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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια πολλά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν υιοθετήσει Διαδικτυακές
Πλατφόρμες Μάθησης, όπως Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης( Learning Management
Systems) και άλλες Διαδικτυακές Εφαρμογές. Η δυνατότητα της λεπτομερούς
καταγραφής και αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data), καθιστά αυτά τα
Συστήματα

μια δεξαμενή «κρυμμένης» γνώσης η οποία μπορεί να αποκαλυφθεί με

διάφορους μηχανισμούς εξόρυξης (Εξόρυξη Γνώσης από Εκπαιδευτικά ΔεδομέναEducational Data Mining & Learning Analytics). Η ερμηνείας της γνώσης αυτής, δύναται
να συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων σε πολλά επίπεδα και κυρίως στη βελτίωση των
εκπαιδευτικών και μαθησιακών διαδικασιών που συνδέονται άμεσα με την Εκπαίδευση.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξόρυξη και αξιοποίηση των
δεδομένων και των πληροφοριών που προέρχονται από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα του
Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου-

ενός

εκπροσώπου

της

εξ

Αποστάσεως

Εκπαίδευσης- εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης σε
Εκπαιδευτικά Δεδομένα (EDM). Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μια μελέτη (Case Study)
Εξόρυξης Δεδομένων από την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Moodle του ΕΑΠ, στο πλαίσιο
της Θεματική Ενότητας ΠΛΗ37 «Πληροφορική και Εκπαίδευση» κατά τη διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού

έτους.

Πρόκειται

για

ένα

πρόβλημα

πρόβλεψης

μαθησιακών

αποτελεσμάτων (Predicting the Course Outcomes) με τη βοήθεια ενός προβλεπτικού
μοντέλου της επίδοσης τελικής εξέτασης στο πλαίσιο της ΘΕ ΠΛΗ37. Η εύρεση του
κατάλληλου προβλεπτικού μοντέλου (ή αλλιώς «Κατηγοριοποιητή» - classifier)
πραγματοποιήθηκε

με

τη

χρήση

κατάλληλης

προσέγγισης

της

μεθόδου

Κατηγοριοποίησης (Classification) και διεξήλθε με τη βοήθεια λογισμικών εφαρμογής
Αλγορίθμων Εξόρυξης Δεδομένων (Weka, R Programming).
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Οι ερευνητικές προεκτάσεις της παρούσας έρευνας, όπως προκύπτει και από σχετική
βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι η συνδρομή/συνεισφορά κατάλληλων προβλεπτικών
μεθόδων (στην τρέχουσα περίπτωση της Κατηγοριοποίησης (Classification) και
Παλινδρόμησης (Regression)) για την αντιμετώπιση φαινομένων μη-επιτυχούς επίδοσης
των φοιτητών σε μια ΘΕ καθώς και φαινομένων εγκατάλειψης (dropouts) μιας ΘΕ.
Επομένως, η αξιοποίηση έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών (όπως η πρόβλεψη
ακαδημαϊκής επιτυχίας-επίδοσης φοιτητή κ.ά) συντελεί καταλυτικά στη λήψη αποφάσεων
και κατ’ επέκταση στην πολύ-επίπεδη βελτίωση (εκπαιδευτικό, μαθησιακό, οργανωτικό,
διοικητικό) των Εκπαιδευτικών Δομών.
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Abstract
In recent years, many Educational Institutes have adopted Web Based Learning
Platforms, like Learning Management Systems(LMS) and other Web Applications. Their
abilities to register and store large amounts of data, make such systems invaluable
sources of “hidden” knowledge, which can be revealed using various data mining and
learning analytic techniques. The interpretation of this knowledge can potentially
contribute to decision making at various levels, but, more importantly, it can lead to the
enhancement of the educational and learning procedure.
The goal of the current thesis is the mining and utilization of data and information that
come from the Web-based Platform of the Hellenic Open University (HOU) – one of the
pioneering educational institutions in Online and Distance Learning–, by applying
suitable data mining techniques on educational data (EDM). In particular, we present a
Case Study of data mining on the Web-based Moodle Platform of HOU, concerning the
Specialization Series (SS) PLH37 “Informatics and Education”, during a single
academic year. We examine the problem of predicting course outcomes by using a
suitable predictive model for the outcome of the final exam in the SS PLH37. The
derivation of the most suitable predictive model (also known as classifier) was done by
applying several classification methods using built-in packages for Data Mining in Weka
and R.
The impact of the current research (which is derived in relation to the state-of-the-art
literature) is the use of predictive methods (and in particular regression models for
classification) for prevention of dropout phenomena and student failure in an SS. It is
worth noting that the utilization of recent and reliable information for predicting the
academic success or failure of a student can improve decision making and in return
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enhance Educational Structures on various levels (e.g. concerning education, learning,
management etc).
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια ένα πλήθος Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχει υιοθετήσει Διαδικτυακές
Πλατφόρμες Μάθησης, όπως Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management
Systems) και άλλες Διαδικτυακές Εφαρμογές. Η δυνατότητα της λεπτομερούς
καταγραφής και αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data), καθιστά αυτά τα
Συστήματα μια δεξαμενή «κρυμμένης» γνώσης η οποία μπορεί να αποκαλυφθεί με
διάφορους μηχανισμούς εξόρυξης (Εξόρυξη Γνώσης από Εκπαιδευτικά ΔεδομέναEducational Data Mining & Learning Analytics). Η ερμηνεία της γνώσης αυτής, δύναται
να συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων σε πολλά επίπεδα και κυρίως στη βελτίωση των
εκπαιδευτικών και μαθησιακών διαδικασιών που συνδέονται άμεσα με την Εκπαίδευση.
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξόρυξη και αξιοποίηση
των δεδομένων και των πληροφοριών που προέρχονται από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου- ενός εκπροσώπου της εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης- εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης σε
Εκπαιδευτικά Δεδομένα (EDM). Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μια μελέτη (Case Study)
Εξόρυξης Δεδομένων από την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Moodle του ΕΑΠ, στο πλαίσιο
της Θεματική Ενότητας ΠΛΗ37 «Πληροφορική και Εκπαίδευση» κατά τη διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού

έτους.

Πρόκειται

για

ένα

πρόβλημα

πρόβλεψης

μαθησιακών

αποτελεσμάτων (Predicting the Course Outcomes) όπου με τη βοήθεια ενός
προβλεπτικού μοντέλου υπολογίζεται η επίδοση των φοιτητών στην τελική εξέταση της
Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ37 (ΘΕ ΠΛΗ37). Η εύρεση του κατάλληλου προβλεπτικού
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μοντέλου (ή αλλιώς «Κατηγοριοποιητή» - classifier) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση
κατάλληλης προσέγγισης της μεθόδου Κατηγοριοποίησης (Classification) και διεξήλθε
με τη βοήθεια λογισμικών εφαρμογής Αλγορίθμων Εξόρυξης Δεδομένων (Weka, R
Programming).
Οι ερευνητικές προεκτάσεις της παρούσας έρευνας, όπως προκύπτει και από σχετική
βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι η συνδρομή/συνεισφορά κατάλληλων προβλεπτικών
μεθόδων (στην τρέχουσα περίπτωση της Κατηγοριοποίησης (Classification) και
Παλινδρόμησης (Regression) για την αντιμετώπιση φαινομένων μη-επιτυχούς επίδοσης
των φοιτητών σε μια ΘΕ καθώς και φαινομένων εγκατάλειψης (dropouts) μιας ΘΕ.
Επομένως, η αξιοποίηση έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών (όπως η πρόβλεψη
ακαδημαϊκής επιτυχίας-επίδοσης φοιτητή κ.ά) συντελεί καταλυτικά στη λήψη αποφάσεων
και κατ’ επέκταση στην πολύ-επίπεδη βελτίωση (εκπαιδευτικό, μαθησιακό, οργανωτικό,
διοικητικό) των Εκπαιδευτικών Δομών.

1.2

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι στόχοι της εργασίας που αποτέλεσαν και τους άξονες ανάπτυξης αυτής
παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:


Αναζήτηση:


Βιβλιογραφική αναζήτηση για την εύρεση και καταγραφή τεχνικών εξόρυξης
γνώσης στον τομέα της Εκπαίδευσης



Παρουσίαση –Καταγραφή:


Παρουσίαση επιλεγμένων τεχνικών εξόρυξης γνώσης που αποτελούν
αξιοσημείωτες εφαρμογές στο πεδίο της Εκπαίδευσης
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Καταγραφή

των βασικών ερωτημάτων που απαντά η περιοχή της

Educational Data Mining και Learning Analytics


Καταγραφή

των

διαφορετικών

τύπων

εκπαιδευτικών

συστημάτων

υποστήριξης της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης


Έρευνα:


Χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης με πραγματικά δεδομένα



Παρουσίαση πειραματικών μετρήσεων και αποτελεσμάτων για πρόγνωση
επίδοσης των φοιτητών εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (πρόγνωση τελικής
εξέτασης)



Αξιολόγηση – Αποτίμηση:


Επιλογή –Εφαρμογή της καταλληλότερης Μεθόδου και Τεχνικής Εξόρυξης
Γνώσης από τα δεδομένα μας μέσω σύγκρισης συνόλου τεχνικών



Αξιολόγηση των τεχνικών με τη χρήση εργαλείου υποστήριξης και εφαρμογής
τεχνικών της Εξόρυξης Δεδομένων και Γνώσης, WEKA



1.3

Αποτίμηση της ακρίβειας του προκυπτόμενου προβλεπτικού μοντέλου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας, όπως αυτή λαμβάνει χώρα, καταγράφεται
παρακάτω:
Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική εισαγωγή στην Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining DM) σε διαδικτυακά περιβάλλοντα και πώς αυτή σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων στην
καθημερινότητά μας. Πραγματοποιείται η διάκριση μεταξύ της Εξόρυξης Γνώσης της
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Ανακάλυψης Γνώσης (Knowledge Database Discovery - KDD) από Εκπαιδευτικά
δεδομένα. Στην συνέχεια πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην Εξόρυξη Γνώσης από
Εκπαιδευτικά Δεδομένα (Educational Data Mining- EDM), στη μαθησιακή διαδικασία με
την υποστήριξη της EDM καθώς και τα σχετιζόμενα πεδία με αυτή παραθέτοντας τα
ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει.
Στο 3ο Κεφάλαιο, συγκεντρώνονται οι βασικές έννοιες και οι χρήσιμοι ορισμοί των δύο
περιοχών της KDD, της EDM και Learning Analytics (LA). Αναλύονται τα ερευνητικά
αντικείμενα των περιοχών αυτών, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται καθώς και
οι εφαρμογές τους σε διάφορα πεδία.
Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύονται τα στάδια Εξόρυξης Γνώσης και πιο ειδικά της Εξόρυξης
Γνώσης από Εκπαιδευτικά δεδομένα. Στην συνέχεια, καταγράφονται και παρουσιάζονται
οι διαφορετικοί τύποι δεδομένων που συναντάμε γενικά κατά τη μελέτη και έρευνα
εκπαιδευτικών δεδομένων καθώς και τα κριτήρια διάκρισης αυτών.
Στο 5ο Κεφάλαιο τίθεται το πλαίσιο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, πως αυτή
συνδέεται με το πεδίο της Εξόρυξης Γνώσης. Επίσης, παρατίθενται οι βασικότεροι τύποι
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που υποστηρίζουν και προάγουν την εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση με εκτενή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν.
Στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μέθοδος της Κατηγοριοποίησης
(Classification) και της Παλινδρόμησης (Regression). Πρόκειται για μια από τις ευρέως
χρησιμοποιούμενες μεθόδους εξαγωγής προβλεπτικών μοντέλων. Έτσι, αναλύεται η
φιλοσοφία της μεθόδου αυτής, οι βασικές αρχές εφαρμογής της και ολοκληρώνεται το
κεφάλαιο αυτό με την ανάλυση των βασικότερων τεχνικών και προσεγγίσεων της
Κατηγοριοποίησης.
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Η κατηγοριοποίηση αποτελεί την κεντρική μέθοδο εφαρμογής για τη διεξαγωγή τής υπό
εξέταση μελέτης περίπτωσης που αναλύεται στο 7ο Κεφάλαιο.

Στο κεφάλαιο αυτό

παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα στάδια που αφορούν την ανακάλυψη και
εφαρμογή του ζητούμενου προβλεπτικού μοντέλου. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται η
μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, τα επιμέρους βήματα της εφαρμογής κατάλληλων
τεχνικών με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εξόρυξης Γνώσης από τα
Εκπαιδευτικά Δεδομένα που προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων διαδικτυακής
πλατφόρμας του ΕΑΠ. Στην συνέχεια παραθέτουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής της
τεχνικής Linear Regression, την εξαγωγή του προβλεπτικού μοντέλου καθώς και τη
μελέτη ακρίβειας και βελτίωσης αυτού. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την
παρουσίαση παρεμβατικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη βελτίωση
της ακρίβειας του προβλεπτικού μοντέλου.
Τέλος, στο 8ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από
τη μελέτη τόσο στην περιοχή αυτή όσο – και πιο ειδικά- από την υπό εξέταση Μελέτη
Περίπτωσης. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την καταγραφή προτάσεων προς το
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, προοπτικών του εν λόγω εγχειρήματος καθώς και μελλοντικών
ενεργειών ως προέκταση της υπό εξέτασης Μελέτη Περίπτωσης.
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2 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
2.1 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στις μέρες μας οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές του διαδικτύου σημειώνουν ραγδαία
πρόοδο καθώς κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς της ζωής μας άλλοτε
περιστασιακά και άλλοτε σε συστηματική βάση. Απλές ενέργειες όπως καθημερινές
συναλλαγές, αγορές, επικοινωνίες, αναζήτηση μέσω διαδικτύου, ενημέρωση, σύστημα
υγείας, σύστημα εκπαίδευσης κ.ά. αποτελούν μέρος καθημερινών συνηθειών που
διαμορφώνουν τη στάση, την τάση, τη συνήθεια καθώς και τον τρόπο που οι άνθρωποι
πράττουν και ενεργούν. Μέσα από τις καθημερινές συνήθειες διαμορφώνονται μοτίβα
συμπεριφορών

και

επιδιώκεται

η

συστηματοποίηση

παροχής

υπηρεσιών

και

μηχανισμών λήψης αποφάσεων. Η προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των ενεργειών
αυτών από ένα πληθυσμό συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόοδο και την εξέλιξη όλων
των τομέων που διαμορφώνουν μια κοινωνία. Όπως γίνεται κατανοητό, οι παρατηρήσεις
αυτές και οποιουδήποτε είδους καταγραφή ή/και αποτύπωση καταστάσεων έχει ως
αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλου όγκου πληροφοριών και δεδομένων που
αφορούν τις ενέργειες που σημειώνουν οι χρήστες σε ένα πλαίσιο καταστάσεων υπό
διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικούς σκοπούς.
Τα δεδομένα αυτά έχουν ιδιαίτερη αξία τόσο για τους παρόχους των εφαρμογών αυτών
όσο και για τους ίδιους τους χρήστες. Η αξία τους έγκειται στο γεγονός ότι κάθε
καταγεγραμμένη ενέργεια αποτελεί πηγή γνώσης για τον αρχικό ενδιαφερόμενο (πχ.
Διαφημιστικές εταιρίες, Εταιρίες διαδικτυακών συναλλαγών, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
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κ.ά.). Ως εκ τούτου, η μελέτη και η ανάλυση των δεδομένων - ανεξάρτητα από την
περιοχή και πηγή προέλευσής τους- αποτελεί αντικείμενο για περαιτέρω μελέτη με στόχο
την ανακάλυψη της γνώσης σε όλες τις μορφές της και τη βελτίωση των υπό εξέταση
καταστάσεων. Έτσι, γίνεται λόγος για την Εξόρυξη Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από
Δεδομένα και Βάσεις Δεδομένων.
Από τη φύση του ο άνθρωπος και κάθε υγιής κοινωνία είτε κοινότητα (οποιασδήποτε
πληθυσμιακής έκτασης ομάδα) δέχεται ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που
συντελούν στη λήψη αποφάσεων και υιοθέτηση στάσεων. Αυτό το φαινόμενο
συναντάται πιο έντονα σε τομείς που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την πρόοδο και
την εξέλιξη μιας κοινωνίας όπως είναι η Υγεία, η Ιατρική, η Εκπαίδευση. Κάθε είδους
πληροφορία και κάθε είδους καταγραφή ενεργειών από έναν χρήστη (σε ρόλο
καταναλωτή, εκπαιδευτικού, εκπαιδευόμενου, ενδιαφερόμενου κ.ά.) αποτελεί και ένα
στοιχείο για έρευνα μικρής ή μεγάλης έκτασης. Επομένως, η συμβολή της
αποτελεσματικής ανάλυσης και διαχείρισης μεγάλου πλήθους δεδομένων (πληροφορίας)
από διαφορετικές πηγές θεωρείται καταλυτική στη Λήψη Βέλτιστων Αποφάσεων.
Με άλλα λόγια, η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών συλλογής, αποθήκευσης και
επεξεργασίας μεγάλου όγκου ετερογενών δεδομένων αποτελεί το συστατικό βελτίωσης
και ουσιαστικής αναδιαμόρφωσης διαφόρων δομών (Υγείας, Εμπορίου, Εκπαίδευσης
κ.ά.) σε όλα τα επίπεδα (διοικητικό, οργανωτικό κ.ά.). Γίνεται κατανοητό ότι τα
παραδοσιακά εργαλεία και τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης αδυνατούν να
εφαρμοστούν ή/και διαχειριστούν τόσο το μεγάλο όγκο των δεδομένων όσο και τις
ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν αυτά. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή
νέων τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης των δεδομένων γίνεται επιτακτική. Η περιοχή της
Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining) και της Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις
Δεδομένων (Knowledge Discovery in Databases) παρέχουν τις τεχνολογίες εκείνες που
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υποστηρίζουν και αναδεικνύουν τη σημαντικότητα και τη συνεισφορά των δεδομένων
στην καθοριστική –πολλές φορές- εξέλιξη των δομών που προαναφέρθηκαν. Οι άμεσες,
γρήγορες, αποτελεσματικές και αποδοτικές μέθοδοι και τεχνικές της Εξόρυξης Γνώσης
οδηγούν στην ανάδειξη προτύπων και μοντέλων με ευρεία εμβέλεια σε πολλά ερευνητικά
πεδία. Όμως, για να καταστεί αυτό εφικτό σημειώθηκε παράλληλα η βελτίωση και
συστηματοποίηση

της

συλλογής

δεδομένων

μέσω

συστημάτων

κατάλληλα

διαμορφωμένων και με δυνατότητες παραμετροποίησης κατά περίπτωση.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ένας από τους σημαντικότερους τομείς που
επιδέχεται τις επιρροές της ανάπτυξης των διαδικτυακών εφαρμογών και κατ’ επέκταση
τις ριζικές αλλαγές που επιφέρουν αυτές είναι ο Τομέας της Εκπαίδευσης, που
συναγωνίζονται τους Τομείς της Υγείας και της Ιατρικής.
Το διαδίκτυο και γενικά οι διαδικτυακές εφαρμογές καθώς και η ανάδυση πολλών
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών επιτρέπουν τη διαμοίραση και χειραγώγηση/διαχείριση
της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, ανεξάρτητα από το χώρο και τις αποστάσεις. Η
πραγματικότητα αυτή καθορίζει και την επόμενη γενιά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών
δρώμενων. Ο λόγος για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ή Διαδικτυακή Εκπαίδευση)
καθώς και για τη συνεχή ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για την υποστήριξη και
διεξαγωγή της. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ή Διαδικτυακή Εκπαίδευση) αναδύεται
από την παραδοσιακή Εκπαίδευση έχοντας ως σκοπό την κάλυψη αναγκών
παρότρυνσης των εκπαιδευομένων για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία
ανεξαρτήτου φυσικού χώρου, την υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας ενισχύοντας και κατά περίπτωση- αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. Το
διαδίκτυο αναλαμβάνει τη διαδικασία της διάχυσης και προοπτικής διάδοσης/επέκτασης
της εκπαιδευτικής εμπειρίας ανοίγοντας νέους ορίζοντες και δίνοντας, πλέον, τη
δυνατότητα διαφορετικής προσέγγισης της μέχρι τώρα παραδοσιακής διδασκαλίας.
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Ωστόσο, το γεγονός της έλλειψης διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων που τίθεται στην εξ
Αποστάσεως

Εκπαίδευση

έχει

καλυφθεί

σημαντικά

από

την

τεχνολογική/διαμεσολαβητική αλληλεπίδραση (Social Media Appplications κ.ά).

2.2

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ

Η EDM είναι μια εφαρμογή των τεχνικών της Εξόρυξης Γνώσης σε εκπαιδευτικά
δεδομένα και κατά συνέπεια το αντικείμενο της είναι η ανάλυση δεδομένων με σκοπό την
επίλυση ερευνητικών θεμάτων στην περιοχή της Εκπαίδευσης.
Η Εξόρυξη Γνώσης (Data Mining) ορίζεται ως η διαδικασία εξαγωγής ενδιαφέρουσας,
ερμηνεύσιμης, χρήσιμης και νεοφανούς πληροφορίας από τα δεδομένα (Fayyad, 1996).
Έτσι, η Εξόρυξη Γνώσης από δεδομένα ορίζεται :
« η διαδικασία εξαγωγής υπονοούμενης γνώσης, άγνωστης αλλά ενδεχομένως χρήσιμης

γνώσης υπό τη μορφή συσχετίσεων, προτύπων και τάσεων, μέσω διαδικασίας εξέτασης,
ανάλυσης και επεξεργασίας βάσεων δεδομένων, με συνδυασμό και χρήση τεχνικών
Μηχανικής Μάθησης,, την Αναγνώριση Προτύπων, τη Στατιστική, τις Βάσεις Δεδομένων
και την Οπτικοποίηση» (Irose, D.T., 2004)
Μια διεπιστημονική περιοχή που εστιάζει στις μεθοδολογίες εξόρυξης γνώσης από
δεδομένα είναι η Ανακάλυψη Γνώσης από Βάση Δεδομένων (Knowledge Data
Discovery). Η KDD ορίζεται ως:
« μία ντετερμινιστική διαδικασία αναγνώρισης καινοτόμων, πρωτότυπων, έγκυρων και –

ενδεχομένως- χρήσιμων και κατανοητών προτύπων από τα δεδομένα» (Fayyad et al.,
1996)
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Εικόνα 1 1 Διεργασία Εξόρυξης Γνώσης

Η σχηματική απεικόνιση της Ανακάλυψης Γνώσης αποτυπώνεται στο παραπάνω σχήμα
(Εικόνα 1.1)
Δηλαδή, γίνεται λόγος για μια διαδικασία εφαρμογής βημάτων με είσοδο δεδομένα
προερχόμενα από διάφορες πηγές, με ενδιάμεσα βήματα επεξεργασίας των δεδομένων
με έξοδο την (παραγόμενη) γνώση. Η Εξόρυξη Γνώσης είναι ένα βήμα της
ντετερμινιστικής διαδικασίας Ανακάλυψης Γνώσης. Πρόκειται για μια διαδικασία με
δυνατότητα επαναληψιμότητας των επιμέρους και πιο καθοριστικών βημάτων τα οποία
εξαρτώνται άμεσα από τον χρήστη (όπως επιλογή δεδομένων, επιλογή μεθόδων και
τεχνικών κ.ά.).
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2.3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΞΟΡΥΞΗ

ΣΤΗΝ

ΓΝΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(EDUCATIONAL DATA MINING - EDM)
Τα τελευταία χρόνια, ερευνητές από διάφορες επιστημονικές περιοχές ξεκίνησαν να
εξετάζουν και να ερευνούν το πώς η Εξόρυξη Γνώσης από συλλογές δεδομένων μπορεί
να επηρεάσει τη βελτίωση της Εκπαίδευσης μέσω ερευνών στο πεδίο αυτό. Η EDM
έλαβε ραγδαία έκταση και αναγνώριση ως μια αναδυόμενη επιστημονική περιοχή με
μεγάλη προσφορά και αντίκτυπο στην Εκπαίδευση. Η EDM εστιάζει στην ανάπτυξη
μεθόδων για την εξερεύνηση διακριτών τύπων δεδομένων που προέρχονται από
εκπαιδευτικές δομές και διαδικασίες στηριζόμενες σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και
παιδαγωγικά

πλαίσια.

Τα

δεδομένα

αυτά

συλλέγονται

από

ποικίλες

πηγές,

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων παραδοσιακής μετωπικής
(face-to-face) διδασκαλία και από άλλων σχετικών εκπαιδευτικών δομών. Οι πηγές
αυτές παρέχουν συνεχώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων προσφέροντας/ενισχύοντας έτσι
δυνατότητες ανάλυσης, παροχής απαντήσεων και λύσεων σε διάφορα ερευνητικά
ερωτήματα που μέχρι πρότινος ήταν ανέφικτο να αναλυθούν και να απαντηθούν με
παραδοσιακές μεθόδους. Η αδυναμία αυτή έγκειτο στο γεγονός της ποικιλομορφίας και
του μεγάλου όγκου που παρουσιάζουν τα δεδομένα που συλλέγονται. Επίσης, η
διαφορετικότητα

των

συμπεριφορών

που

παρουσιάζει

ο

πληθυσμός

των

εκπαιδευομένων ενισχύει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ανάλυσης και απόρροιας
χρήσιμων παρατηρήσεων και συμπερασμάτων.
Η συνεισφορά της EDM επισφραγίζεται με τη μεγάλη επιρροή που ασκεί στη
διαμόρφωση παιδαγωγικών πλαισίων και γενικά δομών μάθησης (εκπαιδευτικών
προγραμμάτων). Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών
λογισμικών και περιβαλλόντων, η προαγωγή και ενίσχυση της εξατομικευμένης μάθησης
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και της μαθησιακής εμπειρίας των εκπαιδευομένων. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η EDM
αποτέλεσε τον προάγγελο της βελτίωσης και άνθισης πτυχών προγενέστερων
επιστημονικών πεδίων όπως του εμπορίου (διαφήμισης/ προώθησης και προβολής) και
της βιολογίας (από τα πρώτα επιστημονικά πεδία). Ο τρόπος προσέγγισης και
ανάπτυξης της EDM αποτέλεσε το έναυσμα για βελτίωση του τρόπου εξερεύνησης και
ερμηνείας των δεδομένων που προέρχονται από διάφορα -αρκετά ανεπτυγμένα μέχρι
τότε- πεδία.
Παρόλο που οι ανακαλυπτικές μέθοδοι που εφαρμόζονταν σε αυτά τα πεδία με τις
αντίστοιχες μεθόδους του πεδίου της EDM είναι παρεμφερείς, πολλές σημαντικές
διαφορές διακρίνονται με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη της εν λόγω
επιστημονικής περιοχής. Συγκεκριμένα, μία από τις ευρέως διαδεδομένες επιστημονικές
περιοχές ανήκουν στον εμπορικό κλάδο (διαφήμισης και προώθησης προϊόντων) . Η
προσέγγιση αυτών σε σύγκριση με το πεδίο της EDM παρουσιάζουν, συνοπτικά, τις
ακόλουθες διαφορές ως προς το πεδίο, τα δεδομένα, το αντικείμενο και τις τεχνικές:
-

η περιοχή της e-διαφήμισης εξετάζει την επιρροή που έχει η διαφήμιση και
προώθηση προϊόντων στην ομάδα στόχος που είναι οι πελάτες. Τα δεδομένα της
έρευνας προέρχονται συνήθως από web servers που διατηρούν τα συστήματα
υποστήριξης της διαφημιστικής διαδικασίας. Στόχος της έρευνας είναι η αύξηση
του κέρδους (κυρίως οικονομικό) καθώς και η αύξηση του πλήθους

των

πελατών. Για την διεξαγωγή και υποστήριξη της έρευνας εφαρμόζονται
συγκεκριμένες τεχνικές – όχι απαραίτητα εξειδικευμένες - με προκαθορισμένα
κριτήρια αποτίμησης του αποτελέσματος.
Σε αντίθεση με την ΕΔΜ όπου:
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-

η EDM εξετάζει τους τρόπους καθοδήγησης των εκπαιδευομένων στη μάθηση. Τα
δεδομένα της προέρχονται από ποικίλες και συχνά ετερογενείς πηγές όπως
Βάσεις Δεδομένων Εκπαιδευτικών συστημάτων, διαδικτυακών συστημάτων,
αρχείο εκπαιδευομένων σε πρωτογενή μορφή (παραδοσιακή χειροκίνητη
καταγραφή) κ.ά. Στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας
και αναβάθμιση συστημάτων μαθησιακής υποστήριξης. Για τη διεξαγωγή και
υποστήριξη της έρευνας εφαρμόζονται τεχνικές ειδικά αναπτυγμένες και
σχεδιασμένες ακόμα και για πιο ειδικά αναδυόμενα θέματα στο πλαίσιο της
Εκπαίδευσης.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή των Τεχνικών
Εξόρυξης Γνώσης σε εκπαιδευτικά συστήματα έχει και άλλες σημαντικές προεκτάσεις.
Αποβλέποντας στη βελτίωση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων, η εφαρμογή Τεχνικών
Εξόρυξης

Γνώσης

μπορεί

να

θεωρηθεί

ως

μια

διαδικασία

αποτίμησης

της

διαμορφωτικής εκτίμησης (formative evaluation) μιας δομής. Η διαμορφωτική εκτίμηση
(formative evaluation) είναι η αποτίμηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς αυτό
βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του. Για παράδειγμα
ο έλεγχος του πως ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα σύστημα αποτελεί τη διαμορφωτική
αποτίμηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ή του διαμορφωτικού τρόπου. Έτσι, οι
σχεδιαστές εκπαιδευτικών περιβαλλόντων είναι σε θέση να βελτιώνουν τόσο τον
σχεδιασμό

όσο

και

το

εκπαιδευτικό

υλικό

που

παρέχεται

στους

χρήστες-

εκπαιδευομένους. Οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να
αξιοποιηθούν κατά την συλλογή πληροφοριών με απώτερο σκοπό την υποστήριξη των
σχεδιαστών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και περιβαλλόντων. Επίσης, συμβάλλουν
στη θέσπιση παιδαγωγικών βάσεων κατά τον σχεδιασμό και την τροποποίηση των
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διαδικασιών με απώτερο σκοπό την παιδαγωγική τεκμηρίωση όλων των ενεργειών που
περιγράφηκαν παραπάνω.
Μια πρώτη προσέγγιση της διαδικασία εφαρμογής, συνεισφοράς και αποτελεσμάτων της
EDM, δίνεται με τη βοήθεια του παρακάτω γραφήματος (Εικόνα 1.2). Πρόκειται για μια
κυκλικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία των σταδίων της διαμόρφωσης, του ελέγχου και
του αναπροσδιορισμού του εκάστοτε υπό εξέτασης θέματος. Παρατηρούμε ότι η
διεξαγωγή της διαδικασίας συμπίπτει με την διαδικασία που ακολουθείται στη KDD, με
τη διαφορά να σημειώνεται στην έναρξη της διαδικασίας (προσδιορισμός του
Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος). Η διεξοδική ανάλυση των σταδίων της Εξόρυξης
Γνώσης από Εκπαιδευτικά Δεδομένα θα ακολουθεί σε επόμενο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο
4).

Εικόνα 1 2 Η διαδικασία Ανακάλυψης Γνώσης από Εκπαιδευτικά Δεδομένα (Romero et al., 2013)

2.4

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ EDM - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο πρωταρχικός σκοπός της EDM είναι η χρήση μεγάλης κλίμακας δεδομένων από
βάσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή δομών κατάρτισης για την καλύτερη κατανόηση της
μάθησης και της παροχής πληροφοριών για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.
Παρόλο που οι ερευνητές μελετούν τη διαδικασία μάθησης του ανθρώπου για δεκαετίες,
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η EDM διαφέρει στο ότι κάνει χρήση όχι πειραματικών αποτελεσμάτων από πειράματα
καταστάσεων μάθησης που στηρίζονται σε συγκεκριμένο και στο στενό πλαίσιο ενός
εργαστηρίου (π.χ. ανάθεση έργων περιορισμένης διάρκειας των 20’) αλλά από
πραγματικά (καθημερινές καταστάσεις) δεδομένα. Δηλαδή, από μαθητές σε πραγματικές
και χρονικά σημαντικές καταστάσεις στο πλαίσιο μαθησιακών περιβαλλόντων όπως είναι
μια σχολική τάξη σε βάθος ενός ακαδημαϊκού έτους. Για παράδειγμα, μια πιθανή
παρακολούθηση της εκμάθησης μιας δεξιότητας σε διάστημα 8μηνης φοίτησης ενός
εκπαιδευομένου

μπορεί

να

οδηγήσει

στην

ανακάλυψη

σχετικά

με

το

ποιες

δραστηριότητες την ενισχύουν, τη μελέτη επίδρασης, τη χρονική περίοδο μελέτης στο
σπίτι ή στην τάξη, την ανατροφοδότηση και πως αυτή επηρεάζει τη διόρθωση στάσεων
και λαθών του μαθητή.
Με σκοπό την προσέγγιση της EDM, οι ερευνητές κάνουν χρήση μιας ποικιλίας πηγών
από διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Πολλές από αυτές τις πηγές προϋπήρχαν για
πολλές δεκαετίες. Αυτό όμως που σημειώνεται ως αλλαγή κατά την πάροδο του χρόνου
είναι η ραγδαία ανάπτυξη αναφορικά με την αποθήκευση των δεδομένων και την
υποστηριζόμενη επικοινωνία του ανθρώπου με τη μηχανή. Πλέον, παρέχονται ποικίλα
υπολογιστικά συστήματα που διευκολύνουν σημαντικά τα στάδια συλλογής και
αντιπαραβολής μεγάλων συνόλων δεδομένων. Αυτή η έκρηξη δεδομένων άλλαξε
επαναστατικά τη μελέτη και την προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας.
Πραγματοποιώντας μια χρονική αναδρομή διαπιστώνει κανείς ότι η ανάπτυξη της
εξόρυξης δεδομένων και γνώσης από αυτά σημειώνει παράλληλη ανάπτυξη με την
εξέλιξη της Βιοϊατρικής πριν περίπου 20 χρόνια όπου η έκρηξη των διαθέσιμων
δεδομένων συνέβαλε στην επαναστατική πορεία της έρευνας στη βιολογία. Ωστόσο, το
σημαντικό πλήθος των δεδομένων αποτελεί τη μία μόνο διάσταση της ιστορίας της
Εξόρυξης Γνώσης. Όπως γίνεται κατανοητό ανέκυψε η ανάγκη για αποκάλυψη,
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υιοθέτηση και ανακάλυψη υπολογιστικών τεχνικών για την ανάλυση και την κατανόηση
της μεγάλης ποσότητας των δεδομένων. Η Βιοϊατρική κάλυψε την ανάγκη αυτή με την
εφαρμογή τεχνικών από την Επιστήμη των Υπολογιστών όπως Εξόρυξη Γνώσης (Data
Mining) και αναγνώρισης προτύπων (Pattern Recognition) από δεδομένα.
Κατά παρόμοιο τρόπο, η EDM έχει τα απαραίτητα δεδομένα που χρίζουν ανάλυσης και
περαιτέρω έρευνας στο πεδίο της Εκπαίδευσης. Η ανάγκη είναι επιτακτική όπως
προκύπτει και από το γεγονός ότι όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή
εκπαιδευτικές δομές χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά, ικανά να καταγράφουν
κάθε ενέργεια του χρήστη σε αλληλεπίδραση με το υπολογιστικό περιβάλλον.

