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Εικόνα 4.41: O Merlin προτείνει θερμά στον εκπαιδευόμενο να συνεχίσει με 

το δύσκολο τεστ 

 

  
  

 Ο εξεταζόμενος έχει την ελευθερία να συνεχίσει με όποιο τεστ 

επιθυμεί ανεξάρτητα από τις προτάσεις του Merlin. Με όποιο τεστ και αν 

συνεχίσει, μεταφέρονται στο δεύτερο μέρος του, η βαθμολογία του από το 

Part Α, καθώς και ποιο είναι το αρχικό τεστ που έκανε ο εκπαιδευόμενος. 

Αυτά μεταφέρονται από την μια σελίδα στην άλλη μέσω cookies και των 

κατάλληλων ρουτινών που υπάρχουν στον κώδικα στο Παράρτημα Β. Έτσι, 

γνωρίζει ο Merlin ποια είναι η βαθμολογία του εξεταζόμενου στο πρώτο 

μέρος και αν άλλαξε τεστ ή όχι και λεει τα αντίστοιχα λόγια στην εισαγωγή 

του στο δεύτερο μέρος, όπως φαίνεται στις εικόνες 4.42, 4.43. Στις εικόνες 

αυτές γίνεται φανερό ότι και το Part B του Test 1 έχει ακριβώς την ίδια 

δομή. 
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Εικόνα 4.42: O Merlin στην εισαγωγή στο Part B του Test 1 δηλώνει ότι ο 

εξεταζόμενος συνεχίζει με το ίδιο τεστ 

 
 

Εικόνα 4.43: O Merlin στην εισαγωγή στο Part B του Test 1 ανακοινώνει 

την βαθμολογία του εξεταζόμενου από το Part A 
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 Οι αντιδράσεις και η αντιμετώπιση του Merlin στις ενέργειες του 

εξεταζόμενου στο Part B του Test 1, είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές του 

πρώτου μέρους. Γενικά, όλα είναι παρόμοια με το Part A. Μια διαφορά που 

υπάρχει ανάμεσα στα δύο μέρη είναι ότι το πεδίο που εκφράζει το συνολικό 

βαθμό του εξεταζόμενου, στο τέλος, είναι αρχικά κενό και δεν 

συμπληρώνεται αυτόματα με την εύρεση κάποιας σωστής απάντησης όπως 

συνέβαινε στο πρώτο μέρος του τεστ. Στο Part B υπάρχει το κουμπί ‘Grade’ 

και μόνο όταν το πατήσει ο εξεταζόμενος, θα αναγραφεί ο βαθμός του καθώς 

και το ποσοστό επί τοις εκατό της βαθμολογίας του.  

 

Ο Merlin στην αρχή ελέγχει αν είναι σωστό το αποτέλεσμα, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.44 όπου φαίνεται και η βαθμολογία. Στη συνέχεια 

ανάλογα με τον βαθμό παίρνει λυπημένο ή χαρούμενο ύφος και ασκεί και 

την αντίστοιχη κριτική. Παραδείγματα αυτών φαίνονται στις εικόνες 4.45, 

4.46, 4.47, 4.48. 

 

 

Εικόνα 4.44: O Merlin ελέγχει αν είναι σωστά υπολογισμένη η τελική 

βαθμολογία  
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Εικόνα 4.45: O Merlin λυπημένος για την χαμηλή βαθμολογία 

 

 
 

Εικόνα 4.46: O Merlin ευχαριστημένος για την υψηλή βαθμολογία 
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Εικόνα 4.47: O Merlin ασκεί θετική κριτική 

 

 
 

Εικόνα 4.48: O Merlin ασκεί αρνητική κριτική 
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 Στο τέλος, ο Merlin αποχαιρετά, διπλώνεται στο καπέλο του και 

εξαφανίζεται, όπως φαίνεται στις εικόνες 4.49, 4.50. 

 

 

Εικόνα 4.49: O Merlin αποχαιρετά 
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Εικόνα 4.50: O Merlin εξαφανίζεται 

 

 
  

 

Στο τέλος, του Part B υπάρχει ένα μόνο πλήκτρο πλοήγησης που 

γυρνά πίσω στην ‘Εισαγωγή’. Δεν κρίνεται απαραίτητο να μπορεί γυρνά ο 

εκπαιδευόμενος πίσω στο πρώτο μέρος μια που τα δύο μέρη αυτά θα πρέπει 

να γίνουν ξεχωριστά αφού μάλιστα το πρώτο μέρος θα πρέπει να είναι 

ενδεικτικό, για το ποιο μέρος θα ακολουθήσει, το δύσκολο ή το εύκολο. 
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2.4. TEST 2 

 
 Η δεύτερη έκδοση του τεστ αναφέρεται σε εκπαιδευόμενους με 

υψηλό επίπεδο γνώσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Κυρίως δηλαδή, σε 

εκπαιδευόμενους που έχουν μελετήσει διεξοδικά τα μαθήματα ηλεκτρονικού 

εμπορίου που φιλοξενούνται στις Web σελίδες, οι οποίες ενσωματώνονται 

στο εικονικό περιβάλλον ‘Active Worlds’. Σκοπός του τεστ δεν είναι αυτή 

καθ’ αυτή η βαθμολόγηση του εκπαιδευόμενου, αλλά να καταλάβει ο 

εξεταζόμενος, αν όντως έχει εμπεδώσει τα μαθήματα που μελέτησε. Επίσης, 

του δίνεται η δυνατότητα να βρει ακριβώς τα σημεία όπου το περιεχόμενο 

των μαθημάτων αναφέρεται σε έννοιες που δεν έχει μάθει καλά, ώστε να 

μπορέσει να ανατρέξει στα συγκεκριμένα σημεία, και να ξανά-μελετήσει ότι 

δεν μελέτησε διεξοδικά.  

 

 Η μορφή και η δομή των δύο τεστ ίδια, τόσο για το Part A, όσο και 

για το Part B, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.51, όπου ο Merlin κάνει την 

εισαγωγή στο Test 2. Οι ερωτήσεις είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές του Test1. 

Μια άποψη αυτών παρουσιάζεται στην εικόνα  4.52. Δεν κρίθηκε 

απαραίτητη η αλλαγή των ερωτήσεων μια και αυτές δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν εύκολες και αναφέρονται στα κύρια σημεία των 

μαθημάτων. Σκοπός του τεστ δεν είναι να έχει δύσκολες ερωτήσεις, απλά να 

μη δίνεται βοήθεια και επεξηγήσεις από τη μεριά του pedagogical agent. 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στην εικόνα 4.52 δεν υπάρχει το κουμπί 

‘Help’ δίπλα σε καμιά ερώτηση. Ο Merlin δεν προσφέρει γενική βοήθεια για 

κάθε ερώτηση όπως συμβαίνει στο Test 1. 

 

 Η κύρια διαφορά των δύο τεστ είναι ότι ενώ το πρώτο έχει διδακτικό 

σκοπό και σε βοηθά να μάθεις κάποιες έννοιες για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

καθώς το κάνεις, το δεύτερο δεν έχει τόσο διδακτικό σκοπό και δεν μπορείς 

να μάθεις τίποτα ουσιαστικά μόνο από αυτό. Σου δείχνει μόνο αν έχεις 

εμπεδώσει αυτά που θα έπρεπε ήδη να έχεις μελετήσει, ή σε παραπέμπει σε 
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σημεία που θα πρέπει να μελετήσεις χωρίς να σου προσφέρει άμεσα το 

περιεχόμενο των σημείων αυτών.  

 

Εικόνα 4.51: O Merlin στην εισαγωγή του Test 2 

 
 

Εικόνα 4.52: Ερωτήσεις χωρίς βοήθεια του Test 2 
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Ο Merlin κάνει την ίδια εισαγωγή με το Part A του Test 1, με την 

μόνη διαφορά ότι προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή του εκπαιδευόμενου 

στο γεγονός ότι εφόσον διάλεξε το δύσκολο πρώτο μέρος, που δεν περιέχει 

βοήθεια παίρνει αυτόματα ως δώρο 2 βαθμούς επιπλέον στην βαθμολογία 

του. Αυτό αναγράφεται και στο πεδίο όπου εμφανίζεται η συνολική 

βαθμολογία του Part A, ενώ όλα τα πεδία που αφορούν τη βαθμολογία κάθε 

ερώτησης είναι αρχικά μηδενικά. Δύο βαθμούς επιπλέον παίρνει ο 

εξεταζόμενος, και με την επιλογή του Part B του Test 2. Παρακάτω στην 

εικόνα 4.53 φαίνεται το αντίστοιχο στιγμιότυπο της εισαγωγής στο Part A 

του Test 2. 

 

Εικόνα 4.53: O Merlin ανακοινώνει την επιπλέον βαθμολογία για το Part A 

του Test 2 

 

 
 

  

 Όσον αφορά τώρα τις επεξηγήσεις που προσφέρονται στις ερωτήσεις, 

υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο τεστ. Όταν ο 

εξεταζόμενος βρει την σωστή απάντηση η πρώτη αντίδραση του Merlin είναι 

ακριβώς ίδια με αυτή του πρώτου τεστ. Δηλαδή, είναι χαρούμενος και 
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επαινεί τον εξεταζόμενο αν βρήκε την σωστή απάντηση με την πρώτη φορά, 

είναι ευχαριστημένος αν τη βρήκε με τη δεύτερη προσπάθεια του, 

ικανοποιημένος αν χρειάστηκαν τρεις προσπάθειες για την εύρεση της 

σωστής απάντησης και απογοητευμένος αν χρειάστηκε να εξαντλήσει όλες 

τις επιλογές τους ο εξεταζόμενος. Δεν του δίνει όμως καμιά επεξήγηση ή 

δικαιολόγηση της ορθότητας της απάντησης. Στην εικόνα 4.54 φαίνεται η 

αντίδραση του Merlin στη σωστή επιλογή απάντησης του εξεταζόμενου, η 

οποία είναι και η μοναδική του αντίδραση σε αυτήν την περίπτωση, δεν 

ακολουθεί δηλαδή κάποια επιπλέον επεξήγηση.   

 

Εικόνα 4.54: Η αντίδραση του Merlin στην σωστή επιλογή του 

εξεταζόμενου 

  

 
 

  

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και όταν ο εξεταζόμενος κάνει πρώτη φορά 

λάθος. Τον πληροφορεί μόνο για τη λανθασμένη του επιλογή χωρίς όμως να 

δικαιολογεί την μη ορθότητα της. Στη συνέχεια τον οδηγεί να συνεχίσει με 

κάποια άλλη επιλογή μια που δεν υπάρχει ούτε κουμπί βοήθειας για να 

πατήσει. Αυτό φαίνεται στην εικόνα 4.55. 
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Εικόνα 4.55: Ο Merlin προτείνει στον εξεταζόμενο να συνεχίσει μετά την 

λανθασμένη πρώτη του προσπάθεια 

 

 
 

 

 Στην περίπτωση που ξανά-επιλέξει την λανθασμένη απάντηση ο 

εξεταζόμενος, ο Merlin δεν εμφανίζεται σκεπτικός όπως στην αντίστοιχη 

περίπτωση στο προηγούμενο τεστ αλλά πολύ ξαφνιασμένος μια και δεν έχει 

κάποια επεξήγηση να προσφέρει και επομένως δεν υπάρχει λόγος γι αυτή 

την ενέργεια του εξεταζόμενου.  Αυτό παρουσιάζεται στην εικόνα 4.56. 
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Εικόνα 4.56: Η αντίδραση του Merlin στην επιλογή για δεύτερη φορά της 

ίδιας λανθασμένης απάντησης 

 

 
 

  

Στην περίπτωση τώρα, που κάνει λάθος επιλογή ο εκπαιδευόμενος 

για δεύτερη φορά, στην ίδια ερώτηση, η πρώτη αντίδραση του Merlin είναι 

παρόμοια με αυτήν του πρώτου τεστ. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι είναι το 

δεύτερο λάθος του στην ίδια ερώτηση. Στη συνέχεια όμως, προχωρά πάλι 

ένα βήμα παραπάνω και κατευθύνει τον εκπαιδευόμενο να ψάξει να βρει την 

σωστή απάντηση σε συγκεκριμένες παραγράφους των μαθημάτων οι οποίες 

αναφέρονται σε έννοιες που διαπραγματεύονται στην ερώτηση. Δεν του 

προσφέρει ο ίδιος άμεσα τις συγκεκριμένες πληροφορίες αλλά τον 

παραπέμπει σε σημεία του κειμένου των μαθημάτων. Κάτι τέτοιο φαίνεται 

στην εικόνα 4.57.  
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Εικόνα 4.57: Η μοναδική βοήθεια-επεξήγηση που προσφέρει ο Merlin  

 

 
 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι για ολόκληρη την ερώτηση η επεξήγηση 

αυτή είναι η ίδια, με μια ποικιλία λόγων βέβαια, ώστε να μην λεει πάντοτε ο 

agent ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή κατά την δεύτερη προσπάθεια του ο 

εξεταζόμενος είτε επιλέξει την λανθασμένη απάντηση π.χ. Α είτε την Β, της 

ίδιας ερώτησης, την ίδια επεξήγηση θα δώσει ο agent. Κάτι τέτοιο δεν 

συνέβαινε στο πρώτο τεστ όπου εκεί για κάθε μια λανθασμένη απάντηση 

μιας ερώτησης δινόταν διαφορετική επεξήγηση από τον Merlin. 

 

Στη συνέχεια, ο Merlin προσπαθεί να ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο 

ή να του επιστήσει περισσότερο την προσοχή όπως κάνει και στο πρώτο τεστ 

για να συνεχίσει. Στην περίπτωση που επιλεγεί για δεύτερη φορά η ίδια πάλι 

λανθασμένη απάντηση ο Merlin πάλι αντιδρά όπως μας είχε συνηθίσει στο 

πρώτο τεστ και ξανάλεει την πρόταση του ακόμα μια φορά. Επειδή την 

επιλέγει ανάμεσα από μια ποικιλία παρόμοιων φράσεων ίσως δεν πει 

αυτολεξεί τα προηγούμενα λόγια του, αλλά κάπως παραπλήσια.  
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Στην περίπτωση που κάνει τρίτη φορά λάθος επιλογή ο 

εξεταζόμενος, ο Merlin απογοητευμένος του δείχνει πλέον τη σωστή 

απάντηση όπως και στο Test 1, χωρίς βέβαια επιπλέον επεξηγήσεις. Αν 

ξανά-επιλεχθεί αυτή η λανθασμένη απάντηση ο Merlin επαναλαμβάνει τα 

λόγια του έχοντας παρόμοια αντίδραση με αυτή της αντίστοιχης περίπτωσης 

του Test 1. 

 

Τέλος, αν έχει ήδη βρεθεί η σωστή απάντηση και ο εξεταζόμενος 

επιλέξει μια από τις λανθασμένες απαντήσεις της ίδιας ερώτησης, ο Merlin 

αντιδρά όπως στο Test 1 και δίνει ξανά την μοναδική βοήθεια που 

προσφέρει για κάθε ερώτηση σε αυτό το τεστ. Η απορία του για αυτήν την 

επιλογή του χρήστη φαίνεται στην εικόνα 4.58. 

 

Εικόνα 4.58: Η αντίδραση Merlin για την επιλογή λανθασμένης απάντησης 

αφού έχει ήδη βρεθεί η σωστή 

 

 
 

 Στο τέλος του Part A υπάρχει πάλι το κουμπί ‘Recommendation’ με 

το οποίο ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στην περίπτωση του 

προηγούμενου τεστ. Η διαφορά είναι ότι τώρα επειδή ο εκπαιδευόμενος έχει 

 252



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

ήδη πάρει 2 βαθμούς επιπλέον στη συνολική βαθμολογία του, ο Merlin 

αλλάζει τα κριτήρια του και του συστήνει να αλλάξει τεστ, να κάνει το πιο 

εύκολο αν έχει βαθμό από 8 και κάτω, να παραμείνει στο ίδιο, δύσκολο αν 

έχει από 11 και πάνω ενώ του προτείνει με κάποια επιφύλαξη να συνεχίσει 

με το δύσκολο τεστ αν έχει βαθμολογία 9 ή 10. Του υπενθυμίζει εξάλλου ότι 

του έχουν χαριστεί 2 βαθμοί, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.59.  

 

 

Εικόνα 4.59: Ο Merlin υπενθυμίζει το δώρο των 2 επιπλέον βαθμών 

     

 
 

  

Και σε αυτό το τεστ υπάρχουν τα ίδια πλήκτρα πλοήγησης με αυτά 

του αντίστοιχου μέρους του προηγούμενου τεστ. Η βαθμολογία και η 

ταυτότητα του τεστ του Part A μεταφέρονται στο δεύτερο μέρος με τον ίδιο 

τρόπο, δηλαδή με την βοήθεια των cookies. 

 

 To Part B του Test 2 είναι παρόμοιο στην δομή και εμφάνιση με αυτό 

του Test 1, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.60, αλλά οι ερωτήσεις ακολουθούν 

την τακτική του Part A του Test 2. 
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Εικόνα 4.60: Το Part B του Test 2 

  

 
 

  

Στο τέλος του Part B, υπάρχει πάλι το κουμπί ‘Grade’ που πατώντας 

το εμφανίζεται η βαθμολογία και γίνεται η αντίστοιχη κριτική από τον 

Merlin, όπως και στο πρώτο τεστ. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος 

έχει συγκεντρώσει βαθμολογία παραπάνω από 30 βαθμούς, λόγω των 

επιπλέον βαθμών δώρου ο Merlin το αναγνωρίζει και το σχολιάζει θετικά 

αλλά εμφανίζεται συνολική βαθμολογία 30, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.61. 
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Εικόνα 4.61: Ο Merlin σχολιάζει την υψηλή βαθμολογία, πάνω από 30 

 

   
  

Στο τέλος, μετά την κριτική ο Merlin αποχαιρετά και χάνεται μέσα 

στο καπέλο του. 
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3. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ 

ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΟΥ MERLIN  

 
 [7], [8] Από προσωπική και ομαδική έρευνα που έγινε μέσα στα 

πλαίσια του προγράμματος Ε42-ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ (Επιμόρφωση 

Επιμορφωτών Στα Νέα Δικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα) στα 

πλαίσια της ενέργειας "ΟΔΥΣΣΕΙΑ", κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά, δικτυακά ή μη, που υπάρχουν, δεν 

περιέχουν ασκήσεις κατανόησης για τους εκπαιδευόμενους. Βέβαια, ακόμα 

και αν περιέχουν,  ελάχιστες από αυτές είναι αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που με ώθησε να πραγματοποιήσω ένα 

αλληλεπιδραστικό τεστ. 

 

 Η αλληλεπίδραση που έχει ο εκπαιδευόμενος με το λογισμικό, 

χαρίζει μια αμεσότητα στη διαδικασία της μάθησης. Λαμβάνοντας την 

ανατροφοδότηση που του προσφέρει το λογισμικό μετά από κάθε ενέργεια 

του, ο εκπαιδευόμενος, βρίσκει περισσότερο ενδιαφέρον στη διαδικασία 

απόκτησης της γνώσης. Αισθάνεται το λογισμικό πιο ‘ζωντανό’, πιο 

‘έξυπνο’, πιο ‘φιλικό’. Η ανταπόκριση που παίρνει τον βοηθά να συνεχίσει 

με περισσότερη όρεξη. Πόσο μάλλον όταν η ανταπόκριση αυτή έρχεται από 

ένα ανθρωπόμορφο ον. 

 

 Η επιλογή του Merlin ως pedagogical agent δεν έγινε τυχαία. Η 

αλληλεπίδραση θα μπορούσε να φανεί και προσφέροντας στον 

εκπαιδευόμενο ως ανατροφοδότηση ένα κομμάτι κειμένου δηλαδή ένα 

message box. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα ήταν το ίδιο. Ένα message box είναι 

ψυχρό, δεν μπορεί να πάρει εκφράσεις, ούτε να δηλώσει συναισθήματα. 