2.5

EDM: ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η EDM είναι μια περιοχή που έχει ανάγκη την συνεισφορά ατόμων από πολλές
επιστημονικές περιοχές. Θα λέγαμε ότι καμία περιοχή μεμονωμένα δεν έχει την εμπειρία
και την εξειδίκευση να εξάγει μια EDM έρευνα. Όμως, έχει τη δύναμη να συνεισφέρει σε
μια ευρύτερη κοινότητα για την επιτυχή διεξαγωγή μιας έρευνας στην εν λόγω περιοχή.
Δηλαδή, η συγκρότηση κοινοτήτων (community) αποτελούμενες από άτομα και
επιστήμονες διαφορετικών περιοχών μπορεί να αποφέρει τα μέγιστα. Συγκεκριμένα, η
Επιστήμη των Υπολογιστών παρέχει εξειδίκευση και εμπειρία στη διαχείριση μεγάλου
όγκου δεδομένων τόσο σε σχέση με μηχανική μάθηση όσο και με την εφαρμογή
τεχνικών εξόρυξης γνώσης από δεδομένων εκατομμυρίων εγγραφών. Επίσης, είναι σε
θέση να διευθετήσει θέματα-προβλήματα που άπτονται καθημερινών τεχνικών αναγκών
όπως τον εντοπισμό συστηματικών λαθών σε πηγές δεδομένων, την απομάκρυνση
αυτών και την εξασφάλιση εξαγωγής σωστών αποτελεσμάτων κατά τη διαχείριση
βάσεων δεδομένων. Όμως, η κατανόηση των δεδομένων και η περαιτέρω ανάλυση
αυτών δεν άπτεται πάντοτε των δυνατοτήτων της. Η συνεισφορά των ατόμων που
εξειδικεύονται στη στατιστική και στη ψυχομετρική ανάλυση των δεδομένων παρέχουν
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την εμπειρία στην κατανόηση και το σωστό χειρισμό αυτών, την ανάλυση περίπλοκων
διδακτικών σχεδιασμών και μπορούν να αποφανθούν από δεδομένα που δεν
ακολουθούν μια κλασσικά δομημένη μελέτη. Όμως, παρόλο που και οι δύο
προαναφερθείσες

κοινότητες

έχουν

ένα

δυναμικό

και

αλληλοσυμπληρωματικό

χαρακτήρα σε τεχνικές στατιστικής και υπολογιστών, δεν αρκούν για τη βελτίωση ενός
επιστημονικού πεδίου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται και η συνεισφορά ερευνητών με
βασική κατανόηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι η EDM είναι ο συγκερασμός ερευνητών από ευρύτερες επιστημονικές
κοινότητες συγκροτούν μια ολοκληρωμένη κοινότητα όπως αυτής της EDM.

Εικόνα 1 3 Συσχετιζόμενες Περιοχές της EDM (Romero et al., 2013)

Στην Εικόνα 1.3, καταγράφεται η συσχέτιση της EDM με τις τρεις κυριότερες
επιστημονικές περιοχές: Επιστήμη των Υπολογιστών, Εκπαίδευση και Στατιστική. Όπως
διαπιστώνουμε και από το σχήμα, η τομή των περιοχών αυτών σχηματίζει άλλες υποπεριοχές

της

EDM

όπως

την

περιοχή

Learning

Analytics,

Υπολογιστικών

Περιβαλλόντων (CBLE), Εξόρυξης Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης.
Ως μια διεπιστημονική περιοχή, η EDM χρησιμοποιεί μεθόδους και εφαρμόζει τεχνικές
από τη Στατιστική, τη μηχανική Μάθηση, την Εξόρυξη Δεδομένων, την Ανάκτηση
Πληροφοριών, την Ψυχοπαιδαγωγική, τη Γνωστική Ψυχολογία, την Ψυχομετρική κ.ά. Η
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επιλογή της μεθόδου και της τεχνικής που θα εφαρμοστεί εξαρτάται από το εκπαιδευτικό
ζήτημα-θέμα-ερώτημα που τίθεται.

2.6

EDM: ΤΙ - ΠΟΥ – ΠΟΤΕ - ΓΙΑΤΙ

Σύμφωνα με τον (Bech, J., 2013), τρεις είναι οι κύριες δίοδοι της EDM που απαντούν
στα κλασσικά ερωτήματα του τύπου: ΤΙ-ΠΟΥ-ΠΟΤΕ-ΓΙΑΤΙ.
Η πρώτη δίοδος κινείται προς την ανάπτυξη των υπολογιστικών τεχνικών και των
εργαλείων, προσδιορίζοντας ποιο εργαλείο ή ποια τεχνική ταιριάζει καλύτερα σε ένα
μεγάλο σύνολο δεδομένων και κατ’ επέκταση εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές για την
αξιολόγηση

μετρικών

και

μοντέλων.

Ενδεικτικά

αναφέρονται

οι

προσπάθειες

διαφορετικών τεχνικών οπτικοποίησης που υποστηρίζουν έρευνες για το πώς
παρουσιάζονται και πως αποκτούν νόημα τα δεδομένα. Όπως επίσης η χρήση των
Learning

Curves

για

τον

εντοπισμό

αλλαγών

στο

γνωστικό

επίπεδο

των

εκπαιδευομένων.
Η δεύτερη δίοδος που ακολουθείται είναι ο προσδιορισμός των ερευνητικών
ερωτημάτων που πρέπει να διατυπωθούν σαφώς από τον ερευνητή. Πρόκειται για το
πιο σημαντικό και συγχρόνως πιο καθοριστικό στάδιο μιας έρευνας με ιδιαίτερες
απαιτήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περιοχές που χρίζουν έρευνας ποικίλουν
ως προς το αντικείμενο και τις ανάγκες της έρευνας.
Η Τρίτη δίοδος κινείται προς τον εντοπισμό των διαφορετικών ενδιαφερομένων-τελικών
χρηστών που μπορεί να ωφεληθούν από την παροχή πλουσιότερων αναφορών που
υποστηρίζει η EDM. Όταν γίνεται λόγος για εκπαιδευτικά ζητήματα δύο είναι οι
κυριότεροι αποδέκτες ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόμενος σε ρόλους διδάσκοντα και
μαθητή, αντίστοιχα.
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2.6.1 Η πορεία της EDM την τελευταία δεκαετία
Το πεδίο της EDM έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια, με το πρώτο
workshop που αναφέρεται στην «EDM» να λαμβάνει χώρα το 2005. Από τότε, έχουν
ακολουθήσει

διεθνή

συνέδρια,

βιβλιογραφία,

επιστημονικά

περιοδικά,

πλούσια

βιβλιογραφία, με τη δημιουργία επιστημονικών κοινοτήτων να έχει καθιερώσει την
επιστημονική υπόσταση της εν λόγω περιοχής. Αυτό το πεδίο καθιερώθηκε για
διαφόρους λόγους, ο κυριότερος λόγος είναι ότι η Εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες
θέμα, που συναγωνίζεται την Ιατρική και την Υγεία, πεδία που τέμνουν χώρες και
κουλτούρες. Το να είμαστε σε θέση να δίνουμε απαντήσεις σε διαχρονικά ερωτήματα
που αφορούν την Εκπαίδευση, όπως επίσης να βρίσκουμε τρόπους οι οποίοι
αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, είναι μια πράξη προόδου και εξέλιξης με θετικό
αντίκτυπο στην ανθρωπότητα. Τέλος, η διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας στο πεδίο
της εκπαίδευσης δεν περιορίζεται μόνο στην ύπαρξη μεγάλων ομάδων που την
υποστηρίζουν. Αντίθετα, η EDM θεωρείται μια ανοικτή περιοχή για όλους όσους έχουν
γνώση και θέληση να ενισχύσουν τη θέση της Εκπαίδευσης.

2.7

ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι έρευνες στην περιοχή της Εξόρυξης Γνώσης και της Ανάλυσης Μαθησιακών
Δεδομένων (Learning Analytics) από Εκπαιδευτικά δεδομένα έχει ως στόχο να δώσει
απαντήσεις και λύσεις σε προβλήματα που αφορούν άμεσα τις εκπαιδευτικές διαδικασίες
και γενικά τις διαδικασίες μάθησης. Όπως θα αναπτύξουμε στο επόμενο κεφάλαιο, δύο
είναι οι μεγάλες περιοχές που εκπροσωπούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή μοντέλων,
τεχνικών και αλγορίθμων που καλύπτουν τις προκύπτουσες ανάγκες της μαθησιακής και
εκπαιδευτικής διαδικασίας: Educational Data Mining και Learning Analytics.
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Κάποια από τα πιο σημαντικά ερωτήματα στα οποία η EDM και η LA απαντούν
σύμφωνα με το στόχο και το σκοπό που υπηρετούν καταγράφονται παρακάτω (U.S.
Department of Education, 2012):
Οι ερευνητές της περιοχής της EDM δομούν μοντέλα που απαντούν σε ερωτήματα
όπως:


Ποια μαθησιακή ακολουθία είναι πιο αποτελεσματική για τον φοιτητή;



Ποιες ενέργειες ενός φοιτητή σχετίζονται με την πρόοδο μάθησής του;



Ποιες ενέργειες ενός φοιτητή προδίδουν ικανοποίηση, εμπλοκή, μαθησιακή

πρόοδο;


Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που οδηγούν στη βέλτιστη διεξαγωγή μιας

μαθησιακής διαδικασίας σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον;


Ποια στοιχεία προωθούν την πρόβλεψη επιτυχίας ενός φοιτητή;

Οι ερευνητές της περιοχής της LA εφαρμόζουν μοντέλα και απαντούν σε
ερωτήματα όπως:


Πότε οι φοιτητές είναι σε θέση να προχωρήσουν στο επόμενο θέμα/

εκπαιδευτική ενότητα/επίπεδο;


Πότε οι φοιτητές αδυνατούν να ακολουθήσουν την ροή ενός μαθήματος;



Πότε οι φοιτητές είναι σε κίνδυνο μη-ολοκλήρωσης ενός μαθήματος;



Τι βαθμό είναι πιθανό να λάβει ένας φοιτητής χωρίς επιτήρηση;



Ποιο είναι το καταλληλότερο επόμενο μάθημα/υλικό που πρέπει να δοθεί

στο φοιτητή;


Πρέπει ο φοιτητής να απευθυνθεί σε έναν επόπτη για βοήθεια/υποστήριξη;

Όπως γίνεται κατανοητό, οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή και την αξιοπιστία των ερευνών
στο πεδίο της Εξόρυξης Γνώσης ποικίλουν τόσο ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή
κατάλληλων μεθόδων, τεχνικών και αλγορίθμων όσο και ως προς τη διάκριση εκείνων
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των τύπων δεδομένων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποστήριξη τέτοιων
ενεργειών.
Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να μελετηθούν διεξοδικά οι πηγές προσέλευσης
των δεδομένων καθώς και η διάκριση των διαφορετικών τύπων και χαρακτηριστικών των
διαθέσιμων

πηγών

δεδομένων

(Κεφάλαιο

4).
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3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ

Η αναζήτηση και αποτύπωση ενός ορισμού για την Educational Data Mining
αποδεικνύεται μια διαδικασία διάκρισης του πιο αντιπροσωπευτικού. Γρήγορα
διαπιστώνουμε ότι παρόλο που όλοι οι καταγεγραμμένοι ορισμοί διαφέρουν ως προς
κάποια σημεία, όλοι μοιράζονται μια κοινή βάση. Κοινή βάση όλων των ορισμών που
αφορούν την EDM

αποτελεί η έμφαση που δίνεται στην αναδυόμενη γνώση από

εκπαιδευτικά δεδομένα, με σκοπό την βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και κατ’
επέκταση της μαθησιακής διαδικασίας.

3.1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: EDM ΚΑΙ LA

Η χρήση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων δε θεωρείται μια πρωτοπόρα ενέργεια.
Πολυάριθμες εταιρείες στις μέρες μας χρησιμοποιούν σύνθετους συνδυασμούς που
αφορούν δεδομένα πελατών. Ο λόγος για τις τεχνικές περιοχής Business Intelligence
(ΒΙ) ή Business Analytics. Οι ΒΙ τεχνικές διακρίνουν πρότυπα και τάσεις από το ιστορικό
των πελατών τους και εν συνεχεία δημιουργούν μοντέλα που προβλέπουν τις
μελλοντικές τάσεις των πελατών με την εισροή νέων δεδομένων. Ο όρος Analytics, με
την ευρεία έννοια, περιλαμβάνει τεχνικές που εφαρμόζονται από την Επιστήμη των
Υπολογιστών, τα Μαθηματικά και τη Στατιστική για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών
από μεγάλα σύνολα δεδομένων.
Ένα από τα πρώιμα παραδείγματα χρήσης δεδομένων για τη διερεύνηση συμπεριφοράς
σε περιβάλλοντα απευθείας σύνδεσης (on-line environments) είναι και το Web Analytics.
Στο Web Analytics γίνεται χρήση εργαλείων που καταγράφουν και καταχωρούν
αναφορές επισκεψιμότητας διαδικτυακών σελίδων, καθώς και συνοδευτικές αναφορές
πληροφοριών όπως χώρα

επισκέπτη, περιοχή

προσπέλασης και διευθύνσεις
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επισκεπτών και επισκέψιμων σελίδων. Το Web Analytics εξακολουθεί να εφαρμόζεται με
σκοπό την κατανόηση και βελτίωση της χρήσης του διαδικτύου. Αυτό που έχει αλλάξει
με την πάροδο του χρόνου είναι η ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων τεχνικών για την
παρακολούθηση σύνθετων αλληλεπιδράσεων των χρηστών με τους ιστοτόπους. Για
παράδειγμα, ένας χρήστης που πραγματοποιεί συγκεκριμένη αναζήτηση στο διαδίκτυο,
ενδεχομένως για συγκεκριμένο τύπου υλικό και περιεχόμενο, το ιστορικό αναζήτησης
που καταγράφεται αποτυπώνει ένα ολοκληρωμένο «ίχνος» του ενδιαφερόμενου. Για το
λόγο αυτό πολλές φορές – όπως θα έχετε παρατηρήσει- κατά την αναζήτηση πιθανών
διαδικτυακών σελίδων από τον ιστότοπο όπου διεξάγει μια αναζήτηση ο χρήστης,
παρατηρείται η εμφάνιση προτεινόμενων σελίδων σχετικού περιεχομένου. Μια εξέλιξη
της προσέγγισης αυτής στο διαδίκτυο είναι οι ενέργειες κοινωνικής δικτύωσης, η
δυνατότητα συμμετοχής σε blogs ή/και σε εφαρμογές όπως το Twitter, Facebook κτλ.
Όλες αυτές οι πληροφορίες αποτελούν ένα είδος μονοπατιού του χρήστη όπου τα «ίχνη»
του αποθηκεύονται και εν συνεχεία μελετώνται με αυτοματοποιημένο τρόπο (ο λόγος για
τη Μηχανική Μάθηση- Machine Learning).
Όπως γίνεται κατανοητό, η ανάλυση συνεχώς νέων δεδομένων απαιτεί τη χρήση νέων
τεχνολογιών που καλούνται να επεξεργαστούν - πολλές φορές- μη δομημένα κείμενα,
δεδομένα από ετερογενείς πηγές και γενικά μεγάλου όγκου δεδομένα. Ο λόγος για το
φαινόμενο της Big Data. Πρόκειται για συλλογές δεδομένων, το μέγεθος των οποίων
δεν είναι προκαθορισμένο και δε φέρουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά
που χαρακτηρίζουν τα δεδομένα που περιέχουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η
τεχνολογία έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που υποστηρίζει εξίσου καλά τη διαχείριση
ολοένα και περισσότερου όγκου δεδομένων. Ο ορισμός που δόθηκε από τους (Manyika
et al., 2011) ορίζει την Big Data ως «ένα σύνολο δεδομένων, το μέγεθος του οποίου
είναι πέρα από την ικανότητα των υπολογιστικών εργαλείων μιας τυπικής βάσης
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δεδομένων να συλλάβουν, να αποθηκεύσουν, να διαχειριστούν και να αναλύσουν». Η
Big Data, στην πραγματικότητα, συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα δεδομένα που
προδίδουν τη διαδικτυακή συμπεριφορά των χρηστών, καθιστώντας εφικτή την
εφαρμογή αλγορίθμων εξαγωγής συμπερασμάτων για το γνωστικό επίπεδο του χρήστη,
τις προθέσεις του, τα ενδιαφέροντά του και εν συνεχεία τη δημιουργία μοντέλων
πρόβλεψης μελλοντικής συμπεριφοράς και ενδιαφέροντος του εκάστοτε χρήστη.
Οι έρευνες που διεξάγονται για τη διαχείριση και μελέτη μεγάλου όγκου δεδομένων
στηρίζονται σε προσεγγίσεις της Μηχανικής Μάθησης. Η Μηχανική Μάθηση
διαχειρίζεται μη δομημένα δεδομένα, δηλαδή δεδομένα με σημασιολογική δομή που είναι
αρκετά απαιτητικά στη διαχείρισή τους από κάποιο υπολογιστικό περιβάλλον χωρίς την
ανθρώπινη παρέμβαση. Η Μηχανική Μάθηση ορίζεται ως «η περιοχή που διαχειρίζεται
αυτή τη μη δομημένη – πλούσια σημασιολογικά- πληροφορία για την εύρεση προτύπων
και κανονικοποιήσεων ή για την εξαγωγή σημασιολογικής πλούσιας πληροφορίας.»
Πιο ειδικά, στον Τομέα της Εκπαίδευσης συναντώνται δύο περιοχές που εξειδικεύονται
στη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων. Ο λόγος για τις περιοχές της EDM και Leanring
Analytics. Παρόλο που δεν σημειώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο
περιοχών, η προέλευση αυτών διαφέρει από ερευνητικής σκοπιάς. Η διαφορετικότητα
της ερευνητικής προσέγγισης που χαρακτηρίζει την κάθε μια εκ των δύο περιοχών
ενισχύει τη διάκριση και εξέλιξή τους σε δύο διαφορετικά πεδία έρευνας, Συγκεκριμένα, η
EDM εξειδικεύεται στην εύρεση προτύπων από δεδομένα και την ανάπτυξη νέων
αλγορίθμων ή/και μεθόδων, ενώ η ΛΑ εξειδικεύεται στην εφαρμογή γνωστών μοντέλων
πρόβλεψης στα εκπαιδευτικά συστήματα. Παρακάτω ακολουθεί η ανάπτυξη και ανάλυση
των δύο περιοχών.
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3.2

ΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με το βασικό περιοδικό στο πεδίο της EDM και τον (Baker, 2010), η EDM
ορίζεται ως «το αναδυόμενο επιστημονικό πεδίο που πραγματεύεται την ανάπτυξη
μεθόδων που εξερευνά τη μοναδικότητα των τύπων δεδομένων που προέρχονται από
εκπαιδευτικές δομές και κάνουν χρήση των μεθόδων αυτών με σκοπό την καλύτερη
κατανόηση των μαθητών (ως προς την απόκτηση γνώσης) και των συνθηκών κάτω από
τις οποίες επιτυγχάνεται η γνώση». Με την πρώτη ματιά, μπορούμε να παρατηρήσουμε
ότι στον ορισμό αυτό δεν αναφέρεται ρητά η εξόρυξη της γνώσης αλλά γίνεται λόγος για
την εξερεύνηση και ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόζονται σε δεδομένα
σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ένας πιο αυστηρός ορισμός της EDM αποδίδεται από τον (Calders et al., 2011)
σύμφωνα με τον οποίο «η EDM είναι ταυτόχρονα μια επιστήμη γνώσης καθώς επίσης
και μια πλούσια περιοχή εφαρμογής της εξόρυξης γνώσης, δεδομένου της αυξημένης
διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών1 δεδομένων. Θεωρείται ότι ενισχύει την καθοδηγούμενη
από τα δεδομένα λήψη αποφάσεων με σκοπό τη βελτίωση της τρέχουσας εκπαιδευτικής
πρακτικής και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχονται στο υπό εξέταση πλαίσιο.»
Κατά παρόμοιο τρόπο οι (Romero et al., 2010) ορίζουν την EDM ως «μια εφαρμογή των
τεχνικών εξόρυξης γνώσης για το συγκεκριμένο τύπο συνόλου δεδομένων (εκπαιδευτικά
δεδομένα) που προέρχονται από εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με σκοπό την διευθέτηση
σημαντικών εκπαιδευτικών ερωτημάτων/θεμάτων/προβληματισμών.»

1

Με τον όρο «εκπαιδευτικά δεδομένα» εννοούμε τα δεδομένα που προέρχονται από βάσεις δεδομένων που
διατηρούν εκπαιδευτικά ιδρύματα (πχ. Πανεπιστήμια, σχολεία κ.ά με τη χρήση κάποιων συστημάτων
καταγραφής αναφορών και πληροφοριών που αφορούν τους εκάστοτε εκπαιδευομένους)
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί η διαφορετικότητα που παρουσιάζει η
μέθοδος του Learning Analytics από το πεδίο της EDM. Πολύ συχνά, ο ορισμός της
EDM συγχέεται με τον αντίστοιχο ορισμό του παρεμφερούς αυτού επιστημονικού
πεδίου. Η διαφορετικότητα των δύο περιοχών, όπως θα διαπιστώσουμε και από τον
ορισμό του LA, έγκειται κυρίως στην προσέγγιση καθώς και στον σκοπό του χειρισμού
και ανάλυσης των δεδομένων.
3.2.1 Learning Analytics και EDM
Η Learning Analytics (LA) γίνεται ολοένα μια περιοχή έρευνας και εφαρμογής με κύριο
αντικείμενο έρευνας τις ακαδημαϊκές αναλύσεις, αναλύσεις ενεργειών και αναλύσεις
προβλέψεων. Η LA στηρίζεται σε ένα ευρύτερο φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων σε
αντίθεση με την ΕΔΜ, ενσωματώνοντας έννοιες και τεχνικές από την Επιστήμη της
Πληροφορίας και της Κοινωνιολογίας σε αντίθεση με την Επιστήμη των Υπολογιστών,
της Στατιστικής και της Ψυχολογίας. Σε αντίθεση με την EDM, η LA γενικά δεν εστιάζει
στη «διάσπαση-διάκριση» της μάθησης σε συστατικά, αλλά αντίθετα επιδιώκει την
κατανόηση λειτουργιών ολόκληρου του συστήματος και την υποστήριξη της λήψης
ανθρωπίνων αποφάσεων.
Σύμφωνα με τον (Johnson et al., 2011) η « LA αναφέρεται στην ερμηνεία ενός ευρέος
φάσματος δεδομένων που παράγονται και συλλέγονται για λογαριασμό των φοιτητών με
σκοπό την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής τους προόδου, την πρόβλεψη της μελλοντικής
τους απόδοσης και τον εντοπισμό πιθανόν ζητημάτων». Και συνεχίζει προσθέτοντας «η
LA δεν εστιάζει μόνο στην απόδοση των φοιτητών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην
αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών, προγραμμάτων κατάρτισης και των ίδιων των
Ιδρυμάτων. Μπορεί να συνεισφέρει στην υπάρχουσα προσπάθεια αξιολόγησης μιας
πανεπιστημιακής κοινότητας, βοηθώντας στην προώθηση και παροχή βαθύτερων
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αναλύσεων ή/και στον μετασχηματισμό της παιδαγωγικής προσέγγισης σε ένα πιο
ριζοσπαστικό τρόπο.»
Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμή η αναφορά των σημείων που διαφέρουν οι δύο
περιοχές. Θα πρέπει, βέβαια, να τονίσουμε ότι η μία περιοχή δεν αναιρεί την άλλη σε
σημεία όπου η εφαρμογή τους έχει πολλά κοινά σημεία. Συγκεκριμένα, η προσέγγιση
που έχει πραγματοποιηθεί στην παρούσα εργασία θεωρεί τις δύο περιοχές ισοδύναμες,
ενδεχομένως, με ένα μικρό προβάδισμα στην EDM θεωρώντας την περιοχή της LA ως
αναπόσπαστο κομμάτι της. Όπως διαπιστώνουμε η διαφορά τους έγκειται στην
προσέγγιση του αντικειμένου μελέτης από την σκοπιά της εκάστοτε περιοχής.

Η περιοχή της EDM εστιάζει στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και αλγορίθμων για την
ανακάλυψη προτύπων δεδομένων

ενώ η περιοχή των Learning Analytics

επικεντρώνεται στην εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών σε μεγαλύτερες κλίμακες
συστήματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διδακτικού περιεχομένου.

3.3

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ EDM

Κάθε επιστημονική περιοχή που πραγματεύεται τη μάθηση αποτελεί περιοχή εφαρμογής
και έρευνας πολλών αντικειμένων από τα διαφορετικά ερευνητικά πεδία. Πιο
συγκεκριμένα, η EDM έχει εφαρμοστεί σε πλήθος εκπαιδευτικών αντικειμένων και
ερευνών με γενικότερο αντικείμενο τη βελτίωση της διαδικασίας απόκτησης της γνώσης.
Οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις ερευνών και μελετών – πολλών εξ αυτών με σημαντικά
αποτελέσματα- ποικίλουν καθώς και τα υπό εξέταση αντικείμενα ποικίλουν.
3.3.1 Αντικείμενο Εφαρμογής της EDM
Μια πρώτη προσπάθεια κατηγοριοποίησης των αντικειμένων που πραγματεύεται η EDM
έγινε από (Romero et al., 2010). Πρόκειται για μια κατηγοριοποίηση με γνώμονα το ρόλο
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Εικόνα 3.1 Συνεισφορά της EDM & LA στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

του τελικού χρήστη (εκπαιδευομένου, εκπαιδευτικού, διαχειριστή, ερευνητή κτλ.) στο
πλαίσιο μιας ερευνητικής εφαρμογής σε ένα πεδίο της ΕΔΜ. Επομένως, κρίνεται
σκόπιμη η διάκριση των διαφορετικών τελικών χρηστών/αποδεκτών (stakeholders)
καθώς και των διαφορετικών πεδίων όπου εφαρμόζεται η EDM.
Κάποιοι από τους βασικούς τύπους αποδεκτών και τα ζητήματα στα οποία καλείται να
απαντήσει ανά περίπτωση είναι τα παρακάτω:


Εκπαιδευόμενος

(Learner):

στην

υποστήριξη

των

αναδράσεων

ενός

εκπαιδευομένου στο πλαίσιο μιας κατάστασης, την παροχή κατάλληλα προσαρμοσμένης
ανατροφοδότησης ή υποδείξεων στον εκπαιδευόμενο, την ανταπόκριση στις ανάγκες
του εκπαιδευομένου, τη βελτίωση απόδοσης τού εκπαιδευομένου κτλ.


Εκπαιδευτικός (Tutor – Teacher - Educator): στην κατανόηση των διαδικασιών

μάθησης των εκπαιδευομένων και υιοθέτηση κατάλληλων διδακτικών μεθόδων, την
βελτίωση της διδακτικής τους επίδοσης, την κατανόηση κοινωνικών, γνωστικών και
συμπεριφοριστικών θεμάτων κτλ.


Ερευνητή (Researcher): την ανάπτυξη και την σύγκριση τεχνικών εξόρυξης

γνώσης ώστε να οδηγηθεί στην ανάδειξη και σύσταση των καταλληλότερων κατά
περίπτωση (δηλ. ανάλογα με το εξεταζόμενο πρόβλημα ή κατάσταση), την αξιολόγηση
της μαθησιακής αποτελεσματικότητας κατά την εφαρμογή διαφορετικών παραμέτρων και
μεθόδων κτλ.


Διαχειριστή (administrator): στην εκτίμηση του βέλτιστου τρόπου οργάνωσης των

σχεδιαστικών πηγών με βαρύτητα στην εκπαιδευτική αξία αυτών.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που το αντικείμενο της έρευνας εμπλέκει χρήστες από
δύο ή περισσότερες διαφορετικές κατηγορίες; Όπως προκύπτει από το ερώτημα η
δυσκολία της κατηγοριοποίησης όλων των στόχων που ικανοποιεί η EDM σύμφωνα με
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την παραπάνω διάκριση οδήγησε τους (Baker, 2010; Bienkowski et al., 2012; Romero
et al., 2011) στον καθορισμό άλλων κριτηρίων κατηγοριοποίησης. Έτσι, το ενδιαφέρον
μετατοπίζεται στην υπό εξέταση περιοχή εφαρμογής της EDM (Στατιστικής, Μηχανικής
Μάθησης, ανάλυση δεδομένων διαδικτύου κ.ά).
Έτσι, η κατηγοριοποίηση των θεμάτων-αντικειμένων της EDM διαμορφώνονται έχοντας
ως κεντρικό άξονα τη Μοντελοποίηση Μαθητή (Student modeling). Πρόκειται για τη
μοντελοποίηση

του

χρήστη-μαθητή

συμπεριλαμβάνει/ενσωματώνει

στην

λεπτομερείς

περιοχή

της

πληροφορίες

εκπαίδευσης
για

η

οποία

χαρακτηριστικά

ή

καταστάσεις του μαθητή όπως ικανότητες, δεξιότητες, γνώση, κίνητρα, ικανοποίηση,
μεταγνωστική κατάσταση, στάση/νοοτροπία, εμπειρίες, γνωστική πρόοδο κ.ά. Επίσης,
συμπεριλαμβάνει

την

παρατήρηση

συγκεκριμένων

τύπων

προβλημάτων

που

επηρεάζουν (αρνητικά) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις εκβάσεις του μαθητή (όπως
συνήθη λάθη, μη αποτελεσματική πλοήγηση των πηγών κ.ά.), την αφοσίωση και το
μαθησιακό στυλ και προτιμήσεις του εκάστοτε μαθητή. Το κοινό σημείο αναφοράς εδώ
είναι η ανάπτυξη ή/και βελτίωση του μοντέλου μαθητή με βάση τις παρακάτω επιμέρους
πληροφορίες.
A.

Πρόβλεψη Επίδοσης και Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μαθητή (Predicting

students’ performance and learning outcomes): Το αντικείμενο εδώ είναι η πρόβλεψη
των τελικών βαθμών ενός μαθητή ή άλλου τύπου μαθησιακών αποτελεσμάτων επίδοσης
και προόδου μαθητή (όπως διατήρηση /συνέχιση σπουδών, μελλοντικές ικανότητες και
πορεία μαθητών κ.ά.). Όλα αυτά βασίζονται στη μελέτη των δεδομένων που
προέρχονται από τις δραστηριότητες που πλαισιώνουν ένα μάθημα.
B.

Παραγωγή Υποδείξεων και Συστάσεων (Generating Recommendation): Το

αντικείμενο εδώ είναι η παροχή υποδείξεων στους μαθητές, με περιεχόμενο κατάλληλο
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για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης (όπως υποδείξεις κατά τη διεξαγωγή
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, κατάλληλες παραπομπές κ.ά.).
C.

Ανάλυση Συμπεριφοράς Εκπαιδευομένου (Analyzing learner’s behavior): η

ανάλυση αυτή συναντάται σε διαφορετικές μορφές όπως για παράδειγμα με την
εφαρμογή Εξόρυξης Δεδομένων για τη λήψη απαντήσεων στις τρεις παραπάνω
περιοχές (Α.) (B.) (C.). Επίσης, η εφαρμογή ανάλυσης ενδείκνυται σε σύνολα
εκπαιδευομένων για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το προφίλ τους και
κατ’ επέκταση για την προσωποποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και υιοθέτηση
κατάλληλων αντιπροσωπευτικών κριτηρίων διεξαγωγής αυτής.
D.

Επικοινωνία με Άμεσα Ενδιαφερόμενους/Εμπλεκομένους (Communicating to

stakeholders): το αντικείμενο είναι η υποστήριξη και η αρωγή των εκπαιδευτικών και
διαχειριστών στην ανάλυση και λήψη χρήσιμων εκμεταλλεύσιμων πληροφοριών – που
λαμβάνονται μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων- στο πλαίσιο ενός μαθήματος. Η
έρευνα (Macfayden et al., 2010) ενισχύει το γεγονός ότι οι πληροφορίες παιδαγωγικής
φύσεως που αναδύονται/παρέχονται μέσω των e-learning συστημάτων μπορούν να
αξιοποιηθούν

για

την

ανάπτυξη

και

κατάλληλη

διαμόρφωση

εργαλείων

που

υποστηρίζουν την παροχή αναφορών και οργανωμένων πινάκων που συνεισφέρουν
στην αναπαράσταση με εύκολο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο της προόδου του
μαθητή. Επομένως, γίνεται λόγο για την παροχή- σε πραγματικό χρόνο- της συνολικής
εικόνας που παρουσιάζει ο εκπαιδευόμενος και κατά συνέπεια την άμεση εξαγωγή
συμπερασμάτων που αφορούν εμπλοκή και έκβαση των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο
μιας γνωστικής κατάστασης (πχ. ενός μαθήματος). Για παράδειγμα στην έρευνα του
(Romero et al., 2013) γίνεται λόγος για την παροχή ανατροφοδότησης στους
εκπαιδευτικούς με σκοπό τη λήψη αποφάσεων από πλευρά τους ώστε να συμβάλουν
στην βελτίωση της διαδικασίας μάθησης και παροχής άμεσης και κατάλληλης
ανατροφοδότησης ενός εκπαιδευομένου.
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E.

Περιοχή Δομημένης Ανάλυσης (Domain Structure Analysis): το αντικείμενο είναι ο

ρητός προσδιορισμός της περιοχής δόμησης και βελτίωσης των χαρακτηριστικών που
φέρει

το

διαδικτυακό

περιεχόμενο

μιας

εκπαιδευτικής

ακολουθίας.

Αυτό

πραγματοποιείται με την ικανότητα πρόβλεψης της μαθησιακής επίδοσης του εκάστοτε
εκπαιδευομένου και αποτελεί το ποιοτικό κριτήριο δόμησης του μοντέλου που
εφαρμόζεται. Για το σκοπό αυτό οι μαθησιακές επιδόσεις (τεστ) και άλλες πηγές του
εκάστοτε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αξιοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.
F.

Διατήρηση και Βελτίωση Μαθημάτων (Maintaining and improving courses):

πρόκειται για περιοχή που σχετίζεται άμεσα με τις περιοχές (Ε.) και (F.). Το αντικείμενο
εδώ είναι η διάκριση τρόπων βελτίωσης του περιεχομένου και δομής των μαθημάτων
(περιεχόμενο, δραστηριότητες, παραπομπές κ.ά.) με τη χρήση πληροφοριών που
σχετίζονται με το μαθησιακό και λειτουργικό/χρηστικό αντίκτυπο των μαθημάτων στους
εκπαιδευομένους.
G.

Μελέτη Επιπτώσεων των διαφορετικών Τύπων Παιδαγωγικής Υποστήριξης

(Studying the effects of different kinds of pedagogical support): πρόκειται για τη μελέτη
των διαφορετικών τύπων υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω κατάλληλων
διαδικτυακών και παιδαγωγικών λογισμικών. Για παράδειγμα στην ερευνητική εργασία
των (Anaya et al., 2011) προτείνεται μια μέθοδος ανάλυσης της συνεργασίας των
συμμετεχόντων που αναπτύσσεται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η ανάλυση αυτή
λαμβάνει χώρα με την υποστήριξη τεχνικών μηχανικής μάθησης.
H.

Προώθηση της Επιστημονικής Γνώσης (Advancing Scientific Knowledge):

Πρόκειται για την προαγωγή και προώθηση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τη
μάθηση και τον εκπαιδευόμενο μέσα από τη δόμηση, την ανακάλυψη, την βελτίωση των
μοντέλων τόσο του μαθητή όσο και της παιδαγωγικής προσέγγισης στα διαφορετικά
πεδία. Για παράδειγμα, οι (Siemens et al., 2012) ανέπτυξαν και εφάρμοσαν μια
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επιστημονική θεωρία για τη βελτίωση της τεχνολογικής μάθησης διαμορφώνοντας νέες
επιστημονικές υποθέσεις επί του θέματος.

Πράγματι, τα διαφορετικά αντικείμενα μελέτης εξαρτώνται σημαντικά από το αντικείμενο
μελέτης της Μοντελοποίησης Μαθητή το οποίο ενισχύεται από την ανάλυση
συμπεριφοράς μαθητή και κατά συνέπεια της περαιτέρω έρευνας. Συγκεκριμένα,
επιτρέπει την πρόβλεψη επιδόσεων, την παραγωγή υποδείξεων, την παροχή
πληροφοριών για τη διαχείριση και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όλα τα
παραπάνω έχουν ως συνέπεια τη διατήρηση και βελτίωση του περιεχομένου των
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων

και τη

συνεχή

προσπάθεια

για

καλύτερες

και

καταλληλότερες τεχνικές μελέτης και ανάλυσης αυτών.
Η μελέτη των αντικειμένων της EDM έχουν ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση
διαφορετικών προοπτικών και πτυχών των εκπαιδευτικών συστημάτων γενικά και πιο
ειδικά των Computer Based Learning Environments (CBLE). Στο πλαίσιο των CBLE το
σημείο αναφοράς είναι η μοντελοποίηση της γνώσης με σκοπό την επίτευξη διαφόρων
στόχων και ενεργειών όπως καθοδήγησης, προσωποποίησης κτλ.