Αντίθετα, κάθε αντίδραση του Merlin είναι ζωντανή, φυσική και 

εκφραστική. Ο Merlin έχει την δυνατότητα να εκφράζει τα συναισθήματα 

του, να κάνει κινήσεις που επαυξάνουν τα λόγια του καθώς και animation 
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που τραβούν την προσοχή του μαθητή, όταν αυτό απαιτείται. Είναι σίγουρα 

πιο φιλική η ανταπόκριση του Merlin απ’ αυτή ενός message box.   

 

 Επίσης, ο Merlin δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγεί κανείς από την 

παρουσία του κάποια συγκεκριμένη στιγμή όπου δεν τον χρειάζεται, 

κάνοντας απλά ένα δεξί κλικ πάνω του και επιλέγοντας την εντολή hide. 

Στην συνέχεια, εμφανίζεται σε άλλη ενέργεια του εκπαιδευόμενου. Επίσης, ο 

Merlin εκφωνεί τα λόγια του με τον κατάλληλο στόμφο, δεν φαίνονται μόνο 

γραπτώς. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να διαλέξει 

αν θέλει να τον ακούει μόνο και όχι να βλέπει και γραπτώς τα λόγια του ή το 

ανάποδο, για όποια στιγμή θελήσει και στην συνέχεια πάλι να μπορεί να τον 

επαναφέρει στην αρχική κατάσταση όποτε το θελήσει. Μάλιστα, ο Merlin 

είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε να μπορεί να διαλέγει τη φράση του μέσα 

από μια ποικιλία φράσεων με τυχαίο τρόπο ώστε να μην επαναλαμβάνεται 

συνέχεια ο ίδιος. Όλα αυτά είναι ελευθερίες που δύσκολα μπορεί να πετύχει 

κανείς με ένα απλό message box.  

 

 Ο Microsoft agent μπορεί να πάρει τις εξής μορφές: του Genie, του 

γνωστού πλέον Merlin, του μάγου, του Peedy, του παπαγάλου και του 

Robby, του ρομπότ, οι οποίοι παρουσιάζονται στις εικόνες 4.62, 4.63, 4.64. 

Επιλέχτηκε ο Merlin για να παίξει το ρόλο του pedagogical agent γιατί 

ταίριαζε περισσότερο η φυσιογνωμία του για κάτι τέτοιο. Δείχνει πιο 

σοβαρός και ταυτόχρονα πιο φιλικός από τους άλλους. Ο Merlin εξάλλου 

έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εκπαιδευτικά λογισμικά ως παιδαγωγός 

καθώς και ως wizard σε άλλα λογισμικά για να βοηθήσει κατά την 

εγκατάσταση τους. 
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Εικόνα 4.62: Ο Genie 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Εικόνα 4.63: Ο Peedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.64: Ο Robby 
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 Όσον αφορά τώρα την προσαρμοστικότητα του τεστ στις ανάγκες 

του εκπαιδευόμενου, αυτή γίνεται καταρχήν φανερή με την ύπαρξη των δύο 

εκδόσεων του ίδιου τεστ. Ο εκπαιδευόμενος είναι ελεύθερος να διαλέξει μία 

από τις δύο εκδόσεις του τεστ, χωρίς να περιορίζεται από κανέναν. Ανάλογα 

με το επίπεδο του, και τον σκοπό για τον οποίο κάνει το τεστ, μπορεί να 

διαλέξει το τεστ που του ταιριάζει. Κάτι τέτοιο είναι σίγουρα προτιμότερο 

από την ύπαρξη ενός μόνου τεστ που σίγουρα δεν θα κάλυπτε τις ανάγκες 

όλων των εκπαιδευόμενων. Ακόμα και στην περίπτωση που έκανε αρχικά 

λάθος επιλογή ο εκπαιδευόμενος, του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει τεστ, 

και μάλιστα του προτείνεται το καταλληλότερο γι αυτόν σύμφωνα με την 

πορεία του στο πρώτο μισό του τεστ, αν φυσικά θέλει να ακούσει την 

πρόταση αυτή. Κανένας δεν του επιβάλει να ακούσει κάποια κριτική ή 

πρόταση που του γίνεται. Η ελεύθερη επιλογή είναι σίγουρα καλύτερη λύση 

από τον εξαναγκασμό. 

 

 Επίσης, κατά τη διάρκεια και των δύο εκδόσεων του τεστ, ο 

pedagogical agent άλλη βοήθεια δίνει στον εκπαιδευόμενο στο πρώτο του 

λάθος, και άλλη όταν κάνει για δεύτερη φορά λάθος. Το ότι κάνει για 

δεύτερη φορά λάθος δείχνει κάποια αδυναμία του εξεταζόμενου, γι αυτό και 

η βοήθεια του agent προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου και 

είναι πλουσιότερη και ουσιαστικότερη στο δεύτερο λάθος. Πάλι ο 

εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να μην την ακούσει αν προχωρήσει 

γρήγορα στην επόμενη ενέργεια του ή εξαφανίσει τον agent. Μπορεί επίσης 

να την ακούσει και δεύτερη φορά και όσες φορές θέλει.  

 

Όλα σχεδόν προσαρμόζονται στην επιθυμία του εκπαιδευόμενου.  

Ακόμα και ο τρόπος επικοινωνίας του agent όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως. Ο agent μπορεί να επικοινωνεί με φωνή ή χωρίς φωνή, με 

ταυτόχρονη εμφάνιση του κειμένου που εκφωνεί ή όχι, ακόμα είναι δυνατή 

και επιλογή της γραμματοσειράς του κειμένου. Η ένταση του ήχου της 

φωνής του agent μπορεί επίσης να καθοριστεί από τον χρήστη όπως και η 

επιλογή αν θα ακούγονται ή όχι τα εφέ ήχου. Όλα τα παραπάνω είναι 

ελευθερίες που προσφέρονται στον εκπαιδευόμενο και τον βοηθούν να 
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επιλέξει τη δική του έκδοση του τεστ και του agent που του ταιριάζουν και 

τον βοηθούν περισσότερο. 
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4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΗΣΗ 
 

 Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση είναι τα εξής:  

• Microsoft Agent Software Development Kit 

• Visual Basic Scripting Edition (VBScript) 

• FrontPage 2000  

• HTML 

• FrontPage Server Extensions 

• Personal Web Server 

 

  [1] O Microsoft Agent είναι μια σειρά από λογισμικές υπηρεσίες που 

μπορούν να προγραμματιστούν και υποστηρίζουν την παρουσία 

αλληλεπιδραστικών animated χαρακτήρων μέσα σε Web σελίδες ή 

εφαρμογές. Οι χαρακτήρες αυτοί μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να 

δρουν αλληλεπιδραστικά. Ο Microsoft Agent περιλαμβάνει ένα ActiveX 

control το οποίο είναι αυτό που επιτρέπει την προσπέλαση στις υπηρεσίες 

του μέσω γλωσσών προγραμματισμού που υποστηρίζουν ActiveX, 

συμπεριλαμβανομένου γλώσσες σεναρίων όπως είναι η Visual Basic 

Scripting Edition (VBScript). 

 

  [1] Για την χρήση του Microsoft Agent Software Development Kit οι 

απαιτήσεις του συστήματος είναι οι εξής: 

 Intel Pentium 120 ή συμβατό μικροεπεξεργαστή 

 64 ΜΒ μνήμη (RAM) 

 VGA ή υψηλότερης ανάλυσης video adapter 

 Το λιγότερο 50 ΜΒ χώρο στον σκληρό για την πλήρη εγκατάσταση 

του 

 Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, ή Windows 

2000 

 Microsoft Internet Explorer 4 ή νεότερης έκδοσης 
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Για να εργαστεί κανείς με τα προαιρετικά μέρη που αφορούν τον ήχο, 

χρειάζονται επιπλέον: 

 Συμβατή με Windows κάρτα ήχου 

 Μικρόφωνο 

 Ακουστικά ή μεγάφωνα 

 

  Από τα συστατικά που προσφέρει το Microsoft Agent Software 

Development Kit εγώ χρησιμοποίησα τα εξής: 

 Microsoft Core Components 

 Microsoft Language Components (μόνο την αγγλική) 

 Microsoft Agent Character Files (τον χαρακτήρα Merlin) 

 Lernout & Hauspie® TruVoice Text-To-Speech Engine (μηχανή που 

μετατρέπει το κείμενο σε προφορικό λόγο, στην αγγλική γλώσσα) 

 

[2] H Visual Basic Scripting Edition ή VBScript όπως αποκαλείται 

κοινώς, είναι μια γλώσσα σεναρίου που αναπτύχθηκε από την Microsoft. 

Στην πραγματικότητα είναι ένα υποσύνολο της γλώσσας προγραμματισμού 

Visual Basic, η οποία είναι πολύ δημοφιλής. Παρόλη τη δημοτικότητα της, 

κάποιοι  φυλλομετρητές όπως o Netscape Navigator δεν την υποστηρίζουν, 

λόγω ανταγωνιστικότητας. Έχει γίνει ήδη λόγος γι’ αυτήν στο δεύτερο 

κεφάλαιο. Εγώ την χρησιμοποίησα τόσο για να προγραμματίσω τον 

Microsoft Agent, όσο και για να προσφέρω την αλληλεπίδραση του 

προγράμματος στις ενέργειες του χρήστη. Την επέλεξα γιατί προτείνεται ως 

η κατάλληλη γλώσσα σεναρίου για τον προγραμματισμό του Microsoft 

Agent. 

 

 [3] To FrontPage 2000 είναι ένας συντάκτης HTML εγγράφων που 

παρέχει πολλά ισχυρά εργαλεία, προϊόν και αυτό της Microsoft. Η χρήση του 

είναι ιδιαίτερα απλή, και έτσι η δημιουργία και τροποποίηση HTML 

εγγράφων γίνεται με την ίδια σχεδόν ευκολία που γίνεται σε έναν 

επεξεργαστή κειμένου. Εγώ το χρησιμοποίησα για την συγγραφή των Web 

σελίδων που φιλοξενούν το τεστ.  Επενέβηκα  βέβαια σε αυτές εισάγοντας 

κώδικα. 
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 [4] H HTML-Hypertext Merkup Language είναι η γλώσσα με την 

οποία γίνεται η ανάπτυξη των ιστοσελίδων. Χρησιμοποιεί ένα είδος ετικετών 

<tag> για τη διαμόρφωση του τρόπου παρουσίασης του κειμένου και των 

πολυμεσικών στοιχείων. Χρησιμοποίησα την HTML για την τροποποίηση 

κάποιων σημείων στις ιστοσελίδες μου, οι οποίες κατασκευάστηκαν γενικά 

με το FrontPage 2000.   

 

 [5] Τα FrontPage Server Extensions είναι προγράμματα που 

επεκτείνουν τις δυνατότητες ενός Web server για να μπορεί να υποστηρίξει 

διαλογικές λειτουργίες, όπως ένα βιβλίο επισκεπτών, μια φόρμα απόκρισης 

και μια ομάδα συζήτησης. Εγώ το χρησιμοποίησα για να είναι δυνατή η 

λειτουργία του Microsoft Agent.  

 

  [6] O Personal Web Server είναι ένας desktop Web server που 

χρησιμοποιείται για να δημοσιεύσει Web σελίδες σε τοπικό intranet. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα ανάπτυξης και ελέγχου των Web sites πριν 

σταλούν σε δημοσίευση μέσω ενός Internet Service Provider. Εγώ τον 

χρησιμοποίησα για να δημοσιεύσω τις Web σελίδες μου στο τοπικό δίκτυο 

του εργαστηρίου. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του σε hardware είναι: 

 Επεξεργαστής 33 MHz 486 90 Mhz Pentium 

 Ram 16 MB 32 έως 64 ΜΒ 

 Ελεύθερος χώρος στον σκληρό 20 ΜΒ (το ελάχιστο) 100 ΜΒ 

 Οθόνη VGA Super VGA 

 Microsoft Windows 95 ή νεότερα, Windows ΝΤ Workstation 4.0 ή 

νεότερα λειτουργικά συστήματα. 

 Microsoft Internet Explorer 4.01  
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1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΣΤ 

 

1. The correct sentence is    

A. Internet helps small companies to have access in sales just like 

large ones have. 

B. Internet doesn't help small companies to have access in sales as 

much as large ones. 

C. Internet helps especially large companies to have access in sales. 

D. Internet doesn't help large companies to have access in sales.      

 

2. Outsourcing 

A. is the process of publishing your Web site on Internet. 

B. is the process of using other company's services to make your 

own company functions properly. 

C. is the process of copying other company's Web site. 

D. is not recommended for on-line credit cards verification.      

    

3. Merchant account  

A. is an Internet clause, which means a banking dealing that allows a 

company to admit credit cards. 

B. costs at most $100. 

C. doesn't need a safe server. 
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D. is essential for a company, if it wants to receive orders, paid with 

credit cards through Internet. 

 

4. The incorrect sentence is  

A. E-Commerce boundaries are only restricted by nets coverage. 

B. Services' service is an example of a brand new service that has 

been developed with the advance of e-commerce. 

C. E-Commerce provides customer and company with on-line, 

continuous communication that leads to better quality services for 

the customer. 

D. The reduction in delivery chain contributes to the massive 

adaptation to customer's needs. 

 

5. E-Commerce     

A. represents money dealings, in which members work only with 

electronic, not physical dealings or direct physical contact. 

B. returns more to companies that consider e-commerce as a 

supplement way in their dealings. 

C. requires changes in company's organization and in its business 

processes so that, company can benefit from all the opportunities 

e-commerce provides. 

D. doesn't require changes in business internal operation, but helps 

company to work closer with its suppliers. 

 

6. E-Commerce   

A. means electronic sales. 
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B. allows companies to choose suppliers based on their geographic 

position. 

C. eliminates delivery chain for certain products. 

D. offers expensive customized products and cheap massive 

production's goods. 

 

7. The incorrect sentence is   

A. A company should first do a market research in Internet, and then 

decide for the strategy it is going to follow.  

B.  Gathering data from customers' visits on Web site is a kind of 

secondary market research. 

C. On time products delivery is essential for a successful company's 

strategy. 

D. An advantage of an electronic catalogue  is the fact that it makes 

better services for customers.  

 

8.   Supposing an electronic store sales a shampoo that eliminates dandruff.  

A. The basic level is the shampoo. 

B. The basic level is the lack of dandruff in customer's hair who 

have used this shampoo. 

C. The hoping product is the conditioner that the store offers for 

free, every time a customer buys this shampoo.  

D. The hoping product is this shampoo in a more elegant bottle. This 

is what customer wants for that product in near future. 
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9.  If a company wants a domain name like 'www.company's name.com', it               

should contact with 

A. Internic. 

B. National Telecommunications and Postage Committee. 

C. Computer Science Institute - Technology and Research Institute. 

D. an Internet Service Provider. 

 

10. An electronic store 

A. should have very "light" Web pages for easy navigation. 

B. shouldn't change its Web pages for a long period of time to maintain 

its "personality". 

C. should always have an English version of its Web site, and never a 

Chinese version. 

D. is better to have independent local sites than only a central one.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Λόγω της μεγάλης έκτασης του κώδικα του αλληλεπιδραστικού, 

προσαρμοστικού τεστ δεν είναι εφικτή ολόκληρη η παρουσίαση του, παρά 

μόνο ένος αντιπροσωπευτικού μέρους αυτού. Παρακάτω δίνεται όλος ο 

κώδικας της εισαγωγής και μέρος του κώδικα του Part A και του Part B του 

Test 1. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η παρουσίαση του κώδικα του Test 2, μια 

και είναι παρόμοιος με τον κώδικα του Test 1. 
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2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 

<html> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1253"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<title>E</title> 
<script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation"> 
<!-- 
function dynAnimation() {} 
function clickSwapImg() {} 
//--> 
</script> 
<script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" 
src="animate.js"> 
</script> 
</head> 
 
<body background="Blue_Rivets.gif" onload="dynAnimation()" 
link="#FFFFFF" vlink="#00FFFF"> 
 
<p>&nbsp;</p> 
 
<p>&nbsp;</p> 
<p align="center" dynamicanimation="fpAnimwaveWordsFP1" 
id="fpAnimwaveWordsFP1" style="position: relative !important; 
visibility: hidden" language="Javascript1.2"><b><font color="#FFFFFF" 
size="7">E-COMMERCE</font></b></p> 
<p align="center">&nbsp;</p> 
<p align="center" dynamicanimation="fpAnimspiralFP1" 
id="fpAnimspiralFP1" style="position: relative !important; 
visibility: hidden" language="Javascript1.2"><b><font color="#FFFFFF" 
size="6"> INTERACTIVE 
MULTIPLE 
CHOICE&nbsp; TEST</font></b></p> 
 
 
 
&nbsp; 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<form method="POST" name="frm_intro" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="0"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="center">&nbsp;<input type="button" value="Instructions" 
name="Instructions" style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; 
border-style: outset; border-color: #FFFF00"></p> 
</form> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp; 
&nbsp; 
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<b><a href="test1a.htm"><font color="#FFFFFF" size="5">TEST 
1</font></a><font color="#FFFFFF" size="5">&nbsp;(extensive 
help)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="test2a.htm">TEST 2</a> (limited 
help)</font></b></p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p> 
 
 
 
<OBJECT ID="AgentControl" width=0 height=0 
 CLASSID="CLSID:D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F" 
 CODEBASE="#VERSION=2,0,0,0"> 
<param name="_cx" value="847"> 
<param name="_cy" value="847"> 
</OBJECT> 
 
<OBJECT ID="TruVoice" width=0 height=0 
 CLASSID="CLSID:B8F2846E-CE36-11D0-AC83-00C04FD97575" 
 CODEBASE="#VERSION=6,0,0,0" data="DATA:application/x-
oleobject;BASE64,boTyuDbO0BGsgwDAT9l1dQADAAAAAAAAAAAAAFA8aAA="> 
</OBJECT> 
 
 
<SCRIPT language=VBScript> 
<!-- 
 
 
Dim Merlin 
 
 
 
 
Sub window_OnLoad 
 
   
   
 AgentControl.Connected = True ' necessary for IE3 
  
 AgentControl.Characters.Load "Merlin", 
"http://agent.microsoft.com/agent2/chars/merlin/merlin.acf" 
 Set Merlin = AgentControl.Characters("Merlin") 
 Merlin.LanguageID = &H0409  ' needed under some conditions 
(English) 
  
 DoIntro 
  
end sub 
 
 
 
 
 
 
sub DoIntro  
 
 Merlin.Get "State", "Showing, Speaking" 
 Merlin.Get "Animation", "Greet, Announce, 
GreetReturn,Blink,GestureLeft" 
 Merlin.MoveTo 700,150 
 Merlin.Commands.Add "ACO", "Advanced Character Options", _ 
  "advanced character options", True, True 
 Merlin.Show 
 Merlin.Get "State", "Hiding" 
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 Merlin.Play "Greet" 
 Merlin.Speak "Hello!" 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "My name is Merlin."  
  
 Merlin.Play "Announce" 
 Merlin.Speak "This is E-Commerce Interactive, Multiple Choice 
Test in two versions."  
  
  
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "I'm your personal pedagogical agent!"  
  
 Merlin.Speak "I'm going to be with you, by your side, all along 
these tests."  
 
 Merlin.MoveTo 300,400  
 merlin.Play "GestureLeft"  
 Merlin.Speak "You should click the 'Instructions' button to hear 
information and instructions for these tests." 
  
   
   
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub AgentControl_Command(byVal UserInput) 
 Select Case UserInput.Name 
  Case "ACO" 
   AgentControl.PropertySheet.visible = True 
 End Select 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
sub Instructions_OnClick() 
 
 DoInstructions 
 
end sub 
  
 
 
 
 
 
 
Sub DoInstructions 
 '-------------------------------------------------- 
 '-- Have Merlin provide instructions 
 '-------------------------------------------------- 
  
  
  Merlin.Get "Animation", 
"Explain,Uncertain,GestureRight,GestureLeft,RestPose,Think,LookDown,L
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ookDownBlink,LookDownReturn,Blink,GestureUp,LookUp,Idle1_1,GetAttenti
on" 
 
 Merlin.Stop 
 
 Merlin.MoveTo 420,550 
 
 If Not (Merlin.Visible) Then 
  Merlin.Show 
 End If 
 
  
 Merlin.Play "Explain"  
 Merlin.Speak "There are two multiple choice tests," 
  
 Merlin.Play "RestPose" 
 Merlin.Speak "with the same questions." 
 
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "They are about E-Commerce, and they cover 
Introduction, Chapter 1 and Chapter 2." 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "Each multiple choice question has four answers."  
  
 Merlin.Play "Uncertain" 
 Merlin.Speak "Remember, you can choose only one answer: A, B, C, 
or D." 
  
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "In both tests, each time you choose an answer, I 
will inform you whether it is correct or not." 
  
 Merlin.Play "GestureRight" 
 Merlin.Speak "Test Number 1 is for intermediate level students." 
  
 Merlin.Play "Explain"   
 Merlin.Speak "In this test, I will provide you with help, hints 
and rationals." 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "Each question has a help button." 
 Merlin.Speak "If you click it, I will give you some help for that 
particular question." 
  
 Merlin.Play "Explain"   
 Merlin.Speak "The purpose of this test is to learn while doing 
it." 
  
 Merlin.Play "GestureLeft" 
 Merlin.Speak "Test Number 2 is for advanced level students." 
 
 Merlin.Play "Explain"   
 Merlin.Speak "In this test, I will provide you with very little 
help." 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "This test has no help button and no rationals." 
  
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "The purpose of this test is to find out if you have 
really acquired the apropriate knowledge,"  
 Merlin.Speak "or to learn where to find information about things 
you don't know." 
  
 Merlin.Play "RestPose" 
 Merlin.Speak "You can click on each test you want to take." 
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 Merlin.Play "GetAttention" 
 Merlin.Speak "Think carefully which test you will choose!" 
  
 Merlin.Play "Uncertain" 
 Merlin.Speak "In both tests, at the end of Part A there is the 
'Recommendation' button." 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "If you click it, I will recommend you with which 
test you should go on, Test 1 or Test 2, depending on your grade for 
Part A."  
  
   
 Merlin.Play "Think" 
 Merlin.Speak "By the way," 
  
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "Let me explain you some things about your grade." 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "If you find the correct answer in your first try, 
you will get 3 points," 
  
  Merlin.Speak "in your second try, 2 points," 
  
 Merlin.Speak "in your third try, 1 point," 
  
 Merlin.Speak "and of course, if you find it in your fourth try, 
you won't get any point." 
  
 Merlin.Speak "If you hear my help hint, you will loose half 
point." 
 
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "So, the best score you can get for a question is 3 
points, and the worst 0." 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "For every part of Test 2, you win a bonus of 2 
points." 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "At the end of each test, you can get your grade by 
clicking the 'Grade' button."  
  
 Merlin.Play "Think" 
 Merlin.Speak "By the way," 
 
 Merlin.MoveTo 280,400 
 Merlin.Play "GestureLeft"  
 Merlin.Speak "You can request instructions again by clicking the 
'Instructions' button." 
 
 
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "Let's get started. Click one of these tests. Good 
luck!" 
 Merlin.hide 
  
 
End Sub 
 
 
--> 
</SCRIPT> 
</p> 
</body> 
</html> 
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3. ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ TEST 1 

 
 

3.1. ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ PART A 
 
 

<html> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1252"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<title>New Page 1</title> 
</head> 
 
<body background="Blue_Rivets.gif" text="#FFFFFF" link="#FFFFFF" 
vlink="#00FFFF"> 
 
<p align="center">&nbsp;</p> 
 
<p align="center">&nbsp;</p> 
<p align="center"><b><font size="5">TEST&nbsp; 1 (Part 
A)</font></b></p> 
 
 
 
<OBJECT ID="AgentControl" width=0 height=0 
 CLASSID="CLSID:D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F" 
 CODEBASE="#VERSION=2,0,0,0"> 
<param name="_cx" value="847"> 
<param name="_cy" value="847"> 
</OBJECT> 
 
<OBJECT ID="TruVoice" width=0 height=0 
 CLASSID="CLSID:B8F2846E-CE36-11D0-AC83-00C04FD97575" 
 CODEBASE="#VERSION=6,0,0,0" data="DATA:application/x-
oleobject;BASE64,boTyuDbO0BGsgwDAT9l1dQADAAAAAAAAAAAAAA=="> 
</OBJECT> 
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp; 
 
<p align="center">&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font 
color="#FFFFFF">&nbsp;</font></p> 
<div align="center"> 
  <center> 
  <table border="1" width="421" height="187"> 
    <tr> 
      <th width="405" height="19" bgcolor="#800000" 
align="center"><font color="#FFFF00">Multiple 
        choice questions:</font></th> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="405" height="27" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><a href="#Question1">Question 
        1</a></font></td> 
    </tr> 
    <tr> 
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      <td width="405" height="28" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><a href="#Question2">Question 
        2</a></font></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="405" height="24" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><a href="#Question3">Question 
        3&nbsp;</a></font></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="405" height="28" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><a href="#Question4">Question 
        4&nbsp;</a></font></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="405" height="25" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><a href="#Question5">Question 
        5&nbsp;</a></font></td> 
    </tr> 
  </table> 
  </center> 
</div> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p> 
 
<SCRIPT language=VBScript> 
<!-- 
 
 
 
'--- dhlvsh metablhtvn-------------------------- 
 
Public MetrhthsScoreT1 
Public ScoreTest1 
 
Public PartA 
Public NTest 
 
PartA="PartA" 
 
NTest=1 
 
ScoreTest1="MetrhthsScoreT1" 
 
Dim NOT_FOUND 
 
NOT_FOUND= "NOT_FOUND" 
 
Dim Merlin 
 
 
'------ question 1 ---- 
 
Dim MetrhthsWrongQ1 
 
Dim MetrhthsWrongQ1B 
Dim MetrhthsWrongQ1C 
Dim MetrhthsWrongQ1D 
 
Dim MetrhthsRightQ1 
 
Dim HelpScoreQ1 
Dim MetrhthsHelpQ1 
 
Dim MetrhthsScoreQ1 
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'------ question 2 ---- 
 
 
Dim MetrhthsWrongQ2 
 
Dim MetrhthsWrongQ2A 
Dim MetrhthsWrongQ2C 
Dim MetrhthsWrongQ2D 
 
Dim MetrhthsRightQ2 
 
Dim HelpScoreQ2 
Dim MetrhthsHelpQ2 
 
Dim MetrhthsScoreQ2 
 
 
'------ question 3 ---- 
 
 
Dim MetrhthsWrongQ3 
 
Dim MetrhthsWrongQ3A 
Dim MetrhthsWrongQ3B 
Dim MetrhthsWrongQ3C 
 
Dim MetrhthsRightQ3 
 
Dim HelpScoreQ3 
Dim MetrhthsHelpQ3 
 
Dim MetrhthsScoreQ3 
 
 
'------ question 4 ---- 
 
 
Dim MetrhthsWrongQ4 
 
Dim MetrhthsWrongQ4A 
Dim MetrhthsWrongQ4B 
Dim MetrhthsWrongQ4C 
 
Dim MetrhthsRightQ4 
 
Dim HelpScoreQ4 
Dim MetrhthsHelpQ4 
 
Dim MetrhthsScoreQ4 
 
 
'------ question 5 ---- 
 
Dim MetrhthsWrongQ5 
 
Dim MetrhthsWrongQ5A 
Dim MetrhthsWrongQ5B 
Dim MetrhthsWrongQ5D 
 
Dim MetrhthsRightQ5 
 
Dim HelpScoreQ5 
Dim MetrhthsHelpQ5 
 
Dim MetrhthsScoreQ5 
 
'-------- telos dhlvshs metablhtvn------------------- 
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Sub window_OnLoad 
 
 
 '------routina pou katharizei ola ta radio buttons   
  
 ClearRadioButtons  
  
  
  
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys metrhtes pou metroun 
tis  
 '------lanthasmenes apanthseis se kathe ervthsh 
  
 MhdenMetrhthsWrong 
  
  
  
  
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys metrhtes pou deixnoun 
an  
 '------o mathhths apanthse svsta se kathe ervthsh 
  
 MhdenMetrhthsRight 
  
  
  
  
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys metrhtes pou metroun 
thn 
 '-------baumologia gia kathe ervthsh 
  
 MhdenMetrhthsScore 
  
  
  
  
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys helpscore pou meivnoun 
thn 
 '-------baumologia gia kathe ervthsh se periptvsh pou exei kanei 
click  
 '------- o xrhsths sthn bohtheia ths ervthshs  
 
 MhdenHelpScore 
 
 
 
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys metrhtesHelp pou 
deixnoun an  
 '------o mathhths exei akousei thn bohtheia se kathe ervthsh 
 
 MhdenMetrhthsHelp 
 
 
 
 
 '-------routina pou katharizei ola ta scores 
  
 ClearScores 
 
 
 
 
 AgentControl.Connected = True ' necessary for IE3 
 AgentControl.Characters.Load "Merlin", 
"http://agent.microsoft.com/agent2/chars/merlin/merlin.acf" 
 Set Merlin = AgentControl.Characters("Merlin") 
 Merlin.LanguageID = &H0409  ' needed under some conditions 
(English) 
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 '--------routina pou kanei thn eisagvgh 
  
 DoIntro 
 
  
 '-----gia na mhdenizetai arxika to score apo to test part A----- 
 
 SetVariable ScoreTest1, MetrhthsScoreT1 
 
 ReadVariable ScoreTest1 
  
 MetrhthsScoreT1=ReadVariable(ScoreTest1) 
 
  
  
 '------- gia na diabazei poio Part A kanei, apo poio test, 1 h 2-
--- 
  
 SetVariable PartA, NTest 
 
 ReadVariable PartA 
  
 NTest=ReadVariable(PartA) 
 
 
  
 
  
end sub 
 
 
  
 
 
 
 
'----- h epomenh routina kai function einai gia na pernietai---- 
'----- to score tou part A sthn deyterh selida mesv cookies--- 
 
Sub SetVariable(strVariableName, varVariableValue) 
 Document.Cookie = strVariableName & "=" & varVariableValue 
End Sub  
 
 
 
 
 
Function ReadVariable(strVariableName) 
'these five variables are used in the string manipulation 
'code that finds the variable in the cookie. 
Dim intLocation 
Dim intNameLength 
Dim intValueLength 
Dim intNextSemicolon 
Dim strTemp 
 
 
'calculate length and location of variable name 
intNameLength = Len(strVariableName) 
intLocation = Instr(Document.Cookie, strVariableName) 
 
'check for existence of variable name  
If intLocation = 0 Then 
'variable not found, so it can't be read 
ReadVariable = NOT_FOUND 
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Else 
'get a smaller substring to work with 
strTemp = Right(Document.Cookie, Len(Document.Cookie) - intLocation + 
1) 
 
'check to make sure we found the full string, not just a substring 
If Mid(strTemp, intNameLength + 1, 1) <> "=" Then 
'oops, only found substring, not good enough 
ReadVariable = NOT_FOUND 
 
'note that this will incorrectly give a not found result if and only 
if 
'a search for a variable whose name is a substring of a preceding 
'variable is undertaken. For example, this will fail: 
' 
'search for: MyVar 
'cookie contains: MyVariable=2;MyVar=1 
Else 
'found full string 
intNextSemicolon = Instr(strTemp, ";") 
 
'if not found, then we need the last element of the cookie 
If intNextSemicolon = 0 Then intNextSemicolon = Len(strTemp) + 1 
 
'check for empty variable (Var1=;) 
If intNextSemicolon = (intNameLength + 2) Then 
'variable is empty 
ReadVariable = "" 
Else 
'calculate value normally 
intValueLength = intNextSemicolon - intNameLength - 2 
ReadVariable = Mid(strTemp, intNameLength + 2, intValueLength) 
End If 
End If 
End if 
End Function  
 
 
 
 
 
 
sub DoIntro  
 
 Merlin.Get "Animation", "Explain, 
GestureRight,GestureLeft,GestureDown,Idle1_1,Suggest,Announce,GetAtte
ntion,DoMagic1" 
 Merlin.MoveTo 700,170 
 Merlin.Commands.Add "ACO", "Advanced Character Options", _ 
  "advanced character options", True, True 
  
 Merlin.Show 
  
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "Here I am again!" 
   
 Merlin.Play "GestureRight" 
 Merlin.Speak "This is Test 1, Part 'A'." 
  
 Merlin.MoveTo 420,230 
 
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "This test has 10 multiple choice questions, in 
total," 
  
 Merlin.Speak "but Part 'A' has the first 5 ones." 
  
 Merlin.Play "GestureDown" 
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 Merlin.Speak "You can choose a question to start." 
  
 Merlin.Play "GetAttention" 
 Merlin.Speak "Be careful!" 
 Merlin.Speak "When you have finished with these questions, you 
should click the 'Recommendation' button." 
  
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "Then, I will recommend you with which test you 
should go on, Test 1 or Test 2, depending on your grade for Part 
'A'." 
  
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "Let's get started! Good luck!" 
  
  
 'Merlin.Hide 
  
   
End Sub 
 
 
 
 
 
 
'-----gian fainetai me deksi click panv ston agent h property hide--- 
 
Sub AgentControl_Command(byVal UserInput) 
 Select Case UserInput.Name 
  Case "ACO" 
   AgentControl.PropertySheet.visible = True 
 End Select 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
Sub ClearRadioButtons 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine clears all of the radio buttons on 
'-- the forms. 
'------------------------------------------------------- 
 
'----1st question--- 
document.Question1.elements(0).checked = False 
document.Question1.elements(1).checked = False 
document.Question1.elements(2).checked = False 
document.Question1.elements(3).checked = False 
 
 
'----2nd question--- 
document.Question2.elements(0).checked = False 
document.Question2.elements(1).checked = False 
document.Question2.elements(2).checked = False 
document.Question2.elements(3).checked = False 
 
 
'----3rd question--- 
document.Question3.elements(0).checked = False 
document.Question3.elements(1).checked = False 
document.Question3.elements(2).checked = False 
document.Question3.elements(3).checked = False 
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'----4th question--- 
document.Question4.elements(0).checked = False 
document.Question4.elements(1).checked = False 
document.Question4.elements(2).checked = False 
document.Question4.elements(3).checked = False 
 
 
'----5th question--- 
document.Question5.elements(0).checked = False 
document.Question5.elements(1).checked = False 
document.Question5.elements(2).checked = False 
document.Question5.elements(3).checked = False 
 
 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
Sub MhdenMetrhthsWrong 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys metrhtesWrong 
'-- pou metroun poses fores apanthse lauos o xrhsths  
'-- se kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
 
'-- 1st question---- 
 
MetrhthsWrongQ1=0 
 
MetrhthsWrongQ1B=0 
MetrhthsWrongQ1C=0 
MetrhthsWrongQ1D=0 
 
 
'-- 2nd question ----- 
 
MetrhthsWrongQ2=0 
 
MetrhthsWrongQ2A=0 
MetrhthsWrongQ2C=0 
MetrhthsWrongQ2D=0 
 
 
'-- 3rd question ----- 
 
MetrhthsWrongQ3=0 
 
MetrhthsWrongQ3A=0 
MetrhthsWrongQ3B=0 
MetrhthsWrongQ3C=0 
 
 
'-- 4th question ----- 
 
MetrhthsWrongQ4=0 
 
MetrhthsWrongQ4A=0 
MetrhthsWrongQ4B=0 
MetrhthsWrongQ4C=0 
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'-- 5th question ----- 
 
MetrhthsWrongQ5=0 
 
MetrhthsWrongQ5A=0 
MetrhthsWrongQ5B=0 
MetrhthsWrongQ5D=0 
 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
Sub MhdenMetrhthsRight 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys metrhtesRight 
'-- pou deixnei an brhke thn svsth apanthshs o mathhths 
'-- se kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
 
'-- 1st question 
 
MetrhthsRightQ1=0 
 
 
'-- 2nd question 
 
MetrhthsRightQ2=0 
 
 
'-- 3rd question 
 
MetrhthsRightQ3=0 
 
 
'-- 4th question 
 
MetrhthsRightQ4=0 
 
 
'-- 5th question 
 
MetrhthsRightQ5=0 
 
 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
Sub MhdenHelpScore 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys HelpScore 
'-- pou meivnoun thn bathmologia toy xrhsth an akousei thn bohtheia 
'-- se kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
'-- 1st question 
 
HelpScoreQ1=0 
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'-- 2nd question 
 
HelpScoreQ2=0 
 
 
'-- 3rd question 
 
HelpScoreQ3=0 
 
 
'-- 4th question 
 
HelpScoreQ4=0 
 
 
'-- 5th question 
 
HelpScoreQ5=0 
 
 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
Sub MhdenMetrhthsHelp 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys MetrhtesHelp 
'-- pou deixnoun an o xrhsths exei akousei thn bohtheia 
'-- se kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
'-- 1st question 
 
MetrhthsHelpQ1=0 
 
 
'-- 2nd question 
 
MetrhthsHelpQ2=0 
 
 
'-- 3rd question 
 
MetrhthsHelpQ3=0 
 
 
'-- 4th question 
 
MetrhthsHelpQ4=0 
 
 
'-- 5th question 
 
MetrhthsHelpQ5=0 
 
 
 
End Sub 
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Sub MhdenMetrhthsScore 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys metrhtesScore 
'-- pou metroun thn baumologia tou xrhsth  
'-- gia kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
'-- 1st question ------ 
 
MetrhthsScoreQ1=0 
 
 
'-- 2nd question ------ 
 
MetrhthsScoreQ2=0 
 
 
'-- 3rd question ------ 
 
MetrhthsScoreQ3=0 
 
 
'-- 4th question ------ 
 
MetrhthsScoreQ4=0 
 
 
'-- 5th question ------ 
 
MetrhthsScoreQ5=0 
 
 
 
'----total score--- 
 
MetrhthsScoreT1=0 
 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub ClearScores 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine clears all of the scores 
'------------------------------------------------------- 
 
 
'-- 1st question ------ 
 
document.Question1.scoreQ1.value=0 
 
 
'-- 2nd question ------ 
 
document.Question2.scoreQ2.value=0 
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'-- 3rd question ------ 
 
document.Question3.scoreQ3.value=0 
 
 
 
'-- 4th question ------ 
 
document.Question4.scoreQ4.value=0 
 
 
 
'-- 5th question ------ 
 
document.Question5.scoreQ5.value=0 
 
 
 
'--- score 1---- 
 
document.ScoreT1PartA.ScorePartA.value=0 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
'----------- Question 1 ---------------------------------------------
-------------------- 
 
 
 
sub doHelpQ1 
 
 Merlin.stop 
 Merlin.Get "Animation","DoMagic1,Confused,Read,Blink" 
 Merlin.MoveTo 700,100 
 
 if Not (Merlin.Visible) Then 
  Merlin.Show 
 end if 
 
 
  
 '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh  
  
 if MetrhthsRightQ1=0 then 
  
  Merlin.Play "DoMagic1" 
  Merlin.Speak "Internet helps companies to have a global 
presence in market."  
 