3.4

ΜΕΘΟΔΟΙ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Για το χειρισμό και τη μελέτη των αντικειμένων της EDM, οι ευρέως εφαρμόσιμες μέθοδοι
εξόρυξης δεδομένων που εφαρμόστηκαν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται με μεγάλη
επιτυχία στο πεδίο αυτό διακρίνονται σε μεθόδους και τεχνικές κατηγοριοποίησης
(classification), συσταδοποίησης (clustering), κανόνες συσχέτισης (association rules) και
άλλων όπως θα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω. Όμως, η παράλληλη εξέλιξη των
εκπαιδευτικών συστημάτων που φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με
την ανάγκη για διαφορετική μεταχείριση και προσέγγιση ανάλυσης των δεδομένων που
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συντηρούν, επέφερε αλλαγές και πρόσθετες ανάγκες ανάπτυξης και εφαρμογής νέων
τεχνικών και μεθόδων. Για το λόγο αυτό οι ερευνητές του πεδίου της EDM δεν
περιορίζονται μόνο στην εφαρμογή των παραπάνω βασικών τεχνικών. Προχώρησαν
στην ανάπτυξη τεχνικών που ποικίλουν ανά εξεταζόμενη επιστημονική περιοχή όπως
της μηχανικής μάθησης, της στατιστικής, κτλ.
Η πιο δημοφιλής ταξινόμηση/κατηγοριοποίηση όλων αυτών των μεθόδων έχει προταθεί
από τον (Baker, 2010) όπου διακρίνονται οι πέντε (5) ακόλουθες κατηγορίες: 1.
Πρόβλεψης (prediction), 2.

Συσταδοποίησης ή

Ομαδοποίησης (clustering), 3.

Συσχέτισης (refashioning mining) , 4. Απόσταξης ανθρώπινης κρίσης (distillαtion of
human judgment) και 5. Ανακαλυτπικά Μοντέλα (discovery with models). Αργότερα,
ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των (Bienskewki et al., 2012; Romero et al., 2013) ως μια
επέκταση

όλων των

παραπάνω

όπου

λαμβάνει

χώρα/σημειώνεται

μια

μετά-

ομαδοποίηση των τεχνικών από την οποία προκύπτουν οι παρακάτω μέθοδοι:


Μέθοδος Πρόβλεψης (Prediction): ο στόχος είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου που

μπορεί να εξάγει συμπεράσματα (μια απλή άποψη, μια θέση, μια διαπίστωση) από τα
δεδομένα (προβλεπτική μεταβλητή), ως αποτέλεσμα του συνδυασμό/συνονθύλευμα από
άλλες απόψεις/θέσεις των δεδομένων (μεταβλητή πρόβλεψης). Κάποιοι από τους
ευρέως

χρησιμοποιούμενους

τύπους

πρόβλεψης

είναι

της

κατηγοριοποίησης

(Classification), της παλινδρόμησης (regression), της εκτίμησης πυκνότητας (density
estimation).


Συσταδοποίηση (Clustering): πρόκειται για την εύρεση στιγμιότυπων που

ομαδοποιούνται με τρόπο απλό και χρησιμοποιούνται για τη διαίρεση/διάσπαση ενός
μεγάλου συνόλου δεδομένων σε υποσύνολα. Τυπικά, κάποιες μετρικές/κριτήρια
χρησιμοποιούνται/εφαρμόζονται ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την ομοιότητα και
εν συνεχεία την κατηγοριοποίηση / ομαδοποίηση των στιγμιότυπων αυτών. Αφού
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διακριθεί ένα σύνολο συστάδων, νέα στιγμιότυπα μπορούν επανεξεταστούν και να
κατηγοριοποιηθούν με βάση την πιο «κοντινή» συστάδα. Στην EDM, η μέθοδος της
συσταδοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί για την ομαδοποίηση εκπαιδευομένων με βάση
το μαθησιακό τους πρότυπο ή τις γνωστικές στρατηγικές.


Σχεσιακή Εξόρυξη (Reletionship mining): χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και

διάκριση σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών σε ένα σύνολο δεδομένων και την
κωδικοποίηση/απόδοση αυτών σε κανόνες που θα εφαρμοστούν στην έρευνα.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι σχέσεων στις τεχνικές εξόρυξης όπως α) εξόρυξη
συνειρμικών κανόνων (association rule mining) που φορούν κάθε είδους σχέσεις μεταξύ
των μεταβλητών, και β) εξόρυξη συσχετίσεων (correlation mining) που αφορούν τη
γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Στην EDM, η σχεσιακή εξόρυξη
χρησιμοποιείται για την ανάδειξη σχέσεων μεταξύ των διαδικτυακών (on-line)
δραστηριοτήτων των εκπαιδευομένων με τους τελικούς βαθμούς που λαμβάνουν σε μία
εξεταζόμενη περιοχή (Romero et al., 2010) και για τη μοντελοποίηση της αλληλουχίας
των ενεργειών που σημειώνονται για την επίλυση προβλημάτων σε μια γνωστική
περιοχή (Desmarais et al., 2013).


Απόσταξη δεδομένων για Ανθρώπινη Κρίση (Distillation of data for human

judgment): πρόκειται για τεχνικές που αναπαριστούν τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε
ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση γρήγορα να γνωρίζει ή να εντοπίζει ερευνητικά
χρήσιμα χαρακτηριστικά από τα δεδομένα. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί μεθόδους
summarization, visualization και interactive διαδικασίες που δίνουν βαρύτητα στον
εντοπισμό χρήσιμων πληροφοριών και συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων. Από την
άλλη πλευρά, η σημαντικότητά τους έγκειται στην σχετικά πιο εύχρηστη/εύκολη μορφή
παροχής περιγραφικών στατιστικών από τα εκπαιδευτικά δεδομένα, σφαιρικών/γενικών
(global)

χαρακτηριστικών

και

διαμόρφωσης

αναφοράς

και

καταγραφής

της

συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων. Επίσης, οι πληροφορίες που αποδίδονται μέσω
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αναπαραστάσεων, ευανάγνωστων γραφημάτων και άλλων τεχνικών οπτικοποίησης
βοηθούν σημαντικά στον άμεσο εντοπισμό των χαρακτηριστικών που θα αποτελέσουν
αντικείμενο εξέτασης, στην εξερεύνηση και την κατανόηση μεγάλου όγκου δεδομένων.
Για παράδειγμα στην ερευνητική εργασία (Desmarais et al., 2013), η οπτικοποίηση της
αλληλουχίας των ενεργειών ενός εκπαιδευομένου βοηθά στην κατανόηση των
προτύπων που διαμορφώνονται σε ένα περιβάλλον μάθησης.


Ανακάλυψη με Μοντέλα (Discovery with models): Ο σκοπός εδώ είναι η χρήση

επικυροποιημένων μοντέλων για μελέτη και βαθύτερη κατανόηση φαινομένων (πχ. με
χρήση πρόβλεψης, συσταδοποίησης, μηχανική μάθηση) που υποστηρίζουν την
περαιτέρω ανάλυσή τους (προβλεπτική ή σχεσιακή εξόρυξη). Για παράδειγμα, η χρήση
μοντέλων χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη/αναγνώριση συσχετίσεων μεταξύ της
συμπεριφοράς εκπαιδευομένων και χαρακτηριστικών.


Ανίχνευση Ακραίων Τιμών (Outlier Detection): ο σκοπός εδώ είναι η ανίχνευση

κρίσιμων σημείων (από τα δεδομένα) που διαφέρουν σημαντικά από τα υπόλοιπα
δεδομένα. Η OD μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαφορετική προσέγγιση (ή μέτρηση) των
διαφορών που παρουσιάζουν κάποιες τιμές εκ των δεδομένων. Στην EDM, η OD
συναντάται στην ανίχνευση διαφοροποιήσεων που σημειώνονται στη συμπεριφορά ή τις
ενέργειες ενός εκπαιδευομένου, στις δυσλειτουργίες μαθησιακών διαδικασιών και στον
εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών.


Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (SNA) ή ανάλυση δόμησης δικτύων (Social

Network Analysis): σκοπεύει στη μελέτη συσχετίσεων μεταξύ των διαφορετικών
συμμετεχόντων με γνώμονα το άτομο ως οντότητα και όχι με γνώμονα τα ατομικά
χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ένα άτομο. Η SNA λαμβάνει υπόψη
του τις κοινωνικές σχέσεις αναφορικά με τη θεωρία κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με
την εν λόγω θεωρία, ένα δίκτυο αποτελείται από κόμβους (διαφορετικοί ρόλοι στο
διαδίκτυο) και συνδέσεις (συσχετίσεις μεταξύ των ατόμων όπως φιλία, συνεργασία κ.ά.).
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Στην EDM, η SNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία και την ανάλυση της
δομής και της σχέσης σε επίπεδο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης της «κοινότητας»
που αναπτύσσεται με βάση τα εργαλεία επικοινωνίας που παρέχει το εκάστοτε
εκπαιδευτικό περιβάλλον.


Διαδικασία Εξόρυξης (Process Mining): ο σκοπός εδώ – όπως παραπέμπει και ο

τίτλος- είναι η εξαγωγή διαδικασιών συσχετιζόμενης γνώσης από τα γεγονότα-αναφορές
που καταγράφονται από ένα πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη διαμόρφωση μιας
ξεκάθαρη εικόνας της όλης διαδικασίας. Η διαδικασία εξόρυξης διακρίνεται σε τρία υποπεδία: α) έλεγχος συμμόρφωσης (conformance checking), β) ανακάλυψη μοντέλου
model discovery) και γ) επέκταση μοντέλου (model extension). Στην EDM, η PM μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την αποτύπωση της συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων σε
σχέση με τα εξεταζόμενα «ίχνη» της μαθησιακής του πορείας (δηλ. από την ακολουθία
μαθημάτων, βαθμών, χρονικές σφραγίδες του εκπαιδευομένου κ.ά.).


Εξόρυξη από δεδομένα Κειμένου (Text Mining): πρόκειται για μια επέκταση της

εξόρυξης γνώσης με τη διαφορά ότι τα δεδομένα αφορούν δεδομένα κειμένου. Η TM
εστιάζει στην εύρεση και ανάδυση χρήσιμων και ενδιαφερόντων προτύπων, μοντέλων
και κατευθύνσεων, τάσεων και κανόνων από ένα μη δομημένο κείμενο (όπως HTML
αρχεία,

μηνύματα

συνομιλίας

από

περιβάλλοντα

(chat)

και

ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας). Το έργο της TM περιλαμβάνει κατηγοριοποίηση κειμένου, ανάλυση
συναισθημάτων, σύνοψη αρχείων, παραγωγή μοντέλων των οντοτήτων και των
σχέσεων που αναδύονται. Η TM χρησιμοποιείται για την ανάλυση του περιεχομένου από
περιοχές συζητήσεων, φόρουμ, chat, ιστοσελίδες, έγγραφα κ.ά.


Ιχνηλάτηση της Γνώσης (Knowledge Tracking): είναι μια από τις πιο δημοφιλείς

μεθόδους για την εκτίμηση/αποτίμηση του επιπέδου δεξιοτήτων ενός εκπαιδευομένου
που έχει υιοθετηθεί από πολλά αποτελεσματικά συστήματα γνωστικής καθοδήγησης.
Συγκεκριμένα, στηρίζεται στον συνδυασμό των γνωστικών μοντέλων (βασιζόμενα σε
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γνωστική χαρτογράφηση) αναλύοντας ένα εξεταζόμενο αντικείμενο σύμφωνα με τις
δεξιότητες που απαιτεί αυτό και των αναφορών συστήματος (logs) των εκπαιδευομένων.
Δηλαδή, οι αναφορές για ορθές ή λανθασμένες απαντήσεις εκλαμβάνονται ως ένδειξη
της γνώσης που έχουν οι εκπαιδευόμενοι στις συγκριμένες δεξιότητες. Η KT
πραγματεύεται

την

καταγεγραμμένη

πορεία

του

γνωστικού

μονοπατιού

που

δημιουργείται κατά την πάροδο του χρόνου και την αποτυπώνει με κατάλληλα
παραμετροποιημένες μεταβλητές προς μελέτη. Στην EDM, χρησιμοποιείται για την
πρόβλεψη της συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων με βάση το γνωστικό τους μονοπάτι.


Παραγοντοποίηση

Μητρώων

(Matrix

Factorization):

πρόκειται

για

την

αποσύνθεση ενός πίνακα σε επιμέρους πίνακες. Ένας πίνακας αποτελεί τρόπο
αποθήκευσης τιμών που καταχωρούνται κατάλληλα τα δεδομένα τα οποία προέρχονται
από μία βάση δεδομένων ή από την επεξεργασία δεδομένων και αποτύπωση αυτών σε
πίνακες. Η αποσύνθεση ενός πίνακα σε επιμέρους πίνακες συνεπάγεται την κατάτμηση
των τιμών αυτών με βάση κάποια χαρακτηριστικά που τίθενται υπό εξέταση και
παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον (πχ. δεξιότητα, επίδοση κ.ά.). Για παράδειγμα, στην
EDM – και γενικά σε διάφορες περιοχές της εκπαίδευσης- ένας πίνακας Μ, τα στοιχεία
του οποίου προέρχονται από δοκιμασίες και άλλα μαθησιακά αποτελέσματα (πχ.
γραπτές εξετάσεις κ.ά) αποτελεί ένα πίνακα παρατήρησης ενός εξεταζομένουεκπαιδευομένου. Ο Πίνακας Μ μπορεί να διασπαστεί σε δύο μικρότερους πίνακες Q και
S όπου ο Q αντιπροσωπεύει εκείνα τα αντικείμενα που πρόκειται να εξεταστούν (πχ.
δεξιότητες) και ο S αντιπροσωπεύει τις τιμές-επίπεδο του φοιτητή στις αντίστοιχες
δεξιότητες που έχουν διακριθεί. Η ερευνητική εργασία (Thai-Nghe et al., 2010)
στηρίζεται σε ένα τέτοιο μοντέλο για την πρόβλεψη επιδόσεων ενός εκπαιδευομένου.
Όπως γίνεται κατανοητό, ένα μεγάλο πλήθος τεχνικών εξόρυξης από βάσεις δεδομένων
αναπτύσσεται και χρησιμοποιεί την περιοχή της EDM προκειμένου να καλύψουν
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ανάγκες

ανάλυσης

διαφορετικών

δεδομένων

προερχόμενα

από

εκπαιδευτικά

συστήματα. Η επιλογή της καταλληλότερης κατά περίπτωση τεχνικής εξαρτάται τόσο
από τη φύση του περιβάλλοντος μάθησης και το υπό εξέταση αντικείμενο μελέτης όσο
και από τα χαρακτηριστικά ων δεδομένων που διατίθενται για ανάλυση.
Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν
τα δεδομένα προς ανάλυση.
Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι το πλήθος των τεχνικών που χρησιμοποιούνται
στο πεδίο της EDM αυξάνεται σημαντικά λόγω της ποικιλομορφίας που παρουσιάζει το
εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιλογή της
καταλληλότερης τεχνικής δεν είναι μια προκαθορισμένη διαδικασία αλλά εξαρτάται
άμεσα τόσο από τη φύση του γνωστικού πεδίου και περιεχομένου που εφαρμόζεται όσο
και από τη φύση των δεδομένων και των αντικειμένων έρευνας.
Στο

επόμενο

κεφάλαιο

θα

παρουσιάσουμε

πιο

διεξοδικά

ένα

πλήθος

των

καταγεγραμμένων μεθόδων, οι οποίες και θα μας απασχολήσουν στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας.

3.5

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Τα τελευταία χρόνια, ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών της EDM έχει αναπτυχθεί, όπως
έχουμε αναφέρει και παραπάνω. Ο λόγος γίνεται για εφαρμογές που πραγματεύονται
την αξιολόγηση/αποτίμηση της μαθησιακής επίδοσης των μαθητών, την υιοθέτηση
συγκεκριμένων μοτίβων μαθημάτων και μαθησιακών προδιαγραφών σύμφωνα με τη
μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και
την παροχή διαδικτυακών μαθημάτων, την παροχή κατάλληλης ανατροφοδότησης τόσο
στους εκπαιδευομένους όσο και στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο διαδικτυακών
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μαθημάτων

και

στην

ανακάλυψη/εντοπισμό

των

διαφορετικών

μαθησιακών

συμπεριφορών.
Από τη μελέτη των πολυάριθμων διαθέσιμων ερευνών στο εν λόγω πεδίο εντοπίζεται η
τάση της μελέτης και εκμετάλλευσης των καταγεγραμμένων δεδομένων-εγγραφών που
συγκεντρώνουν τα διαδικτυακά συστήματα υποστήριξης της μάθησης. Επίσης,
εντοπίζονται οι πιο παλιές και ταυτόχρονα πιο δημοφιλείς εφαρμογές της EDM μεταξύ
των οποίων είναι η αναζήτηση/ανακάλυψη της επίδοσης των μαθητών (πρόβλεψη) και η
ανάλυση μαθησιακών συμπεριφορών (περιγραφή).
Ο όρος «ανακάλυψη» γενικά χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό μοντέλων που
σχεδιάστηκαν για την πρόβλεψη και ανάδυση αποτελεσμάτων ή/και σεναρίων
βασισμένα σε νέες παρατηρήσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών της
EDM. Από τη άλλη πλευρά, η προσέγγιση της «πρόβλεψης» (prediction) είναι
διαφορετική την προσέγγιση της «επεξήγησης» (explanation) ή «περιγραφής»
(descriptive)

όπου

έχει

ως

στόχο

την

οικοδόμηση

μοντέλων

για

την

επεξήγηση/περιγραφή προερχόμενων/αναδυόμενων δομών, με απώτερο σκοπό την
αποτίμηση των προσκοπτόμενων μοντέλων μάθησης. Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω
και τις πρόσφατες έρευνες που καταγράφονται στο διάστημα 2010-2013, διακρίνονται τα
δύο επικρατέστερα αντικείμενα μελέτης της EDM που δεν είναι άλλο από 1) τη μελέτη
των μαθησιακών επιδόσεων και 2) τη μελέτη συμπεριφορών σε διαδικτυακά μαθησιακά
περιβάλλοντα.
3.5.1 Διάκριση Δύο Μεγάλων Κατηγοριών της EDM
Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη υποενότητα οι εφαρμογές της EDM διακρίνονται
σε δύο μεγάλες κατηγορίες περιοχών σε ότι αφορά την δημιουργία μοντέλων
διαφορετικού σκοπού:
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Α) στις εφαρμογές που αφορούν την Πρόβλεψη και
Β) στις εφαρμογές που αφορούν την Περιγραφή.
Παρακάτω παραθέτουμε ένα σχήμα (Εικόνα 3.1) κατηγοριοποίησης των τεχνικών της
Εξόρυξης Γνώσης βασισμένο στη διάκριση του σκοπού του μοντέλου που προκύπτει.

Εικόνα 3 1 Κατηγοριοποίηση Δύο Κατηγοριών Τεχνικών Εξόρυξης Γνώσης

Ακολουθούν δύο συνοπτικοί πίνακες (Πίνακας 1 & 2) όπου περιγράφονται με κατανοητό
τρόπο το πώς τα διαφορετικά Υπολογιστικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (CBLE), με την
παροχή συγκεκριμένου τύπου δεδομένων και με την εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών,
εξυπηρετούν τον σκοπό της «Πρόβλεψης» των επιδόσεων των εκπαιδευομένων και της
«Περιγραφής» συμπεριφορών των εκπαιδευομένων, αντίστοιχα.
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Πίνακας 1 Εφαρμογές EDM για την Πρόβλεψης Επιδόσεων των εκπαιδευομένων σε
περιβάλλοντα CBLE
(N.Bousdia & I. Belamri, 2014)

CBLE

Δεδομένα (Περιγραφή)

Μέθοδος - Τεχνική

LMS-Moodle

Δεδομένα
που Κατηγοριοποίηση
σχετίζονται με τη
(Classification)
συμπεριφορά και
το γνωστικό στυλ
το φοιτητών

Πρόβλεψη
επίδοσης
φοιτητών
και
εύρεση
συστάδωνμοντέλων για την
ομαδοποίησης
φοιτητών
βασισμένη
στο
γνωσιακό
τους
στυλ

LMS-Moodle

Web usage logs και Παλινδρόμησης
τελικοί βαθμοί

Για την αναγνώριση και
ταξινόμηση των
δραστηριοτήτων
φοιτητών με βάση
την επιρροή της
επίδοσης
των
φοιτητών
στη
τελική εξέταση

(Regression)

LMS-Moodle

Usage

LMS-Moodle

Usage

Στόχος

δεδομένα Κατηγοριοποίηση
φοιτητών
σε
(Classification)
πολλά μαθήματα

Πρόβλεψης
της
βαθμολογίας των
φοιτητών
που
πρόκειται
να
Naïve Bayesian
λάβουν
στην
τελική εξέταση
Νευρωνικά
Δίκτυα
(Neural Networks)

δεδομένα Συσταδοποίηση

Υπολογισμός/ πρόβλεψη
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φοιτητών
που
(Clustering)
σχετίζονται
με
την
υποβολή Κατηγοριοποίηση
εργασιών
και
(Classification)
απαντήσεων σε

της
σχέσης/επιρροής
μεταξύ
on-line
δραστηριοτήτων
και των τελικών
βαθμών

Activities Sequences
Οπτικοποίησης
(Visualization)
LMS: Sakai

Δημογραφικά δεδομένα Κατηγοριοποίηση
φοιτητών και logs
(Classification)
από
διάφορες
δράστηριότητες
Επιλογή
εντός μαθήματος
Χαρακτηριστικών
(features
selection)

Την ανάπτυξη μοντέλου
πρόβλεψης
επιτυχίας
φοιτητών
στο
μάθημα

Πίνακας 2 Εφαρμογές EDM για την Περιγραφής συμπεριφορών των εκπαιδευομένων σε
περιβάλλοντα CBLE
(N.Bousdia & I. Belamri, 2014)

CBLE

Δεδομένα (Περιγραφή)

Μέθοδος
Τεχνική

-

LMS-Moodle

Προσπάθειες φοιτητών για την Κανόνες
πραγματοποίηση/ολοκλήρωση
Συσχέτισης
μιας
εργασίας/άσκησης/δραστηριότη (Association Rule)
τας

Σκοπός

Ανάλυση του ΠΩΣ οι φοιτητές
χρησιμοποιούν
τις
διαθέσιμες πηγές του
μαθήματος

56

LMS-

Log
Blackb
oard

LMS: eFAD

δεδομένα καταγραφής από Παλινδρόμησης
ασύγχρονες συζητήσεις και
υποβολές (σχολίων, εργασίων (Regression)
κτλ)

Log δεδομένα από την περιήγηση και Κατηγοριοποίηση
την αλληλεπίδραση
των
(Classificati
φοιτητών στο περιβάλλον
on)

Επεξήγηση τις ποικιλομορφίας
του τελικού βαθμό των
φοιτητών

Ανάλυση της συμπεριφοράς
πλοήγησης των φοιτητών

Naïve Bayesian
Νευρωνικά
Δίκτυα
(Neural
Networks)
Αυτόπροσαρ Log δεδομένα από την αλληλεπίδραση Συσταδοποίηση
μόσιμο
των φοιτητών (απαντήσεις,
(Clustering)
Περιβά
γεγονότα, ενέργειες κ.ά )
λλον
Κατηγοριοποίηση
Πρακτι
(Classificati
κής και
on)
Εξάσκη
σης
Activities
Sequences

Κατανόηση
των
προτύπων
χρήσης
που
σχηματίζονται/διαφαίνοντ
αι σε ένα μαθησιακό
περιβάλλον

Οπτικοποίησης
(Visualizati
on)
Live

Video On-line αλληλεπιδράσεις φοιτητών
Stream
ing

MetaTutor,
an

Text Mining

Εντοπισμός
Δεδομένων
από Clustering
δοκιμάσιες εντός περιβάλλοντος

Εξέταση
των
on-line
αλληλεπιδράσεων
των
φοιτητών
Αναγνώριση
διακριτών
προτύπων συμπεριφοράς
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agentbased
ITS

3.6

(tests)

φοιτητών
Sequences
Mining

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ EDM ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑ

Οι έρευνες στις περιοχές της EDM και LA απαντούν, πλέον, σε εξαιρετικά σύνθετα
ερωτήματα σχετικά με το ΤΙ γνωρίζει ένας φοιτητής και το ΒΑΘΜΟ ενασχόλησής του. Οι
ερευνητές έχουν πειραματιστεί με νέες τεχνικές της οικοδόμησης μοντέλων και με
πλήθος τύπων δεδομένων από νέα εκπαιδευτικά συστήματα που υπόσχονται σε
ικανοποιητικό βαθμό την πρόβλεψη των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός φοιτητή.
Παρακάτω παρατίθενται οι ευρύτερες περιοχές εφαρμογής της EDM και LA όπου η
Έξόρυξη Γνώσης και οι Αναλύσεις Μάθησης μπορούν να εφαρμοστούν σε Online
δραστηριότητες ( υποστήριξη του Online Learning). Πρόκειται για περιοχές όπου η
διαχείριση και ανάλυση Big Data είναι αναπόφευκτη όπως της Υγείας, του Εμπορίου και
των Πωλήσεων.
Οι περιοχές αυτές διακρίνονται στις:
A.

Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς, της γνώσης, της εμπειρίας του χρήστη

B.

Μοντελοποίηση του προφίλ ενός χρήστη

C.

Μοντελοποίηση των σημαντικών σεναρίων/καταστάσεων σε ένα τομέα καθώς και

τη μοντελοποίηση των στοιχείων που συνιστούν τη γνώση σε ένα τομέα
D.

Ανάλυση Τάσεων και Στάσεων

Κάθε μια από τις παραπάνω περιοχές κάνει χρήση διαφορετικών τύπου δεδομένων. Μια
πρώτη προσέγγιση της αντίστοιχης περιοχής – ερωτημάτων – τύπου δεδομένων
ακολουθεί παρακάτω (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3 Αντιστοιχία «Κατηγορία Προβλήματος EDM- Ερώτημα – Τύπος Δεδομένων
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Μοντελοποίηση

Τι

περιεχόμενο

Γνώσης Χρήστη

εκπαιδευόμενος

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

κατέχει/γνωρίζει
(πχ.

ο A.

Αποκρίσεις του χρήστη (σωστή/λάθος/μερικώς

συγκεκριμένες σωστή), χρόνος που αφιερώνει ΠΡΙΝ από μια

δεξιότητες και έννοιες ή διαδικαστική εκπαιδευτική διαδικασία, υποδείξεις που ζητήθηκαν,
γνώση και υψηλού επιπέδου δεξιότητες επαναληψιμότητα λάθους απαιτήσεων και λαθών
στην σκέψη)

B.

Οι δεξιότητες που ένας φοιτητής εξασκεί και το

σύνολο

των

ευκαιριών

που

σημειώθηκαν

για

εξάσκηση
C.

Το επίπεδο επιδόσεων του φοιτητή που

προκύπτει από το σύστημα στο οποίο εργάζεται ή
από

την

συλλογή

άλλων

πηγών

όπως

προκαθορισμένων τεστ
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Μοντελοποίηση



Πώς ερμηνεύονται τα πρότυπα της A.

Συμπεριφοράς

συμπεριφοράς με τη μάθηση τους;

Χρήστη



Έχουν κίνητρα οι φοιτητές;

Αποκρίσεις του χρήστη (σωστή/λάθος/μερικώς

σωστή), χρόνος που αφιερώνει ΠΡΙΝ από μια
εκπαιδευτική διαδικασία, υποδείξεις που ζητήθηκαν,
επαναληψιμότητα λάθους απαιτήσεων και λαθών
B.

Οποιαδήποτε

αλλαγή

στην

διεξαγωγή

μαθήματος στην σχολική τάξη κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής της έρευνας
Μοντελοποίηση

Είναι οι χρήστες ικανοποιημένοι με την A.

Εμπειρίας Χρήστη

εμπειρία που τους προσφέρεται;

Αποκρίσεις χρηστών σε διεξαγωγή έρευνας ή

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων
B.

Επιλογές, συμπεριφορές, επιδόσεις, σε υπο-

ακολουθίες μαθησιακών ενοτήτων ή μαθήματων
Προφίλ Χρήστη

Σε ποια ομάδα (εκ των προκυπτόμενων A.
μιας ανάλυσης) χρηστών εντάσσονται;

Αποκρίσεις του χρήστη (σωστή/λάθος/μερικώς

σωστή), χρόνος που αφιερώνει ΠΡΙΝ από μια
εκπαιδευτική διαδικασία, υποδείξεις που ζητήθηκαν,
επαναληψιμότητα λάθους απαιτήσεων και λαθών
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Μοντελοποίηση

Ποιος είναι ο σωστός βαθμός κατάτμησης A.

Περιοχής/Τομέα

των θεμάτων σε ενότητες και πως αυτές οι σωστή), χρόνος που αφιερώνει ΠΡΙΝ από μια
ενότητες

πρέπει

Αποκρίσεις του χρήστη (σωστή/λάθος/μερικώς

να εκπαιδευτική διαδικασία, υποδείξεις που ζητήθηκαν,

συνδεθούν/συνδυαστούν;

επαναληψιμότητα λάθους απαιτήσεων και λαθών
B.

Ταξινομία Τομεακού Μοντέλου

C.

Συσχετίσεις μεταξύ των προβλημάτων μεταξύ

τους και προβλημάτων με τις δεξιότητες

Ανάλυση



μαθησιακών

προάγουν αποτελεσματικά τη μάθηση;

Συστατικών
Εκπαιδευτικών
Κανόνων

και 

Ποια

Ποιος

είναι

τα

συστατικά

μαθησιακός

λειτουργεί αποτελεσματικά;


που A.

σωστή), χρόνος που αφιερώνει ΠΡΙΝ από μια

κανόνας εκπαιδευτική διαδικασία, υποδείξεις που ζητήθηκαν,
επαναληψιμότητα λάθους απαιτήσεων και λαθών

Πόσο αποτελεσματικό είναι ένα B.

πρόγραμμα σπουδών;

Αποκρίσεις του χρήστη (σωστή/λάθος/μερικώς

C.

Ταξινομία Τομεακού Μοντέλου
Συσχετίσεις μεταξύ των προβλημάτων μεταξύ
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τους και προβλημάτων με τις δεξιότητες

Ανάλυση

Τι αλλαγές σημειώνονται κατά τη πάροδο A.

Τάσεων/Στάσεων

ενός χρονικού διαστήματος και ποιες ;

Ποικίλλει και εξαρτάται από το τι πληροφορίες

εξετάζονται, ποιες παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τυπικά
χρειάζονται τουλάχιστον τρία σημεία κατά μήκος των
οποίων κινείται ώστε να γίνεται λόγος για σύγκλιση
προς μια τάση
B.

Συλλογή

καταγραφή

δεδομένων

εγγραφών,

που

περιλαμβάνει

πτυχίων,

ολοκλήρωσης

δραστηριοτήτων, πηγές φοιτητή και δεδομένα από
αρχείο εκπαιδευτικού ιδρύματος για διαδοχικά χρόνια
(Β-Θμιας Εκπαίδευσης)

Προσαρμοστικότητα 
& Προσωποποίηση

Ποιες

είναι

οι

προτεινόμενες A.

ενέργειες που πρέπει να κάνει ο χρήστης;


Ποικίλλει και εξαρτάται από τις πραγματικές

υποδείξεις που δίνονται κατά περίπτωση

Πως η εμπειρία του χρήστη πρέπει B.

Ενδεχομένως, απαιτείται η συλλογή δεδομένων
62

να

μεταβληθεί

ώστε

να

αποτελέσει ιστορικού ενός χρήστη καθώς και σχετική πληροφορία

εμπειρία για τον επόμενο χρήστη;


γι το αντικείμενο, προϊόν ή υπηρεσία που δόθηκαν ή

Πως μπορεί η εμπειρία του χρήστη έλαβαν χώρα οι υποδείξεις

να μεταβληθεί σε πραγματικό χρόνο;
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4

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ EDM

Όπως και στη γενική διαδικασία Εξόρυξης Γνώσης από δεδομένα έτσι και το
συγκεκριμένο πεδίο της EDM διακρίνουμε τα βασικά στάδια της KDD ή οποιασδήποτε
άλλης εφαρμογής της Εξόρυξης Γνώσης. Σύμφωνα με τους (Romero et al., 2013) και
άλλων ερευνητών της περιοχής όπως [Sachim et al., 2012), η διαδικασία που
ακολουθείται για την επίτευξη και την ολοκλήρωση της εξόρυξης αποδίδεται σχηματικά
και περιγράφεται παρακάτω:

Το πρώτο στάδιο: η συλλογή (ή επιλογή) δεδομένων προς μελέτη από ένα εκπαιδευτικό
σύστημα/περιβάλλον και προεργασία αυτών. Με σκοπό την εξόρυξη των τελικών
δεδομένων

από

το

αρχικό

σύνολο

των

δεδομένων

απαιτεί

ο

«καθαρισμός»/ξεκαθάρισμαα (απομάκρυνση «θορύβου» κ.ά.) και
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Το δεύτερο στάδιο: η προεπεξεργασία αυτών (ένωση ετερογενών δεδομένων,
συμπλήρωση/διόρθωση τιμών, διάκριση χαρακτηριστικών κ.ά). Αφού σχηματιστεί το
τελικό σύνολο δεδομένων προς ανάλυση ακολουθεί το επόμενο στάδιο.
Το τρίτο στάδιο: ο μετασχηματισμός των δεδομένων στον κατάλληλο μορφότυπο
(format) ώστε να είναι επεξεργάσιμα και κατάλληλα για την εφαρμογή μέθοδοι και
τεχνικών Εξόρυξης Γνώσης. Το κατάλληλα διαμορφωμένο σύνολο δεδομένων αποτελεί
την είσοδο στο σύστημα ανάλυσης και εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης γνώσης.
Το τέταρτο στάδιο: ο καθορισμός των στόχων της ανάλυσης και η επιλογή των
καταλληλότερων τεχνικών και μεθόδων εξόρυξης γνώσης σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζουν οι στόχοι σε συνδυασμό με τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των δεδομένων
προς ανάλυση. Από το στάδιο αυτό προκύπτουν κάποια αποτελέσματα, κάποια
πρότυπα/μοντέλα των οποίων η ερμηνεία αποτελεί ο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της
παρούσας διαδικασίας.
Το πέμπτο στάδιο: η ερμηνεία και αξιολόγηση των προσκοπτόμενων προτύπων.
Δηλαδή, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακάλυψη της γνώσης που «κρύβονταν»
στα δεδομένα που είχαν συλλεχθεί από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον.

4.1

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παρακάτω, ακολουθεί η διεξοδική ανάλυση των πέντε σταδίων εξόρυξης γνώσης από
βάση εκπαιδευτικών δεδομένων και οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε ένα
στάδιο.
A.

Επιλογή Δεδομένων: Στη φάση αυτή επιλέγεται η πηγή/ες από όπου θα

αντλήσουμε τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να ισοδυναμεί με την επιλογή μιας έτοιμης βάσης
δεδομένων ή η διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων από όπου θα πραγματοποιηθεί η
εξόρυξη αυτών. Στην πρώτη περίπτωση, η παροχή του συνόλου δεδομένων
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πραγματοποιείται από κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους (τράπεζες δεδομένων,
βάση συστήματος) που παρέχονται είτε δωρεάν και ελεύθερα από τράπεζες δεδομένων
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εγγραφών που διατηρούν είτε από τις ίδιες τις
δομές που διεξάγουν την έρευνα (πχ. ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για τη βελτίωση των
υπηρεσιών του). Οι τράπεζες δεδομένων ποικίλουν ανάλογα με πεδίο που εξυπηρετούν,
την πληροφορία που καλούνται να διατηρούν και γενικότερα ανάλογα με τις απαιτήσεις
και τις παραμετροποιήσεις που έχει εφαρμόσει ο χρήστης αυτών. Επίσης, η ελεύθερη
πρόσβαση ή μη σε αυτές ποικίλει από πάροχο σε πάροχο και εξαρτάται από το είδος
της πληροφορίας που συλλέγεται (πχ. προσωπικά στοιχεία χρηστών σε μια διαδικτυακή
υπηρεσία), το σκοπό της έρευνας που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να διεξάγει. Για
παράδειγμα διατίθενται τράπεζες δεδομένων από α) εκπαιδευτικά συστήματα για
εκπαιδευτικούς

σκοπούς,

β)

διαδικτυακές

υπηρεσίες

για

την

ανάλυση

των

χαρακτηριστικών του καταναλωτικού κοινού, γ) κοινωνικά δίκτυα για την ανάλυση
συμπεριφορών των χρηστών κτλ. Πολλές φορές, η εξαγωγή των δεδομένων απαιτεί το
χειρισμό πολλαπλών πινάκων ή σύνθετων εγγραφών. Επομένως, η γνώση για την
εφαρμογή κατάλληλων αλγορίθμων και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων κρίνεται αναγκαία.
Επίσης, η γνώση της δομής και της οργάνωσης των δεδομένων (από το στάδιο
συλλογής μέχρι το στάδιο διάθεσης αυτών) – μέρος της δεύτερης περίπτωσης- αποτελεί
ένα αρκετά βοηθητικό στοιχείο για το βέλτιστο χειρισμό της εξόρυξης εκείνων των
δεδομένων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εκάστοτε έρευνας. Συγκεκριμένα,
όταν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα αναπτύσσει και διαμορφώνει διαδικτυακά μαθήματα μέσω
πλατφορμών η παραμετροποίηση της βάσης δεδομένων θεωρείται μια σκόπιμη
ενέργεια.
B.

Προεπεξεργασία Δεδομένων: Η φάση αυτή είναι η πιο σημαντική και χρονικά

απαιτητική διαδικασία. Η σωστή προετοιμασία των δεδομένων καθορίζει την ομαλή
εξέλιξη και πορεία της έρευνας που θα ακολουθήσει. Στη φάση αυτή, λαμβάνει χώρα η
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προετοιμασία των δεδομένων στην πρέπουσα μορφή ώστε τα δεδομένα να είναι
επεξεργάσιμα και κατάλληλα για την εφαρμογή των τεχνικών εξόρυξης γνώσης.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων (πχ. κενών
πεδίων) και η παρέμβαση σε προβληματικά πεδία (πχ. αντικατάσταση λανθασμένων
καταχωρήσεων). Δηλαδή, σημειώνεται ο «καθαρισμός» των δεδομένων από διάφορους
«θορύβους» που ενδέχεται να περιέχονται στα επιλεγμένα δεδομένα. Εν συνεχεία, ο
διαχειριστής των δεδομένων, αφού λάβει υπόψη του τις προβληματικές καταστάσεις
προχωρά στην υιοθέτηση και εφαρμογή εκείνων των στρατηγικών που θα αποφέρουν τη
βέλτιστη διαχείριση των προβληματικών σημείων (αντικατάστασης-συμπλήρωσηςαπομάκρυνσης στοιχείων). Επίσης, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών προεπεξεργασίας
(πχ. οπτικοποίησης (visualization)) είναι σε θέση να εξάγει μία πρώτη χρήσιμη γνώση.
C.

Μετασχηματισμός

Δεδομένων:

Μετά

τη

λήψη

των

προεπεξαργασμένων

δεδομένων, ακολουθεί ο μετασχηματισμός αυτών ανάλογα με τους στόχους της
διεργασίας που πρόκειται να διεξαχθεί. Οι ενέργειες που σημειώνονται συνήθως είναι η
διακριτοποίηση2, η ομοιόμορφη κωδικοποίηση παρεμφερών δεδομένων, η ενσωμάτωση
δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, ο περιορισμός χαρακτηριστικών3
για την διεξαγωγή της έρευνας κτλ. Όλα τα παραπάνω έχουν σκοπό τη δημιουργία ενός
αρχείου με το κατάλληλο μορφότυπο (format) και διακεκριμένα πεδία ώστε περιέχει την
απαραίτητη και αντιπροσωπευτική πληροφορία που απαιτείται στο πλαίσιο της έρευνας
και αν εξυπηρετεί την εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης γνώσης.

2

Διακριτοποίηση δεδομένων (Data discretazation) (Thai-Nghe et al., 2010) H η διαδικασία διάσπασης των
συνεχών δεδομένων σε διακριτές τιμές. Αυτή η διάκριση και κατηγοριοποίηση τιμών βοηθά στην καλύτερη
αντίληψη της πληροφορίας που αντιπροσωπεύει η κάθε εγγραφή-δεδομένο. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις
βοηθά στην καλύτερη παρακολούθηση της ταξινόμησης (με την έννοια της σειράς) των δεδομένων.
3
Περιορισμός Χαρακτηριστικών (Feature selection): πρόκειται για την επιλογή εκ του συνόλου δεδομένων
εκείνων των χαρακτηριστικών που θα αποτελέσουν τις μεταβλητές ανάλυσης. Με τη διαδικασία αυτή
πραγματοποιείται η εξάλειψη των πλέον ακατάλληλων δεδομένων ή/και ο περιορισμός των πλεοναζόντων
μεταβλητών (Sachin et al., 2012).
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D.

Εξόρυξη Γνώσης: Στη φάση αυτή θέτουμε τους στόχους της διαδικασίας εξόρυξης

γνώσης και πραγματοποιείται η επιλογή κατάλληλου/ων αλγορίθμου/ων. Δηλαδή,
προσδιορίζεται η κατηγορία του αλγορίθμου και εν συνεχεία η επιλογή της
καταλληλότερης προσέγγισης του αλγορίθμου (τεχνικής) που ικανοποιεί την αναζήτηση
και εξαγωγή της ζητούμενης- σύμφωνα με τους στόχους- γνώσης από τα δεδομένα. Με
αυτό τον τρόπο προκύπτουν πρότυπα-μοντέλα εξαγωγής της τελικής γνώσης τα οποία
πρέπει να ερμηνευτούν και να αξιολογηθούν
E.

Ερμηνεία –Αξιολόγηση: Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας ολοκληρώνεται με

την ερμηνεία και αξιολόγηση των μοντέλων που προέκυψαν μετά την εφαρμογή των
τεχνικών εξόρυξης γνώσης. Από το στάδιο αυτό, ουσιαστικά, απορρέει η «κρυμμένη»
γνώση που με τη σειρά της αποτελεί την είσοδο ενός συστήματος μάθησης. Για
παράδειγμα, η προκύπτουσα/παραγόμενη γνώση μπορεί να αποτελέσει παράγοντα
βελτίωσης και παρέμβασης σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, τα στάδια της
αποδοχής ή/και της υιοθέτησης της, τα κριτήρια παρέμβασης/αξιολόγησης μιας άλλης
γνώσης καθώς επίσης η έναρξη μιας άλλης έρευνας σε περίπτωση συγκρούσεων μεταξύ
παραγομένης και προϋπάρχουσας γνώσης είναι μέρος της αξιολόγησης.

Η παραπάνω διαδικασία εξόρυξης γνώσης χαρακτηρίζεται ως δυναμική και πολλές
φορές επαναληπτική. Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα και γενικότερα στη φύση των
δεδομένων που διαχειρίζεται ο εκάστοτε ερευνητής-χρήστης όπου ενδέχεται να
επηρεάσουν την αρχική επιλογή στόχων και ενεργειών. Συγκεκριμένα, κάποιες φάσεις εκ
των πέντε της εξόρυξης γνώσης από βάση δεδομένων όπως του Μετασχηματισμού και
της Εξόρυξης, θα πρέπει να επαναληφθούν όταν οι αρχικές επιλογές (μεθόδου-τεχνικήςχαρακτηριστικών κ.ά.) που είχαν τεθεί οδηγούν σε δυσλειτουργικές ή προβληματικές
καταστάσεις. Για παράδειγμα, η επιλογής άλλης μεθόδου μετασχηματισμού ή η επιλογή
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άλλου αλγορίθμου εξόρυξης της ίδιας κατηγορίας στη θέση της αρχικής επιλογής,
μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα σε ένα δεδομένο πρόβλημα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το στάδιο της Προεπεξεργασίας των δεδομένων, ειδικά
τα προερχόμενα από εκπαιδευτικά συστήματα- αποτελεί μια έντονη προετοιμασία και
πολλές φορές χρονοβόρα (Pedraza-Pezer et al., 2011; Scheuer et al., 2012; Baker et al,
2009). Για το λόγο αυτό, αρκετές προσπάθειες γίνονται με σκοπό την συστηματοποίηση
της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από εκπαιδευτικά συστήματα ευρέως
χρησιμοποιούμενα από Ιδρύματα που υποστηρίζουν με γάλο πλήθος χρηστώνφοιτητών.

4.2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ EDM

Για την υποστήριξη και προώθηση της Εξόρυξης Γνώσης στην Εκπαίδευση υπάρχουν
πολυάριθμα εργαλεία και τεχνολογίες, παρόλο που δεν σχεδιάστηκαν απαραίτητα για
περιβάλλοντα διδασκαλίας και εκπαίδευσης (πχ. R, WEKA, RWEKA, RabitMiner κ.ά.).
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο πλήθος εργαλείων εξόρυξης γνώσης
σχεδιάστηκε ειδικά για εκπαιδευτικούς-παιδαγωγικούς σκοπούς.
Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την ανάπτυξη και σχεδιασμό εργαλείων
υποστήριξης της EDM, προκύπτει ότι τα εργαλεία πλέον για το πεδίο της EDM
σχεδιάζονται και προορίζονται καθ’αυτό σε ψηφιακά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Δηλαδή, υπάρχουν εργαλεία που εφαρμόζονται σε κάποια περιβάλλοντα με κοινές
προδιαγραφές και άλλα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν διότι καλύπτουν
συγκεκριμένες ανάγκες (ειδικού σκοπού). Άλλωστε, η ποικιλομορφία των αντικειμένων
προς εξέταση, οι διαφορετικές απαιτήσεις από την προοπτική του εκάστοτε χρήστη, οι
διαφορετικοί ρόλοι των χρηστών και η προέλευση δεδομένων από διαφορετικά

69

περιβάλλοντα, αποτρέπουν την καθιέρωση και παγίωση κάποιων εργαλείων που
αναπτύχθηκαν σε πιο αυστηρό πλαίσιο.

4.3

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ EDM

Όπως γίνεται κατανοητό, τα δεδομένα που συλλέγονται από τα διάφορα μέσα
(ερωτηματολόγια, φόρμες κ.ά) και τα εκπαιδευτικά συστήματα (διαδικτυακές εφαρμογές,
λογιστικά φύλλα κ.ά) ποικίλουν. Η ποικιλία αυτή οφείλεται στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες
που εξυπηρετεί κάθε μέσο ή κάθε σύστημα που συντηρεί/αποθηκεύει δεδομένα. Έτσι,
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε μέσου ή συστήματος, τα δεδομένα
οδηγούν στην παρακάτω διάκριση βασικών γνωρισμάτων:


Διαθεσιμότητα δεδομένων
Δεδομένα που αποτελούν συλλογή καταγεγραμμένων δεδομένων

επί σειρά ετών σε διάστημα διεξαγωγής ακαδημαϊκών ετών μέσω κάποιου
συστήματος ψηφιακού/διαδικτυακού περιβάλλοντος
Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή πιλοτικών ερευνών


Πηγές συλλογής
Χειροκίνητα:

καταγράφονται

από

παρατηρητή

που

διατηρεί

σημειώσεις κατά τη διεξαγωγή μιας κατάστασης μάθησης με σκοπό την
αξιολόγηση επιδόσεων σε συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες
Ψηφιακά: βασίζονται στη διαμόρφωση βάσης ενός λογισμικού που
καταγράφει τις δραστηριότητες και ενέργειες του χρήστη. Το αποτέλεσμα μιας
τέτοιας συλλογής συνήθως είναι μονοπάτι που αποτελείται από ψηφιακή
αναφορά, πληροφορίες αποθηκευμένες σε βάση δεδομένων, εγγραφές χρήσης
πολυμεσικού υλικού
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Μεικτά: ο συγκερασμός των δεδομένων όπου χειροκίνητα και
ψηφιακά δεδομένα
Περιβάλλον μάθησης



Παραδοσιακό (face-to-face): Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κτλ
Υπολογιστικά

Περιβάλλοντα

(Computer-based

Learning

environment)
Μαθησιακό /Γνωστικό επίπεδο – Επίπεδο δεξιοτήτων: επίπεδο τάξης,



επίπεδο

εκπαιδευομένου,

δραστηριοτήτων,

επίπεδο

ολοκλήρωσης
πληκτρολόγησης,

ακολουθίας
επίπεδο

μαθησιακών

κατανόησης

και

απάντησης κ.ά.
Τύπος δεδομένων



Ποιοτικά: από συνεντεύξεις, δηλώσεις κ.ά.
Ποσοτικά: βαθμολογίες γραπτών εξετάσεων, αξιολόγηση εργασιών
κ.ά.
Δημογραφικά: ηλικία, φύλλο, οικογενειακή κατάσταση κ.ά
Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, σε τεστ, σε γραπτές εξετάσεις στο
πλαίσιο ακαδημαϊκών/σχολικών συστημάτων αξιολόγησης


Κοινωνικής

αλληλεπίδρασης:

καταγεγραμμένες

συνομιλίες(chat),

συμμετοχή σε Φόρουμ, αποστολή γραπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας κ.ά.


Αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικά λογισμικά: ενέργειες χρήστη, καταγραφή

αντιδράσεων (σε οπτικά ερεθίσματα κ.ά)
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Σε επόμενη ενότητα θα δούμε αναλυτικά τους διαφορετικούς τύπους τόσο των
διαθέσιμων εκπαιδευτικών συστημάτων όσο και των τύπων δεδομένων που διακρίνουμε
με τη χρήση αυτών (ως προϊόν της Βάσης Δεδομένων που διατηρείται.)

4.4

ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην πλειοψηφία τους τα δεδομένα που συλλέγονται από τα διάφορα εκπαιδευτικά
συστήματα διαφέρουν ως προς τον τύπο και τα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, διαφορετικοί
τύποι δεδομένων απαντούν και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά ζητήματα με την εφαρμογή,
αντίστοιχα, διαφορετικών τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Οι κατηγορίες των τύπων
δεδομένων παρουσιάζονται παρακάτω με σκοπό την κατανόηση της φύσεως των
δεδομένων την σύνδεση αυτών με τη δυνατότητα παροχής απαντήσεων σε
συγκεκριμένα και συνάμα επίκαιρα ερωτήματα. Σε επόμενο στάδιο θα πραγματοποιηθεί
η σύνδεση αυτών με τις αντίστοιχες ερευνητικές περιοχές όπου η εξόρυξη των
συγκεκριμένων τύπων δεδομένων συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό.

4.4.1 Δεδομένα σε μορφή Πινάκων
Πρόκειται για μια συλλογή πινάκων, κάθε ένας εκ των οποίων φέρει ένα μοναδικό
όνομα. Κάθε πίνακας αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και
συνήθως αποθηκεύει ένα μεγάλο πλήθος ζευγών (ταμπλέτες). Κάθε μια ταμπλέτα
αναπαριστά ένα αντικείμενο με αναγνωριστικό ένα μοναδικά ορισμένο κλειδί και
περιγράφεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών τιμών. Η προσπέλαση και εξόρυξη των
δεδομένων πραγματοποιείται με τη βοήθεια ακολουθιών σε σχεσιακή γλώσσα όπως την
SQLή μέσω αλληλεπιδραστικών διεπαφών περιβάλλοντος.
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Το Moodle χρησιμοποιεί Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων διατηρώντας ένα μεγάλο πλήθος
πινάκων και σχέσεων μεταξύ αυτών.

Συγκεκριμένα,

κάθε πίνακας φέρει το

χαρακτηριστικό πρόθεμα “mdl_XXX”, όπου ΧΧΧ χαρακτηριστική συλλαβή των
δεδομένων που διατηρεί. Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας δεν κρίνεται απαραίτητη η
γνώση κι κατά συνέπεια η χρήση όλων των πινάκων. Ανάλογα με τους στόχους και το
αντικείμενο της έρευνας πραγματοποιείται η επιλογή των κατάλληλων πινάκων και η
διατύπωση κατάλληλων ερωτημάτων στην εκάστοτε βάση δεδομένων.
4.4.2 Εξόρυξη Σχεσιακών Δεδομένων (Relational Data Mining)
Πρόκειται για τεχνικές της εξόρυξης δεδομένων που εφαρμόζονται σε Σχεσιακές Βάσεις
Δεδομένων. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακούς αλγορίθμους της Εξόρυξης Δεδομένων
που αναζητούν πρότυπα σε ένα πίνακα(propositional patterns - PP), οι αλγόριθμοι της
RDM αναζητούν πρότυπα μεταξύ πολλαπλών πινάκων (relational patterns - RP).
Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι τύπου PP είναι απόρροια των RP.
Στην EDM, η Εξόρυξη Σχεσιακών Δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί για την εύρεση
Κανόνων Συσχέτισης (Association Rules) για την μελέτη

συμπεριφοράς των

συμμετεχόντων σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης.
4.4.3 Δεδομένα Συναλλαγών (Transactional Data)
Πρόκειται για αρχεία ή/και πίνακες όπου κάθε εγγραφή/ γραμμή αντιπροσωπεύει μια
«συναλλαγή». Μια συναλλαγή τυπικά περιγράφεται από ένα μοναδικό αριθμό
(ταυτότητα συναλλαγής) και μια λίστα αντικειμένων που συμβάλλουν στην εν λόγω
συναλλαγή. Στην περίπτωση χρήσης του Moodle δεν παρέχει απευθείας μια Βάση
Δεδομένων Συναλλαγών με τα παραπάνω γνωρίσματα. Ωστόσο, τα TD μπορούν να
προκύψουν από το Moodle παρόλο που δεν αποτυπώνονται λεπτομερώς στη Βάση
Δεδομένων που διατηρεί. Επομένως, γίνεται λόγος για τη δημιουργία Συνοπτικών
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Πινάκων Συσχετίσεων ξεκινώντας από πίνακες σχεσιακών βάσεων δεδομένων που
περιέχουν πληροφορίες για τον χρήστη μέσα από τις ενέργειες που πραγματοποιεί εντός
του περιβάλλοντος του Moodle.
Ένα μεγάλο πλήθος μεθόδων Εξόρυξης Δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτού
του τύπου τα δεδομένα. Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία των πιο διαδεδομένων
τεχνικών εξόρυξης από Εκπαιδευτικά Δεδομένα (όπως Classification, Clustering,
Association Rules) δουλεύουν με Δεδομένα Συναλλαγών. Στην περιοχή της EDM όλες
αυτές οι τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης/Δεδομένων σε δεδομένα προερχόμενα από χρήστες
του Moodle για την παροχή κατάλληλης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού.
Συγκεκριμένα, παρέχει πληροφορίες χρήσιμες για το πώς μπορεί να βελτιώσει το
μάθημά του όσο και τη μαθησιακή δυνατότητα κατανόησης των φοιτητών (Romero et al.,
2008).

4.4.4 Προσωρινά, Ακολουθιακά και Χρονικά Σειριακά Δεδομένα (Temporal, Sequential
and Time-Sequence Data)
Αποτελούνται από ακολουθίες τιμών ή/και γεγονότων που μεταβάλλονται συναρτήσει
του χρόνου (Pedraza-Pezer et al., 2011). Μια TDB τυπικά αποθηκεύει σχεσιακά
δεδομένα με χαρακτηριστικά γνωρίσματα χρονικών εξαρτήσεων. Τα χαρακτηριστικά
αυτά συνήθως πραγματεύονται πολυάριθμα χρονικά αποτυπώματα όπου κάθε
αποτύπωμα φέρει και διαφορετική σημασιολογική αξία.
Μια SeqDB αποθηκεύει σειρές από διατεταγμένα γεγονότα με ή χωρίς την άμεση έννοια
του χρόνου. Μια TSB αποθηκεύει ακολουθίες τιμών ή γεγονότων προερχόμενα από
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του χρόνου (ώρες, ημέρες, εβδομάδες).
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Ένα παράδειγμα μιας SeqDB που χρησιμοποιείται από το Moodle είναι τα Student’s
logs. Μια ενημέρωση-εγγραφή(log) μπορεί να θεωρηθεί ως μία λίστα από γεγονότα του
χρήστη, στα οποία κάθε γραμμή/εγγραφή περιλαμβάνει το χρονικό αποτύπωμα μαζί με
ένα ή περισσότερα πεδία που περιγράφουν/δίνουν μια πληροφορία για μια ενέργεια για
κάθε στιγμιότυπο. Συγκεκριμένα, ένα Moodle Log αποτελείται από τη δήλωση χρόνου
(χρονικής στιγμής) και την ημερομηνία πρόσβασης στην πηγή, το IP address από το
οποίο είχε πρόσβαση ο φοιτητής, το όνομα του φοιτητή, τις ενέργειες που διεξάγει (view,
add, update κτλ.) σε διαφορετικά αρθρώματα (forums, resources, assignment ) και
πρόσθετες πληροφορίες για την διετελεσθήσα ενέργεια.
Η SDM πραγματεύεται προβλήματα ανάδυσης όλων των συχνά παρατηρούμενων
ακολουθιών σε μια SBD ή DS (Agrawal et al, 1995). Στη περιοχή της EDM, οι
αλγόριθμοι της SDM χρησιμοποιούνται πχ. σε ένα εκπαιδευτικό προσαρμοσμένης
μάθησης σύστημα (adaptive instructional systems) μπορεί αν πραγματοποιηθεί η
παροχή υπόδειξης σε ένα φοιτητή του πιο κατάλληλου link που πρέπει να επισκεφτεί με
βάση του ιστορικού των «μαθησιακών» διαδρομών του (Romero et al., 2007).
4.4.5 Δεδομένα Περιεχομένου (Text Data)
Αποτελούνται από μεγάλες συλλογές εγγράφων από ποικίλες πηγές όπως βιβλία,
ψηφιακές βιβλιοθήκες, άρθρα, μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, φόρουμ,
ιστοσελίδες κτλ. Οι ΤΔΒ περιέχουν κυρίως μη-δομημένα δεδομένα όπως HTML σελίδες
ή/και

ημι-δομημένα

δεδομένα

όπως

XML

σελίδες,

μηνύματα

ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας.
Το Moodle παρέχει ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών σε μορφότυπο κειμένου, όπως
μηνύματα σε φόρουμ, chat,emails μεταξύ των συμμετεχόντων και οτιδήποτε είναι εφικτό
ένας φοιτητής να διαβάσει ή/και να συντάξει εντός του συστήματος.
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Η ΤΜ ορίζεται ως η εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης σε μη-δομημένα δεδομένα κειμένου.
Όπως

και

στην

εξόρυξη

δεδομένων

έτσι

και

εδώ

διακρίνονται

αναθέσεις

κατηγοριοποίησης, συσταδοποίησης, σημασιολογικής ανάλυσης του κειμένου κ.τ.λ.
Στη περιοχή της EDM η ΤDM έχει χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση της συνοχής
συζητήσεων σε ασύγχρονες εφαρμογές σε Φόρουμ (Dringus et al., 2005).
4.4.6 Δεδομένα από Πολυμεσικές Εφαρμογές (MultiMedia Data)
Αποθηκεύουν εικόνες, αρχεία ήχου και βίντεο. Οι MDB είναι σχεδιασμένες να
αποθηκεύουν

μεγάλου

όγκου/μεγέθους

αντικείμενα

καθώς

μεταδεδομένα

των

αντικειμένων που αποθηκεύει. Δηλαδή, παρέχει πλούσιες πρόσθετες πληροφορίες που
συνοδεύουν κάθε αντικείμενο πέρα των τυπικών προδιαγραφών.
Το Moodle αποθηκεύει μεγάλο πλήθος δεδομένων από πολυμεσικές εφαρμογές. όπως
αρχεία που αναρτώνται από τους εκπαιδευτικούς και προσδιορίζονται για τους φοιτητές.
Τέτοια αρχεία μπορεί να είναι παρουσιάσεις (στατικές ή με ενσωμάτωση υπερμεσικών
εφαρμογών), video, screencasts κτλ. Επομένως, ενέργειες αναπαραγωγής, ανάρτησης,
επισκεψιμότητας της εκάστοτε πηγής, χρονική παραμονή χρήστη κτλ αποτελούν
δεδομένα καταγραφής από πολυμεσικές εφαρμογές για το Moodle.
Η ΜΜ αποτελεί μια υποπεριοχή της Εξόρυξης Γνώσης από δεδομένα και πραγματεύεται
την εξαγωγή εκπαιδευτικής γνώσης, σχέσεων μεταξύ των δεδομένων καθώς και
προτύπων αναφορικά με τη χρήση και συνδυασμό πηγών. Στην περιοχή της EDM, έχει
χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή σχέσεων παραγόντων όπως σχέση κινητικότητας και
πρόβλεψης σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον.
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4.4.7 Δεδομένα από Διαδικτυακές Εφαρμογές (World Wide Web Data)
Τα περισσότερα διαδικτυακά συστήματα, έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης WWW
εφαρμογών ως μέρος του περιεχομένου στο υποστηριζόμενο περιβάλλον. Έτσι, το ίδιο
το σύστημα διατηρεί ιστορικό αναφορών (logs) που αντιπροσωπεύουν τις ενέργειες που
σημειώνονται από τον εκάστοτε χρήστη του περιβάλλοντος.
Το WM είναι εφαρμογές των τεχνικών DM για την εξόρυξη γνώσης από δεδομένα
διαδικτύου. Στην EDM, ποικίλουν οι έρευνες εφαρμογών της WDM σε εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, διαφορετικές τεχνικές της εξόρυξης γνώσης όπως
Κατηγοριοποίησης, Συσταδοποίησης, Κανόνων Συσχέτισης κ.ά. έχουν εφαρμοστεί
Διαδικτυακά

Εκπαιδευτικά

Δεδομένα

(Web

Educational

Data)

για

διάφορους

εκπαιδευτικούς σκοπούς (Romero et al., 2007).
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5

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τα τελευταία χρόνια η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση διαρκώς επεκτείνεται και
καθιερώνεται σε διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων
πληροφοριακών

συστημάτων

παροχής

εκπαίδευσης

με

χρήση

προηγμένων

διαδικτυακών υπηρεσιών γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Σήμερα, η εξ Αποστάσεως
εκπαίδευση υλοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με την υποστήριξη του υπολογιστή και την
ανάπτυξη κατάλληλων διαδικτυακών περιβαλλόντων. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές η
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση είναι ταυτόσημη με τις έννοιες ηλεκτρονική μάθηση (elearning), μάθηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή (computer assisted learning),
μάθηση μέσω διαδικτύου (on-line learning), εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο (webbased education) και διαδικτυακή εκπαίδευση (on-line education).
Η διαδικασία μάθηση των εκπαιδευομένων και η μελέτη των ειδικών αναγκών και
απαιτήσεων των συμμετεχόντων από απόσταση, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τον
σχεδιασμό ενός συστήματος εξ Αποστάσεως μάθησης. Το γεγονός ότι η γνώση δε
αποκτάται μέσω μιας παθητικής διαδικασίας, αλλά ο διδασκόμενος συλλέγει και εξηγεί
τις πληροφορίες, προσπαθώντας να τις ενσωματώσει στην υπάρχουσα γνώση, καθιστά
τη διεξαγωγή της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ένα πεδίο μελέτης και ερευνών
βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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5.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθορίζεται από τις παιδαγωγικές, τις τεχνολογικές και
κοινωνικές

πρακτικές

που

εμπλέκονται

στη

διαδικασία.

Διακρίνεται

ως

ένα

προκαθορισμένο δομημένο πρόγραμμα σπουδών με προκαθορισμένη ή μη επικοινωνία
διδάσκοντος και διδασκομένου (Holmberg, 1995). Ορίζεται από τους παράγοντες:
απόσταση του διδάσκοντος με τον εκπαιδευόμενο, παρεμβολή ενός εκπαιδευτικού
οργανισμού στη διαδικασία, χρήση τεχνικών μέσων για την μεταφορά του περιεχομένου
της εκπαίδευσης, εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας διδάσκοντος και διδασκομένου
και δυνατότητα συναντήσεων Τα περιεχόμενα μπορεί να είναι πλήρη ή να λειτουργούν
ως κατευθυντήριες γραμμές. Διαιρούνται συνήθως σε ενότητες, στο τέλος των οποίων οι
σπουδαστές καλούνται να απαντήσουν ερωτήσεις, να επιλύσουν προβλήματα, να
γράψουν εκθέσεις, να κάνουν υπολογισμούς κα και να παραδώσουν αυτή τη
δραστηριότητα για διόρθωση και σχόλια. Σχετικά με την επικοινωνία των φοιτητών
υποστηρίζεται η προγραμματιζόμενη ή μη αμφίδρομη επικοινωνία.
Όπως παρατίθενται στη βιβλιογραφία (Αβούρης, Καραγιαννίδης & Κόμης, 2008), μία
εκπαιδευτική δραστηριότητα ανάλογα με το χρόνο και το χώρο που πραγματοποιείται
μπορεί να ενταχθεί σε μία από τέσσερις κατηγορίες όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1. Αν η
εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται από απόσταση τότε αναφερόμαστε είτε στη σύγχρονη εξ
αποστάσεως

εκπαίδευση,

που

αφορά

την

αλληλεπίδραση

διδάσκοντος

και

διδασκομένου σε πραγματικό χρόνο, είτε την ασύγχρονη κατά την οποία ο διδασκόμενος
μπορεί να επιλέξει το χρόνο και το υλικό με το οποίο θα αλληλεπιδράσει.
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Τα είδη της εκπαίδευσης στο χώρο-χρόνο
5.2

Μικτό μοντέλο μάθησης

Το μικτό μοντέλο μάθησης (blended learning) αποτελεί μία ειδική περίπτωση εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστηρίζει τον συνδυασμό της δια ζώσης σύγχρονης
εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (Garrison & Kanuka,
2004). Το μικτό μοντέλο μάθησης συνδυάζει αρκετά πλεονεκτήματα των δύο αυτών
πρακτικών εκπαίδευσης. Η δυσκολία της εφαρμογής του έγκειται στην πολυπλοκότητας
που εισάγεται τόσο από το τεχνολογικό μέσο, όσο και από το εννοιολογικό πλαίσιο.
Ωστόσο, ένα γεγονός που διευκολύνει τις διαδικασίες της ασύγχρονης εκπαίδευσης
αποτελεί η δυνατότητα επικοινωνίας των εκπαιδευομένων μέσω των διαδικτυακών
εφαρμογών. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται κοινότητες μάθησης, στις οποίες
εγκαθιδρύεται ανοιχτός διάλογος, κριτική επιχειρηματολογία και διαπραγμάτευση στις
διδακτικές έννοιες. Για παράδειγμα στην αρχή του μαθήματος μπορεί να λάβει χώρα μία
δια ζώσης συνάντηση στην οποία όλοι γνωρίζονται και στη συνέχεια να δημιουργηθούν
ομάδες συζήτησης σχετικά με πολύπλοκα ζητήματα. Ακόμα, ο χρόνος εμπλοκής των
εκπαιδευομένων με το υλικό μπορεί να είναι όσο ευέλικτος καθορίζει ο διδάσκον, και
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μπορεί να αντιπροσωπεύει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός μαθήματος από απόσταση (πχ.
εκτιμώμενος χρόνος μελέτης ανά εβδομάδα κ.ά.).
5.3

Συστήματα διαχείρισης μάθησης

Τα συστήματα που υποστηρίζουν τη μικτή μάθηση γίνονται στις μέρες μας όλο και
περισσότερα. Δύο από τα πιο αντιπροσωπευτικά συστήματα υποστήριξης μικτής
μάθησης είναι τα εξής:


Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems)
υποστηρίζουν υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δημιουργία, την οργάνωση και τη
διανομή πληροφοριών. Κατά αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται η δυνατότητα
παροχής του εκπαιδευτικού υλικού.



Τα

Συστήματα

επιτρέπουν

Διαχείρισης

επιπλέον

την

Μάθησης

(Learning

αυτοματοποιημένη

Management

διαδικασία

της

Systems)
μάθησης.

Συγκεκριμένα υποστηρίζουν την καταχώρηση χρηστών, τη δημιουργία ομάδων
χρηστών, την υποστήριξη την επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, την διαχείριση
των εκπαιδευτικών πόρων (πηγές πληροφοριών και δραστηριοτήτων) και την
καταγραφή των δράσεων των χρηστών (log files). Κατά αυτόν τον τρόπο
υποστηρίζεται

η

δυνατότητα

διαχείρισης

των

εκπαιδευομένων

και

η

παρακολούθηση της πορείας των επιδόσεών τους.
Τα οφέλη τέτοιων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων είναι πολλαπλά. Ειδικότερα , οι
εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικών δεν χρειάζεται να διδάσκουν και να εξηγούν τα ίδια
πράγματα τόσο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αλλά και σε επόμενα εξάμηνα. Από την
άλλη πλευρά, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες σχετικά
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με την αναζήτηση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση της πληροφορίας, τη διαχείριση
του χρόνου τους και τη συνεργασία με συναδέρφους τους.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων διαχείρισης μάθησης και εκπαιδευτικών
διαδικτυακών περιβαλλόντων αναλύονται στην επόμενη ενότητα. Πολλά εκπαιδευτικά
Ιδρύματα έχουν υιοθετήσει διάφορες μεθόδους εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που
υποστηρίζουν την μεικτή εκπαίδευση, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική
εμπειρία στους εκπαιδευομένους.

5.4

ΤΥΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ

Οι πιο ευρέως διαδεδομένοι και πολυχρησιμοποιημένοι τύπου Εκπαιδευτικών
Περιβαλλόντων που διακρίνονται είναι οι παρακάτω:
5.4.1 Learning Management Systems (LMS) - Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης
Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο τύπο διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών που
υποστηρίζουν

τη

διαχείριση,

ανάπτυξη,

τεκμηρίωση,

παρακολούθηση

και

αναφορά/ανατροφοδότηση μαθησιακών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο διεξαγωγής
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ενδείκνυνται για e-learning προγράμματα κατάρτισης,
για διδασκαλία εντός και εκτός πραγματικής αίθουσας με δυνατότητες σύγχρονης και
ασύγχρονης επικοινωνίας των εκπαιδευομένων. Οι εν λόγω πλατφόρμες προσφέρουν
μια πληθώρα εργαλείων ανάπτυξης και υποστήριξης εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Επίσης,

προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία καναλιών επικοινωνίας και «χώρων

εργασίας» που διευκολύνουν τη διαμοίραση πληροφορίας και περιεχομένου. Οι
πλατφόρμες αυτές διακρίνονται σε εμπορικής και ελεύθερης χρήσης, ανάλογα με τις
ανάγκες και τις προδιαγραφές κάθε ενδιαφερόμενου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα
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εμπορικά LMS όπως το Blackboard, Virtual-U κ.ά. ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν
τα ελεύθερα LMS όπως το Moodle, Ilias, Sakai, Claroline κ.ά.
Τα συστήματα αυτά συλλέγουν μαζικά δεδομένα καταγραφής ενεργειών που
πραγματοποιεί

ένας

χρήστης

εντός

των

υποστηριζόμενων

περιβαλλόντων.