   
  HelpScoreQ1=-0.5 
  
  MetrhthsHelpQ1=1 
   
 end if 
  
  
  
 if MetrhthsRightQ1=1 and MetrhthsHelpQ1=1 then 
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  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You had already chosen the correct answer and 
heard the help hint, too. | You have already answered correctly and 
heard the help hint,too." 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You probable want to hear my help hint again. | 
I think you want me to read my help hint again." 
 
  Merlin.Play "Read" 
  Merlin.Speak "Internet helps companies to have a global 
presence in market." 
   
 
  HelpScoreQ1=-0.5 
  
  MetrhthsHelpQ1=1 
   
 end if 
 
  
  
 '---an exei brei o mathhths thn svsth apanthsh kai meta thelei na 
akousei thn bohtheia 
  
 if MetrhthsRightQ1=1 and MetrhthsHelpQ1=0 then 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer. | 
You have already answered correctly." 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You probable want to hear my help hint. | I 
think you want me to read my help hint." 
 
  Merlin.Play "Read" 
  Merlin.Speak "Internet helps companies to have a global 
presence in market." 
   
   
  HelpScoreQ1=0 
 
 end if 
    
 'Merlin.hide 
   
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 '--- svsth apanthsh A for Q1----- 
 sub quest1A 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Congratulate,Acknowledge,Pleased, 
Explain,Blink,Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,100 
  Merlin.show 
   
   
   '--breike thn svsth me thn 4 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ1 = 3 then 
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   Merlin.Play "Acknowledge" 
   Merlin.Speak "Yes, you found the correct answer, at last.| 
Yes, this is the correct answer. The last one you haven't choosed." 
    
   if MetrhthsHelpQ1=1 then 
    
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Although you have heard my help hint, you 
couldn't manage to found it earlier."  
     
   end if 
    
   Merlin.Play "Blink" 
   Merlin.Speak "Internet gives the opportunity to all 
companies to have a global access in market." 
   Merlin.Play "Explain" 
   Merlin.Speak "So, small companies can compete large ones."  
    
   MetrhthsScoreQ1=0  
   
  end if  
   
   
   '--breike thn svsth me thn 3 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ1 = 2  then 
   
   Merlin.Play "Pleased" 
   Merlin.Speak "Ok. Third time is right.| Ok, you found the 
correct answer in your third try." 
    
   if MetrhthsHelpQ1=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "But you have heard my help hint, as 
well." 
     
   end if  
     
   Merlin.Play "Blink" 
   Merlin.Speak "Internet gives the opportunity to all 
companies to have a global access in market." 
   Merlin.Play "Explain" 
   Merlin.Speak "So, small companies can compete large ones."  
  
   MetrhthsScoreQ1=1 + HelpScoreQ1 
 
  end if 
   
   
   
   '--breike thn svsth me thn 2 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ1 = 1 then 
   
   Merlin.Play "Pleased" 
   Merlin.Speak "Good! You found the correct answer in the 
second try.| Good! your second try is correct." 
    
   if MetrhthsHelpQ1=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "With my help, of course." 
     
   end if  
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   Merlin.Play "Blink" 
   Merlin.Speak "Internet gives the opportunity to all 
companies to have a global access in market." 
   Merlin.Play "Explain" 
   Merlin.Speak "So, small companies can compete large ones."  
    
   MetrhthsScoreQ1=2+ HelpScoreQ1 
 
  end if 
   
   
   
   
   '--breike thn svsth me thn 1 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ1 = 0 then  
    
   Merlin.Play "Congratulate" 
   Merlin.Speak "Congratulation! You are right in your first 
try! | Bravo! Correct! I think you know Internet advantage."   
    
   if MetrhthsHelpQ1=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "With my little help, of course." 
     
   else 
    
    Merlin.Play "Pleased" 
    Merlin.Speak "You didn't even use my help!" 
 
     
   end if  
 
    
   MetrhthsScoreQ1=3 + HelpScoreQ1 
 
  end if 
   
   
  '-- brhke o mathhths thn svsth apanthsh 
  MetrhthsRightQ1=1  
     
  document.Question1.scoreQ1.value = MetrhthsScoreQ1  
   
   
   
  DoScore1 
 
   
   
  'MetrhthsScoreT1 = MetrhthsScoreQ1  
   
  'document.Question1.B1.value = MetrhthsScoreT1 
   
  'SetVariable ScoreTest1, MetrhthsScoreT1 
 
  'ReadVariable ScoreTest1 
       
   
  'Merlin.Hide 
   
   
end sub 
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 '---- lathos apanthsh B ----- 
sub quest1B 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Decline, Sad, Surprised, Explain, 
Blink, Suggest, GestureRight,Think,Confused, Uncertain, Process" 
  Merlin.MoveTo 700,100 
  Merlin.show 
   
   
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ1=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ1 = 0 and MetrhthsWrongQ1B=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! You are not right.| No! I am sorry, 
you didn't choose the correct answer." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Internet doesn't ignore small companies." 
    
         
    if MetrhthsHelpQ1=1 then 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Try an other answer, please. | You 
should try again, and choose an other answer." 
      
    else 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Try an other answer, | You should try 
again, and choose an other answer, " 
      
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "or click the 'Help 1' button and I 
will provide you with some help. | or click the 'Help 1' button, if 
you want to hear a hint." 
      
    end if 
      
   end if 
   
       
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ1 = 1 and MetrhthsWrongQ1B=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked B again to hear 
my explanations again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Internet doesn't ignore small companies." 
    
   end if 
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   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
 
   if  MetrhthsWrongQ1 = 1 and MetrhthsWrongQ1B=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Sorry, you are wrong again. | Sorry, you 
are not right again." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Think that it's not that difficult for a 
company to have a Web site." 
    
         
    if MetrhthsHelpQ1=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Come on, take an other try. | Come on, 
you should try again." 
      
    else 
     
      
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 1' 
button, to get some help? | You can click the 'Help 1' button, if you 
want to hear a hint, | You may click the 'Help 1' button to hear a 
hint," 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "or take your chances with an other 
answer. | or you may try again to choose the correct answer." 
 
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ1 = 2 and MetrhthsWrongQ1B=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked B again to hear 
my suggestions again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Think that it's not that difficult for a 
company to have a Web site." 
    
   end if 
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   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths 
     
   if  MetrhthsWrongQ1 = 2 and MetrhthsWrongQ1B=0   then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! Your third try is wrong again.| No! 
You have chosen a wrong answer again." 
    
         
    if MetrhthsHelpQ1=1 then 
    
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "There is only the correct answer: A, 
you haven't choose! | As you have known by now, A is the correct 
answer." 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "There is only the correct answer A, 
you haven't choose! | As you have known by now, one answer has left, 
the correct one, A."     
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You may also, click the 'Help 1' 
button to hear a hint. | If you want to hear a hint, you may click on 
'Help 1' button, as well." 
      
     
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ1 = 3 and MetrhthsWrongQ1B=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You probable click B again to hear what I 
have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "There is only the correct answer: A, you 
haven't choose! | As you have known by now, A is the correct answer." 
    
   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh B   
   MetrhthsWrongQ1B=1  
   
   
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
‘---lanthasmenh apanthsh 
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   MetrhthsWrongQ1=MetrhthsWrongQ1B + MetrhthsWrongQ1C + 
MetrhthsWrongQ1D   
   
   
   
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike  
‘---thn svsth apanthsh 
   
   document.Question1.scoreQ1.value =0 
    
    
 '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Decline" 
  Merlin.Speak "There is no need to choose a wrong one!"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "You may want to hear my hints for that answer."  
   
  Merlin.Play "Process" 
  Merlin.Speak "So, my hints are:" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Internet doesn't ignore small companies." 
  Merlin.Speak "Besides, it's not that difficult for a company 
to have a Web site." 
 
 
 
 end if 
   
   
   
  'Merlin.Hide 
   
   
   
end sub 
 
 
 
 
 
 
 '----lathos apanthsh C ----- 
 
sub quest1C 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,100 
  Merlin.show 
   
   
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ1=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths 
     
   if  MetrhthsWrongQ1 = 0 and MetrhthsWrongQ1C=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
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    Merlin.Speak "No! Your first try is wrong. | No! You 
are not right." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Internet has no reason to help large 
companies more." 
    
         
    if MetrhthsHelpQ1=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Try again, please. | You should try 
again." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You may click the 'Help 1' button to 
hear something helpful, | You can click the 'Help 1' button to give 
you some help." 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "or try with an other answer. | or go 
on with an other answer."  
    
    end if 
     
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ1 = 1 and MetrhthsWrongQ1C=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked C again to hear 
my explanations again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Internet has no reason to help large 
companies more." 
    
   end if 
 
   
   
   
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
  
   if  MetrhthsWrongQ1 = 1 and MetrhthsWrongQ1C=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Sorry, you are not right again. | Sorry, 
you are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Why Internet should help large companies 
more? This is not right." 
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    if MetrhthsHelpQ1=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Come on, take your chances with an 
other answer. | Come on, you should try again." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Go on, try with an other answer | Take 
your chances with an other answer " 
      
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "or click the 'Help 1' button and I 
will provide you with help. | or click the 'Help 1' button to hear a 
hint." 
    
    end if 
     
   end if 
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ1 = 2 and MetrhthsWrongQ1C=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked C again, to 
hear my suggestions again" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Why Internet should help large companies 
more? This is not right." 
    
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   if  MetrhthsWrongQ1 = 2 and MetrhthsWrongQ1C=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! You have chosen a wrong answer 
again. | Oh! No! You are not right again." 
    
         
    if MetrhthsHelpQ1=1 then 
 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "As you have known by now, A is the 
correct answer. | There is only the correct answer: A, you haven't 
choose!" 
    
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
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     Merlin.Speak "You should have known by now that A, 
is the correct answer but, | A, the only answer you haven't choose is 
the correct one," 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
 
     Merlin.Speak "you can click the 'Help 1' button to 
hear a hint as well. | but you can click the 'Help 1' button as 
well."  
      
    end if 
     
   end if 
 
     
         
    
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ1 = 3 and MetrhthsWrongQ1C=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You probable click C again to hear what I 
have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "There is only the correct answer: A, you 
haven't choose! | As you have known by now, A is the correct answer." 
    
   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh C   
      
   MetrhthsWrongQ1C=1   
    
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
 
   MetrhthsWrongQ1=MetrhthsWrongQ1B + MetrhthsWrongQ1C + 
MetrhthsWrongQ1D  
    
  
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
 
   document.Question1.scoreQ1.value =0 
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
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  Merlin.Play "Decline" 
  Merlin.Speak "There is no need to choose a wrong one!"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "You may want to hear my hints for that answer."  
   
  Merlin.Play "Process" 
  Merlin.Speak "So, my hints are:" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Internet has no reason to help large companies 
more." 
   
  
 end if 
  
  
  'Merlin.Hide 
   
   
end sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 '----lathos apanthsh D----- 
 
sub quest1D 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,100 
  Merlin.show 
   
   
   
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ1=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ1 = 0 and MetrhthsWrongQ1D=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! This is not the correct answer. | No! 
You are not right." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Internet doesn't ignore large companies." 
    
    
    if MetrhthsHelpQ1=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "You can have an other try. Go on. | 
You should try again. Go on." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
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     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 1' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 1' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ1 = 1 and MetrhthsWrongQ1D=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked D again to hear 
my explanations again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Internet doesn't ignore large companies." 
    
   end if 
 
   
   
     
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ1 = 1 and MetrhthsWrongQ1D=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Sorry, your answer is wrong again. | 
Sorry, you are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Think that Internet doesn't ignore 
anyone. Everybody can have a Web site." 
    
    if MetrhthsHelpQ1=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed, you can try 
again. | Go on, you can have an other try." 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 1' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 1' button to get some 
help, or | Click the 'Help 1' button and I will give you a hint, or" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can choose an other answer. | you 
can have an other try." 
      
    end if 
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   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ1 = 2 and MetrhthsWrongQ1D=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You probable click D again to hear my 
suggestions again" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Think that Internet doesn't ignore 
anyone. Everybody can have a Web site." 
    
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ1 = 2 and MetrhthsWrongQ1D=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! You have chosen a wrong answer 
again. | Oh! No! You are not right again." 
    
    
    if MetrhthsHelpQ1=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "There is nothing else left but A, the 
correct answer. | There is only the correct answer: A, you haven't 
choose!" 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "There is nothing else left but A, the 
correct answer. | There is only the correct answer: A, you haven't 
choose!" 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 1' button 
as well. | You may also click the 'Help 1' button." 
      
    end if     
  
   end if 
 
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ1 = 3 and MetrhthsWrongQ1D=1 then 
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    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You probable click D again to hear what I 
have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "As you have known by now, A is the 
correct answer. | There is only the correct answer: A, you haven't 
choose!" 
    
   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh D  
      
   MetrhthsWrongQ1D=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ1=MetrhthsWrongQ1B + MetrhthsWrongQ1C + 
MetrhthsWrongQ1D   
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question1.scoreQ1.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Decline" 
  Merlin.Speak "There is no need to choose a wrong one!"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "You may want to hear my hints for that answer."  
   
  Merlin.Play "Process" 
  Merlin.Speak "So, my hints are:" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Internet doesn't ignore large companies." 
  Merlin.Speak "Besides, Internet doesn't ignore anyone. 
Everybody can have a Web site." 
 
  
 end if 
  
    
 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
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'----------- Question 2 ---------------------------------------------
------------------------ 
 
 
'----- help Q2------ 
 
sub doHelpQ2 
 
 Merlin.stop 
 Merlin.Get "Animation","DoMagic2,Confused,Read,Blink" 
 Merlin.MoveTo 700,300 
 
 if Not (Merlin.Visible) Then 
  Merlin.Show 
 end if 
 
 
  
 '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh  
  
 if MetrhthsRightQ2=0 then 
  
  Merlin.Play "Read" 
  Merlin.Speak "Outsourcing is a method that many companies use 
in creating their Web sites."  
 
   
  HelpScoreQ2=-0.5 
  
  MetrhthsHelpQ2=1 
   
 end if 
  
 
 
  
  '----- brhke thn svsth apanthsh kai exei akoysei kai thn  
‘--bohtheia 
   
 if MetrhthsRightQ2=1 and MetrhthsHelpQ2=1 then 
  
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "Let me remember..." 
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You had already chosen the correct answer and 
heard my help, too. | You have already answered correctly and heard 
my help,too." 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Do you want me to say my help hint again? | I 
think you want me to say my help hint again." 
 
  Merlin.Play "DoMagic2" 
  Merlin.Speak "Outsourcing is a method that many companies use 
in creating their Web sites." 
   
 
  HelpScoreQ2=-0.5 
  
  MetrhthsHelpQ2=1 
   
 end if 
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  '---an exei brei o mathhths thn svsth apanthsh kai meta thelei 
na akousei thn bohtheia 
  
 if MetrhthsRightQ2=1 and MetrhthsHelpQ2=0 then 
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me?" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer. | 
You have already answered correctly." 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "Let me think..."  
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You probable want to hear my help hint. | I 
think you want me to say my help hint." 
 
  Merlin.Play "DoMagic2" 
  Merlin.Speak "Outsourcing is a method that many companies use 
in creating their Web sites." 
   
   
  HelpScoreQ2=0 
 
 end if 
    
 'Merlin.hide 
   
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
'------- lathos apanthsh A ---- 
 
sub quest2A 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,300 
  Merlin.show 
   
   
   
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ2=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ2 = 0 and MetrhthsWrongQ2A=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! This is not the correct answer. | No! 
You are not right." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Only an Internet Service Provider publish 
your Web site on Internet." 
    Merlin.Play "Blink" 
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    Merlin.Speak "This has nothing to do with the 
outsourcing." 
    
    if MetrhthsHelpQ2=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "You can have an other try. Go on. | 
You should try again. Go on." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 2' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 2' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ2 = 1 and MetrhthsWrongQ2A=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked A again to hear 
my explanations again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Only an Internet Service Provider publish 
your Web site on Internet." 
     
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "This has nothing to do with the 
outsourcing." 
 
   end if 
 
   
   
     
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ2 = 1 and MetrhthsWrongQ2A=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Sorry, your answer is wrong again. | 
Sorry, you are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Only an Internet Service Provider publish 
your Web site on Internet." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "You can't publish your site on your own." 
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    if MetrhthsHelpQ2=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed, you can try 
again. | Go on, you can have an other try." 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 2' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 2' button to get some 
help, or | Click the 'Help 2' button and I will give you a hint, or" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can choose an other answer. | you 
can have an other try." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ2 = 2 and MetrhthsWrongQ2A=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked A again to hear 
my suggestions again" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Only an Internet Service Provider publish 
your Web site on Internet." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "You can't publish your site on your own." 
 
    
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ2 = 2 and MetrhthsWrongQ2A=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! Wrong answer again. | Oh! No! You 
are not right again." 
    
    
    if MetrhthsHelpQ2=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: B, you haven't choose!" 
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    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: B, you haven't choose!" 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 2' button 
as well. | You may also click the 'Help 2' button." 
      
    end if     
  
   end if 
 
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ2 = 3 and MetrhthsWrongQ2A=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked A again to hear 
what I have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "As you have known by now, B is the 
correct answer. | There is only the correct answer: B, you haven't 
choose!" 
    
   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh A  
      
   MetrhthsWrongQ2A=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ2=MetrhthsWrongQ2A + MetrhthsWrongQ2C + 
MetrhthsWrongQ2D   
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question2.scoreQ2.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
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  Merlin.Play "Decline" 
  Merlin.Speak "There is no need to choose a wrong one!"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me or do you want to hear my 
hints for that answer?"  
   
  Merlin.Play "Process" 
  Merlin.Speak "So, my hints are:" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Only an Internet Service Provider publish your 
Web site on Internet." 
  Merlin.Speak "You can't publish your site on your own." 
  Merlin.Speak "This has nothing to do with the outsourcing." 
  
 end if 
  
    
 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
'--- svsth apanthsh B for 2 question ----- 
 
 sub quest2B 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Congratulate,Acknowledge,Pleased, 
Explain,Blink,Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,300 
  Merlin.show 
   
   
   '--breike thn svsth me thn 4 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ2 = 3 then 
   
   Merlin.Play "Acknowledge" 
   Merlin.Speak "Yes, you found the correct answer, at last.| 
Yes, this is the correct answer. The last one you haven't choosed." 
    
   if MetrhthsHelpQ2=1 then 
    
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Although you have heard my help hint, you 
couldn't manage to found it earlier. | My help didn't lead you to the 
right answer earlier."  
     
   end if 
    
   Merlin.Play "Blink" 
   Merlin.Speak "Many companies resort to outsourcing for 
fields, where they don't have experience." 
       
   MetrhthsScoreQ2=0  
   
  end if  
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   '--breike thn svsth me thn 3 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ2 = 2  then 
   
   Merlin.Play "Pleased" 
   Merlin.Speak "Ok. Third time is right.| Ok, you found the 
correct answer in your third try." 
    
   if MetrhthsHelpQ2=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "But you have heard my help hint, as well. 
| You have also heard my help." 
     
   end if  
     
   Merlin.Play "Blink" 
   Merlin.Speak "Many companies resort to outsourcing for 
fields, where they don't have experience." 
     
   MetrhthsScoreQ2=1 + HelpScoreQ2 
 
  end if 
   
   
   
   '--breike thn svsth me thn 2 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ2 = 1 then 
   
   Merlin.Play "Pleased" 
   Merlin.Speak "Good! You found the correct answer in the 
second try.| Good! your second try is correct." 
    
   if MetrhthsHelpQ2=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "With my help, of course. | I have given 
you my help, of course." 
     
   end if  
 
    
   Merlin.Play "Blink" 
   Merlin.Speak "Many companies resort to outsourcing for 
fields, where they don't have experience." 
       
   MetrhthsScoreQ2=2+ HelpScoreQ2 
 
  end if 
   
   
   
   
   '--breike thn svsth me thn 1 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ2 = 0 then  
    
   Merlin.Play "Congratulate_2" 
   Merlin.Speak "Congratulation! You are right in your first 
try! | Bravo! Correct! I think you know outsourcing meaning."   
    
   if MetrhthsHelpQ2=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "With my little help, of course. | I have 
given you a piece of little help, of course." 