Συγκεκριμένα, έχουν τη δυνατότητα καταγραφής και διάκρισης κάθε ενέργειας του
εγγεγραμμένου χρήστη όπως μελέτη (reading), ανάπτυξη περιεχομένου (writing),
υποβολή αρχείων (assignment), διεξαγωγή γνωστικών δοκιμασιών (quiz) κ.ά. Τα LMS
συνήθως διατηρούν μια σχεσιακή βάση δεδομένων που αποθηκεύουν όλες τις
πληροφορίες που αφορούν έναν χρήστη όπως προσωπικές πληροφορίες, δεδομένα
αλληλεπίδρασης με το σύστημα ή/και με άλλους χρήστες του συστήματος (reports)κ.ά.
σε διακριτούς πίνακες. Τέλος, τα περισσότερα συστήματα αυτής της κατηγορίας
εργαλεία παρακολούθησης της πορείας ενός χρήστη μέσω στατιστικών αναλύσεων
πρώτου επιπέδου στον χρήστη (από το ρόλο του εκπαιδευτικού, του εκπαιδευομένου,
του διαχειριστή).
5.4.2 Massive Open Online Courses (MOOCs)
Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) έχουν όλο και μεγαλύτερη
απήχηση σε ακαδημαϊκές κοινότητες. Πρόκειται για διαδικτυακά μαθήματα με
προδιαγραφές που επιτρέπουν τη συμμετοχή μεγάλου πλήθους εκπαιδευομένων, με
ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος αρκεί
να διαθέτει σύνδεση στο ιντερνέτ και να πραγματοποιήσει την εγγραφή του σε
οποιαδήποτε μάθημα Πανεπιστημιακού επιπέδου. Κάποια από τα πρώτα και πιο
γνωστά MOOCs αποτελούν τα συστήματα Udacity, Courseera, MITx, EdX και Udemy.
Τα συστήματα αυτά αποθηκεύουν παρόμοιες πληροφορίες με ένα LMS για κάθε
συμμετέχοντα, με τη διαφορά ότι το πλήθος των συμμετεχόντων και κατ΄ επέκταση των
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δεδομένων που συσσωρεύονται (της τάξεως των χιλιάδων εγγραφών) ξεπερνά
σημαντικά το πλήθος των δεδομένων ενός LMS.
Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η επεξεργασία και η μελέτη των δεδομένων αυτών
απαιτεί τεχνικές εξόρυξης δεδομένων ώστε να καθίστανται δυνατή η επεξεργασία και
ανάλυση τους.
5.4.3 Intelligent Tutoring Systems (ITS)- Ευφυή Διδακτικά Συστήματα
Πρόκειται για συστήματα προσωποποιημένης μάθησης που παρέχουν στον χρήστη
οδηγίες και ανατροφοδότηση ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζει ή εκτιμάται ότι
έχει. Ένα ITS μοντελοποιεί τη συμπεριφορά του χρήστη με αποτέλεσμα το περιβάλλον
στο οποίο κινείται ο χρήστης να αλλάζει δυναμικά ανάλογα με την αλληλεπίδραση και τις
πληροφορίες που ο ίδιος ο χρήστης παρέχει στο περιβάλλον (Anderson et al., 1995).
Δηλαδή, το ITS βασίζεται στο ατομικό μαθησιακό μοντέλο του εκάστοτε χρήστη, το
οποίο διαμορφώνεται από πολλές παραμέτρους που ορίζονται από το ίδιο το σύστημα.
Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τη καταγραφή και λεπτομερή καταχώρηση
πληροφοριών που διατηρεί ένα ITS κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη τόσο με το
περιβάλλον όσο και με τα υποκείμενα του περιβάλλοντος (άλλους χρήστες). Για το λόγο
αυτό φέρουν το χαρακτηρισμό «Ευφυή Συστημάτα». Παρέχουν εξατομικευμένες οδηγίες
ή ανατροφοδότηση στους μαθητές.
Ένα ITS μοντελοποιεί την συμπεριφορά του χρήστη και αλλάζει τον τρόπο
αλληλεπίδρασης για κάθε χρήστη ανάλογα με το μοντέλο συμπεριφοράς του. Η
δυνατότητα τους να καταγράφουν και να ανακτούν λεπτομερείς, σημασιολογικές
κατευθύνσεις για ένα μεγάλο πλήθος μαθητών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός
μεγάλου συνόλου εκπαιδευτικών δεδομένων. Επίσης, η υποστήριξη και διάθεση βάσεων
από τέτοια συστήματα, οι οποίες ενσωματώνουν χαρακτηριστικά που υπακούν σε
περιορισμούς σχετικά με το πεδίο εφαρμογής τους όπως πχ. στην περιοχή ενός
84

εκπαιδευτικού, προσφέρουν σύνολα ετοίμων προβλημάτων και λύσεων κτλ. Για
παράδειγμα, ένα (υπολογιστικό) μοντέλο σε μια επιστημονική περιοχή που ενσωματώνει
ένα σύνολο περιορισμών σχετικών με την περιοχή ενός διδάσκοντα (όπως ένα σύνολο
δεδομένων παιδαγωγικού χαρακτήρα πχ. ένα σύνολο προβλημάτων με τις απαντήσεις
του) αποτελεί προσόν ενός ITS.
5.4.4 Adaptive & Intelligent Hypermedia Systems (AIHS) – Προσαρμοστικά & Ευφυή
Υπερμεσικά Συστήματα
Τα συστήματα αυτά είναι από τα πρώτα και πιο δημοφιλή συστήματα προσαρμοσμένων
υπερμεσικών

εφαρμογών

που

προάγουν

μια

εναλλακτική

προσέγγιση

των

παραδοσιακών μέχρι τώρα προσεγγίσεων που απλά κινούνται στο μοτίβο του «αναρτώ
κάτι στο διαδικτυακό τόπο». Η ιδιαιτερότητα τους έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρουν
στον εκάστοτε χρήστη ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και τους
περιορισμούς που ανιχνεύει το ίδιο το σύστημα κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη με
αυτό. Τα συστήματα αυτά προσπαθούν να προσαρμόζονται δυναμικά «χτίζοντας» ένα
μοντέλο αλληλεπίδρασης και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις προτιμήσεις και τη
γνώση του εκάστοτε χρήστη. Με άλλα λόγια, το ίδιο το σύστημα επιδεικνύει μια ευφυή
συμπεριφορά προσαρμογής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη.
Τα δεδομένα που προέρχονται από συστήματα αυτής της κατηγορίας, είναι
σημασιολογικά πλουσιότερα σε σύγκριση με τα δεδομένα που προέρχονται από τα
παραδοσιακά διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ITS.
Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που παρέχονται από τα AIHS είναι παρόμοια αυτών των ITS
σε ότι αφορά τα μοντέλα ανά περιοχή, τα μοντέλα μαθητών και των αναφορών που
καταγράφουν ενέργειες αλληλεπίδρασης.
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5.4.5 Tests & Quiz Systems – Συστήματα Δοκιμασίας και Εξέτασης
Τα συστήματα test και quiz είναι από τα πιο ευρέως διαδεδομένα και καλύτερα
ανεπτυγμένα εργαλεία στην εκπαίδευση. Ένα test αποτελείται από μια σειρά
ερωτήσεων/αντικειμένων και έχει σα σκοπό τη συλλογή πληροφορίας από τους
ερωτηθέντες. Ο βασικός στόχος αυτών των συστημάτων είναι η εκτίμηση του επιπέδου
γνώσης των εκπαιδευόμενων γύρω από ένα ή περισσότερα θέματα ή έννοιες. Υπάρχουν
διάφοροι τύποι ερωτήσεων/αντικειμένων, όπως για παράδειγμα: ερωτήσεις ναι/όχι,
ερωτήσεις

πολλαπλής

επιλογής,

ερωτήσεις

συμπλήρωσης

κενών,

ερωτήσεις

ολοκλήρωσης ελλιπής απάντησης κ.α. Τα συστήματα test αποθηκεύουν ένα μεγάλο
όγκο πληροφορίας, όπως ερωτήσεις, απαντήσεις εκπαιδευομένων, βαθμολογίες και
στατιστικά.

5.4.6 Άλλοι Τύποι Εκπαιδευτικών Συστημάτων
Πέρα από τους πιο διαδεδομένους τύπους Εκπαιδευτικών Συστημάτων υπάρχουν και
άλλοι τύποι ειδικού σκοπού. Για παράδειγμα, συστήματα Εκπαιδευτικών Παιγνίων,
εικονικής Πραγματικότητας, αποθετήρια εκπαιδευτικών αντικειμένων,wikis, forums, blogs
κ.ά.
Είναι γεγονός ότι όσο οι απαιτήσεις αυξάνονται, αυξάνεται παράλληλα και η ανάπτυξη
υπολογιστικών περιβαλλόντων ειδικού σκοπού που στην πλειοψηφία τους συνδυάζουν
αρκετά

χαρακτηριστικά

διαφόρων

γνωστών

εκπαιδευτών

περιβαλλόντων.
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6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΒΛΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ EDM

Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους της EDM και γενικά της Εξόρυξης Γνώσης από
Δεδομένα για την κατασκευή προβλεπτικών μοντέλων είναι η μέθοδος της Κατηγοριοποίησης.
Όπως θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια του Κεφαλαίου 6, διακρίνονται τέσσερις τύποι
προβλημάτων Κατηγοριοποίησης: α) Πρόβλεψη Ακαδημαϊκής επιτυχίας, Β) Πρόβλεψη
αποτελεσμάτων

μαθήματος,

γ)

Πρόβλεψη

επιτυχίας

σε

επόμενο

επίπεδο

και

δ)

Πρόβλεψη/Εκτίμηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Η εφαρμογή της μεθόδου Κατηγοριοποίησης
ακολουθεί κάποιες βασικές αρχές που αποτελούν, ουσιαστικά, και τα κριτήρια επιλογής της
καταλληλότερης τεχνικής Κατηγοριοποίησης ανά εξεταζόμενη περίπτωση.

6.1

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασική ιδέα της Κατηγοριοποίησης (Classification) στην Εκπαίδευση αποτελεί η εξέταση
ενός θέματος προς διερεύνηση στο πλαίσιο ενός μαθήματος ή μιας τάξης, βασισμένο
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (attributes) που το διέπουν. Η φιλοσοφία της
Κατηγοριοποίησης στην Εκπαίδευση υιοθετείται ακούσια και διεξάγεται ως μια φυσική
ενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί και οι
σχεδιαστές μαθησιακών δραστηριοτήτων σχεδόν πάντοτε κατηγοριοποιούν τους
μαθητές τους σύμφωνα με τις γνώσεις, τα κίνητρα και την εκπαιδευτική τους
συμπεριφορά. Η αξιολόγηση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων (επιδόσεων) σε
κάποια εξέταση είναι επίσης μια ενέργεια κατηγοριοποίησης όπου ο βαθμός επίδοσης
διαμορφώνεται από συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
Η Κατηγοριοποίηση συναντάται ως μια βασική ενέργεια πολλών Εκπαιδευτικών
Συστημάτων Υποστήριξης της μάθησης άλλοτε με άμεσο και άλλοτε με έμμεσο τρόπο.
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Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα συστήματα ITS και AdLS όπου η διαδικασία
κατηγοριοποίησης των φοιτητών ανάλογα με την τρέχουσα μαθησιακή τους κατάσταση
προηγείται της παροχής κατάλληλης ανατροφοδότησης με άμεσο τρόπο( πχ. παροχή
πρόσθετου σχετικού υλικού, απαντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα κ.ά.), ώστε τα
συστήματα να λειτουργήσουν σωστά ως προς την διαδικασία που υπαγορεύουν οι
προδιαγραφές. Σε πιο απλά διαδικτυακά περιβάλλοντα, η διαδικασία αυτή διεξάγεται με
έμμεσο τρόπο και προϋποθέτει την συνεισφορά και άλλων υποστηρικτικών δομών, όχι
απαραίτητα αυτοματοποιημένες (πχ. ο ίδιος ο εκπαιδευτικός λαμβάνει μια απόφαση με
την εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος ή τεχνικής και

αποστέλλει σχετική

ανατροφοδότηση στους φοιτητές).
Όπως γίνεται κατανοητό, η εφαρμογή ή/και η εύρεση κατάλληλων «Κατηγοριοποιητών»
(Classifiers) , ή αλλιώς Προβλεπτικών Μοντέλων, κρίνεται απαραίτητη σε πολλές φάσεις
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, ένας classifier μπορεί να προβλέπει ότι
κάποιο σύνολο μαθητών είναι πιθανό να αποτύχει να προβιβαστεί στην επόμενη τάξη
(πχ. σύμφωνα με τη γραπτή εξέταση που διεξαχθεί στην τάξη). Δηλαδή, το μοντέλο αυτό
υποστηρίζει την πρόβλεψη της δυναμικότητας μιας τάξης με τη βοήθεια επιλεγμένων
γνωρισμάτων(attributes) μέσα από πραγματικές καταστάσεις-στιγμιότυπα (instances).
Τέτοιες προβλέψεις είναι εξίσου σημαντικές τόσο στην παραδοσιακή διδασκαλία όσο και
στην διαδικτυακή διδασκαλία. Στην περίπτωση της διαδικτυακής διδασκαλίας, μάλιστα,
όπου συνήθως το πληθυσμιακό δείγμα είναι σημαντικά μεγαλύτερο και κατά συνέπεια οι
απαιτήσεις είναι αυξημένες, η εφαρμογή ενός προβλεπτικού μοντέλου (classifier) δίνει τη
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαμορφώσει μια καλύτερη εικόνα της διαδικτυακής
του τάξης.
Ένα Προβλεπτικό Μοντέλο (classifier) ενδέχεται να σχεδιαστεί με χειροκίνητες
διαδικασίες βασισμένο κυρίως στην εμπειρία και στη γνώση ενός ειδήμονα του
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αντικειμένου (πχ. ενός έμπειρου εκπαιδευτικού). Όμως, ένα Προβλεπτικό Μοντέλο που
σχεδιάζεται με πραγματικά και τρέχοντα δεδομένα έχει σαφώς μεγαλύτερη αξία, δύναμη
και αξιοπιστία. Η βασική ιδέα για την εξαγωγή ενός προβλεπτικού μοντέλου είναι α) η
επιλογή μιας μεθόδου Κατηγοριοποίησης, β) ένα σύνολο δεδομένων του οποίου οι τιμές
να είναι γνωστές και γ) η σωστή καταμέριση του συνόλου δεδομένων σε δύο
υποσύνολα, το σύνολο εκπαίδευσης (training set) και το σύνολο ελέγχου (test set).
Στο training set εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος μάθησης (learning algorithm) ώστε να
αντλήσουμε ένα προβλεπτικό μοντέλο. Εν συνεχεία, το μοντέλο που προκύπτει ελέγχεται
ως προς την προβλεπτική του ικανότητα με την εφαρμογή του στο test set, του οποίου οι
τιμές (στην παρούσα φάση) είναι κρυφές. Εάν το μοντέλο πρόβλεψης κατηγοριοποιεί
σωστά την πλειοψηφία των τιμών του test set (δηλ. η πραγματική τιμή συμπίπτει με την
προβλεπόμενη που εξάγεται από το μοντέλο), τότε συμπεραίνουμε ότι το μοντέλο αυτό
θα λειτουργεί σωστά και σε νέες τιμές (μελλοντικά δεδομένα). Στην αντίθετη περίπτωση,
δηλ. εάν στην πλειοψηφία τους οι προβλεπόμενες τιμές (predicted) αποκλίνουν από τις
πραγματικές τιμές τότε συμπεραίνουμε ότι το μοντέλο αυτό είναι λανθασμένο.
Επομένως, ένα καλύτερο και πιο αξιόπιστο μοντέλο μπορεί να προκύψει εάν
τροποποιήσουμε τις αρχικές ρυθμίσεις (πχ. επιλογή διαφορετικού αλγορίθμου
εφαρμογής)

ή

–

το

πιο

σύνηθες-

χρησιμοποιούμε

μια

διαφορετική

μέθοδο

κατηγοριοποίησης.
Γενικά, η εύρεση ενός προβλεπτικού μοντέλου στην Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως μια
επαναληπτική διαδικασία εφαρμογής διαφορετικών ρυθμίσεων και επανελέγχου του
αποτελέσματος έως ότου προκύψουν επιθυμητά αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις αυτές,
η εύρεση ενός καλού προβλεπτικού μοντέλου ενισχύεται από την πιθανή προ
υπάρχουσα γνώση του ερευνητή σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, η
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εμπειρία (έστω και μικρού βαθμού) ενός ερευνητή, συνηγορεί στην καλή καθοδήγηση
μιας τέτοιου είδους επαναληπτικής διαδικασίας.

6.2

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΥΠΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ένας τομέας στον οποίο οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης συναντώνται όλο και πιο συχνά
είναι αυτός της Εκπαίδευσης. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση της εφαρμογής της
κατηγοριοποίησης σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, προκύπτουν τέσσερις τύποι προβλημάτων
κατηγοριοποίησης:


Πρόβλεψη Ακαδημαϊκής Επιτυχίας : πρόκειται για την κατηγοριοποίηση των

φοιτητών με γνώμονα την ακαδημαϊκή τους πρόοδο (επιτυχής ολοκλήρωση των
σπουδών τους). Το αντικείμενο μελέτης είναι η πρόβλεψη εγκατάλειψης των σπουδών
τους τα πρώτα έτη φοίτησής, η έγκυρη αποφοίτηση του, η γενική επίδοση, η ανάγκη για
υποστηρικτικά μαθήματα. Για τις εν λόγω προβλέψεις λαμβάνονται υπόψη δημογραφικά
δεδομένα, οι αντιλήψεις των φοιτητών μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων, η εμπειρία
τους σε θέμα σπουδών καθώς και η οικονομική τους κατάσταση.


Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ενός μαθήματος: το αντικείμενο μελέτης

είναι η πρόβλεψη επιτυχούς ολοκλήρωσης κάποιου μαθήματος (fail/pass), τα φαινόμενα
εγκατάλειψης του μαθήματος και των προσπαθειών του. Τα δύο προαναφερθέντα
θέματα είναι τα πιο κρίσιμα, ειδικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.


Πρόβλεψη/

Εκτίμηση

Επιτυχίας

σε

επόμενη

Ενέργεια/Επίπεδο/Βήμα:

το

αντικείμενο μελέτης είναι η πρόβλεψη επιτυχίας σε επόμενο στάδιο ενός θέματος (σε
επίπεδο μαθήματος ή/και δραστηριότητας) δεδομένου του προηγούμενου σταδίου
καθώς και η πρόβλεψη δεξιοτήτων και επίδοσης που δύναται να σημειώσει ο φοιτητής.
Για την διεξαγωγή της πρόβλεψης λαμβάνονται υπόψη το τρέχον επίπεδο γνώσης των
φοιτητών από δεδομένα που αφορούν το υπο εξέταση θέμα και η κινητικότητα τους στο
πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης.
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Πρόβλεψη/Εκτίμηση Μεταγνωστικών Δεξιοτήτων, Συνηθειών και Κινήτρων :

πρόκειται για τη κατηγοριοποίηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων καθώς και άλλων
παραγόντων που επηρεάζουν την διαδικασία μάθησης ενός εκπαιδευομένου. Για
παράδειγμα η πρόβλεψη των κινήτρων, το επίπεδο εμπλοκής/κινητικότητας, το
μαθησιακό στυλ, η εμπειρία στην χρήση συστημάτων μάθησης, συνήθειες πλοήγησης,
χρόνος παραμονής σε διάφορες δραστηριότητες κ.ά.

6.3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα βασικά ζητήματα που απασχολούν έναν ερευνητή στο πεδίου της εξόρυξης γνώσης
με την εφαρμογή της Κατηγοριοποίησης είναι α) Πότε πρέπει να λάβει χώρα η επιλογή
ενός αμερόληπτου ή πιθανοτικού προβλεπτικού μοντέλου (discriminative or probabilistic
classifier) β) Πώς γίνεται η εκτίμηση της πραγματικής ακρίβειας του μοντέλου, γ) Πώς
επιτυγχάνεται η αποφυγή περιπτώσεων υπερ-ειδίκευσης του μοντέλου και δ) Ποιές
επιπτώσεις έχει η Προεργασία των δεδομένων στο μοντέλο. Τα τέσσερα αυτά ζητήματα
αποτελούν και τις βασικές αρχές (main principles) που συντελούν στην επιλογή μιας
μεθόδου Κατηγοριοποίησης και εξασφαλίζουν την ακρίβεια της εφαρμογής ενός
προβλεπτικού μοντέλου. Πιο αναλυτικά:

6.3.1

Αμερόληπτο ή Πιθανολογικό Προβλεπτικό Μοντέλο

Ένα προβλεπτικό μοντέλο στην βασική/αρχική του μορφή χαρακτηρίζεται ως
αμερόληπτο προβλεπτικό μοντέλο (discriminative classifier). Αυτό προκύπτει από το
γεγονός ότι το αμερόληπτο μοντέλο έχει την ιδιότητα να διακρίνει μια κλάση/τιμή για κάθε
γραμμή δεδομένων. Εάν Μ είναι το προβλεπτικό μοντέλο, C={c1,c2,…,cn} το σύνολο
τιμών των κλάσεων που διακρίνονται και t μια γραμμή δεδομένων (στιγμιότυπο-
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instance), τότε η κλάση που «προβλέπεται» (predicted class) από την εφαρμογή του
μοντέλου ορίζεται ως M(t) = ci για ένα i.
Ένα προβλεπτικό μοντέλο χαρακτηρίζεται ως Πιθανοτικό προβλεπτικό μοντέλο
(propabilistic classifier) όταν έχει την ιδιότητα να ορίζει την πιθανότητα εμφάνισης κάθε
κλάσης/τιμής σε κάθε γραμμή δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, εάν Μ είναι το
προβλεπτικό μοντέλο, C={c1,c2,…,cn} το σύνολο τιμών των κλάσεων και t μια γραμμή
δεδομένων (στιγμιότυπο- instance), τότε η κλάση που «προβλέπεται» (predicted class)
από την εφαρμογή του μοντέλου ορίζεται ως M(t)= [P(C=c1|t), P(C=c2|t, … , P(C=ci|t)],
όπου P(C=ci|t) η πιθανότητα ότι το t ανήκει στην κλάση/τιμή ci.
Συγκρίνοντας τις παραπάνω μορφές, προκύπτει ότι η Πιθανοτική Κατηγοριοποίηση
παρέχει περισσότερη πληροφορία προς αξιοποίηση από την εκάστοτε εφαρμογή. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ενέργεια πρόβλεψης της επίδοσης ενός μαθητή σε
ένα μάθημα, πριν ολοκληρώσει το μάθημα αυτό. Τα δεδομένα πολλές φορές
περιλαμβάνουν αντιφατικές γραμμές (inconsistent rows), δηλαδή γραμμές που φέρουν
ακριβώς τις ίδιες τιμές στα επιλεγμένα χαρακτηριστικά (δηλ. δύο ίδια στιγμιότυπα) αλλά
κατατάσσονται σε διαφορετικές κλάσεις. Επομένως, οι κλάσεις δεν είναι πάντοτε εφικτό
να καθοριστούν με ακρίβεια, με αποτελέσματα η παροχή αξιόπιστης πληροφορίας( πχ.
στον σχεδιαστή ενός μαθήματος) να καθίσταται αδύνατη.
Επίσης, από παιδαγωγικής πλευράς, είναι φρονιμότερο να παρέχεται σε έναν
εκπαιδευόμενο το ποσοστό πιθανότητας να περάσει επιτυχώς μάθημα (πχ. 45%) από το
να ενημερώνεται ότι πιθανών να μην περάσει επιτυχώς το μάθημα.
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6.3.2

Ακρίβεια Προβλεπτικού Μοντέλου

Η ακρίβεια Κατηγοριοποίησης με την εφαρμογή μιας τεχνικής σε ένα σύνολο γραμμών r
υπολογίζεται από τον βαθμό κατηγοριοποίησης (classification rate), που ορίζει το
ποσοστό των σωστά προβλεπόμενων γραμμών επί του συνόλου γραμμών r. Έάν η
προβλεπόμενη κλάση με την εφαρμογή του προβλεπτικού μοντέλου Μ για την γραμμή t
είναι M(t) και η πραγματική κλάση C(t), τότε η ακρίβεια του προβλεπτικού μοντέλου
ορίζεται ως

cr =
To “σφάλμα κατηγοριοποίησης” (classification error) στο σύνολο γραμμών r είναι
αντίστοιχα το ποσοστό των εσφαλμένα προβλεπόμενων γραμμών επι του συνόλου r,
δηλαδή err= 1 – cr. Στην περίπτωση που η κλάση είναι δυαδική (πχ. {pass,fail}) τότε η
ερμηνεία του σφάλματος διακρίνεται ως εξής:

Πραγματική κλάση c1

Πραγματική κλάση c2

Προβλεπόμενη κλάση c1

Προβλεπόμενη κλάση c2

True Possitive rate

False Negative rate

cr =

cr =

False Possitive rate

True Negative rate

cr =

cr =
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Εάν η ακρίβεια μιας κλάσης κριθεί πιο σημαντική έναντι μιας άλλης κλάσης (πχ. η
εύρεση όλων των πιθανών αποτυχιών ή εγκαταλείψεων), μια συνήθης πρακτική είναι η
«μεροληψία» του μοντέλου ώστε να ελαχιστοποιεί το λανθασμένα θετικό (ή λανθασμένα
αρνητικό) δείκτη σε βάρος του μεγάλου λανθασμένα αρνητικού (ή θετικού) δείκτη.
Εάν το r είναι το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (training set), τότε το σφάλμα καλείται
σφάλμα εκπαίδευσης (training error). Εάν το r έχει την ίδια διανομή σε σχέση με τον
συνολικό πληθυσμό (πχ. όλοι οι μελλοντική φοιτητές στο ίδιο μάθημα) τότε το σφάλμα
εκπαίδευσης δίνει μια καλή εκτίμηση για τη γενίκευση του λάθους (generalization error).
Δυστυχώς, μια τέτοια περίπτωση σημειώνεται σπάνια στο πεδίο της Εκπαίδευσης. Το
σύνολο εκπαίδευσης, συνήθως, είναι μικρού μεγέθους με αποτέλεσμα να μην είναι
εφικτή η πραγματική διανομή και ακολούθως η διεξαγωγή ενός σημαντικά μεροληπτικού
μοντέλου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει με κάποιον τρόπο να εκτιμηθεί η
γενίκευση του σφάλματος σε μη γνωστοποιημένα δεδομένα.
Μια λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι η διατήρηση ενός αποθέματος δεδομένων,
μέρους του αρχικού συνόλου, ως σύνολο ελέγχου (test set). Εάν το αρχικό σύνολο των
δεδομένων είναι ήδη μικρό, προφανώς δεν ενδείκνυται ο περαιτέρω περιορισμό του.
Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή μιας m-fold cross validation αποτελεί την βέλτιστη
λύση. Η ιδέα της προσέγγισης αυτή είναι η κατάτμηση του αρχικού συνόλου δεδομένων,
έστω μεγέθους n, σε m ξένα μεταξύ τους υποσύνολα μεγέθους n/m. Εν συνεχεία,
λαμβάνεται ένα υποσύνολο για την επικυροποίηση /έλεγχο του μοντέλου και τα
υπόλοιπα (m-1) σύνολα για την εκπαίδευση του μοντέλου. Η διαδικασία της
επικυροποίησης επαναλαμβάνεται m φορές με διαφορετικό υποσύνολο κάθε φορά.
Τέλος, υπολογίζεται ο μέσος όρος του σφάλματος Κατηγοριοποίησης που αποτελεί και
την τελική εκτίμηση σφάλματος.
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Figure 1Αναπαράσταση του 10-fold cross-validation

Στην περίπτωση που το σύνολο των δεδομένων είναι αρκετά μεγάλο (της τάξεως
κάποιων χιλιάδων γραμμών) τότε η εφαρμογή μίας άλλη μέθοδος αξιολόγησης ακρίβειας
μπορεί να λάβει χώρα. Ο λόγος για την Holdout μέθοδο κατά την οποία το σύνολο
δεδομένων διαχωρίζεται σε δύο ξένα σύνολα όχι κατά ανάγκη ίσα μεταξύ τους. Για
παράδειγμα το σύνολο εκπαίδευσης έχει το 90% των στοιχείων και το σύνολο ελέγχου
το 10%.
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Holdout Method

Test Set

Training Set

Η διαφορετικότητα της Holdout μεθόδου σε σχέση με την m-Cross-Validation Μέθοδο
έγκειται στο γεγονός ότι συνήθως ένα σημαντικό πλήθος στοιχείων (το σύνολο ελέγχου)
θυσιάζεται κατά αποκλειστικότητα στην διαδικασία του ελέγχου. Αντίθετα στην μέθοδο
πχ. 10-Cross-Validation το σύνολο ελέγχου αποτελεί το 10% του συνόλου των
δεδομένων με δυνατότητα ανανέωσης και ανακύκλωσης των δεδομένων. Δηλαδή, όλο
το σύνολο των δεδομένων περνά από διαδικασία ελέγχου εξασφαλίζοντας έτσι την
παροχή όλης της χρήσιμης πληροφορίας.

Figure 2Holdout Method

6.3.3

Υπερ-Ειδίκευση Προβλεπτικού Μοντέλου

Η υπερ-ειδίκευση (Overfitting) ενός προβλεπτικού μοντέλου θεωρείται μια από τις
σημαντικότερες δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την ακρίβεια του προβλεπτικού
μοντέλου. Η υπερ-ειδίκευση ενός μοντέλου ερμηνεύεται ως «η ειδίκευση του μοντέλου
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στα δεδομένα εκπαίδευσης σε τέτοιο βαθμό που αδυνατεί να γενικεύσει τα νέα
δεδομένα».
Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει χώρα στην περίπτωση που το προβλεπτικό μοντέλο είναι
αρκετά περίπλοκο σε σχέση με το μέγεθος των δεδομένων. Ο λόγος που παρατηρείται
το φαινόμενο ωφελείται στο γεγονός ότι ένα σύνθετο μοντέλο έχει υψηλότερη
αναπαραστατική δυναμική (representative power) και μπορεί να αναπαριστά τις
ιδιομορφίες των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των λαθών. Από την άλλη
πλευρά, τα απλά μοντέλα έχουν χαμηλότερη αναπαραστατική δυναμική αλλά καλύτερη
ικανότητα γενίκευσης των μελλοντικών δεδομένων. Στην ακραία περίπτωση όπου το
μοντέλο είναι υπεραπλουστευμένο χάνει σημαντικά την αναπαραστατική του δυναμική
με αποτέλεσμα την αδυναμία αναγνώρισης προτύπων μεταξύ των δεδομένων
(underfitting). Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο προσεγγίζει ανεπαρκώς το πραγματικό
μοντέλο ή η ύπαρξη ενός προβλεπτικού μοντέλου θεωρείται αδύνατη.

Figure 3 Φαινόμενο overfiiting-underfitting
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Στο πεδίο της Εκπαίδευσης, το φαινόμενο του overfitting είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα
διότι η διαθεσιμότητα μεγάλου πλήθους δεδομένων άρα και χαρακτηριστικών
συνηγορούν στην δημιουργία ενός σύνθετου μοντέλου. Στην πραγματικότητα, όμως,
μόνο ένα μέρος αυτών θεωρείται στοχευμένο και κατ’ επέκταση εκμεταλλεύσιμο. Ένας
μετρικός κανόνας που μπορεί να αποτρέψει το φαινόμενο αυτό έχει προταθεί στις
έρευνες (Duin, 2000; Jain et al., 2000) όπου και αναφέρεται ότι το ελάχιστο πλήθος των
γραμμών

δεδομένων

του

συνόλου.

Συγκεκριμένα,

αναφέρεται

ότι

για

κάθε

χαρακτηριστικό (attribute) θα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον 5 με 10 γραμμές
δεδομένων (instances). Επομένως, όσο πιο απλό είναι το μοντέλο τόσο πιο
περιορισμένο αριθμό χαρακτηριστικών απαιτεί και κατά συνέπεια μπορεί να εξυπηρετεί
την εξόρυξη γνώσης από μικρά σχετικά σύνολα δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν έχουν
επιλεγεί κ attributes, binary-valued τότε ένα απλό και συγχρόνως αξιόπιστο προβλεπτικό
μοντέλο περιέχει Ο(κ) παραμέτρους. Επομένως, απαιτείται ένα πλήθος δεδομένων της
τάξεως ν> 5*κ (10*κ) ελάχιστο πλήθος των γραμμών δεδομένων. Όταν όμως τα
χαρακτηριστικά δεν είναι binary-valued, το πλήθος δεδομένων που απαιτείται είναι
σαφώς μεγαλύτερο.
Στην πράξη, ακολουθούνται δύο τρόποι για την αποφυγή φαινομένων overfitting/underfitting:
1.

Χρήση απλών μεθόδων κατηγοριοποίησης (που απαιτούν το δυνατό μικρότερο

πλήθος δεδομένων)
2.

Μείωση του πλήθους των επιλεγόμενων attributes και έκτασης αυτών
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6.3.4

Γραμμικές ή Μη Γραμμικές Οριοθετήσεις Προβλεπτικού Μοντέλου

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό που υποδεικνύει την αναπαραστατική δυναμική ενός
μοντέλου είναι ο τύπος οριοθέτησης των κλάσεων. Ένα γραμμικό προβλεπτικό μοντέλο
έχει τη δύναμη της διάκρισης μόνο δύο κλάσεων. Εάν αυτές οι κλάσεις είναι γραμμικά
διαχωρίσιμες, κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση ενός γραμμικού classifier, τότε
υφίσταται ένα υπερ-επίπεδο (στην περίπτωση των δύο διαστάσεων, μία ευθεία γραμμή)
που διακρίνει τα σημεία του επιπέδου (τα δεδομένα) σε δύο κλάσεις. Σε διαφορετική
περίπτωση, οι κλάσεις θεωρούνται γραμμικά μη-διαχωρίσιμες. Όταν οι κλάσεις είναι
γραμμικά μη διαχωρίσιμες διακρίνονται υποπεριπτώσεις όπου οι θέσεις των σημείων
επηρεάζουν το σφάλμα της μη-γραμμικής οριοθέτησης. Για παράδειγμα η πιθανότητα
μόνο κάποια από τα σημεία να βρίσκονται στη λάθος πλευρά του υπερ-επιπέδου
καθιστούν το σφάλμα εφαρμογής μιας γραμμικής οριοθέτησης θεωρητικά μικρό.

Figure 4Γραμμικές Οριοθετήσεις

Παρόλο που η επιλογή γραμμικού ή μη γραμμικού οριοθετητή εξαρτάται άμεσα από το
βαθμό του σφάλματος, η επιλογή ενός γραμμικού κατηγοριοποιητή μπορεί να θεωρηθεί
προτιμότερη, διότι το προκυπτόμενο μοντέλο είναι πιο απλό επομένως και λιγότερο
ευαίσθητο σε φαινόμενα υπερ-ειδίκευσης. Ωστόσο, κάποιες κλάσεις μπορούν να
διακριθούν μόνο με την εφαρμογή μη-γραμμικής οριοθέτησης και μη γραμμικού
κατηγοριοποιητή. Στην περίπτωση αυτή, ο χειρισμός διαφέρει ανά περίπτωση.
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6.4

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις βασικές Τεχνικές Κατηγοριοποίησης καθώς επίσης και
έναν ενδεικτικό συγκριτικό πίνακα καταλληλόλητας αυτών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
που φέρουν τα εκπαιδευτικά δεδομένα.