 309



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

     
   else 
    
    Merlin.Play "Pleased" 
    Merlin.Speak "You didn't even use my help! | With no 
help!" 
 
     
   end if  
 
    
   MetrhthsScoreQ2=3 + HelpScoreQ2 
 
  end if 
   
   
  '-- brhke o mathhths thn svsth apanthsh 
  MetrhthsRightQ2=1  
     
  document.Question2.scoreQ2.value = MetrhthsScoreQ2  
   
   
  DoScore1 
 
   
  'Merlin.Hide 
   
   
end sub 
 
 
 
 
 
 
'------- lathos apanthsh C for question 2 ---- 
 
sub quest2C 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,300 
  Merlin.show 
   
   
   
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ2=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ2 = 0 and MetrhthsWrongQ2C=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! Wrong. | No! You are not right." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Copying a Web site is just 'copying', not 
'outsourcing'." 
     
    
    if MetrhthsHelpQ2=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "You can have an other try. Go on. | 
You should try again. Go on." 
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    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 2' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 2' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ2 = 1 and MetrhthsWrongQ2C=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked C again to hear 
my explanations again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Copying a Web site is just 'copying', not 
'outsourcing'." 
     
 
   end if 
 
   
   
     
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ2 = 1 and MetrhthsWrongQ2C=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Sorry,  wrong answer again. | Sorry, you 
are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Outsourcing has to do something with 
other company, but not with copying other company's site." 
    
        
    if MetrhthsHelpQ2=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed, you can try 
again. | Go on, you can have an other try." 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 2' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 2' button to get some 
help, or | Click the 'Help 2' button and I will give you a hint, or" 
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     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can choose an other answer. | you 
can have an other try." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ2 = 2 and MetrhthsWrongQ2C=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked C again to hear 
my suggestions again" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Outsourcing has to do something with 
other company, but not with copying other company's site." 
       
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ2 = 2 and MetrhthsWrongQ2C=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! Wrong answer again. | Oh! No! You 
are not right again." 
    
    
    if MetrhthsHelpQ2=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: B, you haven't choose!" 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: B, you haven't choose!" 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 2' button 
as well. | You may also click the 'Help 2' button." 
      
    end if     
  
   end if 
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   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ2 = 3 and MetrhthsWrongQ2C=1 then 
   
   
    Merlin.Play "Alert" 
    Merlin.Speak "You have clicked C again!." 
     
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Do you want to hear what I have said 
again?" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "As you have known by now, B is the 
correct answer. | There is only the correct answer: B, you haven't 
choose!" 
    
   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh C  
      
   MetrhthsWrongQ2C=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ2=MetrhthsWrongQ2A + MetrhthsWrongQ2C + 
MetrhthsWrongQ2D   
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question2.scoreQ2.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Decline" 
  Merlin.Speak "There is no need to choose a wrong one!"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me or do you want to hear my 
hints for that answer?"  
   
  Merlin.Play "Process" 
  Merlin.Speak "So, my hints are:" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Copying a Web site is just 'copying', not 
'outsourcing'." 
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  Merlin.Speak "Outsourcing has to do something with other 
company, but not with copying other company's site." 
   
  
 end if 
  
    
 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
 
 
 
 
 
 
'------- lathos apanthsh D for question 2 ---- 
 
sub quest2D 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,300 
  Merlin.show 
   
   
   
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ2=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ2 = 0 and MetrhthsWrongQ2D=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! Wrong. | No! You are not right." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Outsourcing is indeed, recommended, for 
on-line credit card verifications." 
     
    
    if MetrhthsHelpQ2=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "You can have an other try. Go on. | 
You should try again. Go on." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 2' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 2' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
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   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ2 = 1 and MetrhthsWrongQ2D=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked D again to hear 
my explanations again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Read" 
    Merlin.Speak "Outsourcing is indeed, recommended, for 
on-line credit card verifications." 
     
 
   end if 
 
   
   
     
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ2 = 1 and MetrhthsWrongQ2D=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Sorry,  wrong answer again. | Sorry, you 
are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Outsourcing is indeed, recommended, for 
on-line credit card verifications bacause is a difficult field." 
    
        
    if MetrhthsHelpQ2=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed, you can try 
again. | Go on, you can have an other try." 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 2' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 2' button to get some 
help, or | Click the 'Help 2' button and I will give you a hint, or" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can choose an other answer. | you 
can have an other try." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ2 = 2 and MetrhthsWrongQ2D=1 then 
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    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked D again to hear 
my suggestions again" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "Outsourcing is indeed, recommended, for 
on-line credit card verifications bacause is a difficult field." 
       
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ2 = 2 and MetrhthsWrongQ2D=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! Wrong answer again. | Oh! No! You 
are not right again." 
    
    
    if MetrhthsHelpQ2=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: B, you haven't choose!" 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: B, you haven't choose!" 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 2' button 
as well. | You may also click the 'Help 2' button." 
      
    end if     
  
   end if 
 
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ2 = 3 and MetrhthsWrongQ2D=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked D again to hear 
what I have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "As you have known by now, B is the 
correct answer. | There is only the correct answer: B, you haven't 
choose!" 
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   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh D  
      
   MetrhthsWrongQ2D=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ2=MetrhthsWrongQ2A + MetrhthsWrongQ2C + 
MetrhthsWrongQ2D   
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question2.scoreQ2.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Decline" 
  Merlin.Speak "There is no need to choose a wrong one!"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me or do you want to hear my 
hints for that answer?"  
   
  Merlin.Play "Process" 
  Merlin.Speak "So, my hints are:" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Outsourcing is indeed, recommended, for on-line 
credit card verifications bacause is a difficult field." 
   
  
 end if 
  
    
 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
 
 
 
 
 
 
 
‘------------------------------------------------------------------ 
 
'----------- παρόμοιος είναι ο κώδικας για τις υπόλοιπες ερωτήσεις---
‘------------------------------------------------------------------ 
‘------------------------------------------------------------------ 
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'------ ypologismos tou score test1 part a ------------ 
 
 
 
 
Sub DoScore1 
 
 
 MetrhthsScoreT1 = MetrhthsScoreQ1 + MetrhthsScoreQ2 + 
MetrhthsScoreQ3  +MetrhthsScoreQ4  + MetrhthsScoreQ5  
 
  document.ScoreT1PartA.ScorePartA.value=MetrhthsScoreT1 & " out 
of 15" 
   
  SetVariable ScoreTest1, MetrhthsScoreT1 
 
  ReadVariable ScoreTest1 
       
 
end sub 
 
 
 
 
 
 
 
'--------- Recommendation---------- 
 
 
Sub Dorecommend 
 
 
   Merlin.stop 
   Merlin.Get "Animation", "Sad,Alert,Pleased,GestureUp" 
   Merlin.MoveTo 540,600 
   Merlin.show 
 
 
   if MetrhthsScoreT1 >= 10 then  
  
    
    Merlin.Play "Pleased"     
    Merlin.Speak "You are doing very well, so far!" 
     
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Your grade is " & MetrhthsScoreT1 & " out 
of 15." 
 
     
    Merlin.Play "GestureLeft" 
    Merlin.Speak "I strongly recommend you, to go on with 
Part B of Test 2." 
     
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "But, it's up to you to decide which test 
you are going to do next." 
   
   end if 
  
  
 
 
  
   if MetrhthsScoreT1 <= 7 then  
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    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "You are not doing very well, so far!" 
     
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Your grade is " & MetrhthsScoreT1 &  " 
out of 15." 
 
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "I recommend you, to go on with Part B of 
this test, Test 1." 
     
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "But, it's up to you to decide which test 
you are going to do next." 
   
 
   
   end if 
 
 
    
   if MetrhthsScoreT1 > 7 and  MetrhthsScoreT1 < 10 then  
  
    
    Merlin.Play "Confused" 
    Merlin.Speak "Your grade is moderate, so far." 
     
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "It is " &  MetrhthsScoreT1  &  " out of 
15." 
 
 
    Merlin.Play "GestureLeft" 
    Merlin.Speak "If you feel strong enough, I will 
recommend you to go on with Test 2." 
     
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "But, it's up to you to decide which test 
you are going to do next."  
     
   
   end if 
    
 
end sub 
 
 
 
 
'-----routina pou emfanizei me messagebox thn timh pou pernietai sto 
cookie----- 
 
Sub ShowCookie 
 MsgBox Document.Cookie 
End Sub 
 
 
 
--> 
</SCRIPT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 
 
 
 
 
 
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--" name="Question1" 
onSubmit=""> 
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  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="0"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --><p align="left">&nbsp;<a 
name="Question1"></a>1. 
  The correct sentence 
is&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp; 
  <input type="button" value="Help 1" name="help1" onClick="doHelpQ1" 
style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; border-style: 
outset; border-color: #FFFF00"></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" 
value="A" name="radioquestion1"  onClick="quest1A">A.&nbsp;&nbsp; 
  Internet helps small companies to have access in sales just like 
large ones 
  have.</p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" 
name="radioquestion1" value="B" onClick="quest1B">B.&nbsp;&nbsp; 
  Internet doesn't help small companies to have access in sales as 
much as large 
  ones.</p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" 
name="radioquestion1" value="C" onClick="quest1C">C.&nbsp;&nbsp; 
  Internet helps especially large companies to have access in 
sales.</p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" 
name="radioquestion1" value="D" onClick="quest1D">D.&nbsp;&nbsp; 
  Internet doesn't help large companies to have access in 
sales.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;<font color="#FFFF00">Quest.1 
  Score </font> <input type="button" value="0" name="ScoreQ1" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF">&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="cookies" name="btncookies" 
onClick="ShowCookie" style="background-color: #000080; color: 
#000080; border-style: solid; border-color: #000080" ></p> 
</form> 
<form method="POST" name="Question2" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="1"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="left"><a name="Question2"></a> 2. 
Outsourcing&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Help 2" name="help2" onClick="doHelpQ2"  
style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; border-style: 
outset; border-color: #FFFF00"></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" 
value="A" name="radioquestion2"  onClick="quest2A">A.&nbsp;&nbsp;is 
  the 
  process of publishing your Web site on Internet.</p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" 
name="radioquestion2" value="B" onClick="quest2B">B.&nbsp;&nbsp;is 
  the 
  process of using other company's services 
  to make your own company functions properly.</p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" 
name="radioquestion2" value="C" onClick="quest2C">C.&nbsp;&nbsp;is 
  the 
  process of copying other company's Web site.</p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" 
name="radioquestion2" value="D" onClick="quest2D">D.&nbsp;&nbsp;is 
  not recommended for on-line credit cards verification.&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
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sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<font color="#FFFF00">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font> 
  <font color="#FFFF00">Quest.2 
  Score <input type="button" value="0" name="ScoreQ2" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF"></font> </p> 
</form> 
<form method="POST" name="Question3" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="2"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="left"><a name="Question3"></a> 3. <span style="font-
size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Merchant 
account&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Help 3" name="help3" onClick="doHelpQ3" 
style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; border-style: 
outset; border-color: #FFFF00"></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" value="A" name="radioquestion3" 
onClick="quest3A" >A.&nbsp;&nbsp; is an 
  Internet clause, which means a banking dealing that allows a 
company to 
  admit credit cards.<o:p> 
  </o:p> 
  </span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion3" value="B" 
onClick="quest3B" ><span style="font-size:12.0pt;font-
family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">B.&nbsp;&nbsp; costs at most 
$100.</span></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion3" value="C" 
onClick="quest3C" ><span style="font-size:12.0pt;font-
family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">C.&nbsp;&nbsp; doesn't need a safe 
server.</span></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion3" value="D" 
onClick="quest3D" >D.&nbsp;&nbsp; is 
  essential for a company, if it wants to receive orders, paid with 
credit cards 
  through<o:p> 
  </o:p>Internet. 
  
.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp; </span><font color="#FFFF00">Quest.3 

 321



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

  Score&nbsp; <input type="button" value="0" name="ScoreQ3" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF"> </font> </p> 
</form> 
<form method="POST" name="Question4" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="3"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="left"><a name="Question4"></a><span style="font-
size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;4. The incorrect sentence 
is&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;<input type="button" value="Help 4" name="help4" 
onClick="doHelpQ4" style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; 
border-style: outset; border-color: #FFFF00"></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 12.0pt; font-
family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; 
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-
language: AR-SA"> 
  <input type="radio" value="A" name="radioquestion4" 
onClick="quest4A">A.&nbsp;&nbsp; E-Commerce 
  boundaries are only restricted by nets coverage.</span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 12.0pt; font-
family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; 
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-
language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion4" value="B" 
onClick="quest4B">B.&nbsp;&nbsp; Services' 
  service is an example of a brand new service that has been 
developed with the 
  advance of e-commerce.</span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 12.0pt; font-
family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; 
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-
language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion4" value="C" 
onClick="quest4C"><span style="font-size:12.0pt;font-
family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">C.&nbsp;&nbsp; </span>E-Commerce <span 
style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">provides customer and company with on-
line, 
  continuous communication that leads to better quality services for 
the 
  customer.</span></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp; <span style="font-size: 12.0pt; font-
family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; 
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-
language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion4" value="D" 
onClick="quest4D">D.&nbsp;&nbsp; The 
  reduction in delivery chain contributes to the massive adaptation 
to customer's 
  
needs.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:yellow">Quest.4 
  Score&nbsp; <input type="button" value="0" name="ScoreQ4" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF"></span></span></p> 
</form> 
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<form method="POST" name="Question5" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="4"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="left"><a name="Question5"></a> 5. 
  E-
Commerce&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Help 5" name="help5" onClick="doHelpQ5" 
style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; border-style: 
outset; border-color: #FFFF00"></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" value="A" 
name="radioquestion5" onClick="quest5A" ><span style="font-size: 
12.0pt; font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times 
New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; 
mso-bidi-language: AR-SA">A.&nbsp;&nbsp; 
  represents money dealings, in which members work only with 
electronic, not 
  physical dealings or direct physical contact.</span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion5" value="B" 
onClick="quest5B" >B.&nbsp;&nbsp; returns 
  more to companies that consider e-commerce as a supplement way in 
their dealings.&nbsp;</span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion5" value="C" 
onClick="quest5C" ><span style="font-size:12.0pt;font-
family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">C.&nbsp;&nbsp; </span>requires changes 
in company's 
  organization and in its business processes so that, company can 
benefit from 
  all the opportunities e-commerce provides.</span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion5" value="D" 
onClick="quest5D" >D.&nbsp;&nbsp; doesn't 
  require changes in business internal operation, but </span><span 
style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">helps company to work closer with its 
suppliers.</span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Times 
New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-
language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-
SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-
size: 12.0pt; font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: 
Times New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-
US; mso-bidi-language: AR-SA"><span 
style="color:yellow">&nbsp;&nbsp;</span> 
  <span style="color:yellow">Quest.5 
  Score&nbsp; <input type="button" value="0" name="ScoreQ5" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF"></span></span></p> 
</form> 
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<form method="POST" name="ScoreT1PartA" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="5"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="center">&nbsp;</p> 
  <p align="center"><span style="color: yellow; font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA">Grade Part A</span> <input type="button" 
value="0" name="ScorePartA" style="background-color: #FFFFFF; border-
style: inset; border-color: 
#FFFFFF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; 
  <input type="button" value="Recommendation" name="Recommendation" 
onClick="Dorecommend" style="background-color: #990033; color: 
#FFFF00; border-style: outset; border-color: #990033"></p> 
</form> 
 
 
 
 
 
<p 
align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Go to 
Introduction&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Go to Part 
B of&nbsp; Test 
1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Go to Part 
B of&nbsp; Test 
2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</p> 
 
 
<blockquote> 
  <p 
align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <a href="ecommerceintro.htm"><img border="0" 
src="images/aristero%20velos.gif" width="97" 
height="61"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <a href="test1b.htm"><img border="0" src="images/deksi_velos.gif" 
width="97" 
height="61"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <a href="test2b.htm"><img border="0" src="images/deksi_velos.gif" 
width="97" height="61"></a></p> 
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</blockquote> 
<p 
align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</p> 
 
 
 
</body> 
 
</html>
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3.2. ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ PART B 

 
 

<html> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1253"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<title>TEST No 1</title> 
</head> 
 
<body background="Blue_Rivets.gif" link="#FFFFFF" vlink="#00FFFF"> 
 
<p align="center">&nbsp;</p> 
 
<p align="center">&nbsp;</p> 
<p align="center"><b><font size="5" color="#FFFFFF">TEST 1 (Part 
B)</font></b></p> 
 
 
 
<OBJECT ID="AgentControl" width=0 height=0 
 CLASSID="CLSID:D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F" 
 CODEBASE="#VERSION=2,0,0,0"> 
<param name="_cx" value="847"> 
<param name="_cy" value="847"> 
</OBJECT> 
 
<OBJECT ID="TruVoice" width=0 height=0 
 CLASSID="CLSID:B8F2846E-CE36-11D0-AC83-00C04FD97575" 
 CODEBASE="#VERSION=6,0,0,0" data="DATA:application/x-
oleobject;BASE64,boTyuDbO0BGsgwDAT9l1dQADAAAAAAAAAAAAAA=="> 
</OBJECT> 
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp; 
 
<p align="center">&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font 
color="#FFFFFF">&nbsp;</font></p> 
<div align="center"> 
  <center> 
  <table border="1" width="419" height="187"> 
    <tr> 
      <th width="403" height="19" bgcolor="#800000" 
align="center"><font color="#FFFF00">Multiple 
        choice questions:</font></th> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="403" height="27" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><a href="#Question6">Question 
        6</a></font></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="403" height="28" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><a href="#Question7">Question 
        7</a></font></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="403" height="24" align="center"><font 
color="#FFFFFF"><a href="#Question8">Question 
        8</a></font></td> 
    </tr> 
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    <tr> 
      <td width="403" height="28" align="center"><font 
color="#FFFFFF">&nbsp;<a href="#Question9">Question 
        9</a></font></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td width="403" height="25" align="center"><font 
color="#FFFFFF">&nbsp; <a href="#Question10">Question 
        10</a></font></td> 
    </tr> 
  </table> 
  </center> 
</div> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p> 
 
<SCRIPT language=VBScript> 
<!-- 
 
 
 
'--- dhlvsh metablhtvn-------------------------- 
 
Public MetrhthsScoreT1  
 
Public ScoreTest1  
 
ScoreTest1="MetrhthsScoreT1"  
  
Public PartA 
Public NTest 
 
PartA="PartA" 
 
 
 
Dim NOT_FOUND 
 
NOT_FOUND="0" 
 
 
Dim Merlin 
 
Dim MetrhthsScoreT 
 
 
'------ question 6 ---- 
 
 
Dim MetrhthsWrongQ6 
 
Dim MetrhthsWrongQ6A 
Dim MetrhthsWrongQ6B 
Dim MetrhthsWrongQ6D 
 
Dim MetrhthsRightQ6 
 
Dim HelpScoreQ6 
Dim MetrhthsHelpQ6 
 
Dim MetrhthsScoreQ6 
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'------ question 7 ---- 
 
 
Dim MetrhthsWrongQ7 
 
Dim MetrhthsWrongQ7A 
Dim MetrhthsWrongQ7C 
Dim MetrhthsWrongQ7D 
 
Dim MetrhthsRightQ7 
 
Dim HelpScoreQ7 
Dim MetrhthsHelpQ7 
 
Dim MetrhthsScoreQ7 
 
 
'------ question 8 ---- 
 
 
Dim MetrhthsWrongQ8 
 
Dim MetrhthsWrongQ8A 
Dim MetrhthsWrongQ8C 
Dim MetrhthsWrongQ8D 
 
Dim MetrhthsRightQ8 
 
Dim HelpScoreQ8 
Dim MetrhthsHelpQ8 
 
Dim MetrhthsScoreQ8 
 
 
 