6.4.1

Δέντρα Απόφασης

Τα Δέντρα Απόφασης (ΔΑ) θεωρούνται από τις πιο αντιπροσωπευτικές εφαρμογές της
Κατηγοριοποίησης. Ένα ΔΑ αναπαριστά ένα σύνολο από κανόνες κατηγοριοποίησης σε
μορφή ενός δέντρου. Κάθε μονοπάτι του δέντρου με αρχή την κορυφή και τέλος ένα
φύλλο, αντιστοιχεί σε ένα κανόνα της μορφής Τα^…Τα^  (C=c), όπου c είναι η κλάση
τιμών στο φύλλο του δέντρου και κάθε Τij είναι ένας δυαδικός (Boolean-valued) έλεγχος
του εκάστοτε χαρακτηριστικού Αij.
Τα πρώτα Δέντρα Απόφασης είχαν σχεδιαστεί με βάση την εμπειρία που διέθεταν
ειδήμονες σε ένα πεδίο, αλλά στις μέρες μας αντλούνται πλέον από τα δεδομένα. Οι
ευρέως διαδεδομένοι αλγόριθμοι για την εύρεση ΔΑ είναι ID3 και C4.5. Η βασική ιδέα
που διέπει όλους τους αλγορίθμους μάθησης είναι η διαίρεση του χώρου σε περιοχές
από στιγμιότυπα που φέρουν την ίδια τιμή ως προς κάποιο χαρακτηριστικό έως ότου
κάποιο κριτήριο τερματισμού μας οδηγήσει σε κόμβο από τον οποίο δεν ξεκινά κάποια
νέα διάσπαση, δηλαδή οδηγούμαστε στα φύλλα του δέντρου. Συνήθως, το κριτήριο
τερματισμού ικανοποιείται όταν όλα τα σημεία των φύλλων ανήκουν σε μία διακριτή
κλάση. Ωστόσο, γίνεται κατανοητό ότι όταν παρουσιάζονται ασυνέχειες στα δεδομένα ,
το κριτήριο αυτό δεν ικανοποιείται. Μία λύση στο πρόβλημα αυτό αποτελεί η επιλογή της
κοινής κλάσης μεταξύ των σημείων των φύλλων. Εναλλακτικά, πραγματοποιείται η
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δήλωση της εκάστοτε κλάσης με πιθανοτική προσέγγιση της σχετικής συχνότητας αυτής
σε σχέση με τον κόμβο που συνδέεται κάθε φύλλο.
Τα Δέντρα Απόφασης παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα όπως την απλότητα και την
ευκολία κατανόησης αυτών, την διαχείριση μεταβλητών διαφορετικού τύπου, την
γρήγορη ταξινόμηση νέων στιγμιότυπων και την ευελιξία. Η ανάπτυξη ενός δέντρου
απόφασης μπορεί εύκολα να διαχειριστεί μικρούς «θορύβους» και παραλείψεις τιμών για
κάποιο/α χαρακτηριστικό/α. Επίσης, επιδεικνύουν μεγάλη αναπαραστατική δυναμική
διότι μπορούν να προσεγγίσουν μη γραμμικές οριοθετήσεις ακόμα και σε περιπτώσεις
όπου οι οριοθετήσεις θεωρούνται παράλληλες των αξόνων των χαρακτηριστικών.
Βέβαια, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος εμφάνιση φαινομένου overfitting ειδικά όταν το
σύνολο των δεδομένων είναι σημαντικά μικρό.

Εικόνα 6 1 Δέντρο Απόφασης
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Ο κύριος περιορισμός των Δέντρων Απόφασης είναι η υπόθεση ότι όλα τα σημεία
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ντετερμινιστικά σε μία κλάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
όλες οι πιθανές αντιφάσεις να ερμηνεύονται ως σφάλματα, και τα δέντρα απόφαση να
μην

είναι πλέον κατάλληλα για εγγενώς μη ντετερμινιστικές περιοχές. Ένα τέτοιο

παράδειγμα αποτελεί και η περίπτωση όπου το σύνολο των δεδομένων αντιπροσωπεύει
τις επιδόσεις φοιτητών σε κάποιο μάθημα, όπου ένα μεγάλο ποσοστό των στιγμιότυπων
μπορεί να εμφανίσει αντιφάσεις. Η πιθανοτική προσέγγιση των κλάσεων τιμών των
χαρακτηριστικών πολλές φορές προτείνεται ως λύση. Όμως, στην περίπτωση αυτή το
σύστημα γίνεται ασταθές αφού κάθε φύλλο-κόμβος φέρει τη δική του πιθανότητα
εμφάνισης. Έτσι, μια μικρή αλλαγή στις νέες εισερχόμενες μεταβλητές μπορεί να επιφέρει
ολοκληρωτική αλλαγή στις πιθανότητες κάθε φύλλου εάν ένα στιγμιότυπο υποβληθεί σε
άλλο κόμβο-φύλλο του δέντρου.
Τέλος, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα ΔΑ είναι επιρρεπής στο φαινόμενο overfitting,
ειδικά όταν το σύνολο δεδομένων είναι σχετικά μικρό.

6.4.2

Bayesian Classifier

Σε ένα δίκτυο Bayesian, οι στατιστικές εξαρτήσεις αναπαρίστανται με τη μορφή
γραφήματος. Η ιδέα είναι να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις
συνθήκες ανεξαρτησίας και να αποτυπώσουμε μια δομή με την ελάχιστη πυκνότητα
όλων των χαρακτηριστικών. Κάθε κορυφή του γραφήματος αντιστοιχεί σε ένα
χαρακτηριστικό και το σύνολο των εισερχόμενων σε αυτή ακμών ορίζει το σύνολο των
χαρακτηριστικών από τα οποία εξαρτάται. Η δυναμική των εξαρτήσεων ορίζεται με τη
βοήθεια δεσμευμένων πιθανοτήτων. Για παράδειγμα, εάν το χαρακτηριστικό Α1
εξαρτάται από τα Α2 και Α3, το μοντέλο πρέπει να ορίσει μια δεσμευμένη πιθανότητα
P(A1|A2,A3) για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των χαρακτηριστικών Α1,Α2 και
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Α3. Όταν το Bayesian Δίκτυο εφαρμόζεται στην κατηγοριοποίηση, θα πρέπει πρώτα να
γνωρίζουμε την δομή των εξαρτήσεων μεταξύ όλων των χαρακτηριστικών Α1,Α2,…,Ακ
καθώς και την κλάση τιμών C. Σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, είναι σύνηθες ο ορισμός
ένος (ad hoc) οργανώμενου γραφήματος από τους ειδήμονες της περιοχής. Ωστόσο,
στην περίπτωση αυτή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στο προκυπτόμενο Δίκτυο να
επιβάλλονται μη σχετικές εξαρτήσεις και να παρακάμπτονται οι πραγματικά ισχυρές
εξαρτήσεις.
Όταν η δομή έχει επιλεγεί, οι παράμετροι μαθαίνονται από τα δεδομένα. Οι παράμετροι
ορίζουν την κλάση δεδομένων/τιμών P(t|C=c) για όλα τα πιθανά στοιχεία t του συνόλου
και όλων των τιμών των κλάσεων c. Όταν ένα νέο στοιχείο κατηγοριοποιείται, είναι
αρκετός ο υπολογισμός της δεσμευμένης πιθανότητας P(C=c|t) από τον κανόνα :
P(C=c|t) = [P(C=c) (P(t|C=c)] / P(t).
Πρακτικά, το πρόβλημα που αναδύεται είναι ο μεγάλος όγκος υπολογισμών που
λαμβάνουν χώρα για την εκτίμηση του σφάλματος. Για παράδειγμα, εάν όλα τα
χαρακτηριστικά

Α1,Α2,…,Ακ

είναι

αλληλοεξαρτώμενα,

θα

πρέπει

να

οριστούν/υπολογιστούν O(v^k) πιθανότητες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διατίθενται
ένα μεγάλο σύνολο εκπαίδευσης για την εκτίμηση της πιθανοτικής ακρίβειας του
μοντέλου.
Ένα άλλο πρόβλημα που μειώνει την πιθανοτική ακρίβεια των Bayesian Δικτύων είναι η
χρήση της Συνάρτησης Βαθμού Minimum Description Length (MDL) για την επιλογή
ενός μοντέλου. Το MDL υπολογίζει το σφάλμα του μοντέλου σε σχέση με όλες τις
μεταβλητές, χωρίς απαραίτητα να ελαχιστοποιεί το σφάλμα στις τιμές των κλάσεων. Αυτό
το πρόβλημα είναι πιο έντονο όταν το μοντέλο περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος
χαρακτηριστικών και η ακρίβεια των εκτιμήσεων (P(A1, …,Ak) αρχίζει να κυριαρχεί του
βαθμού.
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Τα παραπάνω προβλήματα εξομαλύνει μια άλλη προσέγγιση των Bayesian Δικτύων, τα
naïve Bayes Μοντέλα (naïve Bayes Model) . Η πολυπλοκότητα του μοντέλου
περιορίζεται στην αυστηρή υπόθεση ανεξαρτησίας σύμφωνα με την οποία υποθέτουμε
ότι όλα τα χαρακτηριστικά A1,...,Ak είναι εξ ορισμού ανεξάρτητα, και δεδομένου της
κλάσης τιμής C, προκύπτει P(A1,…Ak|C) =
Το μοντέλο αυτό μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα δίκτυο Bayesian δύο επιπέδων, με
κορυφή την κλάση τιμών C και τα όλες τις άλλες μεταβλητές ως κόμβους-φύλλα. Στην
περίπτωση αυτή, έχουμε να υπολογίσουμε μόλις Ο(kv) πιθανότητες για κάθε κλάση
τιμών. Η χρήση, πλέον, της συνάρτησης βαθμού MDL στο επιλεγμένο μοντέλο
αποφεύγεται γιατί η δομή του μοντέλου θεωρείται προκαθορισμένη από τη στιγμή που
έχουμε ήδη αποφασίσει τις υπο εξέταση μεταβλητές/χαρακτηριστικά Ai.
Πρακτικά, η υπόθεση του naïve Bayes συναντάται σπάνια αλλά κατατάσσεται στα
προβλεπτικά μοντέλα (classifiers) που επιτυγχάνουν πολύ καλά αποτελέσματα.
Πράγματι η μελέτη (Domingos et al., 1997) έδειξε ότι η υπόθεση του naive Bayes είναι
μια ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη της βελτιστοποίησης ενός naïve Bayes
κατηγοριοποιητή. Επιπρόσθετα, αν ενδιαφερόμαστε αποκλειστικά για την σειρά
κατάταξης των κλάσεων, τότε η εκτίμηση των πιθανoτήτων με ένα βαθμό προκατάληψης
(biased probabilities) θεωρείται αμελητέας προσοχής.
Ως εκ τούτου, η υπόθεση της naïve Bayes έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή
αναπαραστατική δυναμική ενός naïve Bayes μοντέλου σε σύγκριση με αυτή ενός
Δέντρου

απόφασης.

Εάν

το

μοντέλο

χρησιμοποιεί

κατηγορηματικά

δεδομένα

(categorical δεδομένα), μπορεί αναγνωρίσει γραμμικές οριοθετήσεις. Στην ειδική
περίπτωση, όμως, που οι οριοθετήσεις των κλάσεων είναι πιο σύνθετες, η ακριβής
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αναπαραστατική δυναμική του μοντέλου είναι άγνωστη. Βέβαια, όταν τα δεδομένα είναι
αριθμητικά, πιο σύνθετες οριοθετήσεις λαμβάνουν χώρα.
Ξεπερνώντας τα παραπάνω δυσλειτουργικά σημεία, το naïve Bayes μοντέλο έχει πολλές
πλεονεκτήματα όπως: είναι αρκετά απλό, αξιόπιστο, σταθερό στους «θορύβους» και
εύκολο στην ερμηνεία. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για μικρό διαθέσιμο όγκο δεδομένων,
αφού συνδυάζει τη μικρή πολυπλοκότητα με την ευελιξία του πιθανοτικού μοντέλου. Το
βασικό μοντέλο εφαρμόζεται μόνο σε διακριτοποιημένα δεδομένα και για το λόγο αυτό τα
αριθμητικά δεδομένα θα πρέπει πρώτα να διακριτοποιούνται. Εναλλακτικά, θα πρέπει να
υπάρχει η γνώση ενός συνεχούς μοντέλου (continuous Bayesian Networks) εκτιμώντας
την πυκνότητα των συσχετίσεων και όχι την κατανομή αυτών. Ωστόσο, τα continuous
Bayesian Networks υποθέτουν μιας γενικής μορφής κατανομής, συνήθως της κανονικής
κατανομής, η οποία είναι μη ρεαλιστική. Για το λόγο αυτό, η διακριτοποίηση θεωρείται η
καλύτερη λύση αφού συντελεί στην απλοποίηση του μοντέλου και δίνει ένα σταθερό σε
θέματα υπερ-ειδίκευσης κατηγοριοποιητή.
6.4.3

Νευρωνικά Δίκτυα

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) είναι αρκετά δημοφιλείς στην περιοχή της
Αναγνώρισης Προτύπων και θεωρούνται τα δεύτερα σε κατάταξη που αποδίδουν πολύ
καλά. Το μειονέκτημα των ΤΝΔ είναι ότι παρουσιάζουν με μεγαλύτερη συχνότητα μια
προβληματική συμπεριφορά σε εφαρμογές με εκπαιδευτικά δεδομένα. Η συχνότητα
εμφάνισης προβληματικής συμπεριφοράς περιορίζεται όταν ο όγκος αριθμητικών
δεδομένων είναι σημαντικά μεγάλος και η γνώση της ακριβής εκπαίδευσης του μοντέλου
θεωρείται πέρα από ικανοποιητική.
Ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος Νευρωνικών Δικτύων είναι τα Feed-Forward
Neural Networks (FFNNs). Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική των FFNNs, αποτελούνται
από τουλάχιστον τρία επίπεδα κόμβων. Τα βασικά επίπεδα που το αποτελούν είναι ένα
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επίπεδο από εισερχόμενους κόμβους , ένα επίπεδο από εξερχόμενους κόμβους και
τουλάχιστον ένα επίπεδο με «κρυφούς» κόμβους. Κάθε ένα από τα επίπεδα «κρυφών»
κόμβων συνδέεται με το προηγούμενο και επόμενο επίπεδο κόμβων μέσω ακμών όπου
κάθε ακμή φέρει ένα «βάρος». Τα βάρη είναι αριθμητική συντελεστές που υποδεικνύουν
την βαρύτητα-σημαντικότητα της εκάστοτε σύνδεσης. Ένα γενικό μοντέλο FFNN
αποτελείται από τα βασικά επίπεδα κόμβων (εισερχόμενων και εξερχόμενων κόμβων)
και ένα ακριβώς επίπεδο «κρυφών» κόμβων. Το μοντέλο αυτό συνήθως θεωρείται
επαρκές διότι εξ ορισμού «κάθε συνάρτηση μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα τριώνεπιπέδων δίκτυο», δοθέντος ενός επαρκούς συνόλου «κρυφών» κόμβων (HechtNielsen, 1989). Ωστόσο, πρακτικά, η μάθηση ενός μη-γραμμικού δικτύου είναι αρκετά
δύσκολη διαδικασία και πολλές φορές ανέφικτη. Στην περίπτωση που οι κλάσεις είναι
γραμμικά διακριτές ενδείκνυνται η χρήση ενός FFNN χωρίς «κρυφά» επίπεδα (το
λεγόμενο perceptron FFNN).
Όπως γίνεται κατανοητό, ο αλγόριθμος μάθησης αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό μέρος
ενός μοντέλου Νευρωτικού Δικτύου. Παρά το γεγονός ότι τα FFNNS έχουν την
δυνατότητα αναπαράστασης οποιουδήποτε τύπου προβλεπτικού μοντέλου (classifier),
σπάνια είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το βέλτιστο μοντέλο. Το στάδιο της μάθησης
είναι αρκετά απαιτητικό και το αποτέλεσμα αυτού εξαρτάται από πολυάριθμους
παράγοντες όπως το πλήθος των «κρυφών» επιπέδων, το πλήθος των «κρυφών»
κόμβων, τα αρχικά βάρη που φέρουν οι ακμές και τα κριτήρια τερματισμού. Πιο ειδικά, η
επιλογή της αρχιτεκτονικής και των κριτηρίων τερματισμού θεωρούνται δύο καθοριστικά
στοιχεία αναφορικά με την αποφυγή overfitting φαινομένων, διότι τα Νευρωνικά Δίκτυα
έχουν πολύ συχνά την τάση να εμφανίζουν τέτοιου είδους δυσλειτουργίες. Δυστυχώς,
δεν υπάρχουν επαρκώς τεκμηριωμένες οδηγίες και ρητά ορισμένες παράμετροι για τη
δοκιμή του μοντέλου και τη μέτρηση του σφάλματος. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι γενικοί
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κανόνες του περιορισμού του πλήθους δοκιμών. Για παράδειγμα (Duda et al., 2000)
προτείνεται χρήση ενός τριών-επιπέδων δίκτυο και η προσθήκη πρόσθετου επιπέδου
μόνο όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε ότι αφορά τον ορισμό κριτηρίων τερματισμού, μια
στρατηγική είναι η χρήση διακριτών συνόλων ελέγχου (Mitchell, 1997).
Τα FFNNs έχουν αρκετά δελεαστικά χαρακτηριστικά που τα κατατάσσουν ψηλά στην
λίστα επιλογής τεχνικών για τη διεξαγωγή μιας κατηγοριοποίησης. Συγκεκριμένα, έχουν
την ικανότητα να μαθαίνουν εύκολα μη γραμμικές οριοθετήσεις και εξ ορισμού να
εκπροσωπούν οποιοδήποτε τύπου κατηγοριοποιητή. Επίσης, διακρίνονται για την
σταθερότητα/ευρωστία τους σε «θορύβους» και την αυτοσυγκρότηση τους κατά την
είσοδο νέων δεδομένων.
Ο παράγοντας, όμως, που πολλές φορές καθίστανται ανασταλτικός στην επιλογή ενός
FFTT είναι η απαίτηση πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων- συνήθως ξεπερνά ακόμα και
τον όγκο των δεδομένων από εκπαιδευτικές βάσεις. Επίσης, είναι αρκετά επιρρεπές σε
φαινόμενα overfitting κάτι που γίνεται ακόμα πιο έντονο όταν το διαθέσιμο σύνολο
εκπαίδευσης είναι μικρό. Τα δεδομένα πρέπει να είναι αριθμητικά και τα ενδεχομένως
κατηγορηματικά (categorical) δεδομένα καλά ορισμένα (αναφορά συγκεκριμένων τιμών)
πριν την εφαρμογή τους, κάτι που αυξάνει την πολυπλοκότητα του μοντέλου.
Τέλος, τα μοντέλα Νευρωνικών Δικτύων ουσιαστικά ακολουθούν τη λειτουργία ενός
μαύρου κουτιού, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την κατανόηση και την ερμηνεία
των αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση από την
μεριά του ερευνητή-σχεδιαστή ώστε να πραγματοποιήσει κατάλληλους χειρισμούς για
την εξασφάλιση ορθών αποτελεσμάτων, αποτρέπει τους αρχάριους ή με μικρή πείρα
ερευνητές να τα υιοθετήσουν.
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6.4.4

K-Nearest Neighbor Classifiers

Η τεχνική αυτή εκπροσωπεί μια διαφορετική προσέγγιση της Κατηγοριοποίησης από της
μέχρι τώρα προσεγγίσεις. Η διαφορετικότητα της έγκειται στο γεγονός ότι δεν οδηγεί στη
δημιουργία ενός καθολικού μοντέλου εφαρμογής, αλλά μοντέλων τοπικής εμβέλειάς. Η
βασική ιδέα είναι η κατηγοριοποίηση ενός νέου στιγμιότυπου εξετάζοντας το σε σχέση με
τις κλάσεις των στιγμιότυπων που φέρουν παρόμοιες τιμές. Η κλάση αυτή μπορεί να
είναι είτε η κλάση που συναντάται πιο συχνά μεταξύ των γειτονικών ή μια κλάση που
διακρίνεται από τη γειτονιά. Το ζητούμενο των KNN είναι ο προσδιορισμός και κατ
‘επέκταση η επιλογή των εξής δύο παραμέτρων: α) το πλήθος των γειτονικών σημείων
και β) της μετρικής απόστασης d που καθορίζει την γειτονιά.
Το καταλληλότερο K προκύπτει μετά από τη δοκιμή διαφορετικών τιμών και εκτιμήσεων
των αποτελεσμάτων από ένα test set. Εάν το σύνολο των δεδομένων είναι σχετικά
μικρό, μια καλή στρατηγική είναι η χρήση της μεθόδου αποτίμησης «leave-one-outcrossvalidation», σύμφωνα με την οποία εάν n το πλήθος των στιγμιότυπων, τότε ακολουθείτε
η ίδια διαδικασία με την n-cross validation με τη διαφορά ότι σε κάθε επανάληψη
αφαιρείται το μέρος του εκάστοτε στιγμιοτύπου από τα σχήμα εκπαίδευσης. Εάν το K
είναι ένας προκαθορισμένος αριθμός, τότε το μέγεθος της γειτονιάς ποικίλει.
Συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για αραιές γειτονιές (δηλ. το Κ είναι μικρό επομένως και η
πυκνότητα που σημειώνεται είναι εξίσου μικρή), τότε οι «γείτονες» είναι πιο μακριά
μεταξύ τους από ότι σε περιοχές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη πυκνότητα. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα στην πρώτη περίπτωση η κατηγοριοποίηση να εξαρτάται από μερικά
μόνο σημεία γεγονός που την καθιστούν πολύ ασταθής αφού οι λίγοι γείτονες μπορούν
να διαφέρουν/ποικίλουν μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, εάν το K είναι σημαντικά
μεγάλο, η επικρατούσα κλάση της γειτονιά μπορεί να διαφέρει αρκετά από την
πραγματική κλάση. Για το λόγο αυτό έχει προκύψει ότι για μικρά σύνολα δεδομένων, το
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K προτείνεται να είναι της τάξεως του 5 εως 10. Μια λύση για την αντιμετώπιση των
παραπάνω προβλημάτων είναι να «ζυγίσουμε» τη βαρύτητα του κάθε γείτονα σε σχέση
με τις αποστάσεις που σημειώνονται μεταξύ τους. Έτσι, η γειτονιά αντιπροσωπεύει όλα
τα αρχικά στιγμιότυπα και όλες οι σχηματιζόμενες γειτονιές είναι εξίσου μεγάλες. Όμως,
όπως γίνεται κατανοητό μια τέτοια διαδικασία απαιτεί μεγάλο υπολογιστικό κόστος. Για
το λόγο αυτό η εφαρμογή μιας τέτοιας τεχνικής, όπως της NNN, μειονεκτεί έναντι των
εφαρμογών που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα.
Ένα άλλο κρίσιμο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι ο ορισμός της
μετρικής της απόστασης d. Συνήθως, οι μετρικές λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα
χαρακτηριστικά των δεδομένων, ακόμα και χαρακτηριστικά που έχουν θεωρηθεί ως μη
σχετικά. Επίσης, μια άλλη πιθανή περίπτωση είναι οι γείτονες που φέρουν κοινά
χαρακτηριστικά να καταστούν ως «μακρινοί» και οι «λάθος γείτονες» να διαφθείρουν την
κατηγοριοποίηση. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο αισθητό όταν λαμβάνετε υπόψη
μεγάλο πλήθος χαρακτηριστικών και με μικρό βαθμό πυκνότητας. Ως λύση έχει προταθεί
η απόδοση βαρών στα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά και πάλι η σχετικότητα των
χαρακτηριστικών μπορεί να διαφέρει από κλάση σε κλάση. Πρακτικά, η κατάλληλη
επιλογή χαρακτηριστικών μπορεί να αποφέρει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα.
Όπως κάθε κατηγοριοποιητής έτσι ο NNN έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ένα
βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατά το στάδιο της μάθησης καλείται να επιλέξει μόλις δύο
παραμέτρους. Επίσης, η ακρίβεια της κατηγοριοποίησης είναι πολύ καλή σε κάποια
προβλήματα

και

η

κατηγοριοποίηση

μπορεί

να

χαρακτηριστεί

αρκετά

σταθερή/ανεπηρέαστή σε «θορύβους» και παραλειπόμενες τιμές. Τέλος, έχει υψηλή
αναπαραστατική δυναμική αφού μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου καλά σε οποιοδήποτε
τύπο οριοθετήσεων, δεδομένου επαρκών σημείων.
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Ένα

από

τα

σημαντικότερα

μειονεκτήματα,

που

ισοσκελίζει

την

υπεροχή

πλεονεκτημάτων της, είναι η επιλογή της συνάρτησης απόστασης d. Πιο ειδικά, το
πρόβλημα αυτό διογκώνεται όταν τα δεδομένα προέρχονται από εκπαιδευτικές βάσεις,
όπου τα δεδομένα είναι τόσο αριθμητικά όσο και κατηγορηματικά όπου το πλήθος των
χαρακτηριστικών υπολογίζεται με διαφορετική μονάδα μέτρησης. Στην περίπτωση αυτή
όχι μόνο καλούμαστε να εφαρμόσουμε μια συνάρτηση βαρών της απόστασης αλλά
απαιτείται και ένας μεγάλος όγκος δεδομένων ώστε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τα βάρη.
Επίσης, σε ετερογενή δεδομένα οι εμφανίσεις μη χρήσιμων χαρακτηριστικών (όπως
δεδομένα ερωτηματολογίων) θα πρέπει να η ενέργεια της απομάκρυνσης τους πριν
σημειωθεί η έναρξη της παραπάνω διαδικασίας.
Επομένως, η έλλειψη ενός ρητά προσδιορισμένου μοντέλου είναι μια διφορούμενη
κατάσταση. Για παράδειγμα, αυτό λειτουργεί θετικά όταν το μοντέλο είναι σύνθετο και
όπου η προσέγγιση αυτού σε τοπική εμβέλεια είναι μια εύκολη διαδικασία. Επίσης, δεν
απαιτείται η ενημέρωση αυτού κατά την προσθήκη νέων δεδομένων. Από την άλλη
πλευρά, μια τέτοια συμπεριφορά καθιστά την διεξαγωγή της κατηγοριοποίησης
περισσότερο χρονοβόρα από ότι θα μπορούσε να είναι με μία άλλη προσέγγιση. Τέλος,
ένα ρητά προσδιορισμένο μοντέλο βοηθά του σχεδιαστές ενός συστήματος τόσο σε
διαδικασίες σχεδιασμού όσο και αποτίμησης, σε αντίθεση με ένα μοντέλο χωρίς
οικουμενική εμβέλεια όπως αυτό του KNN.
6.4.5

Support Vector Machines

Πρόκειται για μια μέθοδο ιδανική για κλάσεις με μη γραμμικές οριοθετήσεις και με μικρό
διαθέσιμο πλήθος δεδομένων μάθησης του μη γραμμικού μοντέλου. Η βασική ιδέα πίσω
από αυτή την προσέγγιση είναι ότι όταν τα δεδομένα χαρτογραφούνται (mapping) σε μια
ανώτερη διάσταση, οι κλάσεις εκφυλίζονται σε γραμμικά διαχωρίσιμες. Πρακτικά, η

110

χαρτογράφηση γίνεται με έμμεσο τρόπο, με τη χρήση kernel συναρτήσεων όπου έχουν
την ιδιότητα διάκρισης γραμμικών υπο-χώρων του αρχικού προσδιοριζόμενου χώρου.
Ένα SVM επικεντρώνεται μόνο στις οριοθετήσεις των κλάσεων. Τα σημεία τα οποία είναι
εύκολο να κατηγοριοποιηθούν δεν αποτελούν, στη δεδομένη προσέγγιση, αντικείμενο
άμεσης μελέτης. Ο στόχος εδώ είναι η εύρεση του παχύτερου υπε-επιπέδου ( «thickest
hyperplane» που εμφανίζει το μεγαλύτερο περιθώριο το οποίο καθιστά εφικτό τον
διαχωρισμό των κλάσεις. Συχνά, όταν τα περιθώρια είναι “εύκαμπτα”, επιτυγχάνονται
καλύτερα

αποτελέσματα

επιτρέποντας

μικρότερο

ποσοστό

εσφαλμένων

κατηγοριοποιημένων σημείων. Όταν το βέλτιστο περιθώριο καθοριστεί/εντοπιστεί,
επαρκεί για να προσδιορίσουμε το support vector, δηλαδή τα σημεία εκείνα που ορίζουν
την οριοθέτηση των κλάσεων.
Το κύριο πλεονέκτημα του SVΜ είναι ότι πάντοτε βρίσκει ένα καθολικό βέλτιστο διότι δεν
υπάρχουν τοπικά μέγιστα που οδηγούν στην μεγιστοποίηση του περιθωρίου. Επίσης,
ένα επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι η ακρίβεια δεν εξαρτάται από τη
διάσταση των δεδομένων με αποτέλεσμα το σύστημα να θεωρείται αρκετά σταθερό και
απαλλαγμένο από φαινόμενα overfitting. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό πλεονέκτημα
ειδικά όταν η οριοθέτηση είναι μη-γραμμική, δεδομένου μάλιστα ότι τα περισσότερα
παραδείγματα

Κατηγοριοποίσης

παράγουν

σύνθετα

μοντέλα

μη

γραμμικών

οριοθετήσεων.
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Εικόνα 6 2 Βοηθητικά Διανύσματα (Support Vectors)

Ωστόσο, το SVM έχει παρόμοιους περιορισμούς με τα NNS. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα
πρέπει να είναι συνεχώς αριθμητικά (ή quantized), διαφορετικά το μοντέλο δεν
αποτυπώνεται εύκολα και η επιλογή του καταλληλότερων παραμέτρων (ειδικά των
kernel συναρτήσεων) μπορεί να είναι δύσκολη διαδικασία. Τέλος, το γεγονός ότι ακόμα
και τα outliers χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των οροθετήσεων των κλάσεων,
μπορούν να δημιουργήσουν δυσλειτουργικές καταστάσεις. Συνήθως, οι καταστάσεις
αυτές αντιμετωπίζονται με τη χρήση “εύκαμπτων” περιθωρίων.

6.5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (LINEAR REGRESSION)

Η Γραμμική Παλινδρόμηση δύναται να αποτελέσει μια προσέγγιση που δεν είναι αμιγώς
μέθοδος

Κατηγοριοποίησης

αλλά

υπηρετεί

πολύ

καλά

τους

σκοπούς

της

Κατηγοριοποίσης όταν όλα τα χαρακτηριστικά που λαμβάνοντα υπόψη είναι αριθμητικά.
Η μέθοδος αυτή λειτουργεί με φυσικό τρόπο και εξάγει γραμμικά μοντέλα. Για
παράδειγμα, η πρόβλεψη επιτυχούς έκβασης των φοιτητών σε μία εξέτασή όπου
εξαρτάται από τα στιγμιότυπα των φοιτητών. Tα στιγμιότυπα αυτά μπορούν να
προβλεφθούν με την εφαρμογή μιας Γραμμικής Παλινδρόμησης.
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Στην γραμμική Παλινδρόμηση γίνεται η υπόθεση ότι το χαρακτηριστικό-στόχος είναι μια
γραμμική συνάρτηση των υπολοίπων χαρακτηριστικών, όπου όλα είναι ανεξάρτητα
μεταξύ τους. Δηλαδή, η βασική ιδέα είναι να εκφράσουμε μία κλάση x ως ένα γραμμικό
συνδυασμό των χαρακτηριστικών a1,…,aκ με προκαθορισμένα βάρη w0,w1,…,wk:
x= w0 a0 + w1 a1 + … + wk ak , όπου a0=1
Τα βάρη υπολογίζονται από το σύνολο εκπαίδευσης. Όπως γνωρίζουμε, λαμβάνουν
χώρα πολλά στιγμιότυπα, επομένως θα πρέπει να εκφράσουμε τις τιμές των
χαρακτηριστικών για κάθε ένα training instance.
Έστω ότι

το πρώτο στιγμιότυπο αντιστοιχεί στην κλάση x

χαρακτηριστικών είναι αντίστοιχα α1

(1),

α2

(1),

…, αk

(1),

(1)

και οι τιμές των

όπου ο εκθέτης απεικονίζει την

το τρέχον (πχ. πρώτο) παράδειγμα.
Έτσι προκύπτει ο τύπος υπολογισμού (I) της προβλεπόμενης τιμής που αντιστοιχεί στην
κλάση του πρώτου στιγμιοτύπου:

w0 α0(1) + w1 α1(1) + … + wk αk(1) =

(I)

Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι ο τύπος (I) μας δίνει μια πρόβλεψη και όχι την πραγματική
τιμή της κλάσης. Για τον υπολογισμό της ακρίβειας του γραμμικού μοντέλου που
προκύπτει από την Γραμμικής παλινδρόμηση ακολουθούμε τεχνικές αποτίμησης της
ακρίβειας όπως αυτές που αναφέρθηκαν στην σχετική παράγραφο.
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι το μοντέλο είναι αρκετά ευέλικτο και συμπεριφέρεται
εξίσου καλά ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η πραγματική εξάρτηση των
χαρακτηριστικών

είναι

μόνο

προσεγγιστικά

γραμμική

ή

ακόμα

και

όταν

τα

χαρακτηριστικά είναι μερικώς εξαρτώμενα μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο
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ότι η LR παράγει πολύ απλά μοντέλα που δεν υπόκεινται σε φαινόμενα overfitting.
Ωστόσο, τα δεδομένα δεν πρέπει να σημειώνουν μεγάλες ασυνέχειες (κενές περιοχές)
και το πλήθος των outliers να είναι σχετικά μικρό (Huber, 1981).
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7

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

7.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε μια Μελέτη Περίπτωσης σε εκπαιδευτικά
δεδομένα με την εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Γνώσης. Συγκεκριμένα, θα εξάγουμε ένα
προβλετπικό μοντέλο

(classifier) πρόγνωσης επιτυχίας ή αποτυχίας φοιτητών

Τριτοβάθμιας εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τη βοήθεια κατάλληλων τεχνικών
Κατηγοριοποίησης και στην συνέχεια θα αξιολογήσουμε την ακρίβειά της που αφορά την
πρόβλεψη επίδοσης στην τελική εξέταση μιας Θεματικής Ενότητας του Κύκλου Σπουδών
ΠΛΗ, στο μάθημα ΠΛΗ37 «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Τα δεδομένα αφορούν την ΘΕ
ΠΛΗ37 και συλλέχθηκαν από τη διαδικτυακή πλατφόρμα MOODLΕ καθώς και από την
Σχεσιακή Βάση Δεδομένων που διατηρεί η εν λόγω εφαρμογή.
Συνοπτικά, ο σκοπός μας είναι η κατασκευή ενός προβλεπτικού μοντέλου με την
εφαρμογή τεχνικών της μεθόδου Κατηγοριοποίησης και Παλινδρόμησης καθώς και οι
ενέργειες βελτίωσης της ακρίβειας πρόγνωσης. Για το λόγο αυτό θα παραθέσουμε
αναλυτικά τη διεξαγωγή των σταδίων που ακολουθήσαμε μέχρι και το στάδιο εύρεσης
και εφαρμογής του προβλεπτικού μοντέλου. Τέλος, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα
που προκύπτουν, θα εντοπίσουμε τυχόν αστοχίες τόσο κατά την εφαρμογή όσο και κατά
τη συλλογή των δεδομένων και παρεμβατικές ενέργειες που συμβάλλουν στη βελτίωση
της ακρίβειας του μοντέλου.

7.2

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Στο ερευνητικό μας ερώτημα για εύρεση ενός προβλεπτικού μοντέλου απαντά η
προσέγγιση της Κατηγοριοποίησης. Επομένως, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή και
εφαρμογή

κατάλληλης τεχνικής της Κατηγοριοποίησης. Την ορθή επιλογή της/των
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τεχνικής/ων κατευθύνουν κυρίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συνόλου των
δεδομένων (τύπος, πλήθος) όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Στην παρούσα περίπτωση, η τεχνική που εφαρμόσαμε για την εξαγωγή ενός γραμμικού
προβλεπτικού μοντέλου επίδοσης στην τελική εξέταση του μαθήματος είναι η τεχνική της
Γραμμικής Παλινδρόμησης (Linear Regression). Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην
επιλογή της εν λόγω τεχνικής είναι η ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων:
1. ακρίβεια σε μικρού πλήθους σύνολο δεδομένων
2.φυσική αναπαραστατική δυναμική
3.επαρκής αιτιολόγηση
4.επαρκής μάθηση
5. επαρκής ενημέρωση/ανανέωση (με την είσοδος νέων δεδομένων)

Επίσης, για την εύρεση ενός γενικού κανόνα που περιγράφει τη συνθήκη επιτυχούς ή μη
έκβασης ενός φοιτητή στην τελική εξέταση του μαθήματος, έλαβε χώρα η τεχνική
εξαγωγής κανόνα (JSPI Rules). Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, κάθε στιγμιότυπο ανήκει
σε μία κλάση. Δηλαδή, κάθε στιγμιότυπο χαρακτηρίζεται με την ετικέτα / τιμή {Fail} ή
{Pass}.
Οι παραπάνω τεχνικές παρέχονται από τα λογισμικά υποστήριξης τεχνικών εξόρυξης
όπως το WEKA και το R Programming Software. Πρόκειται για δύο ελεύθερα λογισμικάεργαλεία ανοικτού κώδικα, με δυνατότητα εφαρμογής των σημαντικότερων μεθόδων και
τεχνικών Εξόρυξης Γνώσης. Στην περίπτωσή μας, εκτός από την εφαρμογή τεχνικών
Κατηγοριοποίησης και εξαγωγής περιγραφικού κανόνα κατηγοριοποίησης/ταξινόμησης,
χρησιμοποιήθηκαν και για την εξαγωγή γραφημάτων καθώς και για την πρώτη επιλογή
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χαρακτηριστικών (attributes) εκ του αρχικού συνόλου χαρακτηριστικών (όπως θα δούμε
σε αντίστοιχη υπο-ενότητα). Γενικά, τα εν λόγω λογισμικά υποστηρίζουν μια πληθώρα
αλγορίθμων

εξόρυξης

γνώσης,

δίνοντας

στον

χρήστη

τη

δυνατότητα

της

παραμετροποίησης και της ανάλυσης των προκυπτόμενων αποτελεσμάτων.
Στην προσπάθεια μας να μελετήσουμε τις επιδόσεις των φοιτητών Τριτοβάθμιας εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης - πιο ειδικά την επίδοση αυτών στην τελική εξέταση του
μαθήματος όπου είναι εγγεγραμμένοι - θα διεξαχθεί μια ποσοτική έρευνα στηριζόμενη σε
εφαρμογές αλγορίθμων Κατηγοριοποίησης σε εκπαιδευτικά δεδομένα. Όπως σε κάθε
μελέτη περίπτωσης Εξόρυξης Γνώσης από δεδομένα Εκπαιδευτικών Βάσεων (και γενικά
βάσεων δεδομένων), έτσι και στην παρούσα έρευνα ακολουθήσαμε τα πέντε βασικά
βήματα που αφορούν :
-

Συλλογή δεδομένων

-

Προετοιμασία δεδομένων

-

Κατασκευή μοντέλου κατηγοριοποίησης – προβλεπτικό μοντέλο

-

Αξιολόγηση – ερμηνεία

-

Χρήση-εφαρμογή μοντέλου για πρόγνωση μελλοντικών επιδόσεων

7.2.1 Διάκριση Πηγών και Συλλογή Δεδομένων

Με σκοπό την κατασκευή του προβλεπτικού μοντέλου κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση
του συνόλου των δεδομένων που συλλέγονται από τις διάφορες πηγές. Έχοντας μια
καλή γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που φέρουν τα δεδομένα, είμαστε σε θέση
να διακρίνουμε τα κατάλληλα δεδομένα για την διεξαγωγή της έρευνας μας και ,πιο
ειδικά, ποια δεδομένα παρέχουν την πληροφορία που σχετίζεται άμεσα (ή έμμεσα) με
την επίδοση των φοιτητών.
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Το σύνολο των δεδομένων προέρχεται από πραγματικές καταστάσεις εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Δηλαδή, πρόκειται για πραγματικά δεδομένα που περιέχουν προσωπικά
στοιχεία. Για το λόγο αυτό, προτού προχωρήσουμε στην όποια προεπεξεργασία αυτών
και κατά συνέπεια στην τελική διαμόρφωση του πηγαίου αρχείου (που θα αποτελέσει τα
προς εξέταση δεδομένα), πραγματοποιήθηκε διαδικασία ανωνυμοποίησης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα ώστε να διατηρηθεί το απόρρητο των φοιτητών του ΕΑΠ.
Παρακάτω αναφέρονται οι πηγές εξόρυξης των δεδομένων με μια σύντομη περιγραφή
της εκάστοτε πηγής. Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο
συνδυασμός διαφορετικών πηγών δεδομένων συναντάται συχνά και πιο ειδικά στην
κατασκευή ενός Κατηγοριοποιητή. Η περιγραφή της κάθε πηγής βοηθά στην κατανόηση
του τύπου και του ρόλου κάθε δεδομένου που συλλέγεται ώστε να είμαστε σε θέση να
αποφασίσουμε ποια δεδομένα συμβάλλουν στην συγκεκριμένη έρευνα.
Πηγές

Τα δεδομένα της παρούσας Μελέτης Περίπτωσης προέρχονται από τρεις διαφορετικές
πηγές:
1.

διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle (moodlearchive.eap.gr/2011-12):

δυνατότητα προβολής και εξόρυξης δεδομένων (log files) αναφορικά με την κάθε
δραστηριότητα, με την κατηγορία των δραστηριοτήτων, με το κάθε φοιτητή. Η εξόρυξη
των δεδομένων λαμβάνει χώρα με λειτουργία του Moodle και παρέχονται σε διαφορετικά
format. Στην περίπτωση μας, εξάχθηκε σε μορφή υπολογιστικού φύλλου που περιείχε τα
βασικά στοιχεία-πληροφορίες για τις ενέργειες του κάθε φοιτητή (δραστηριότητες, κουίζ,
σύνολο επισκέψεων της πλατφόρμας, σύνολο διαφορετικών «κλικ» κ.ά.). H αξία των
δεδομένων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι χαρακτηρίζονται ως time-stamped, δηλ. κάθε
μια εγγραφή/ενέργεια περιγράφεται από χρονικά προσδιοριζόμενη πληροφορία όπως
(ημέρα- ώρα- διάρκεια κτλ)
2.

σχεσιακή βάση δεδομένων (που διατηρείται παράλληλα με τη διαδικτυακή

πλατφόρμα) (MyPhPAdmin): δυνατότητα προβολής σχεσιακών πινάκων και εξόρυξης
δεδομένων με την εφαρμογή κατάλληλων «ερωτημάτων» σε γλώσσα MySQL για τη
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λήψη πρόσθετης πληροφορίας για τον εκάστοτε φοιτητή (πέρα των βασικών στοιχείωνπληροφοριών που διατηρεί η εφαρμογή moodle)
3.

βάση δεδομένων που διατηρεί τις καρτέλες προόδου των φοιτητών (βαθμολογικοί

πίνακες – Βαθμοί Γραπτών Εργασιών - Βαθμός Τελικής Εξέτασης).: εξόρυξη
βαθμολογικών καταστάσεων σε μορφή υπολογιστικού φύλλου, που παραχωρήθηκε4
από την αντίστοιχη υποστηρικτική δομή του ΕΑΠ.

Το Moodle διατηρεί πλήθος log αρχείων όπου καταγράφονται με αρκετή λεπτομέρεια
όλες οι ενέργειες των χρηστών. Συγκεκριμένα, διατηρεί στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο
χρήστη, IP- Address, την ακριβή ώρα σύνδεσης καθώς και την ημερομηνία, τις πηγές
που επισκέφτηκε κατά την περιήγηση του εντός του διαδικτυακού περιβάλλοντος καθώς
και ενέργειες υποβολής εργασιών, απαντήσεων σε τεστ και φόρουμς. Εκτός από τα log
files, το Moodle διατηρεί συγκεντρωτικούς πίνακες ανά κατηγορία δραστηριοτήτων όπως
quizzes (προσπάθειες και βαθμολογίες), υποβολής εργασιών, υποστηρίζοντας την
εξαγωγή γραφημάτων αναπαράστασης κάποιων πρώτων στατιστικών στοιχείων χωρίς
όμως να αποτελούν μια πλούσια πηγή πληροφορίας για περαιτέρω παρατηρήσεις.
Μια άλλη πηγή δεδομένων που σχετίζονται άμεσα με τις ενέργειες των χρηστών εντός
του διαδικτυακού περιβάλλοντος αποτελεί η Σχεσιακή Βάση Δεδομένων. Σχεδόν κάθε
Διαδικτυακό Σύστημα υποστηρίζεται με μια Βάση Δεδομένων. Οι Βάσεις Δεδομένων
αποτελούν μια πιο πλούσια πηγή πληροφοριών από την πληροφορία που δύναται να
προσφέρει η ίδια η πλατφόρμα. Πολύ συχνά, η εξόρυξη δεδομένων από μια Βάση
Δεδομένων θεωρείται ο καλύτερος τρόπος συλλογής ποικιλίας τύπων δεδομένων.

4

Η πληροφορία αυτή παραχωρήθηκε μετά από έγκριση αιτήματος στα πλαίσια της διπλωματικής από την υποστηρικτική δομή. Η

πρόσβαση στην βάση αυτή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, πέρα από την παροχή των βαθμολογικών πινάκων.
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Για παράδειγμα, το Moodle διατηρεί αρκετά λεπτομερείς πληροφορίες για το
περιεχόμενο, τους χρήστες, τις ενέργειες χρηστών κτλ. που αποθηκεύονται σε μια
Σχεσιακή βάση Δεδομένων διατηρώντας πάνω από 150 στο πλήθος πίνακες.

Ανάλυση Απαιτήσεων της ΘΕ ΠΛΗ37 – Στοιχεία Διεξαγωγής μιας ΘΕ στο ΕΑΠ

Απαραίτητη αρχική πληροφορία όταν τίθεται μια Μελέτη Περίπτωσης είναι το πλαίσιο και
οι απαιτήσεις που παρουσιάζει το υπο εξέταση αντικείμενο. Στην περίπτωση μας,
κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στην διάθρωση και διεξαγωγή ενός μαθήματος στα
πλαίσια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Κάθε Θεματική Ενότητα του Προγράμματος Σπουδών μιας κατεύθυνσης, περιλαμβάνει
13 εβδομάδες μελέτης εντύπου και ψηφιακού υλικού, υποβολή 4 Γραπτών Εργασιών και
την τελική γραπτή εξέταση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ΘΕ οι φοιτητές καλούνται
να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις υποβολής ΓΕ και να περάσουν επιτυχώς την τελική
εξέταση (βαθμός μεγαλύτερος ή/και ίσος με 5 θεωρείται ως έγκυρη προσπάθεια). Σε
περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής στην τελική εξέταση έχουν το δικαίωμα
επανεξέτασης χωρίς βαθμολογικές επιβαρύνσεις/επιπτώσεις στη διαμόρφωση του
τελικού τους βαθμού.
Το Σύστημα Διαχείρισης Διαδικτυακών Μαθημάτων Moodle, αρχικά υιοθετήθηκε από το
ΕΑΠ ως μέσω υποβολής και βαθμολόγησης των Γραπτών Εργασιών των φοιτητών. Το
ακαδημαϊκό

έτος 2011-2012

χρησιμοποιήθηκε από

αρκετές

ΘΕ

διαφορετικών

κατευθύνσεων για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών όπως αυτές είχαν
προδιαγραφεί από τα Ίδρυμα (δηλ. ανάρτηση εκφώνησης ΓΕ και ανάρτηση φόρμα
Υποβολής ΓΕ).
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Η ΘΕ ΠΛΗ37 διαφοροποιήθηκε από την πλειοψηφία των ΘΕ προχωρώντας στη
διαμόρφωση του ιστοτόπου που αφορούσε το μάθημα της ΠΛΗ37 πέρα των τυπικών
(ελάχιστων) προδιαγραφών που ορίζονταν από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Συγκεκριμένα,
στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΠΛΗ 37 αναπτύχθηκε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και
πλήθος δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες του εν λόγω
διαδικτυακού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, εφάρμοσε ένα παιδαγωγικό μοντέλο μεικτής
μάθησης με χρήση του Συστήματος Moodle και άλλων συστημάτων του ΕΑΠ (¨όπως το
LCMS LAMS). Η ενέργεια αυτή είχε ως απόρροια την κινητικότητα των φοιτητών στο
ψηφιακό περιβάλλον, πέρα των τυπικών ενεργειών όπως είναι η υποβολή ΓΕ ή/και η
επίσκεψη της εκφώνησης της ΓΕ.
Ενδεικτικά, παραθέτεται παρακάτω ο Πίνακας Οργάνωσης πηγών και δραστηριοτήτων
στο πλαίσιο του μαθήματος :

Πηγές

Εισαγωγή
Οδηγός moodle
(διασαφήνιση
του
τρόπου Χρονοδιάγραμμα
πλοήγησης στον
χώρο)
Προτεινόμενο υλικό μελέτης
Οδηγός χρήσης εφαρμογής skype

Δραστηριότητες

Ομάδα συζητήσεων
ειδήσεων
Συζήτηση
Επικοινωνία
skype

μέσω

ΟΣΣ (υλικό που αφορά Παρουσίαση
στη συνάντηση)
Τηλεδιάσκεψη
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Γραπτή εργασία (για Εκφώνηση
τη διευκόλυνση
συγγραφής και Οδηγίες
αξιολόγησης της
εργασίας)
Ενδεικτική λύση

Υποβολή της γραπτής
εργασίας
Πακέτα
δραστηριοτήτω
ν scorm

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις δυσκολίες
Παρουσίαση των δυσκολιών
Παλαιότερες εργασίες
Εισαγωγή στον τόμο

Εγχειρίδιο του βιβλίου

Συζήτηση

Συνοπτική παρουσίαση

Εβδομάδα
μελέτης Παρουσίαση
(επικέντρωση σε
ένα
σημείο
μελέτης)

Κουίζ

Συλλογή Δεδομένων
Η πρώτη ενέργεια είναι η επιλογή του υπό εξέταση μαθήματος στο Moodle στο οποίο
εφαρμόζεται η διαδικασία Εξόρυξης Δεδομένων. Πρόκειται για το ΠΛΗ 37, με κωδικό
id_course= 67. Ο εντοπισμός των id_keys, δηλαδή οι χαρακτηριστικοί κωδικοί που
αποτελούν τα κλειδιά-αναζήτησης σε Βάσεις Δεδομένων, θα μας βοηθήσει στην εξόρυξη
δεδομένων από τη Σχεσιακή Βάση Δεδομένων του Moodle.
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Η επόμενη ενέργεια είναι η δημιουργία συνοπτικών πινάκων που συναθροίζουν όλη την
πληροφορία που απαιτείται για το κάθε υπό εξέταση πεδίο (όπως στιγμιότυπα φοιτητών
του συγκεκριμένου μαθήματος κλπ.). Προφανώς, τα δεδομένα ενεργειών και άλλων
σχετικών πληροφοριών βρίσκονται διασκορπισμένα σε αρκετούς πίνακες (πχ. mdl_quiz,
mdl_assignments, mdl_page_view κλπ.). Για το λόγο αυτό ενδείκνυνται η δημιουργία
ενός νέου συνοπτικού πίνακα που περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές πληροφορίες για το
υπό εξέταση αντικείμενο. Ο εν λόγω πίνακας έχει μια σύνοψη ανά γραμμές από τις
ενέργειες που σημειώνονται από τον κάθε φοιτητή καθώς και τους βαθμούς όπου
σημειώνονται από υποβολή εργασιών και αποτελεσμάτων quizzes. Επίσης, στον πίνακα
αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο τελικός βαθμός του κάθε φοιτητή.
Για να δημιουργήσουμε τον συνοπτικό πίνακα με την απαραίτητη πληροφορία,
απαιτήθηκε η δημιουργία ακολουθιών από εντολές σε κατάλληλη γλώσσα ώστε να
υποβληθούν τη Βάση Δεδομένων. Πρόκειται queries σε γλώσσα SQL (ερωτήματα στην
Βάση Δεδομένων). Για παράδειγμα, για την παροχή της πληροφορίας που αφορά την
εύρεση των ID των χρηστών του συγκεκριμένου μαθήματος, ώστε να μπορούμε εν
συνεχεία να πραγματοποιήσουμε παρόμοιων ερωτήματα με «κλειδιά» χρειάστηκε το
ερώτημα. Τέλος, προστέθηκε η γραμμή που αφορά τους τελικούς βαθμούς των φοιτητών
από την πληροφορία που παράχθηκε από τους υπευθύνους του ιδρύματος σε
αντίστοιχη σχεσιακή βάση δεδομένων του Ιδρύματος.
Τα δεδομένα συνήθως συλλέγονται σε ένα λογιστικό φύλλο (spreadsheet) ή σε μια βάση
δεδομένων. Έτσι, από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει ένα πίνακας με 115
γραμμές (όσες και το πλήθος των φοιτητών) και 75 στήλες (όσες και το πλήθος των
χαρακτηριστικών-μεταβλητών που λαμβάνονται υπόψη). Με λίγα λόγια, το σύνολο
δεδομένων που συλλέγεται στην φάση αυτή αποτελείται από 115 instances και 75
attributes.
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Επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση/διόρθωση/απομάκρυνση προβληματικών σημείων
στο σύνολο των δεδομένων. Στην περίπτωση μας δε σημειώθηκαν Missing values ή
κάποιο άλλο προβληματικό σημείο ώστε να εφαρμόσουμε κάποιο αντίστοιχο φίλτρο
διόρθωσης ή συμπλήρωσης δεδομένων. Το μόνο που παρατηρήθηκε είναι η μη
ολοκλήρωση των quizzes και η αδυναμία βαθμολόγησης αυτών. Για το λόγο αυτό, τα
τελικά δεδομένα δεν περιέχουν το συνολικό πλήθος των quizzes.
Συνήθη Προβλήματα Σταδίου Προεργασίας
-

Συνήθως, οι φοιτητές δεν ολοκληρώνουν τις ενέργειες όπως δραστηριότητες,

ασκήσεις, quizzes κ.ά με συνέπεια πολλές φορές να συναντούμε μη-ολοκληρωμένα και
ελλιπή δεδομένα\
-

Κάποιες ενέργειες δεν είναι υποχρεωτικές για τον φοιτητή

-

Μεγάλο πλήθος χαρακτηριστικών (attributes) διακρίνεται για τους φοιτητές και μια

πληθώρα από στιγμιότυπα ( instances) με διαφορετικά επίπεδα πυκνότητας
Επομένως, κρίνεται επιτακτική η επιλογή και το «φιλτράρισμα» των ενεργειών ώστε να
επιλεγούν αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά.
Όπως αναφέραμε στην αρχή της ανάλυσης, το αρχικό μας σύνολο έχει 75 attributes και
115 instances με τις αντίστοιχες τιμές των χαρακτηριστικών τους. Το πλήθος των
attributes συγκριτικά με το πλήθος των Instances είναι αρκετά μεγάλο. Σύμφωνα με
έναν κανόνα καλής πρακτικής (μετρικός κανόνας) για να αποφεύγονται φαινόμενα
overfitiing και αστάθειας του μοντέλου, θα πρέπει για κάθε attribute να αντιστοιχούν
ποσοτικά τουλάχιστον 5 με 10 instances. Εάν, λοιπόν, σκεφτούμε λίγο αντίστροφα την
διαδικασία, δηλαδή, δεδομένου ότι διατίθενται 115 στιγμιότυπα (instances) τότε το
πλήθος των χαρακτηριστικών (attributes) θα είναι την τάξεως 11 με 23. Στο σημείο αυτό
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υπενθυμίζουμε ότι όσο πιο περιορισμένο είναι το πλήθος των attributes τόσο πιο κοντά
σε ένα απλό και σταθερό (robust) μοντέλο βρισκόμαστε.
Στη διαδικασία του περιορισμού των πιο στατιστικά σημαντικών attributes συμβάλλουν
εφαρμογές που ενσωματώνονται σε διάφορα λογισμικά που υποστηρίζουν εξόρυξη
γνώσης από δεδομένα. Για παράδειγμα, με τη βοήθεια του λογισμικού WEKA μπορούμε
να εφαρμόσουμε τη λειτουργία «Select Attributes» με συνδυασμό ειδικά σχεδιασμένων
φίλτρων.
Στο

σημείο

αυτό

αναφέρουμε

ότι

μια

τέτοια

λειτουργία

μπορεί

να

έχει

βοηθητικό/υποστηρικτικό ρόλο στην επιλογή των τελικών attributes. Δηλαδή, ο
ερευνητής ενδεχομένως να έχει ήδη εικόνα των χαρακτηριστικών που κρίνει ότι πρέπει
να λάβει υπόψη του και με τη βοήθεια της εν λόγω λειτουργίας να επιβεβαιώσει την
ορθότητα επιλογής κάποιων επιπλέον attributes που θεωρούσε μη σημαντικά. Συνήθως,
μια τέτοια τεχνική εφαρμόζεται όταν δεν υπάρχει καλή εικόνα ή γνώση των
χαρακτηριστικών που διακρίθηκαν κατά τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων.
7.2.2 Διακριτοποίηση Δεδομένων

Αφού

ολοκληρωθούν

οι

ενέργειες

δημιουργίας

των

συνοπτικών

πινάκων,

πραγματοποιείται η διακριτοποίηση των δεδομένων σε αριθμητικά ώστε να ενισχυθεί η
ερμηνεία και ο βαθμός κατανόησης αυτών. Η διακριτοποίηση έχει ως αποτέλεσμα την
διάκριση των δεδομένων σε κλάσεις κατηγοριών που εύκολα μπορούν να κατανοηθούν
από τον εκπαιδευτικό/ερευνητή (η κατηγοριοποίηση τιμών συνήθως είναι πιο οικεία από
την αναγραφή μεγεθών και διακυμάνσεων). Στην παρούσα περίπτωση μελέτης η
ερμηνεία των δεδομένων είναι σχετικά προφανής - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και η
καλύτερη

επιλογή-

εκτός

από

κάποιες

περιπτώσεις

όπου

γίνεται

η

χρήση

χαρακτηριστικών «ετικετών».
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‘Ετσι, το σύνολο των δεδομένων μας περιέχουν δύο τύπους δεδομένων : αριθμητικά και
περιγραφικά(nominal). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την
εφαρμογή των διαφορετικών μεθόδων που δύναται να χρησιμοποιήσουμε. Εάν
γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες αυτής η μελέτη μας γίνεται ακόμα πιο εύκολη, χωρίς όμως
να μας αποτρέπει η μη εξοικείωση μας με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε μεθόδους. Το
λογισμικό, έμμεσα μας καθοδηγεί στην ορθή εφαρμογή αυτών συνήθως με σχετικές
ενδείξεις/υποδείξεις (σε μορφή αναδυόμενης λεζάντας στην εκάστοτε μέθοδο).
Στην περίπτωση μας, μετά από το στάδιο Προεπεξεργασίας και Διακριτοποίησης των
δεδομένων μας, καταλήγουμε στο τελικό σύνολο δεδομένων που αποτελείται από 17 στο
πλήθος attributes για 115 instances, μια αρκετά καλή αναλογία σύμφωνα με τον
προαναφερθέντα κανόνα.
Συγκεκριμένα, τα attributes που διατηρήθηκαν είναι:

@attribute GE-1 numeric: βαθμός 1ης Γραπτής Εργασίας
@attribute GE-2 numeric: βαθμός 2ης Γραπτής Εργασίας
@attribute GE-3 numeric: βαθμός 3ης Γραπτής Εργασίας
@attribute GE-4 numeric: βαθμός 4ης Γραπτής Εργασίας
@attribute 'total activities' numeric: το πλήθος όλων των ενεργειών που σημείωσε ο
χρήστης ενός του περιβάλλοντος μαθήματος(πλήθος των «clicks»)
@attribute dif_logins numeric: το πλήθος των διαφορετικών συνδέσεων (logins) που
σημείωσε ο χρήστης την περίοδο παρακολούθησης του μαθήματος
@attribute 'course view' numeric: το πλήθος των διαφορετικών προβολών – επισκέψεων
του μαθήματος
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@attribute 'quiz attempt' numeric: το πλήθος των προσπαθειών (συνολικά) διεξαγωγής
κουιζ
@attribute 'quiz continue attempt' numeric: το πλήθος συνέχισης των προσπαθειών
διεξαγωγής κουιζ
@attribute 'quiz view all' numeric: το πλήθος των προσπαθειών προβολής
ανατροφοδότησης από τη διεξαγωγή κουίζ
@attribute 'url view' numeric: το πλήθος της ενέργειας
@attribute 'user view all' numeric: το πλήθος της ενέργειας προβολής των
εγγεγραμμένων χρηστών
@attribute other {yes,or,no,yes++,yes+}: με αύξουσα σειρά (no, or, yes, yes+,yes++)
βαθμός εμπλοκής του χρήστη με τις διάφορες πηγές (scorm, …) πρόσθετου υλικού
@attribute Q18_cur numeric: βαθμός επίδοσης στο κουιζ #18
@attribute Q21_att numeric: πλήθος προσπαθειών στο κουίζ #21
@attribute Q23_att numeric: πλήθος προσπαθειών στο κουίζ #23
@attribute ex numeric: : βαθμός τελικής εξέτασης
Σημείωση: Για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που παρουσιάζει η εκάστοτε τεχνική που εφαρμόζεται,
σημειώθηκε μετατροπή των nominal τιμών σε numerical κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

7.2.3 Μετασχηματισμός Συνόλου Δεδομένων

Η τελευταία ενέργεια που απαιτείται ώστε να εφαρμοστεί η κατάλληλη τεχνική είναι ο
μετασχηματισμός των δεδομένων στο κατάλληλο μορφότυπο (format) που καθορίζει το
πλαίσιο της διαδικασίας ή του εκάστοτε αλγορίθμου εξόρυξης γνώσης.
Στην τρέχουσα περίπτωση μελέτης, για τις ανάγκες της χρήσης του λογισμικού WEKA,
το μορφότυπο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ARFF. Αυτό πραγματοποιήθηκε με το
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μετασχηματισμό του λογιστικού φύλλου σε ARFF. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος
και από το πηγαίο αρχείο που αποτελείται από τη λίστα των χαρακτηριστικών
(attributes) και από τα στιγμιότυπα (instances) καθώς και από τις τιμές των
χαρακτηριστικών για κάθε καταγεγραμμένο στιγμιότυπο.
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Στην περίπτωση μας η μετατροπή του λογιστικού φύλλου έγινε με ένα ενδιάμεσο βήμα
από το Excel σε CSV και εν συνεχεία ο ορισμός των attributes και της λίστας δεδομένων
με το χαρακτηριστικό πρόθεμα @attributes, @data, αντίστοιχα, που απαιτεί το αρχείο
ARFF.
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Όπως αναφέραμε και παραπάνω έχουν δημιουργηθεί δύο πηγαία αρχεία δεδομένων, το
αρχικό αρχείο που περιέχει και τα 75 χαρακτηριστικά και το τελικό αρχείο που περιέχει
τα 17 επιλεγμένα χαρακτηριστικά.

7.3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Επομένως, έχουν δημιουργηθεί δύο αρχεία ARFF, το 1ο περιέχει τα 115 στιγμιότυπα
(instances) σε σχέση με τα 75 συνολικά χαρακτηριστικά (attributes) και το 2ο περιέχει τα
115 στιγμιότυπα σε σχέση με τα επιλεγμένα 17 χαρακτηριστικά. Όπως θα δούμε και
στην πορεία των εφαρμογών μας, ο περιορισμός των χαρακτηριστικών αποφέρει
καλύτερα

αποτελέσματα

αφού

όσο

πιο

περιορισμένο

είναι

το

πλήθος

των

χαρακτηριστικών τόσο πιο απλό και σταθερό γίνεται από προβλεπτικό μοντέλο που
εξάγεται. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι ο περιορισμός των χαρακτηριστικών δεν
γίνεται με αυθαίρετο τρόπο αλλά με γνώμονα το ερευνητικό μας ερώτημα και την κριτική
επιλογή του ερευνητή που γνωρίζει τι εκπροσωπεί το κάθε ένα χαρακτηριστικό και ποιο
είναι χρήσιμο για την έρευνα που διεξάγει. Επίσης, για τις ανάγκες της εφαρμογής
κάποιων

εκ

των

τεχνικών εξόρυξης γνώσης θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω

διακριτοποίηση των δεδομένων από περιγραφικά (nominal σε αριθμητικά (Numerical)).
Αυτό θα σημειωθεί ανά περίπτωση εφαρμογής μιας τεχνικής χωρίς όμως να μας
απασχολήσει σε πρώτη φάση δεδομένου ότι το εργαλείο WEKA παρέχει εύκολους
τρόπους προσαρμογής των τύπων των δεδομένων μας.

7.3.1 Εξαγωγή Προβλεπτικού Μοντέλου – Χρήση Τεχνικών Εξόρυξης

Αφού μεταφορτώσουμε τα δεδομένα μας στο περιβάλλον του λογισμικού WEKA, είμαστε
σε θέση να εφαρμόσουμε την τεχνική Linear Regression για τους λόγους που
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αναλύσαμε στην παραπάνω παράγραφο. Έτσι, με την εφαρμογή της τεχνικής Linear
Regression για την εξαγωγή του προβλεπτικού μοντέλου καθώς και της τεχνικής 10cross validation για την εκπαίδευση αυτού, προκύπτει το παρακάτω προβλεπτικό
μοντέλο πρόβλεψης του τελικού βαθμού εξέτασης.
Linear Regression Model
ex = 0.1734 * GE-1 + 0.2383 * GE-2 + 0.3438 * GE-3 + -0.0336 * dif_logins -0.0462 * quiz attempt +
0.0185 * quiz continue attempt

-0.0763 * url view +1.0332 * (other=yes++,or,yes,yes+) + 0.2927 *

Q18_cur + 0.2396 * Q21_att -0.5103 * Q23_att +

1.3743

Εικόνα 7.1 1Στιγμιότυπο μεταφόρτωσης δεδομένων (115 instances - 17 attributes)και εξαγωγή προβλεπτικού μοντέλου
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Προκύπτει, λοιπόν, ότι η προβλεπτική του ικανότητα αγγίζει το 62,14% με εκτίμηση
σφάλματα (m.a.e) 1.1084. Από τα παραπάνω αποτελέσματα, βλέπουμε ότι προκύπτει
ένα γραμμικό προβλεπτικό μοντέλο 11 όρων εκ των οποίων 7 είναι οι στατιστικά
σημαντικότερες μεταβλητές-χαρακτηριστικά.
Από τα βάρη που φέρουν τα χαρακτηριστικά που συμβάλουν στην πρόβλεψη
διαπιστώνουμε ότι οι γραπτές εργασίες είναι οι στατιστικά σημαντικότερες εργασίες,
ακολουθεί το χαρακτηριστικό “other”, δηλ. η ενασχόληση των χρηστών με τις πρόσθετες
πηγές και τέλος οι επιδόσεις των χρηστών στα δύο κουιζ. Η προβλεπτική ικανότητα του
μοντέλου θεωρείται ικανοποιητική όμως το σφάλμα που σημειώνεται είναι υψηλό.
Από τα πρώτα αποτελέσματα διακρίνουμε ότι το προβλεπτικό μοντέλο ενδείκνυται να
απλοποιηθεί περαιτέρω δεδομένου ότι η συμβολή 11 εκ των 17 χαρακτηριστικών το
καθιστά πιο σύνθετο και συνάμα ασταθές από ότι θα μπορούσε να είναι. Επίσης, ο
υψηλός σχετικά βαθμός σφάλματος συνηγορεί στην ύπαρξη ενδεχομένως outliers που
δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την προεπεξεργασία των δεδομένων (φαινόμενο που θα
μελετηθεί κατά τη βελτίωση του προβλεπτικού μοντέλου).
Για τον παραπάνω λόγο, προχωρήσαμε στον περιορισμό του πλήθους των attributes
στα πιο σημαντικά. Όπως έχουμε αναφέρει και στην εισαγωγή, ένας τρόπος βελτίωσης
του προβλεπτικού μοντέλου αποτελεί ο περιορισμός των attributes μετά από μια εκ νέου
μελέτη των χαρακτηριστικών που αποτελούν το τελικό σύνολο δεδομένων. Έτσι, το νέο
σύνολο δεδομένων αποτελείται από 115 instances και 7 attributes, τα οποία είναι:
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@attribute GE-1 numeric: βαθμός 1ης Γραπτής Εργασίας
@attribute GE-2 numeric: βαθμός 2ης Γραπτής Εργασίας
@attribute GE-3 numeric: βαθμός 3ης Γραπτής Εργασίας
@attribute GE-4 numeric: βαθμός 4ης Γραπτής Εργασίας
@attribute 'total activities' numeric: το πλήθος όλων των ενεργειών που σημείωσε ο χρήστης ενός του
περιβάλλοντος μαθήματος(πλήθος των «clicks»)
@attribute dif_logins numeric: το πλήθος των διαφορετικών συνδέσεων (logins) που σημείωσε ο χρήστης
την περίοδο παρακολούθησης του μαθήματος
@attribute ex numeric: : βαθμός τελικής εξέτασης

Εφαρμόζοντας εκ νέου τα βήματα εφαρμογής της τεχνικής Linear Regression, προκύπτει
το παρακάτω γραμμικό προβλεπτικό μοντέλο:

ex = 0.1969 * GE-1 + 0.2504 * GE-2 + 0.389 * GE-3 -0.0289 * dif_logins + 1.128
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Εικόνα 7.1 2 Στιγμιότυπο μεταφόρτωσης
δεδομένων (115 instances - 7 attributes)και εξαγωγή προβλεπτικού μοντέλου

Προκύπτει, λοιπόν, ότι η προβλεπτική του ικανότητα αγγίζει το 65,2% με εκτίμηση
σφάλματα (m.a.e) 1.0361. Από τα παραπάνω αποτελέσματα, βλέπουμε ότι προκύπτει
ένα γραμμικό προβλεπτικό μοντέλο 4 όρων εκ των οποίων 3 είναι οι στατιστικά
σημαντικότερες μεταβλητές-χαρακτηριστικά. Διαπιστώνουμε ότι το προβλεπτικό μοντέλο
που προέκυψε μετά τον περιορισμό των attributes είναι πιο ακριβές κατά 3%
σημειώνοντας παράλληλα μικρότερο σφάλμα.
Στη συνέχεια, με την εφαρμογή της τεχνικής Εξαγωγής του Κανόνα JRIP Rules,
σύμφωνα με τον οποίο ένας φοιτητής κατατάσσεται στην κλάση {Pass/Fail}, προκύπτει ο
κανόνας ταξινόμησης:
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((GE3 <= 4.5) and (GE1 <= 4.2) => Final_Result=Fail).ΟR. ((GE3 <= 4) and (GE4 <= 3.9) =>
Final_Result=Fail ) ELSE Final_Result=Pass

όπου “Final_Result” = {Fail or Pass} αποτελεί το σύνολο κλάσεων.