'------ question 9 ---- 
 
 
Dim MetrhthsWrongQ9 
 
Dim MetrhthsWrongQ9B 
Dim MetrhthsWrongQ9C 
Dim MetrhthsWrongQ9D 
 
Dim MetrhthsRightQ9 
 
Dim HelpScoreQ9 
Dim MetrhthsHelpQ9 
 
Dim MetrhthsScoreQ9 
 
 
'------ question 10 ---- 
 
Dim MetrhthsWrongQ10 
 
Dim MetrhthsWrongQ10A 
Dim MetrhthsWrongQ10B 
Dim MetrhthsWrongQ10C 
 
Dim MetrhthsRightQ10 
 
Dim HelpScoreQ10 
Dim MetrhthsHelpQ10 
 
Dim MetrhthsScoreQ10 
 
'-------- telos dhlvshs metablhtvn------------------- 
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Sub window_OnLoad 
 
 
 '------routina pou katharizei ola ta radio buttons   
  
 ClearRadioButtons  
  
  
  
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys metrhtes pou metroun 
tis  
 '------lanthasmenes apanthseis se kathe ervthsh 
  
 MhdenMetrhthsWrong 
  
  
  
  
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys metrhtes pou deixnoun 
an  
 '------o mathhths apanthse svsta se kathe ervthsh 
  
 MhdenMetrhthsRight 
  
  
  
  
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys metrhtes pou metroun 
thn 
 '-------baumologia gia kathe ervthsh 
  
 MhdenMetrhthsScore 
  
  
  
  
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys helpscore pou meivnoun 
thn 
 '-------baumologia gia kathe ervthsh se periptvsh pou exei kanei 
click  
 '------- o xrhsths sthn bohtheia ths ervthshs  
 
 MhdenHelpScore 
 
 
 
 '------ayth h routina mhdenizei olous toys metrhtesHelp pou 
deixnoun an  
 '------o mathhths exei akousei thn bohtheia se kathe ervthsh 
 
 MhdenMetrhthsHelp 
 
 
 
 
 '-------routina pou katharizei ola ta scores 
  
 ClearScores 
 
 
 
 
 AgentControl.Connected = True ' necessary for IE3 
 AgentControl.Characters.Load "Merlin", 
"http://agent.microsoft.com/agent2/chars/merlin/merlin.acf" 
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 Set Merlin = AgentControl.Characters("Merlin") 
 Merlin.LanguageID = &H0409  ' needed under some conditions 
(English) 
  
  
   
 '----- diabazei thn metablhth ScoreTest1 poy einai to score toy 
part A--- 
 '----- kai bazei thn timh ths sthn metablhth MetrhthsScoreT1 
(mesv cookie)----- 
  
  
 ReadVariable ScoreTest1 
  
 MetrhthsScoreT1=ReadVariable(ScoreTest1) 
 
 
  
 '----- diabazei thn metablhth PartA poy poy dhlvnei poio htan to 
PartA--- 
 '----- toy Test1 h tou Tast2 (mesv cookie)----- 
 
 
 ReadVariable PartA 
  
 NTest=ReadVariable(PartA) 
 
 
 
 '--------routina pou kanei thn eisagvgh 
  
 DoIntro 
  
  
   
end sub 
 
 
 
 
 
 
 
'---- function poy xreiazetai gia na diabazei apo to cookie----- 
'---- to score toy Part A-------  
 
 
Function ReadVariable(strVariableName) 
'these five variables are used in the string manipulation 
'code that finds the variable in the cookie. 
Dim intLocation 
Dim intNameLength 
Dim intValueLength 
Dim intNextSemicolon 
Dim strTemp 
 
 
'calculate length and location of variable name 
intNameLength = Len(strVariableName) 
intLocation = Instr(Document.Cookie, strVariableName) 
 
'check for existence of variable name  
If intLocation = 0 Then 
'variable not found, so it can't be read 
 
'---- egv to ekana------ReadVariable = 0 
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ReadVariable = NOT_FOUND 
Else 
'get a smaller substring to work with 
strTemp = Right(Document.Cookie, Len(Document.Cookie) - intLocation + 
1) 
 
'check to make sure we found the full string, not just a substring 
If Mid(strTemp, intNameLength + 1, 1) <> "=" Then 
'oops, only found substring, not good enough 
 
'---- egv to ekana------ReadVariable = 0 
 
ReadVariable = NOT_FOUND 
 
'note that this will incorrectly give a not found result if and only 
if 
'a search for a variable whose name is a substring of a preceding 
'variable is undertaken. For example, this will fail: 
' 
'search for: MyVar 
'cookie contains: MyVariable=2;MyVar=1 
Else 
'found full string 
intNextSemicolon = Instr(strTemp, ";") 
 
'if not found, then we need the last element of the cookie 
If intNextSemicolon = 0 Then intNextSemicolon = Len(strTemp) + 1 
 
'check for empty variable (Var1=;) 
If intNextSemicolon = (intNameLength + 2) Then 
'variable is empty 
 
'---- egv to ekana ---- ReadVariable =0 
 
ReadVariable = "" 
 
 
 
Else 
'calculate value normally 
intValueLength = intNextSemicolon - intNameLength - 2 
ReadVariable = Mid(strTemp, intNameLength + 2, intValueLength) 
End If 
End If 
End if 
 
 
End Function  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sub DoIntro  
 
 Merlin.Get "Animation", "Explain, 
GestureRight,GestureLeft,GestureDown,Idle1_1,Suggest,Announce,LookRig
htBlink,LookLeftBlink,LookRightReturn,LookLeftReturn,Write" 
 Merlin.MoveTo 700,170 
 Merlin.Commands.Add "ACO", "Advanced Character Options", _ 
  "advanced character options", True, True 
  
 Merlin.Show 
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 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "You and me again!" 
   
 Merlin.Play "GestureRight" 
 Merlin.Speak "This is Part B of Test 1." 
  
 Merlin.MoveTo 420,230 
 
 
 '----exei kanei to Part A tou Test 1----- 
 if Ntest=1 then 
  
  Merlin.Play "Explain" 
  Merlin.Speak "You had already done Part 'A' of Test 1." 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You have decided to continue with the same test, 
Test 1." 
  Merlin.Speak "Well, " 
  
 end if 
  
  
  
 '----exei kanei to Part A tou Test 2----- 
 
 if Ntest=2 then 
  
  Merlin.Play "Explain" 
  Merlin.Speak "You had already done Part 'A' of Test 2." 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You have decided to change test and continue 
with Test 1." 
  Merlin.Speak "Well, " 
  
 end if 
 
  
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "there are 5 multiple choice questions left, for you 
to answer." 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "As you have already known,"  
  
 Merlin.Play "GestureDown" 
 Merlin.Speak "you can choose a question to start." 
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "As soon as you finished all the questions, you can 
click the 'Grade' button to get your total grade for both parts."   
  
 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "Your grade from Part 'A' is: " 
   
 Merlin.Play "Write" 
 Merlin.Speak MetrhthsScoreT1 + " out of 15." 
  
  
 if MetrhthsScoreT1 > 15 then 
  
  Merlin.Play "Explain" 
  Merlin.Speak "You won some bonus, that's why your grade is 
grader than 15." 
   
 end if 
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 Merlin.Play "Explain" 
 Merlin.Speak "Go on! Good luck!" 
  
 'Merlin.Hide 
  
   
End Sub 
 
 
 
 
 
Sub AgentControl_Command(byVal UserInput) 
 Select Case UserInput.Name 
  Case "ACO" 
   AgentControl.PropertySheet.visible = True 
 End Select 
End Sub 
 
 
 
 
 
Sub ClearRadioButtons 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine clears all of the radio buttons on 
'-- the form. 
'------------------------------------------------------- 
 
 
 
'----6th question--- 
document.Question6.elements(0).checked = False 
document.Question6.elements(1).checked = False 
document.Question6.elements(2).checked = False 
document.Question6.elements(3).checked = False 
 
 
'---- 7th question--- 
document.Question7.elements(0).checked = False 
document.Question7.elements(1).checked = False 
document.Question7.elements(2).checked = False 
document.Question7.elements(3).checked = False 
 
 
'----8th question--- 
document.Question8.elements(0).checked = False 
document.Question8.elements(1).checked = False 
document.Question8.elements(2).checked = False 
document.Question8.elements(3).checked = False 
 
 
'----9th question--- 
document.Question9.elements(0).checked = False 
document.Question9.elements(1).checked = False 
document.Question9.elements(2).checked = False 
document.Question9.elements(3).checked = False 
 
 
'----10 question--- 
document.Question10.elements(0).checked = False 
document.Question10.elements(1).checked = False 
document.Question10.elements(2).checked = False 
document.Question10.elements(3).checked = False 
 
 
End Sub 
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Sub MhdenMetrhthsWrong 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys metrhtesWrong 
'-- pou metroun poses fores apanthse lauos o xrhsths  
'-- se kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
'-- 6th question ----- 
 
MetrhthsWrongQ6=0 
 
MetrhthsWrongQ6A=0 
MetrhthsWrongQ6B=0 
MetrhthsWrongQ6D=0 
 
 
'-- 7th question ----- 
 
MetrhthsWrongQ7=0 
 
MetrhthsWrongQ7A=0 
MetrhthsWrongQ7C=0 
MetrhthsWrongQ7D=0 
 
 
'-- 8th question ----- 
 
MetrhthsWrongQ8=0 
 
MetrhthsWrongQ8A=0 
MetrhthsWrongQ8C=0 
MetrhthsWrongQ8D=0 
 
 
'-- 9th question ----- 
 
MetrhthsWrongQ9=0 
 
MetrhthsWrongQ9B=0 
MetrhthsWrongQ9C=0 
MetrhthsWrongQ9D=0 
 
 
'-- 10th question ----- 
 
MetrhthsWrongQ10=0 
 
MetrhthsWrongQ10A=0 
MetrhthsWrongQ10B=0 
MetrhthsWrongQ10C=0 
 
 
 
 
End Sub 
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Sub MhdenMetrhthsRight 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys metrhtesRight 
'-- pou deixnei an brhke thn svsth apanthshs o mathhths 
'-- se kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
'-- 6th question 
 
MetrhthsRightQ6=0 
 
 
'-- 7th question 
 
MetrhthsRightQ7=0 
 
 
'-- 8th question 
 
MetrhthsRightQ8=0 
 
 
'-- 9th question 
 
MetrhthsRightQ9=0 
 
 
'-- 10th question 
 
MetrhthsRightQ10=0 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub MhdenHelpScore 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys HelpScore 
'-- pou meivnoun thn bathmologia toy xrhsth an akousei thn bohtheia 
'-- se kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
'-- 6th question 
 
HelpScoreQ6=0 
 
 
'-- 7th question 
 
HelpScoreQ7=0 
 
 
'-- 8th question 
 
HelpScoreQ8=0 
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'-- 9th question 
 
HelpScoreQ9=0 
 
 
'-- 10th question 
 
HelpScoreQ10=0 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
Sub MhdenMetrhthsHelp 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys MetrhtesHelp 
'-- pou deixnoun an o xrhsths exei akousei thn bohtheia 
'-- se kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
'-- 6th question 
 
MetrhthsHelpQ6=0 
 
 
'-- 7th question 
 
MetrhthsHelpQ7=0 
 
 
'-- 8th question 
 
MetrhthsHelpQ8=0 
 
 
'-- 9th question 
 
MetrhthsHelpQ9=0 
 
 
'-- 10th question 
 
MetrhthsHelpQ10=0 
 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
Sub MhdenMetrhthsScore 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine mhdenizei olous toys metrhtesScore 
'-- pou metroun thn baumologia tou xrhsth  
'-- gia kathe ervthsh  
'------------------------------------------------------- 
 
'-- 6th question ------ 
 
MetrhthsScoreQ6=0 
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'-- 7th question ------ 
 
MetrhthsScoreQ7=0 
 
 
'-- 8th question ------ 
 
MetrhthsScoreQ8=0 
 
 
'-- 9th question ------ 
 
MetrhthsScoreQ9=0 
 
 
'-- 10th question ------ 
 
MetrhthsScoreQ10=0 
 
 
'---total score-- 
 
MetrhthsScoreT = 0 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub ClearScores 
'------------------------------------------------------ 
'-- This subroutine clears all of the scores 
'------------------------------------------------------- 
 
 
 
'-- 6th question ------ 
 
document.Question6.scoreQ6.value=0 
 
 
'-- 7th question ------ 
 
document.Question7.scoreQ7.value=0 
 
 
'-- 8th question ------ 
 
document.Question8.scoreQ8.value=0 
 
 
'-- 9th question ------ 
 
document.Question9.scoreQ9.value=0 
 
 
'-- 10th question ------ 
 
document.Question10.scoreQ10.value=0 
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'-----toatal score-------- 
 
document.Score.TScore.value ="  "  
 
 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
'----------- Question 6 ---------------------------------------------
------------------------ 
 
 
 
'----- help Q6------ 
 
sub doHelpQ6 
 
 Merlin.stop 
 Merlin.Get "Animation","DoMagic2,Confused,Read,Blink" 
 Merlin.MoveTo 700,150 
 
 if Not (Merlin.Visible) Then 
  Merlin.Show 
 end if 
 
 
  
 '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh  
  
 if MetrhthsRightQ6=0 then 
  
  Merlin.Play "DoMagic2" 
  Merlin.Speak "E-commerce represents any kind of commercial 
dealing,"  
  Merlin.Speak "in which members work with electronic, not 
physical dealings or direct physical contact." 
   
   
  HelpScoreQ6=-0.5 
  
  MetrhthsHelpQ6=1 
   
 end if 
  
  
  '----- brhke thn svsth apanthsh kai exei akoysei kai thn 
bohtheia 
   
 if MetrhthsRightQ6=1 and MetrhthsHelpQ6=1 then 
  
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "Let me remember..." 
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You had already chosen the correct answer and 
heard my help, too. | You have already answered correctly and heard 
my help,too." 
   
  Merlin.Play "Blink" 
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  Merlin.Speak "Do you want me to say my help hint again? | I 
think you want me to read my help hint again." 
 
  Merlin.Play "Read" 
  Merlin.Speak "E-commerce represents any kind of commercial 
dealing,"  
  Merlin.Speak "in which members work with electronic, not 
physical dealings or direct physical contact." 
   
 
  HelpScoreQ6=-0.5 
  
  MetrhthsHelpQ6=1 
   
 end if 
 
  
  
 '---an exei brei o mathhths thn svsth apanthsh kai meta thelei na 
akousei thn bohtheia 
  
 if MetrhthsRightQ6=1 and MetrhthsHelpQ6=0 then 
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me?" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer. | 
You have already answered correctly." 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "Let me think..."  
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You probable want to hear my help hint. | I 
think you want me to read my help hint." 
 
  Merlin.Play "Read" 
  Merlin.Speak "E-commerce represents any kind of commercial 
dealing,"  
  Merlin.Speak "in which members work with electronic, not 
physical dealings or direct physical contact." 
   
  
  HelpScoreQ6=0 
 
 end if 
    
 'Merlin.hide 
   
End Sub 
 
 
 
 
 
 
'------- lathos apanthsh A gia Q6---- 
 
sub quest6A 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,150 
  Merlin.show 
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  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ6=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ6 = 0 and MetrhthsWrongQ6A=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! You are not careful enough! | No! You 
are not right." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Electronic sales is only a particular 
case of E-Commerce, not E-Commerce itself." 
     
    
    if MetrhthsHelpQ6=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed.You can have an 
other try. | You should try again. Go on." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 6' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 6' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ6 = 1 and MetrhthsWrongQ6A=1 then 
   
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "Are you teasing me?" 
     
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "But, let me think..." 
     
    Merlin.Play "Blink"     
    Merlin.Speak "You have probable clicked A again to hear 
my explanations again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Process" 
    Merlin.Speak "Electronic sales is only a particular 
case of E-Commerce, not E-Commerce itself." 
     
      
   end if 
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   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ6 = 1 and MetrhthsWrongQ6A=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Sorry, your answer is wrong again. | 
Sorry, you are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Electronic sales is only a particular 
case of E-Commerce, not E-Commerce itself." 
     
    Merlin.Play "Suggest" 
    Merlin.Speak "E-commerce may have dealings without 
'buying and sell'," 
    Merlin.Speak "for example, providing information 
without payment." 
    
    
    if MetrhthsHelpQ6=1 then 
 
     Merlin.Play "GetAttention" 
     Merlin.Speak "Be carful with your next try! | Mind 
your eye, in your next try!" 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 6' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 6' button to get some 
help, or | Click the 'Help 6' button and I will give you a hint, or" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can choose an other answer. | you 
can have an other try." 
      
    end if 
    
   end if 
   
     
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ6 = 2 and MetrhthsWrongQ6A=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked A again to hear 
my suggestions again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Process" 
    Merlin.Speak "Electronic sales is only a particular 
case of E-Commerce, not E-Commerce itself." 
    Merlin.Speak "E-commerce may have dealings without 
'buying and sell'," 
    Merlin.Speak "for example, providing information 
without payment." 
    
    
   end if 
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   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ6 = 2 and MetrhthsWrongQ6A=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! Wrong answer again. | Oh! No! Why 
dont you mind your eye? You are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Electronic sales is only a particular 
case of E-Commerce, not E-Commerce itself." 
     
           
    if MetrhthsHelpQ6=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "C is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: C, you haven't choose!" 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "C is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: C, you haven't choose!" 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 6' button 
as well. | You may also click the 'Help 6' button." 
      
    end if     
  
   end if 
 
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ6 = 3 and MetrhthsWrongQ6A=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked A again to hear 
what I have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Electronic sales is only a particular 
case of E-Commerce, not E-Commerce itself." 
     
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "As you have known by now, C is the 
correct answer. | There is only the correct answer: C, you haven't 
choose!" 
    
   end if 
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   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh A  
      
   MetrhthsWrongQ6A=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ6=MetrhthsWrongQ6A + MetrhthsWrongQ6B + 
MetrhthsWrongQ6D   
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question6.scoreQ6.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me?" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Why did you choose A?"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Do you want to hear my hints for that answer?"  
   
  Merlin.Speak "Wait a moment." 
     
  Merlin.Play "Read"   
  Merlin.Speak "Electronic sales is only a particular case of E-
Commerce, not E-Commerce itself." 
  Merlin.Speak "E-commerce may have dealings without 'buying and 
sell'," 
  Merlin.Speak "for example, providing information without 
payment." 
    
 end if 
  
    
 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
 
 
 
 
 
'------- lathos apanthsh B gia Q6---- 
 
sub quest6B 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,150 
  Merlin.show 
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  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ6=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ6 = 0 and MetrhthsWrongQ6B=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! This is not right! | No! You are not 
right." 
    
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "Just the opposite!" 
     
    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce allows companies to choose 
better suppliers without conscerning about their geographic 
position." 
     
    
    if MetrhthsHelpQ6=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed.You can have an 
other try. | You should try again. Go on." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 6' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 6' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ6 = 1 and MetrhthsWrongQ6B=1 then 
   
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "Are you teasing me?" 
     
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "But, let me think..." 
     
    Merlin.Play "Blink"     
    Merlin.Speak "You have probable clicked B again to hear 
my explanations again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "Just the opposite!" 
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    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce allows companies to choose 
better suppliers without conscerning about their geographic 
position." 
     
    
      
   end if 
 
   
   
     
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ6 = 1 and MetrhthsWrongQ6B=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Sorry, your answer is wrong again. | 
Sorry, you are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "Just the opposite!" 
     
    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce allows companies to choose 
better suppliers without conscerning about their geographic 
position." 
    Merlin.Speak "It also reduces costs." 
    
    
    if MetrhthsHelpQ6=1 then 
 
     Merlin.Play "GetAttention" 
     Merlin.Speak "Be carful with your next try! | Mind 
your eye, in your next try!" 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 6' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 6' button to get some 
help, or | Click the 'Help 6' button and I will give you a hint, or" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can choose an other answer. | you 
can have an other try." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ6 = 2 and MetrhthsWrongQ6B=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked B again to hear 
my suggestions again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
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    Merlin.Play "Process" 
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "Just the opposite!" 
     
    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce allows companies to choose 
better suppliers without conscerning about their geographic 
position." 
    Merlin.Speak "It also reduces costs." 
    
    
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ6 = 2 and MetrhthsWrongQ6B=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! Wrong answer again. | Oh! No! Why 
dont you mind your eye? You are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "Just the opposite!" 
     
    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce allows companies to choose 
better suppliers without conscerning about their geographic 
position." 
        
           
    if MetrhthsHelpQ6=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "C is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: C, you haven't choose!" 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "C is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: C, you haven't choose!" 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 6' button 
as well. | You may also click the 'Help 6' button." 
      
    end if     
  
   end if 
 
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ6 = 3 and MetrhthsWrongQ6B=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked B again to hear 
what I have said again." 
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    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Read" 
    Merlin.Speak "Just the opposite!"      
    Merlin.Speak "E-Commerce allows companies to choose 
better suppliers without conscerning about their geographic 
position." 
       
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "As you have known by now, C is the 
correct answer. | There is only the correct answer: C, you haven't 
choose!" 
    
   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh B  
      
   MetrhthsWrongQ6B=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ6=MetrhthsWrongQ6A + MetrhthsWrongQ6B + 
MetrhthsWrongQ6D   
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question6.scoreQ6.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me?" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Why did you choose B?"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Do you want to hear my hints for that answer?"  
   
  Merlin.Speak "Wait a moment." 
     
  Merlin.Play "Read"   
  Merlin.Speak "Just the opposite!" 
  Merlin.Speak "E-Commerce allows companies to choose better 
suppliers without conscerning about their geographic position." 
  Merlin.Speak "It also reduces costs." 
      
 end if 
  
    
 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
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'--- svsth apanthsh C gia Q6----- 
 
 sub quest6C 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Congratulate,Acknowledge,Pleased, 
Explain,Blink,Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,150 
  Merlin.show 
   
   
   '--breike thn svsth me thn 4 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ6 = 3 then 
   
   Merlin.Play "Acknowledge" 
   Merlin.Speak "Yes, you found the correct answer, at last.| 
Yes, this is the correct answer. The last one you haven't choosed." 
    
   if MetrhthsHelpQ6=1 then 
    
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Although you have heard my help hint, you 
couldn't manage to found it earlier."  
     
   end if 
    
   Merlin.Play "Explain" 
   Merlin.Speak "There is no delivery chain for products that 
can be delivered electronically, like computer's software." 
    
   MetrhthsScoreQ6=0  
   
  end if  
   
   
   '--breike thn svsth me thn 3 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ6 = 2  then 
   
   Merlin.Play "Pleased" 
   Merlin.Speak "Ok. Third time is right.| Ok, you found the 
correct answer in your third try." 
    
   if MetrhthsHelpQ6=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "But you have heard my help hint, as 
well." 
     
   end if  
     
   Merlin.Play "Explain" 
   Merlin.Speak "There is no delivery chain for products that 
can be delivered electronically, like computer's software." 
    
   MetrhthsScoreQ6=1 + HelpScoreQ6 
 
  end if 
   
   
   
   '--breike thn svsth me thn 2 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ6 = 1 then 
   
   Merlin.Play "Pleased" 
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   Merlin.Speak "Good! You found the correct answer in the 
second try.| Good! your second try is correct." 
    
   if MetrhthsHelpQ6=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "With my help, of course." 
     
   end if  
 
    
   Merlin.Play "Explain" 
   Merlin.Speak "There is no delivery chain for products that 
can be delivered electronically, like computer's software." 
    
   MetrhthsScoreQ6=2+ HelpScoreQ6 
 
  end if 
   
   
   
   
   '--breike thn svsth me thn 1 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ6 = 0 then  
    
   Merlin.Play "Congratulate_2" 
   Merlin.Speak "Congratulation! You are right in your first 
try! | Bravo! Correct! E-commerce provides this benefit!"   
    
   if MetrhthsHelpQ6=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "You have also used my little help." 
     
   else 
    
    Merlin.Play "Pleased" 
    Merlin.Speak "You didn't even use my help!" 
 
     
   end if  
 
    
   MetrhthsScoreQ6=3 + HelpScoreQ6 
 
  end if 
   
   
  '-- brhke o mathhths thn svsth apanthsh 
  MetrhthsRightQ6=1  
     
  document.Question6.scoreQ6.value = MetrhthsScoreQ6  
   
   
  'Merlin.Hide 
   
   
end sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 349



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

'------- lathos apanthsh D gia Q6---- 
 
sub quest6D 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,150 
  Merlin.show 
   
   
   
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ6=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ6 = 0 and MetrhthsWrongQ6D=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! This is not right! | No! You are not 
right." 
        
    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce offers cheap customized 
products, in massive market prices." 
     
    
    if MetrhthsHelpQ6=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed.You can have an 
other try. | You should try again. Go on." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 6' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 6' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ6 = 1 and MetrhthsWrongQ6D=1 then 
   
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "Are you teasing me?" 
     
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "But, let me think..." 
     
    Merlin.Play "Blink"     
    Merlin.Speak "You have probable clicked D again to hear 
my explanations again." 
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    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce offers cheap customized 
products, in massive market prices." 
     
      
   end if 
 
   
   
     
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ6 = 1 and MetrhthsWrongQ6D=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Sorry, your answer is wrong again. | 
Sorry, you are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce offers cheap customized 
products, in massive market prices." 
    Merlin.Speak "It reduces costs in many fields." 
    
    
    if MetrhthsHelpQ6=1 then 
 
     Merlin.Play "GetAttention" 
     Merlin.Speak "Be carful with your next try! | Mind 
your eye, in your next try!" 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 6' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 6' button to get some 
help, or | Click the 'Help 6' button and I will give you a hint, or" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can choose an other answer. | you 
can have an other try." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ6 = 2 and MetrhthsWrongQ6D=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked D again to hear 
my suggestions again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
          
    Merlin.Play "Read"    
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    Merlin.Speak "E-Commerce offers cheap customized 
products, in massive market prices." 
    Merlin.Speak "It reduces costs in many fields." 
    
    
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ6 = 2 and MetrhthsWrongQ6D=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! Wrong answer again. | Oh! No! Why 
dont you mind your eye? You are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce offers cheap customized 
products, in massive market prices." 
     
           
    if MetrhthsHelpQ6=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "C is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: C, you haven't choose!" 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "C is left, the correct answer. | There 
is only the correct answer: C, you haven't choose!" 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 6' button 
as well. | You may also click the 'Help 6' button." 
      
    end if     
  
   end if 
 
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ6 = 3 and MetrhthsWrongQ6D=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked D again to hear 
what I have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "Read" 
    Merlin.Play "Explain"    
    Merlin.Speak "E-Commerce offers cheap customized 
products, in massive market prices." 
        
    Merlin.Play "GestureRight" 
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    Merlin.Speak "As you have known by now, C is the 
correct answer. | There is only the correct answer: C, you haven't 
choose!" 
    
   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh D  
      
   MetrhthsWrongQ6D=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ6=MetrhthsWrongQ6A + MetrhthsWrongQ6B + 
MetrhthsWrongQ6D   
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question6.scoreQ6.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me?" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Why did you choose D?"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Do you want to hear my hints for that answer?"  
   
  Merlin.Speak "Wait a moment." 
     
  Merlin.Play "Read"   
  Merlin.Speak "E-Commerce offers cheap customized products, in 
massive market prices." 
  Merlin.Speak "It reduces costs in many fields." 
    
      
 end if 
  
    
 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
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'----------- Question 7---------------------------------------------- 
 
 
 
'----- help Q7------ 
 
sub doHelpQ7 
 
 Merlin.stop 
 Merlin.Get "Animation","GetAttention,Confused,Read,Blink" 
 Merlin.MoveTo 700,300 
 
 if Not (Merlin.Visible) Then 
  Merlin.Show 
 end if 
 
 
  
 '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh  
  
 if MetrhthsRightQ7=0 then 
  
  Merlin.Play "GetAttention" 
  Merlin.Speak "Be careful! You should find the wrong sentence."  
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Electronic marketing should follow basically the 
rules that conventional marketing follows." 
   
  HelpScoreQ7=-0.5 
  
  MetrhthsHelpQ7=1 
   
 end if 
  
  
  '----- brhke thn svsth apanthsh kai exei akoysei kai thn 
bohtheia 
   
 if MetrhthsRightQ7=1 and MetrhthsHelpQ7=1 then 
  
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "Let me remember..." 
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You had already chosen the correct answer and 
heard my help, too. | You have already answered correctly and heard 
my help,too." 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "Do you want me to say my help hint again? | I 
think you want me to read my help hint again." 
 
  Merlin.Play "Read" 
  Merlin.Speak "Electronic marketing should follow basically the 
rules that conventional marketing follows." 
   
 
  HelpScoreQ7=-0.5 
  
  MetrhthsHelpQ7=1 
   
 end if 
 
  
  
 '---an exei brei o mathhths thn svsth apanthsh kai meta thelei na 
akousei thn bohtheia 
  
 if MetrhthsRightQ7=1 and MetrhthsHelpQ7=0 then 
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  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me?" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer. | 
You have already answered correctly." 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "Let me think..."  
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "You probable want to hear my help hint. | I 
think you want me to read my help hint." 
 
  Merlin.Play "Read" 
  Merlin.Speak "Electronic marketing should follow basically the 
rules that conventional marketing follows." 
  
  HelpScoreQ7=0 
 
 end if 
    
 'Merlin.hide 
   
End Sub 
 
 
 
'------- lathos apanthsh A for Q7---- 
 
sub quest7A 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,300 
  Merlin.show 
   
   
   
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ7=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ7 = 0 and MetrhthsWrongQ7A=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! This is not the correct answer. | No! 
You are not right." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "E-Commerce has no geographical 
boundaries." 
     
    
    if MetrhthsHelpQ7=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "You can have an other try. Go on. | 
You should try again. Go on." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
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     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 7' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 7' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ7 = 1 and MetrhthsWrongQ7A=1 then 
   
    Merlin.Play "Alert" 
    Merlin.Speak "You have clicked A again!" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "I have already told you this is a right 
sentence." 
    Merlin.Speak "E-Commerce has no geographical 
boundaries." 
     
   end if 
 
   
   
     
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ7 = 1 and MetrhthsWrongQ7A=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "What a pity! Your answer is wrong again. 
| What a pity! You are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "E-Commerce has no geographical 
boundaries." 
     
    Merlin.Play "GetAttention" 
    Merlin.Speak "But you are suposed to find the wrong 
one." 
 
    
    if MetrhthsHelpQ7=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed, you can try 
again. Remember, choose the wrong one.| Go on, you can have an other 
try. Remember, choose the wrong one." 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 7' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 7' button to get some 
help, or | Click the 'Help 7' button and I will give you a hint, or" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
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     Merlin.Speak "you can choose an other answer. 
Remember, the wrong one.| you can have an other try. Remember, choose 
the wrong one." 
      
    end if 
    
   end if 
   
   
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ7 = 2 and MetrhthsWrongQ7A=1 then 
   
    Merlin.Play "Alert" 
    Merlin.Speak "You have clicked A again!" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "I have already told you this sentence is 
right ." 
    Merlin.Speak "E-Commerce has no geographical 
boundaries." 
    Merlin.Speak "But, you are suposed to find the wrong 
one." 
     
    
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ7 = 2 and MetrhthsWrongQ7A=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! Wrong answer again. | Oh! No! You 
are not right again." 
    
    
    if MetrhthsHelpQ7=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "D the only one left is the correct 
answer, meaning the incorrect sentence. | There is only the correct 
answer: D, you haven't choose! The incorrect sentence!" 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "D the only one left is the correct 
answer, meaning the incorrect sentence. | There is only the correct 
answer: D, you haven't choose! The incorrect sentence!" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 7' button 
as well. | You may also click the 'Help 7' button." 
      
    end if     
  
   end if 
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   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ7 = 3 and MetrhthsWrongQ7A=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked A again to hear 
what I have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
    
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "As you have known by now, D is the 
incorrect sentence meaning correct answer. | There is only the 
correct answer: D, you haven't choose! The incorrect sentence!" 
    
   end if 
 
            
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh A  
      
   MetrhthsWrongQ7A=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ7=MetrhthsWrongQ7A + MetrhthsWrongQ7C + 
MetrhthsWrongQ7D  
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question7.scoreQ7.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Decline" 
  Merlin.Speak "There is no need to choose a wrong one!"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me or do you want to hear my 
hints for that answer?"  
   
  Merlin.Play "Process" 
  Merlin.Speak "So, my hints are:" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "This sentence is right." 
  Merlin.Speak "E-Commerce has no geographical boundaries." 
  Merlin.Speak "But, you are suposed to find the wrong one." 
   
 end if 
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 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
 
 
 
 
 
 
'--- svsth apanthsh B for Q7----- 
 sub quest7B 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Congratulate,Acknowledge,Pleased, 
Explain,Blink,Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,300 
  Merlin.show 
   
   
   '--breike thn svsth me thn 4 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ7 = 3 then 
   
   Merlin.Play "Acknowledge" 
   Merlin.Speak "Yes, you found the correct answer, meaning 
the wrong sentence, at last.| Yes, this is the correct answer, the 
wrong sentence, of course. The last one you haven't choosed." 
    
   if MetrhthsHelpQ7=1 then 
    
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "Although you have heard my help hint, you 
couldn't manage to found it earlier."  
     
   end if 
    
   Merlin.Play "Explain" 
   Merlin.Speak "This is a kind of a primary market research." 
   Merlin.Play "Blink" 
   Merlin.Speak "Secondary market research is information that 
has already been gathered by someone else."  
    
   MetrhthsScoreQ7=0  
   
  end if  
   
   
   '--breike thn svsth me thn 3 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ7 = 2  then 
   
   Merlin.Play "Pleased" 
   Merlin.Speak "Ok. Third time is right.| Ok, you found the 
correct answer in your third try." 
    
   if MetrhthsHelpQ7=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "But you have heard my help hint, as 
well." 
     
   end if  
     
   Merlin.Play "Explain" 
   Merlin.Speak "This is a kind of a primary market research." 
   Merlin.Play "Blink" 
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   Merlin.Speak "Secondary market research is information that 
has already been gathered by someone else."  
    
 
   MetrhthsScoreQ7=1 + HelpScoreQ7 
 
  end if 
   
   
   
   '--breike thn svsth me thn 2 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ7 = 1 then 
   
   Merlin.Play "Pleased" 
   Merlin.Speak "Good! You found the correct answer in the 
second try.| Good! your second try is correct." 
    
   if MetrhthsHelpQ7=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "With my help, of course." 
     
   end if  
 
    
   Merlin.Play "Explain" 
   Merlin.Speak "This is a kind of a primary market research." 
   Merlin.Play "Blink" 
   Merlin.Speak "Secondary market research is information that 
has already been gathered by someone else."  
    
   MetrhthsScoreQ7=2+ HelpScoreQ7 
 
  end if 
   
   
   
   
   '--breike thn svsth me thn 1 fora 
   
  if  MetrhthsWrongQ7 = 0 then  
    
   Merlin.Play "Congratulate_2" 
   Merlin.Speak "Congratulation! You are right in your first 
try! | Bravo! Correct! First try is right!"   
    
   if MetrhthsHelpQ7=1 then 
    
    Merlin.Play "Acknowledge" 
    Merlin.Speak "With my little help, of course." 
     
   else 
    
    Merlin.Play "Pleased" 
    Merlin.Speak "You didn't even use my help!" 
 
     
   end if  
 
    
   MetrhthsScoreQ7=3 + HelpScoreQ7 
 
  end if 
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  '-- brhke o mathhths thn svsth apanthsh 
  MetrhthsRightQ7=1  
     
  document.Question7.scoreQ7.value = MetrhthsScoreQ7  
   
   
  'Merlin.Hide 
   
   
end sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'------- lathos apanthsh C for Q7---- 
 
sub quest7C 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,300 
  Merlin.show 
   
     
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ7=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ7 = 0 and MetrhthsWrongQ7C=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! This is not the correct answer. | No! 
You are not right." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "One of the six steps to success in 
electroning market is delivering products on time." 
     
    
    if MetrhthsHelpQ7=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "You can have an other try. Go on. | 
You should try again. Go on." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 7' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 7' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
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   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ7 = 1 and MetrhthsWrongQ7C=1 then 
   
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "You have clicked C again!" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "I have already told you this is a right 
sentence." 
    Merlin.Speak "One of the six steps to success in 
electroning market is delivering products on time." 
     
   end if 
 
   
   
     
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ7 = 1 and MetrhthsWrongQ7C=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "What a pity! Your answer is wrong again. 
| What a pity! You are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "One of the six steps to success in 
electroning market is delivering products on time." 
     
    Merlin.Play "GetAttention" 
    Merlin.Speak "But you are suposed to find the wrong 
one." 
 
    
    if MetrhthsHelpQ7=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed, you can try 
again. Remember, choose the wrong one.| Go on, you can have an other 
try. Remember, choose the wrong one." 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 7' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 7' button to get some 
help, or | Click the 'Help 7' button and I will give you a hint, or" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can choose an other answer. 
Remember, the wrong one.| you can have an other try. Remember, choose 
the wrong one." 
      
    end if 
    
   end if 
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   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ7 = 2 and MetrhthsWrongQ7C=1 then 
   
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "You have clicked C again!" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "I have already told you this sentence is 
right ." 
    Merlin.Speak "One of the six steps to success in 
electroning market is delivering products on time." 
    Merlin.Speak "But, you are suposed to find the wrong 
one." 
     
    
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ7 = 2 and MetrhthsWrongQ7C=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! Wrong answer again. | Oh! No! You 
are not right again." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "One of the six steps to success in 
electroning market is delivering products on time." 
     
   
    if MetrhthsHelpQ7=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B the only one left is the correct 
answer, meaning the incorrect sentence. | There is only the correct 
answer: B, you haven't choose! The incorrect sentence!" 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B the only one left is the correct 
answer, meaning the incorrect sentence. | There is only the correct 
answer: B, you haven't choose! The incorrect sentence!" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 7' button 
as well. | You may also click the 'Help 7' button." 
      
    end if     
  
   end if 
 
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ7 = 3 and MetrhthsWrongQ7C=1 then 
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    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked C again to hear 
what I have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
     
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "One of the six steps to success in 
electroning market is delivering products on time." 
     
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "As you have known by now, B is the 
incorrect sentence meaning correct answer. | There is only the 
correct answer: B, you haven't choose! The incorrect sentence!" 
    
   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh C  
      
   MetrhthsWrongQ7C=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ7=MetrhthsWrongQ7A + MetrhthsWrongQ7C + 
MetrhthsWrongQ7D  
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question7.scoreQ7.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Decline" 
  Merlin.Speak "There is no need to choose a wrong one!"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me or do you want to hear my 
hints for that answer?"  
   