Εικόνα 7.1 3 Στιγμιότυπο εξαγωγής κανόνα ταξινόμησης (απόδοσης τιμής) στιγμιότυπου (instance)

Ανάλυση Αποτελεσμάτων – Γραφικές Απεικονίσεις
Με τη βοήθεια των εξαγόμενων γραφημάτων από το πρόγραμμα R Programming,
διατυπώνουμε και τις πρώτες παρατηρήσεις. Στα γραφήματα που παραθέτονται στον
τίτλο γράφεται το υπο εξέταση χαρακτηριστικό με βάση την πρόβλεψη {Pass, Fail}, όπου
η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει την κατάσταση “Pass” ενώ η ροζ γραμμή την
κατάσταση “Fail”.
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Από τα γραφήματα Εικόνα 7.1.4, διαπιστώνουμε ότι :

Εικόνα 7.1 4 Εξαγωγή Γραφημάτων ως προς το attribute Γραπτή Εργασία GE-1εως GE-4

Γράφημα GE-1:
Όσοι φοιτητές ξεκίνησαν με χαμηλή επίδοση στην ΓΕ1 και ανήκουν στην κλάση “Fail”
ενδεχομένως είναι τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως «κρίσιμη ομάδα», δηλαδή τα άτομα
που δεν συνέχισαν την προσπάθεια ή τα άτομα που οι πρώτες τους προσπάθειες ήταν
χαμηλών επιδόσεων και στην πορεία εγκατέλειψαν. Υπάρχουν όμως και άτομα που
μπορεί να ξεκίνησαν με χαμηλές επιδόσεις στην ΓΕ1 όμως συνέχισαν την προσπάθεια
και κατατάσσονται στην κλάση “Pass”. Το φαινόμενο ότι άτομα με χαμηλές επιδόσεις
στην ΓΕ1 ανήκουν στην κλάση «Pass» δικαιολογείται από το γεγονός ότι η αποτυχία σε
μια ΓΕ ΔΕΝ καθορίζει και την συνολική πορεία του φοιτητή. Πχ. οι επιδόσεις του Χ
φοιτητή στις ΓΕ είναι : {GE-1, GE-2, GE-3, GE-4} = {0.0, 9.5, 8.2, 7.5}
Παρατήρηση 1: Δεδομένου ότι γίνεται λόγος για την 1η Γραπτή Εργασία, ενδεχομένως,
κάποιοι φοιτητές είτε να μην υπέβαλλαν εγκαίρως την εργασία τους είτε δεν ήταν
εξοικειωμένοι με το σύστημα υποβολής εργασιών είτε τους δυσκόλεψε η 1 η ΓΕ είτε δεν
είχαν λάβει υπόψη τους τις προθεσμίες.
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Σημείωση 1: Για την επιτυχή πορεία του φοιτητή ΔΕΝ απαιτείται να σημειώσει σε κάθε
εργασία βαθμό >=5. Ενδεχομένως σε κάποια εργασία να σημειώσει πολύ χαμηλή
βαθμολογία (ή ακόμα και να μην υποβάλλει εργασία). Το κριτήριο που λαμβάνουμε
υπόψη μας για την ερμηνεία των γραφημάτων που αφορούν τις ΓΕ είναι ότι τουλάχιστον
δύο εργασίες θα πρέπει να έχουν σημειώσει βαθμό >=5.
Γράφημα GE-2:
Ομοίως, παρατηρούμε από το γράφημα ότι οι επιδόσεις που σημειώνουν κάποιοι
φοιτητές είναι με σταθερό ρυθμό χαμηλές και κατατάσσονται την κλάση “Fail”. Επίσης,
παρατηρούμε ότι από τους φοιτητές της κλάσης «Pass», ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν
ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της ΓΕ2. Το αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι οι επιδόσεις
που σημειώθηκαν ήταν μέτριες προς υψηλές, με το σχηματισμό δύο κατηγοριών (δύο
κορυφές) σε αυτούς που σημειώνουν καλή προς πολύ καλή επίδοση (τάξεως 6 εως 8)
και σε αυτούς που σημείωσαν πολύ καλή προς άριστη επίδοση (της τάξεως 8 εως 10).
Για την GE-3
Στο γράφημα αυτό η διάκριση των φοιτητών που ανήκουν στις δύο κλάσεις είναι ορατή.
Οι φοιτητές της κλάσης “Pass” σημείωσαν αρκετά υψηλές επιδόσεις σε σχέση με τις
επιδόσεις στο σύνολο των ΓΕ ενώ οι φοιτητές της κλάσεως «Fail» σημείωσαν πολύ
χαμηλές επιδόσεις.
Παρατήρηση 1: από το εν λόγω γράφημα συμπεραίνουμε ότι οι φοιτητές στην ΓΕ-3
σημείωσαν αρκετά υψηλές επιδόσεις έναντι των άλλων ΓΕ. Ενδεχομένως, η ΓΕ3 να ήταν
συγκριτικά πιο εύκολα από τις άλλες τρεις εργασίες. Επίσης, η περαιτέρω διερεύνηση
των παραγόντων που συμβάλλουν στην σημαντική διάκριση της ΓΕ3 μπορεί να

138

αποφέρει σημαντικές πληροφορίες. Πχ. ενδεχομένως για την διεξαγωγή της ΓΕ3 να
δόθηκε πρόσθετο υλικό ή/και πρόσθετη βοήθεια ή το περιεχόμενο που αφορά την ΓΕ να
ήταν πιο πλούσιο και η καθοδήγηση πιο στοχευμένη έναντι των υπολοίπων ΓΕ.
Παρατήρηση 2: το γεγονός ότι στην ΓΕ3 σημειώθηκαν καλύτερες επιδόσεις καθιστά το
χαρακτηριστικό (attribute GE-3) στατιστικά σημαντικότερο έναντι των υπολοίπων. Αυτό
το διαπιστώνουμε και από τον συντελεστή απόδοσης στο γραμμικό μοντέλο που
διεξήχθη από την εφαρμογή της τεχνικής. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι οι φοιτητές που
σημείωσαν μια καλή επίδοση στην ΓΕ-3 ανήκουν και με μεγαλύτερη πιθανότητα στους
φοιτητές που κατατάσσονται στην κλάση “Pass”
Γράφημα GE-4:
Ομοίως όπως και στο γράφημα GE-1.
Γενική Παρατήρηση για τις Γραπτές Εργασίες: από τον υπολογισμό του Μέσου Όρου
επιδόσεων των φοιτητών στις Γραπτές Εργασίας, όπως αυτές σημειώθηκαν στις
πραγματικές μετρήσεις, προκύπτει ότι η ΓΕ-3 κατέχει την πρώτη θέση και έπονται οι
ΓΕ1, ΓΕ2 και τελευταία στην κατάταξη η ΓΕ4. Το γεγονός αυτό αιτιολογεί και τη
διαμόρφωση των συντελεστών που στο γραμμικό προβλεπόμενο μοντέλο.
Γράφημα dif_logins:
Φαίνεται ότι οι φοιτητές των δύο κλάσεων σημειώνουν αρκετές συνδέσεις (δεδομένου ότι
ο Μέσος Όρος συνδέσεων που σημειώνεται από τα πραγματικά δεδομένα είναι της
τάξεως των 39).
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Εικόνα 7.1 5 Εξαγωγή Γραφήματος ως προς το attribute dif_logins

Οι φοιτητές της κλάσης “Fail” φαίνεται να εγκαταλείπουν την προσπάθεια έχοντας
σημειώσει τις προβλεπόμενες υποχρεωτικές συνδέσεις. Αυτό συμβαίνει ενδεχομένως
γιατί ενδιαφέρθηκαν μόνο για ενέργειες υποβολής και παρακολούθησης της εργασίας
τους και ελάχιστα για το πρόσθετο υλικού που έχει αναρτηθεί. Σε αντίθεση με τους
φοιτητές της κλάσεως “Pass” όπου περιορισμένο πλήθος συνεχίζει να επισκέπτεται την
πλατφόρμα σε τακτικό χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως, η πρώτη ομάδα να αδυνατούσε
να εντοπίζει χρήσιμο υλικό στην πλατφόρμα (σε συνδυασμό και με το σχετικά χαμηλό
πλήθος συνολικών ενεργειών που σημειώνουν στο πεδίο total_activities) σε αντίθεση με
τους φοιτητές της κλάσεως “Pass” όπου διατηρούν ένα μειωμένο αλλά σταθερό ρυθμό
διαφορετικών συνδέσεων στην πλατφόρμα. Η μείωση εδώ μπορεί να είναι ένδειξη ότι το
υλικό που αναζητούσαν κατά την σύνδεση τους να μην ήταν στοχευμένο με αποτέλεσμα
να επισκέπτονται πηγές εκτός πλατφόρμας για την επίλυση πχ. προβλημάτων και
αποριών.
Γράφημα total_activities:
Διακρίνουμε ότι οι φοιτητές της κλάσης «Fail» εγκαταλείπουν από νωρίς την συχνή
αναζήτηση πληροφοριών και γενικά την περιήγηση τους στην πλατφόρμα. Ο Μέσος
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Όρος του πλήθους των καταγεγραμμένων ενεργειών των φοιτητών είναι της τάξεως του
368.

Εικόνα 7.1 6Εξαγωγή Γραφήματος ως προς το attribute total_activities

Συγκριτικά, ελάχιστα άτομα της κλάσεις «fail» συνέχισαν να πραγματοποιούν ενέργειες
εντός της πλατφόρμας. Ενδεχομένως, η αναζήτηση πληροφοριών να αποτελούσα μια
δύσκολη διαδικασία για αυτούς, θέμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Επίσης, το εν
λόγω γεγονός μπορεί να αποτελεί ένδειξη μη εξοικείωσης με το σύστημα και γενικά
διαχείρισης αυτού.
Γραφήματα που αφορούν ενέργειες στα forums:
Διαπιστώνουμε ότι η χρήση των forums είναι ελάχιστη και μη χρήσιμη πηγή
πληροφοριών.

Εικόνα 7.1 7Εξαγωγή Γραφημάτων ως προς το attribute forum_
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Ενδεχομένως, οι φοιτητές δεν είχαν κανένα κίνητρο συμμετοχής σε μία συζήτηση ή την
αναζήτηση κάποιας πληροφορίας από αυτά. Για παράδειγμα, ένα φόρουμ που αποτελεί
χώρο συζήτησης για επίλυση αποριών και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά τη
διεξαγωγή των εργασιών τους σημειώνει πολύ χαμηλή κινητικότητα. Ενδεχομένως οι
περισσότεροι φοιτητές ανατρέχουν σε άλλους τρόπους επίλυσης αποριών (διαθέσιμες
πηγές εντός της πλατφόρμας, αναζήτηση πληροφοριών στο ίντερνετ, μέσω email στον
καθηγητή κ.ά.)
Γραφήματα που αφορούν ενέργειες στα quiz:

Εικόνα 7.1 8 Εξαγωγή Γραφημάτων ς ως προς το attribute quiz _

Παρατηρούμε μια ομοιομορφία που τα καθιστά στατιστικά μη σημαντικά. Υπάρχει η
ένδειξη ότι κάποιοι φοιτητές απλά επιμένουν στην προσπάθεια τους χωρίς όμως
ενδιαφέρον (όπως αυτό διακρίνεται από το quiz_continue, quiz_close attempt).
Ενδεχομένως το γεγονός ότι πρόκειται για δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και όχι
βαθμολογικής συνεισφοράς στο τελικό βαθμό δικαιολογεί το μειωμένο ενδιαφέρον για
την δραστηριότητα αυτή. Επίσης, ελάχιστοι είναι αυτοί που συνεχίζουν την ενασχόληση
τους με τις δραστηριότητες αυτοί και πιθανότατα είναι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να
ασχοληθούν με όλο το υλικό που πραγματεύεται το εν λόγω μάθημα.
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Παρατήρηση 1: ενδεχομένως η μικρή αστοχία που σημειώθηκε σε κάποια quizzes
(όπως η ολοκλήρωση ενός quiz απαιτεί την ανατροφοδότηση του διδάσκοντα και την
χειροκίνητη βαθμολόγηση ενός μέρους που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ) δικαιολογεί και
την αυξημένη ενέργεια κινητικότητα του quiz review και quiz view (‘έστω και από τα
ελάχιστα άτομα που επιμένουν στην ολοκλήρωση της δραστηριότητας.)

7.4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Παρατηρήσαμε, λοιπόν, ότι μετά από την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο αρχικό
σύνολο των δεδομένων (περιορισμός των attributes) σημειώθηκε βελτίωση του προβλεπτικού
μοντέλου. Το ερώτημα που τίθεται στο σημείο αυτό είναι «Γιατί παρόλο που σημειώθηκε
περιορισμός του πλήθους των attributes η ακρίβεια του προβλεπτικού μοντέλου παρουσίασε μια
μικρή βελτίωση και όχι μια σημαντική βελτίωση;»
Μια πρώτη πιθανή απάντηση είναι ότι ίσως τα attributes που διατηρήσαμε να μην ήταν όλα
στοχευμένα. Για να εξετάσουμε κάθε πιθανό σενάριο προς την κατεύθυνση αυτή ακολούθησαν
διάφορες δοκιμές και συνδυασμοί εξαίρεσης χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα που
σημειώθηκαν ήταν τα ίδια. Δηλαδή, η απόδοση του μοντέλου δεν σημείωσε σημαντική βελτίωση.
Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε στην σύγκριση των πραγματικών τιμών με τις προβλεπόμενες
τιμές τόσο μέσω γραφήματος όσο και μέσω πίνακα τιμών «Prediction on test data» που διατηρεί
το λογισμικό WEKA σε κάθε εφαρμογή της τεχνικής.
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Εικόνα 7.1 9 Στιγμιότυπο Γραφήματος Προβλεπόμενων τιμών (y'y) και Πραγματικών Τιμών (x'x)

Πράγματι, με την μελέτη τόσο του γραφήματος (με την πρώτη ματιά) όσο και του πίνακα
προβλεπόμενων και πραγματικών τιμών, διαπιστώνουμε ένα πλήθος δυσλειτουργικώνπροβληματικών στιγμιοτύπων (Instances).
Για παράδειγμα , στο γράφημα (Εικόνα 7.1.9), έχουμε σημειώσει με κόκκινο πλαίσιο τιμές που
αποκλίνουν σημαντικά από τις πραγματικές τιμές και κατά συνέπεια συμβάλουν στην αύξηση του
βαθμού σφάλματος. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε τιμές πρόβλεψης (οριζόντιος άξονας) της
τάξεως του (4.5- 5.3) να αντιστοιχούν σε πραγματικές τιμές (κάθετος άξονας_ της τάξεων του
(2.8 – 3.9). Επίσης, τιμές πρόβλεψης της τάξεως (3.28 -5.3) να αντιστοιχούν σε πραγματικές
τιμές της τάξεως του 0.
Το παραπάνω φαινόμενο γίνεται πιο κατανοητό μελετώντας τον Πίνακα 7.1.10.
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Εικόνα 7.1 10 Πίνακας Τιμών Πρόβλεψης – Πραγματικών Τιμών – Εκτίμησης Σφάλματος (από WEKA)

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα δεδομένα μας περιέχουν προβληματικές καταστάσεις
οι οποίες δεν εντοπίστηκαν κατά το στάδιο της Προεπεξεργασίας Δεδομένων. Συγκεκριμένα,
καταγράφηκαν οι παρακάτω ιδιομορφίες:

1. Μικρό δείγμα δεδομένων: το πλήθος των δεδομένων είναι περιορισμένο αλλά
ικανοποιητικό για τη διεξαγωγή της έρευνας μας. Το γεγονός ότι τα στιγμιότυπα είναι 115
σε

πλήθος

δε

επιτρέπει

περιθώρια

διαγραφής

(αφαίρεσης

από

το

δείγμα)

προβληματικών καταστάσεων που ενδεχομένως αλλοιώνουν σε κάποιο βαθμό της
απόδοση του μοντέλου
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2. Ανομοιομορφία Κατανομής δείγματος: το γεγονός ότι μόλις των 10 από τους 115
χαρακτηρίζετε η προσπάθεια τους μη επιτυχής καθιστά το δείγμα κάπως ανομοιόμορφο
και όχι ικανό για γενίκευση των συμπερασμάτων (και δεδομένου του μικρού πλήθους,
γίνεται λόγος πλέον για πρώτα συμπεράσματα όχι για γενίκευση συμπερασμάτων)
3. Περιπτώσεις ΜΗ καλής επίδοσης στην τελική εξέταση σε αντίθεση με την Πολύ καλή έως άριστη
επίδοση στις Γραπτές Εργασίες: πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου φοιτητές διατηρούν ένα

υψηλό Μέσο Όρο στις επιδόσεις που σημειώνουν στα ενδιάμεσα στάδια διεκπεραίωσες
των μαθησιακών τους υποχρεώσεων. Το κυριότερο στάδιο στην ολοκλήρωση μιας
θεματικής Ενότητας στο ΕΑΠ είναι η υποβολή Γραπτών Εργασιών. Τα φαινόμενα αυτά
παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς την μελέτη των αιτιών για μια τόσο
αντιφατική συμπεριφορά. Συνήθως, ένα φαινόμενο που παρατηρείται και αποτελεί την
κύρια αιτία είναι ότι οι φοιτητές δεν είναι οι ίδιοι οι φυσικοί δημιουργοί των εργασιών που
υποβάλλουν. Έτσι, το «κρυφό μυστικό» υπερισχύει των προβλέψεων με αποτέλεσμα να
σημειώνονται μεγάλες αποκλίσεις στις προβλέψεις ενός μοντέλου
Για παράδειγμα μια τέτοια περίπτωση όπου το προβλεπτικό μοντέλο εξάγει πρόβλεψη
βαθμού 5.28 ενώ η πραγματική επίδοση του φοιτητή είναι 2.9 (απόκλιση της τάξεως του
2,38), επιφέρει απόκλιση του δείκτη πρόβλεψης και κατά συνέπεια επηρεάζει το σφάλμα
πρόβλεψης. Το σφάλμα πρόβλεψης καθίστανται σημαντικό όσο το πλήθος τέτοιων
περιπτώσεων αυξάνει.
4. Περιπτώσεις Υψηλής Επίδοσης στην τελική εξέταση σε αντίθεση με μέτρια επίδοση στις Γραπτές
Εργασίες: πρόκειται για περιπτώσεις όπου οι φοιτητές αποτυγχάνουν στην τελική εξέταση

και έχουν την επιλογή της Επαναληπτικής Εξέτασης [3 περιπτώσεις]. Οι φοιτητές αυτοί,
ενδεχομένως λόγω καλύτερης προετοιμασίας, σημειώνουν υψηλή βαθμολογία εξέτασης.
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνεται με σημαντική απόκλιση μεταξύ της
προβλεπόμενης τιμής από την πραγματική τιμή. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα
παραδείγματα όπου η τιμή πρόβλεψης είναι 6.1 ενώ η πραγματική 9.3 (απόκλιση της
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τάξεως 3.2 βαθμών), η τιμή πρόβλεψης είναι 5.03 ενώ η πραγματική 8.1 (απόκλιση της
τάξεως περίπου 3).
5. Αποχώρηση/Μη συμμετοχή στην τελική εξέταση: σημειώνονται περιπτώσεις όπου
Α) οι φοιτητές με πολύ χαμηλές έως μηδενικές επιδόσεις από πρώιμο στάδιο των
σπουδών (δείγμα εγκατάλειψης των προσπαθειών) [3 περιπτώσεις]: σε αυτές τις
περιπτώσεις σημειώνεται μια απόκλιση προβλεπόμενης και πραγματικής τιμής χωρίς
όμως να επιδρά σημαντικά αρνητικά στην ακρίβεια του μοντέλου και Β) οι φοιτητές με
χαμηλές έως καλές επιδόσεις : περιπτώσεις όπου η πρόβλεψη επίδοσης είναι της
τάξεως του 5.86 (ενώ η πραγματική είναι 0). Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες φοιτητών
χρίζουν διαφορετικής προσέγγισης ως προς τα αίτια μη συμμετοχής των φοιτητών στην
τελική εξέταση.
7.4.1 Βελτίωση Προβλεπτικού Μοντέλου

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του αρχικού συνόλου
δεδομένων. Έτσι, πραγματοποιώντας περαιτέρω διερεύνηση των «προβληματικών»
καταστάσεων, αποφασίσαμε να αφαιρέσουμε από το τελικό σύνολο των δεδομένων 5
στιγμιότυπων που αντιπροσωπεύουν τους φοιτητές που συμμετείχαν σε διαδικασία
επανεξέτασης. Όπως αναφέραμε και παραπάνω (Περίπτωση 4) τα στιγμιότυπα αυτά
σημειώνουν μεγάλες αποκλίσεις αναφορικά με το πραγματικό και προβλεπόμενο βαθμό
εξέτασης λόγω της ιδιαιτερότητας που αναφέρεται στην ανάπτυξη της εν λόγω
Περίπτωσης 4.
Επομένως, το πλήθος δεδομένων του τελικού σύνολο αναδιαμορφώνεται και
αποτελείται από μόλις 110 στιγμιότυπα. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι η αναλογία
(attributes : instances) διατηρείται σε καλά επίπεδα για την αποφυγή φαινομένων
overfitting.
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7.4.2 Ανάλυση Βελτίωσης Προβλεπτικού Μοντέλου
Εφαρμόζοντας ξανά την τεχνική Linear Regression στο νέο σύνολο δεδομένων (110 instances –
17 attributes), προκύπτει το γραμμικό μοντέλο :
ex = 0.188 * GE-1 + 0.1563 * GE-2 + 0.3847 * GE-3 +0.0776 * GE-4 -0.0196 * dif_logins 0.0887 * url view + 0.2098 * Q18_cur + 0.1886 * Q21_att -0.6494 * Q23_att + 1.5804

Προκύπτει, λοιπόν, ότι η προβλεπτική του ικανότητα αγγίζει το 68,31% με εκτίμηση
σφάλματα (m.a.e) 0.9811. Από τα παραπάνω αποτελέσματα, βλέπουμε ότι προκύπτει
ένα γραμμικό προβλεπτικό μοντέλο 9 όρων εκ των οποίων 6 είναι οι στατιστικά
σημαντικότερες μεταβλητές-χαρακτηριστικά. Διαπιστώνουμε ότι το προβλεπτικό μοντέλο
που προέκυψε μετά τον περιορισμό των «προβληματικών» instances είναι πιο ακριβές
κατά 6,22% σημειώνοντας παράλληλα μικρότερο σφάλμα κατά 0,1273.
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Εικόνα 7. 4.3 Στιγμιότυπο Γραφήματος Προβλεπόμενων τιμών (y'y) και Πραγματικών Τιμών (x'x)

Ακόμα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα πετυχαίνουμε με την εφαρμογή της τεχνικής στο
σύνολο δεδομένων(110 instances – 7 attributes):
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Εικόνα 7. 4.4 Εξαγωγή προβλεπτικού μοντέλου (110 instances - 7 attributes)

Προκύπτει, λοιπόν, ότι η προβλεπτική του ικανότητα αγγίζει το 69,32% με εκτίμηση
σφάλματα (m.a.e) 0.9083. Από τα παραπάνω αποτελέσματα, βλέπουμε ότι προκύπτει
ένα γραμμικό προβλεπτικό μοντέλο 4 όρων εκ των οποίων 3 είναι οι στατιστικά
σημαντικότερες μεταβλητές-χαρακτηριστικά. Διαπιστώνουμε ότι το προβλεπτικό μοντέλο
που προέκυψε μετά τον περιορισμό των «προβληματικών» instances είναι πιο ακριβές
κατά 4,12% σημειώνοντας παράλληλα μικρότερο σφάλμα κατά 0,1278.
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Στον παρακάτω Πίνακα έχουμε να δούμε την συγκεντρωτική εικόνα των πειραμάτων που
διεξήχθησαν

κατά

την

προσπάθεια

βελτίωσης

της

απόδοσης-ακρίβειας

του

προβλεπτικού μοντέλου.

Πίνακας 4 Συνολικός Συγκριτικός Πίνακας όλων των υπο εξέταση καταστάσεων

#attributes

115

110

# instances
17

7

Cc: 0.6214 (62,14%)

Cc: 0.6831* (68,31%)

m.a.e: 1.1084

m.a.e: 0.9811

Cc: 0.652 (65,2%)

Cc: 0.6932** (69,32%)

m.a.e: 1.0361

m.a.e: 0.9083

* Με Baseline Accuracy

* Με Baseline Accuracy

(BlAc)= 60,33%

(BlAc)= 65,19%

** Με Baseline Accuracy

** Με Baseline Accuracy

(BlAc)= 61,6%

(BlAc)= 67%
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7.5

ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν κάποια πρώτα συμπεράσματα
αναφορικά με την επιλογή και συμπεριφορά του προβλεπτικού μοντέλου που
επιλέχθηκε.


Η μείωση του πλήθους των attributes απέφερε βελτίωση της απόδοσης

πρόβλεψης καθώς και περιορισμό του σφάλματος πρόβλεψης. Συνέβαλε στην
απλοποίηση του γραμμικού μοντέλου άρα και στην σταθερότητα αυτού.


Η μελέτη του συγκριτικού Πίνακα Πραγματικών τιμών με Προβλεπόμενων Τιμών

συνηγορεί στον καταλυτικό χαρακτήρα του εντοπισμού και εξαίρεσης προβληματικών
καταστάσεων που επηρεάζουν την απόδοσης του προβλεπτικού μοντέλου


Η απομάκρυνση κάποιων εκ των προβληματικών καταστάσεων, παρόλο που

απέφερε περιορισμό του δείγμα μας, συνέβαλλε στην σημαντική αλλαγή της ακρίβειας
καθώς και του σφάλματος της πρόβλεψης. Κάτι που ήταν αναμενόμενο, δεδομένου του
θεωρητικού πλαισίου που έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή προετοιμασία των
δεδομένων μας είναι ένα καθοριστικό στάδιο για τη διεξαγωγή μιας αξιόπιστης και
στοχευμένης έρευνας.
Γενικά, διαφαίνεται η ανάγκη να εξετάσουμε ανά περίπτωση τα αίτια που οδηγούν στη
μη καλή απόδοση του προβλεπτικού μοντέλου και πιο ειδικά τις «προβληματικές
καταστάσεις» που σημειώνονται κατά τη διεξαγωγή ενός διαδικτυακού μαθήματος. Για
παράδειγμα, οι φοιτητές που σημείωσαν καλή επίδοση στην τελική εξέταση ενώ ο ΜΟ
των εργασιών τους δεν τους έδινε μια καλή πιθανότητα επιτυχούς τελικής επίδοσης.
Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες όπως έλλειψη χρόνου την
περίοδο παράδοσης των εργασιών, επομένως εντείνουν τις προσπάθειες τους για την
τελική εξέταση. Ένα άλλο παράδειγμα για περαιτέρω έρευνα αποτελεί ο συνδυασμό με
το παραπάνω γεγονός με

την επισκεψιμότητα / κινητικότητα των ατόμων κατά την
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τελευταία περίοδο προετοιμασίας για την τελική εξέταση ή/και η αποστολή αποριών και
υποβολή ερωτημάτων στον διδάσκοντα. Τα παραπάνω αποτελούν ένδειξη μιας πιθανώς
καλής προετοιμασίας άρα και επίδοσης του φοιτητή.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η παράλληλη διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας που θα
συμβάλλει στην τεκμηρίωση των πρώτων παρατηρήσεων που εξάγονται από την
ποσοτική έρευνα. Επίσης, μέσω της ποιοτικής έρευνας καθίσταται εφικτή η περαιτέρω
διερεύνηση ερωτημάτων και εικασιών που προκύπτουν κατά την ανάλυση των
αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα ερωτήματα της φύσεως «Κατά την διεξαγωγή της ΓΕ-3
σημειώθηκαν υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις άλλες ΓΕ. Μήπως δόθηκε
καλύτερο υποστηρικτικό υλικό; Δόθηκε πρόσθεση καθοδήγηση;» κ.ά.
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8

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

8.1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως συμπεραίνουμε από την παρούσα εργασία και από τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση που έλαβε χώρα, όλο και περισσότεροι ερευνητές στρέφονται στις
εφαρμογές της EDM στα εκπαιδευτικά συστήματα και πιο ειδικά στα Υπολογιστικά
Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (CBLE). Η αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων ή των
δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν από τέτοια συστήματα δύναται να εξασφαλίσει
τη βελτίωση των υπολογιστικών περιβαλλόντων και κατά συνέπεια τη βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σημαντικότητα και η ειδοποιός διαφορά της EDM έναντι
της DM και των KDD πεδίων έγκειται στο γεγονός ότι η EDM στοχεύει στην εξόρυξη
«κρυμμένης» πληροφορίας από δεδομένα που προέρχονται από τις ενέργειες των ίδιων
των εκπαιδευομένων που αποτυπώνουν την στάση, τη συμπεριφορά, τις συνήθειες τους
στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπαίδευσης και μάθησης τους. Πιο ειδικά, οι τελευταίες
έρευνες επικεντρώνονται στη μελέτη των

επιδόσεων και των συμπεριφορών των

εκπαιδευομένων (φοιτητών) στηριζόμενοι σε πληροφορία που συλλέγεται, συνήθως,
από ετερογενής πηγές. Όπως είδαμε, η χρήση μεθόδων της EDM συνεισφέρει στην
πρόβλεψη των επιδόσεων των φοιτητών (ειδικότερα των τελικών βαθμών) και στην
ανάδειξη/

διάκριση/

αναγνώριση

και

περιγραφή

συνήθων

συμπεριφορών.

Ο

βασικότερος σκοπός της EDM είναι η μοντελοποίηση του ίδιου του μαθητή και της
μαθησιακής του συμπεριφοράς.
Η διαμοίραση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε αποθετήρια δεδομένων ανοιχτής
πρόσβασης προάγει την ανταλλαγή παραγόμενης γνώσης και αναδυόμενων μοντέλων.
Με λίγα λόγια, η υποστήριξη «ανοικτών» αποθετηρίων προωθείται η διαμοίραση καλών
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πρακτικών και ενισχύεται η δημιουργία επιστημονικών κοινοτήτων με σκοπό τη βελτίωση
της μαθησιακής διαδικασίας και το μηχανισμό μάθησης γενικότερα.
Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση δημογραφικών στοιχειών των
φοιτητών, ειδικά σε δομές όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και γενικότερα σε
δομές Κατάρτισης. Για παράδειγμα, στοιχεία που σχετίζονται με την εργασία (part time,
full time), την οικογενειακή κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση κ.ά. συμβάλλουν στην
εκτίμηση του ελεύθερου χρόνου για την κάλυψη των απαιτήσεων μελέτης και
παρακολούθησης ενός μαθήματος.
Επιπρόσθετα, η εφαρμογή μεθόδων Εξόρυξης Γνώσης και των προσεγγίσεων
Πρόβλεψης και Περιγραφής σε θεματικές Ενότητες που συγκεντρώνουν μεγάλο πλήθος
φοιτητών (πχ. Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΕΑΠ) αποτελεί μια πιο αξιόπιστη και με
βαρύτητα μελέτη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σύνολο των δεδομένων που
συλλέγονται σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με
Θεματικές Ενότητες που συγκεντρώνουν μικρότερο πλήθος φοιτητών. Κατά συνέπεια, τα
αποτελέσματα που προκύπτουν από μια τέτοιας έκτασης μελέτη δεν αποτελούν απλά
πρώτα

συμπεράσματα

αλλά

συμπεράσματα

με

δυνατότητα

γενίκευσης

των

παραγόμενων αποτελεσμάτων.
Η αξία και η χρησιμότητα τέτοιων μεθόδων και συστημάτων υποστήριξης έγκειται στην
ευχρηστία τους, στην άμεση κατανόηση και εύκολη πρόσβαση και υιοθέτηση από τον
χρήστη. Η πληθώρα των καλών πρακτικών σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση λογισμικών που υποστηρίζουν την διεξαγωγή και εφαρμογή τεχνικών
εξόρυξης γνώσης αποτελεί ένα εφόδιο τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον
εκπαιδευόμενο.
Όμως, όπως γίνεται κατανοητό, ο εκάστοτε χρήστης θα πρέπει να έχει μια
ολοκληρωμένη εικόνα των αντικειμένων και των δυνατοτήτων της EDM. Η πληθώρα των
τεχνικών σε συνδυασμό με τη μη ύπαρξη ενός γενικού κανόνα εφαρμογής αυτών
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καθιστά το χρήστη υπεύθυνο να επιλέξει και να εφαρμόσει την καταλληλότερη εξ αυτών.
Αν και η επιλογή και η εφαρμογή μιας κατάλληλης τεχνικής δεν είναι μια απλή
διαδικασία, ωστόσο δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο. Η επιτυχημένη επιλογή μιας
κατάλληλης τεχνικής εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά των δεδομένων, διαθεσιμότητα εργαλείων και αλγορίθμων, και
αντικείμενο του υπό εξέταση προβλήματος. Έτσι, πολλές φορές, προϋποθέτει ότι ο
χρήστης έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πεδίου εξόρυξης γνώσης προκειμένου να
διεξάγει την όποια έρευνα.
Η ανάγκη για καλύτερη καθοδήγηση των χρηστών στη διαχείριση των μεθόδων και των
εργαλείων της Εξόρυξης Γνώση, στις μέρες μας, είναι επιτακτική. Σε μια εποχή που
καθημερινά λαμβάνουμε και «εκπέμπουμε» μεγάλο όγκο πληροφοριών θα πρέπει να
είμαστε σε θέση να τη διαχειριστούμε με το βέλτιστο τρόπο. Για το λόγο αυτό ενέργειες
που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δεδομένα ερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς και σε
πλήθος εργαλείων επεξεργασίας και ανάλυσης της πληροφορίες σε ένα καλά δομημένο
θεωρητικά και τεχνικά πλαίσιο, χρήζουν συλλογικής προσπάθειας όλων των
επιστημονικών κοινοτήτων.

8.2

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Θα λέγαμε ότι τα οφέλη της EDM είναι πολυάριθμα αλλά πολλές φορές στη διάθεση
μόνο κάποιων ομάδων ατόμων όπως των ερευνητών. Πολλά και συνάμα σημαντικά
αποτελέσματα έχουν προκύψει από τις μελέτες και τις έρευνες στο εν λόγω πεδίο.
Παρόλ’ αυτά είναι γεγονός ότι μόνο ένα μικρό μέρος αυτών λαμβάνονται υπόψη από τις
Εκπαιδευτικές Δομές. Επομένως, κάποια βασικά βήματα και ενέργειες που προτείνουμε
για μελλοντική προέκταση όλων όσων μελετήσαμε είναι:
 Η ενσωμάτωση ειδικών modules υποστήριξης της εξόρυξης γνώσης από
εκπαιδευτικά

δεδομένα

προερχόμενα

από

Εκπαιδευτικά

Διαδικτυακά
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περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, το ευρέως διαδεδομένο σύστημα διαχείρισης
διαδικτυακών μαθημάτων Moodle από το 2012 έχει ανάπτυξη ειδικά modules για
την διεξαγωγή EDM, πέρα των βασικών στατιστικών στοιχείων που προσφέρει
μέχρι σήμερα.
 Η δημιουργία στοχευμένων tutorials για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν την
καλύτερη διαχείριση των φοιτητών τους, του μαθήματός τους και τη βέλτιστη
διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας, θα αποτελούσε ένα πρώτο βήμα για τους
απλούς χρήστες να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν από τις εφαρμογές της EDM
 Η διεξαγωγή κατάλληλα διαμορφωμένων σεμιναρίων Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας σε θέματα ένταξης

στην

εκπαιδευτική διαδικασία και υιοθέτησης εφαρμογών και καλών πρακτικών της
EDM
 Η δημιουργία και η ανάπτυξη έτοιμων templates όπου οι εκπαιδευτικοί θα
συμπληρώνουν κάποια βασικά στοιχεία μέσω μιας κατάλληλης διαμορφωμένης
φόρμας για τον κάθε φοιτητή είναι μια καλή πρακτική. Για παράδειγμα για
φοιτητές που κατατάσσονται στις «κρίσιμες ομάδες», ο εκπαιδευτικός θα μπορεί
να λαμβάνει κάποια πρώτα προγνωστικά στοιχεία για την πορεία του φοιτητή, με
τη βοήθεια προβλεπτικό μοντέλων όπως αυτό που εξάγεται στην Μελέτη
Περίπτωσης που παρουσιάσαμε στην παρούσα εργασία.
 Η ανάπτυξη ενός Έμπειρου Συστήματος που θα αποτελέσει μέρος ενός
βοηθητικού εργαλείου ή διαδικτυακού περιβάλλοντος για νέους χρήστες στο
πεδίο της EDM. Πρόκειται για μία βάση συσσωρευμένης γνώσης όπου στα
πλαίσια ενός διαλογικού περιβάλλοντος υποστηρίζει τον χρήστη στην επιλογή
της καταλληλότερης κατά περίπτωση μεθόδους και τεχνικής προς εφαρμογή (με
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κάποιο ποσοστό ορθότητας της επιλογής). Η βάση γνώσης μπορεί να
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Ιδρύματος που την υιοθετεί
ώστε να αποτελεί ουσιαστικά ένα κοινό εργαλείο όλων χρηστών και καλύπτοντας
τις ιδιαιτερότητες τους (πχ. καθηγητές Β-θμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή
ερευνών και μελετών στα πλαίσια κοινών μαθημάτων)
 Η ανάλυση απαιτήσεων και αναγκών κάθε Εκπαιδευτικής Δομής, θα βοηθούσε
στην συλλογή και διαμόρφωση καλών πρακτικών που αναδύονται από τις
περιοχές της EDM και Learning Analytics
Τέλος, σε ότι αφορά τις Διοικητικές και Οργανωτικές Δομές του Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος:


Η δυνατότητα πρόβλεψης της Ακαδημαϊκής Επίδοσης και Συνέχισης των
Σπουδών των φοιτητών, βοηθά στην διαμόρφωση των ενεργειών στις οποίες
πρέπει να προβεί το Ίδρυμα ή η δομή Κατάρτισης ώστε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις ζήτησης (πχ. πρόσληψη πρόσθετου εκπαιδευτικού προσωπικού,
γραμματειακής

υποστήριξης,

δέσμευση

περισσότερων

αιθουσών,

αγορά

υλοτεχνικού εξοπλισμού κ.ά)
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