  Merlin.Play "Process" 
  Merlin.Speak "So, my hints are:" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "This sentence is right." 
  Merlin.Speak "One of the six steps to success in electroning 
market is delivering products on time." 
  Merlin.Speak "But, you are suposed to find the wrong one." 
   
 end if 
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 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'------- lathos apanthsh D for Q7---- 
 
sub quest7D 
   
  Merlin.stop 
  Merlin.Get "Animation", "Sad" 
  Merlin.MoveTo 700,300 
  Merlin.show 
   
   
   
  '--- an den exei brei o mathhths thn svsth apanthsh 
   
  if MetrhthsRightQ7=0 then 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou 1 fora kanei lathos o mathhths     
     
   if  MetrhthsWrongQ7 = 0 and MetrhthsWrongQ7D=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "No! This is not the correct answer. | No! 
You are not right." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "Electronic catalogue has many more 
advantages than conventional catalogue, that lead to better services 
for customers." 
     
    
    if MetrhthsHelpQ7=1 then 
    
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "You can have an other try. Go on. | 
You should try again. Go on." 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "You can hear a hint from me, by 
clicking the 'Help 7' button, or | I will give you some help, if you 
click the 'Help 7' button, or" 
      
      Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can go on choosing an other 
answer. | you can take your chances and choose an other answer." 
      
    end if 
    
   end if 
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   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 1 fora lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ7 = 1 and MetrhthsWrongQ7D=1 then 
   
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "You have clicked D again!" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "I have already told you this is a right 
sentence." 
    Merlin.Speak "Electronic catalogue has many more 
advantages than conventional catalogue, that lead to better services 
for customers." 
     
   end if 
 
   
   
     
   '-----sthn periptvsh pou kanei 2 fora lathos o mathhths 
   
   if  MetrhthsWrongQ7 = 1 and MetrhthsWrongQ7D=0 then 
   
    Merlin.Play "Sad" 
    Merlin.Speak "What a pity! Your answer is wrong again. 
| What a pity! You are wrong again." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "Electronic catalogue has many more 
advantages than conventional catalogue, that lead to better services 
for customers." 
     
    Merlin.Play "GetAttention" 
    Merlin.Speak "But you are suposed to find the wrong 
one." 
 
    
    if MetrhthsHelpQ7=1 then 
 
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "Don't get disappointed, you can try 
again. Remember, choose the wrong one.| Go on, you can have an other 
try. Remember, choose the wrong one." 
     
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "Why dont you click the 'Help 7' 
button, to get some help? Or | Click the 'Help 7' button to get some 
help, or | Click the 'Help 7' button and I will give you a hint, or" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Speak "you can choose an other answer. 
Remember, the wrong one.| you can have an other try. Remember, choose 
the wrong one." 
      
    end if 
    
   end if 
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   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 2 fores lathos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
   
   if MetrhthsWrongQ7 = 2 and MetrhthsWrongQ7D=1 then 
   
    Merlin.Play "Uncertain" 
    Merlin.Speak "You have clicked D again!" 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "I have already told you this sentence is 
right ." 
    Merlin.Speak "Electronic catalogue has many more 
advantages than conventional catalogue, that lead to better services 
for customers." 
    Merlin.Speak "But, you are suposed to find the wrong 
one." 
     
    
   end if 
 
 
 
   
   '-----sthn periptvsh pou kanei 3 fora lathos o mathhths  
   
   
   if  MetrhthsWrongQ7 = 2 and MetrhthsWrongQ7D=0 then 
   
    Merlin.Play "Decline" 
    Merlin.Speak "Oh! No! Wrong answer again. | Oh! No! You 
are not right again." 
    
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "Electronic catalogue has many more 
advantages than conventional catalogue, that lead to better services 
for customers." 
     
    
    if MetrhthsHelpQ7=1 then 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B the only one left is the correct 
answer, meaning the incorrect sentence. | There is only the correct 
answer: B, you haven't choose! The incorrect sentence!" 
      
    else 
     
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "B the only one left is the correct 
answer, meaning the incorrect sentence. | There is only the correct 
answer: B, you haven't choose! The incorrect sentence!" 
      
     Merlin.Play "Blink" 
     Merlin.Play "GestureRight" 
     Merlin.Speak "But, you can click the 'Help 7' button 
as well. | You may also click the 'Help 7' button." 
      
    end if     
  
   end if 
 
   
   
   '----- sthn periptvsh poy exei kanei 3 fores lauos o 
mathhths kai ksana ephlegei thn  
   '-----idia lanthasmenh apanthsh 
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   if MetrhthsWrongQ7 = 3 and MetrhthsWrongQ7D=1 then 
   
    Merlin.Play "Think" 
    Merlin.Speak "Let me think..." 
    Merlin.Speak "You have probable clicked D again to hear 
what I have said again." 
    
    Merlin.Play "Blink" 
    Merlin.Speak "Here you are." 
     
    Merlin.Play "Explain" 
    Merlin.Speak "Of course this sentence is right." 
    Merlin.Speak "Electronic catalogue has many more 
advantages than conventional catalogue, that lead to better services 
for customers." 
     
   
    Merlin.Play "GestureRight" 
    Merlin.Speak "As you have known by now, D is the 
incorrect sentence meaning correct answer. | There is only the 
correct answer: D, you haven't choose! The incorrect sentence!" 
    
   end if 
 
        
      
     
   '--- exei kanei click sthn lanthasmenh apanthsh D  
      
   MetrhthsWrongQ7D=1   
    
    
   '---- ypologismos poses fores ekane lathos o mathhths 
   '---- xvris na metrietai poses fores ekane click sthn idia 
lanthasmenh apanthsh 
  
   MetrhthsWrongQ7=MetrhthsWrongQ7A + MetrhthsWrongQ7C + 
MetrhthsWrongQ7D  
    
    
   '---To score ths ervthshs paramenei mhden afoy den brike 
thn svsth apanthsh 
    
   document.Question7.scoreQ7.value =0 
    
    
    
    
  '--an exei hdh brei prohgoumenvs thn svsth apanthsh   
 else 
   
  Merlin.Play "Confused" 
  Merlin.Speak "You have already chosen the correct answer!" 
   
  Merlin.Play "Decline" 
  Merlin.Speak "There is no need to choose a wrong one!"  
   
  Merlin.Play "Uncertain" 
  Merlin.Speak "Are you teasing me or do you want to hear my 
hints for that answer?"  
   
  Merlin.Play "Process" 
  Merlin.Speak "So, my hints are:" 
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "This sentence is right." 
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  Merlin.Speak "Electronic catalogue has many more advantages 
than conventional catalogue, that lead to better services for 
customers." 
  Merlin.Speak "But, you are suposed to find the wrong one." 
   
 end if 
  
    
 'Merlin.Hide 
  
  
end sub 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘------------------------------------------------------------------- 
 ‘------------------------------------------------------------------- 
'----------- παρόμοιος είναι ο κώδικας για τις υπόλοιπες ερωτήσεις –
‘------------------------------------------------------------------- 
 ‘------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'--- Total Score----- 
 
sub TotalScore 
 
  
 Merlin.Stop 
 Merlin.Get "Animation", "Wave" 
 Merlin.MoveTo 750,580 
 Merlin.Show 
 
 Merlin.Play "Uncertain" 
 Merlin.Speak "Wait a moment, please."  
  
 Merlin.Play "Blink" 
 Merlin.Speak "I will check it, again."  
  
 Merlin.Play "Write" 
 Merlin.Speak "Yes, it's right." 
 
 MetrhthsScoreT = MetrhthsScoreT1 + MetrhthsScoreQ6 + 
MetrhthsScoreQ7 + MetrhthsScoreQ8 + MetrhthsScoreQ9 + 
MetrhthsScoreQ10  
  
 document.Score.TScore.value = MetrhthsScoreT & " out of 30"  
 
 document.Score.B1.value = MetrhthsScoreT1 
  
  
 document.Score.TScorePerc.value = round(((MetrhthsScoreT * 
100)/30),0)  & "%" 
  
 
  
 if MetrhthsScoreT >= 25  then  
  

 369



Agents και Τηλε-εκπαίδευση 
Άννα Μοσχά 

  Merlin.Play "Congratulate_2"   
  Merlin.Speak "Bravo! | Congratulations!" 
   
         
  Merlin.Play "GestureRight" 
  Merlin.Speak "Your grade is " +  document.Score.TScore.value  
+ "." 
  Merlin.Speak "Or " +  document.Score.TScorePerc.value + "." 
  
   
  Merlin.Play "Explain" 
  Merlin.Speak "It is excellent!"   
  Merlin.Speak "You were very well prepared, indeed!" 
 
 end if 
 
  
 if MetrhthsScoreT >= 20 and MetrhthsScoreT < 25 then  
  
  Merlin.Play "Pleased"   
  Merlin.Speak "Good! Very good!" 
   
  Merlin.Play "GestureRight" 
  Merlin.Speak "Your grade is " +  document.Score.TScore.value  
+ "."   
  Merlin.Speak "Or " +  document.Score.TScorePerc.value + "." 
  
 
  Merlin.Play "Explain" 
  Merlin.Speak "This was a good try!"   
  Merlin.Speak "It seems that you were well prepared." 
 
 end if 
  
   
 if MetrhthsScoreT >= 15 and MetrhthsScoreT < 20  then  
  
  Merlin.Play "Acknowledge" 
 
  Merlin.Speak "It's Ok!" 
   
  Merlin.Play "GestureRight" 
  Merlin.Speak "Your grade is " +  document.Score.TScore.value  
+ "." 
  Merlin.Speak "Or " +  document.Score.TScorePerc.value + "." 
  
   
  Merlin.Play "Explain" 
  Merlin.Speak "It is passive."   
   
 end if 
  
   
   
 if MetrhthsScoreT >= 10 and MetrhthsScoreT < 15  then  
  
  Merlin.Play "Sad" 
  Merlin.Speak "What a pity!" 
   
     
  Merlin.Play "GestureRight"   
  Merlin.Speak "Your grade is " +  document.Score.TScore.value  
+ "."   
  Merlin.Speak "Or " +  document.Score.TScorePerc.value  + "." 
 
 
  Merlin.Play "Explain" 
  Merlin.Speak "It is not passive."    
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  Merlin.Speak "You didn't do well!"  
 
   
 end if 
  
   
   
   
 if MetrhthsScoreT < 10  then  
  
  Merlin.Play "Sad" 
  Merlin.Speak "Unfortunately!" 
   
      
  Merlin.Play "GestureRight" 
  Merlin.Speak "Your grade is " +  document.Score.TScore.value + 
"." 
  Merlin.Speak "Or " +  document.Score.TScorePerc.value  + "." 
   
  Merlin.Play "Explain" 
  Merlin.Speak "This is definitely not good!"    
  Merlin.Speak "You should have tried harder!"  
 
   
 end if 
  
   
  Merlin.Play "Blink" 
  Merlin.Speak "It's time for me to go." 
   
  Merlin.Play "Wave" 
  Merlin.Speak "Goodbye!" 
   
  Merlin.hide 
   
 
   
end sub 
 
 
 
 
Sub ShowCookie 
 MsgBox Document.Cookie 
End Sub 
 
--> 
</SCRIPT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 
 
 
 
 
 
 
 
<form method="POST" name="Question6" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="0"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="left"><a name="Question6"></a>   <font color="#FFFFFF">6. 
  E-
Commerce&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type="button" value="Help 6" name="help6" onClick="doHelpQ6" 
style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; border-style: 
outset; border-color: #FFFF00"></p> 
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  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" value="A" 
name="radioquestion6" onClick="quest6A" ><span style="font-size: 
12.0pt; font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times 
New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; 
mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#FFFFFF">A.&nbsp;&nbsp; 
  means electronic sales.</font></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion6" value="B" 
onClick="quest6B" ><font color="#FFFFFF">B.&nbsp;&nbsp; 
  allows companies to choose suppliers based on their geographic 
position</font>.&nbsp;</span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion6" value="C" 
onClick="quest6C" ><span style="font-size:12.0pt;font-
family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><font color="#FFFFFF">C.&nbsp;&nbsp; 
</font></span><font color="#FFFFFF">eliminates delivery chain 
  for certain products.&nbsp;&nbsp;</font></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion6" value="D" 
onClick="quest6D" ><font color="#FFFFFF">D.&nbsp;&nbsp; offers 
expensive 
  customized products and cheap massive production's 
  
goods.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp; 
  <span style="color:yellow">Quest.6 
  Score <input type="button" value="0" name="ScoreQ6" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF"></span></span></p> 
</form> 
<form method="POST" name="Question7" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="1"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="left"><a name="Question7"></a><span style="font-
size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;<font color="#FFFFFF">7. The 
incorrect sentence 
is&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Help 7" name="help7" onClick="doHelpQ7" 
style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; border-style: 
outset; border-color: #FFFF00"></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" value="A" name="radioquestion7" 
onClick="quest7A" ><font color="#FFFFFF">A.&nbsp;&nbsp; A company 
  should first do a market research in Internet, and then decide for 
the 
  strategy it is going to follow.&nbsp;&nbsp;</font></span></p> 
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  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion7" value="B" 
onClick="quest7B" ><font color="#FFFFFF">B.&nbsp;&nbsp; Gathering 
  data from customers' visits on Web site is a kind of secondary 
market research.</font></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion7" value="C" 
onClick="quest7C" ><span style="font-size:12.0pt;font-
family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><font color="#FFFFFF">C.&nbsp;&nbsp; 
On time products delivery is 
  essential for a successful company's 
strategy.</font></span></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion7" value="D" 
onClick="quest7D" ><font color="#FFFFFF">D.&nbsp;&nbsp; An 
  advantage of an electronic catalogue&nbsp; is the fact that it 
makes better 
  services for customers.</font>&nbsp; <span 
style="color:yellow">Quest.7 
  Score <input type="button" value="0" name="ScoreQ7" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF"></span></span></p> 
</form> 
<form method="POST" name="Question8" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="2"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="left"><a name="Question8"></a><span style="font-
size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">  <font color="#FFFFFF">8. Supposing 
an electronic s</font></span><span style="font-size: 12.0pt; font-
family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; 
mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-
language: AR-SA"><font color="#FFFFFF">tore 
  sales a shampoo that eliminates 
  dandruff.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; <input 
type="button" value="Help 8" name="help8" onClick="doHelpQ8" 
style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; border-style: 
outset; border-color: #FFFF00"></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" value="A" name="radioquestion8" 
onClick="quest8A" ><font color="#FFFFFF">A.&nbsp;&nbsp; The basic 
  level is the shampoo.</font></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion8" value="B" 
onClick="quest8B" ><font color="#FFFFFF">B.&nbsp;&nbsp; The basic 
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  level is the lack of dandruff in customer's hair who have used this 
shampoo.</font></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion8" value="C" 
onClick="quest8C" ><span style="font-size:12.0pt;font-
family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><font color="#FFFFFF">C.&nbsp;&nbsp; 
</font></span><font color="#FFFFFF">The hoping product is the 
  conditioner that the store offers for free, every time a customer 
buys this 
  shampoo.&nbsp;</font></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion8" value="D" 
onClick="quest8D" ><font color="#FFFFFF">D.&nbsp;&nbsp; The hoping 
  product is this shampoo in a more elegant bottle. This is what 
customer wants 
  for that product in near future.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font> <span 
style="color:yellow">Quest.8 
  Score&nbsp; <input type="button" value="0" name="ScoreQ8" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF"></span></span></p> 
</form> 
<form method="POST" name="Question9" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="3"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="left"><a name="Question9"></a> <span style="font-size: 
12.0pt; font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times 
New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; 
mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#FFFFFF">9</font></span><font 
color="#FFFFFF"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times 
New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">. </span></font><span style="font-
size: 12.0pt; font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: 
Times New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-
US; mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#FFFFFF">If 
  a company wants a 
  domain name like 'www.company's name.com', it should contact 
with&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Help 9" name="help9" onClick="doHelpQ9" 
style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; border-style: 
outset; border-color: #FFFF00"></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" value="A" name="radioquestion9" 
onClick="quest9A" ><font color="#FFFFFF">A.&nbsp;&nbsp; 
  </font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New 
Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><font 
color="#FFFFFF">Internic</font></span><font 
color="#FFFFFF">.</font></span></p> 
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  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion9" value="B" 
onClick="quest9B" ><font color="#FFFFFF">B.&nbsp;&nbsp; National 
Telecommunications 
  and Postage Committee.</font></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion9" value="C" 
onClick="quest9C" ><span style="font-size:12.0pt;font-
family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><font color="#FFFFFF">C.&nbsp;&nbsp; 
</font></span><font color="#FFFFFF">Computer 
  Science Institute - Technology and Research Institute</font><span 
style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><font 
color="#FFFFFF">.</font></span></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion9" value="D" 
onClick="quest9D" ><font color="#FFFFFF">D.&nbsp;&nbsp; 
  an </font></span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Times 
New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-
language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-
SA"><font color="#FFFFFF">Internet Service 
  Provider</font></span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 
Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-
language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-
SA"><font 
color="#FFFFFF">.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
&nbsp;&nbsp; 
  <span style="color:yellow">Quest.9 
  Score <input type="button" value="0" name="ScoreQ9" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF"></span></span></p> 
</form> 
<form method="POST" name="Question10" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="4"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --> 
  <p align="left"><a name="Question10"></a>  <font 
color="#FFFFFF">10. An electronic 
  
store&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Help 10" name="help10" 
onClick="doHelpQ10" style="background-color: #FFFF00; color: #0000FF; 
border-style: outset; border-color: #FFFF00"></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="radio" value="A" 
name="radioquestion10" onClick="quest10A"><span style="font-size: 
12.0pt; font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times 
New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; 
mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#FFFFFF">A.&nbsp;&nbsp; 
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  should have very &quot;light&quot; Web pages for easy 
navigation</font>.</span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion10" value="B" 
onClick="quest10B" ><font color="#FFFFFF">B.&nbsp;&nbsp; shouldn't 
  change its Web pages for a long period of time to maintain its 
  &quot;personality&quot;.</font></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion10" value="C" 
onClick="quest10C" ><span style="font-size:12.0pt;font-
family:&quot;Times New Roman&quot;; 
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-
language:EN-GB;mso-fareast-language: 
EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><font color="#FFFFFF">C.&nbsp;&nbsp; 
</font></span><font color="#FFFFFF">should always have an 
  English version of its Web site, and never a Chinese 
version.</font></span></p> 
  <p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 12.0pt; 
font-family: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New 
Roman; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA"> 
  <input type="radio" name="radioquestion10" value="D" 
onClick="quest10D" ><font color="#FFFFFF">D.&nbsp;&nbsp; is better 
  to have independent local sites than only a central 
  
one.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbs
p;&nbsp; <span style="color:yellow">Quest.10 
  Score <input type="button" value="0" name="ScoreQ10" 
style="background-color: #FFFFFF; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF"></span></span></p> 
</form> 
<p>&nbsp;</p> 
<form method="POST" name="Score" action="--WEBBOT-SELF--"> 
  <!--webbot bot="SaveResults" startspan U-
File="_private/form_results.txt" 
  S-Format="TEXT/CSV" S-Label-Fields="TRUE" --><input TYPE="hidden" 
NAME="VTI-GROUP" VALUE="5"><!--webbot 
  bot="SaveResults" endspan --><p align="center"><input type="button" 
value="cookies" name="btncookies" onClick="ShowCookie" 
style="background-color: #000080; color: #000080; border-style: 
solid; border-color: #000080" >&nbsp;<input type="button" 
value="Button" name="B1" style="background-color: #000080; color: 
#000080; border-style: solid; border-color: #000080">&nbsp;<input 
type="button" value="Grade" name="LabelTSc" onClick="TotalScore" 
style="background-color: #990033; color: #FFFF00; font-size: 13pt; 
border-style: outset; border-color: #CC0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="   " name="TScore"  style="background-
color: #FFFFFF; font-size: 13pt; border-style: inset; border-color: 
#FFFFFF">&nbsp; 
  <font size="4" color="#FFFFFF">or</font><font size="4" 
color="#FF0000"> <input type="button" value="   " name="TScorePerc" 
style="background-color: #FFFFFF; font-size: 13pt; border-style: 
inset; border-color: #FFFFFF"></font></p> 
</form> 
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<font color="#FFFFFF">Go to Introduction</font> 
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</p> 
 
 
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<a href="ecommerceintro.htm"><img border="0" 
src="images/aristero%20velos.gif" width="97" height="58"></a></p> 
 
 
 
 
 
</body> 
 
</html> 
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