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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει η τάση αποθήκευσης διδακτικών αντικειμένων σε
αποθήκες περιεχομένου και η χρήση τους για την δημιουργία διαδικτυακών διδακτικών σεναρίων.
Αυτή την στιγμή στην κοινότητα υπάρχει η τάση δημιουργίας αυτόνομων (modular) διαδικτυακών
(web‐based) εφαρμογών που να ερευνούν και να συλλέγουν διδακτικά αντικείμενα, καθώς επίσης και
εφαρμογών που να δίνουν την δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων αντικειμένων για την δημιουργία
διδακτικών δραστηριοτήτων. Ένα πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ο συνδυασμός της δυναμικής
συλλογής διδακτικών αντικειμένων και της δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων.
Η δημιουργία, αλλά και η αποθήκευση των διδακτικών αντικειμένων στις περισσότερες βάσεις,
γίνεται ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να υπάρχει
πολυχρηστικότητα και επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων από τον ίδιο τον δημιουργό ή άλλους
χρήστες, στο ίδιο ή σε διαφορετικά διδακτικά σενάρια.
Στην διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε καταρχήν τη δυνατότητα δυναμικής και
αυτοματοποιημένης εξεύρεσης και συλλογής διδακτικών αντικειμένων (Learning Objects), βάσει
δεδομένων κριτηρίων αναζήτησης, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικές βάσεις
αποθήκευσης διδακτικού περιεχομένου (Learning Objects Repositories ‐ LOR) στο διαδίκτυο
ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα/πρωτόκολλα (κυρίως το ΙΕΕΕ Learning Object Metadata).
Επίσης, θα μελετήσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων, βασισμένων σε
επιστημονικά αποδεκτές διδακτικές στρατηγικές, μέσω λογισμικού με χρήση των παραπάνω
διδακτικών αντικειμένων και αποθήκευσης τους ακολουθώντας το κοινά αποδεκτό πρότυπο SCORM.
Αρχικά, θα παρουσιάσουμε τη διαθέσιμη τεχνολογία (πρωτόκολλα και πρότυπα) εξεύρεσης και
συλλογής διδακτικών αντικειμένων, επικεντρώνοντας σε «ανοικτά» πρότυπα και πρωτόκολλα (κυρίως
το Open Archives Metadata Harvesting Protocol μέσω HTTP request σε αντίστοιχη server εφαρμογή
που είναι ενσωματωμένη στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές LOR).
Στη
συνέχεια
θα
παρουσιάσουμε
τις
δημοφιλέστερες
εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης με χρήση Τ.Π.Ε.

και

επικρατούσες

Κατόπιν θα εφαρμόσουμε τα προηγούμενα θεωρητικά μοντέλα συνολικά σε μια αυτόνομη
εφαρμογή και θα αναφερθούμε σύντομα στην πιθανή ενσωμάτωση της ως εργαλείο (Module)
κάποιας υπάρχουσας εφαρμογής διαχείρισης.

SUMMARY
All over scientific community today there is a trend to store learning objects in repositories and
use them to create web‐based teaching scenarios. Presently the scientific community trend is to create
modular web‐based applications in order to search and harvest learning objects, and moreover to
create applications that provide the option of combining various learning objects in order to design
teaching activities. A problem that occurred is to be able to, concurrently, dynamically harvest learning
objects and create a teaching scenario.
Creation, but also storage of learning objects in most databases, is performed following specific
standards. In this way, multiple usage and usability is achieved for the author himself but also for other
users, either in the same or in different teaching scenarios.
In this thesis we will initially investigate the possibility of dynamic and automated search and
harvesting of Learning Objects based on pre‐defined search criteria, stored in Learning Objects
Repositories (LORs) on the web, according to specific standards (mainly IEEE Learning Object
Metadata). We will also investigate on the possibility of creating teaching scenarios, based on widely
accepted teaching strategies, through software utilizing the aforementioned learning objects and their
storage according to the widely accepted SCORM standard.
Firstly, we will present the existing technology (protocols and standards) of searching and
harvesting learning objects, focusing on open standards and protocols (mainly Open Archives
Interconnection Metadata Harvesting Protocol via HTTP request towards a server application which is
embedded in the most popular LOR implementations).
Then, we will present the most popular and dominating teaching/educational theories through
Informatics and Communications Technologies in Education (ICTE).
Finally we will apply the previous theoretical models as a whole in an autonomous application and
we will briefly mention the possibility of embedding it, as a module, in an existing content
management platform.
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Εισαγωγή

Η καθημερινότητά μας κατακλύζεται από χρήσεις και εφαρμογές της επιστήμης της
πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αν
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις χρήσεις και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε μέσα σε μια
μέρα θα εκπλαγούμε από το πλήθος. Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χρήση
κοινωνικών δικτύων, η χρήση του παγκόσμιου ιστού και των ιστοσελίδων για ενημέρωση, αλλά και η
λειτουργία του ανελκυστήρα, η λειτουργία του αυτοκινήτου, η λειτουργία των φωτεινών
σηματοδοτών, είναι μερικές ενδεικτικές χρήσεις και εφαρμογές της πληροφορικής και των ΤΠΕ.
Με τον όρο τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) εννοείται το σύνολο των
τεχνολογιών για τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη μετάδοση πληροφοριών, που
προέκυψε από τη σύγκλιση της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των οπτικοακουστικών
μέσων. Τις τελευταίες δεκαετίες ισχυροί υπολογιστές έχουν γίνει προσιτοί σε όλους, ενώ η επινόηση
του παγκόσμιου ιστού (world wide web) στη δεκαετία του 1990 συνετέλεσε στη ραγδαία εξάπλωση
της χρήσης του διαδικτύου (internet) στην κοινωνία και στην ανάπτυξη πληθώρας εφαρμογών για
αναζήτηση‐διάθεση πληροφοριών και επικοινωνία.
Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει η τάση αποθήκευσης διδακτικών αντικειμένων σε
αποθήκες περιεχομένου και η χρήση τους για την δημιουργία διαδικτυακών διδακτικών σεναρίων.
Αυτή την στιγμή στην κοινότητα υπάρχει η τάση δημιουργίας αυτόνομων (modular) διαδικτυακών
(web‐based) εφαρμογών που να ερευνούν και να συλλέγουν διδακτικά αντικείμενα, καθώς επίσης και
εφαρμογών που να δίνουν την δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων αντικειμένων για την δημιουργία
διδακτικών δραστηριοτήτων. Ένα πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ο συνδυασμός της δυναμικής
συλλογής διδακτικών αντικειμένων και της δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων.
Η δημιουργία, αλλά και η αποθήκευση των διδακτικών αντικειμένων στις περισσότερες βάσεις,
γίνεται ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να υπάρχει
πολυχρηστικότητα και επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων από τον ίδιο τον δημιουργό ή άλλους
χρήστες, στο ίδιο ή σε διαφορετικά διδακτικά σενάρια.
Στην διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε καταρχήν τη δυνατότητα δυναμικής και
αυτοματοποιημένης εξεύρεσης και συλλογής διδακτικών αντικειμένων (Learning Objects), βάσει
δεδομένων κριτηρίων αναζήτησης, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικές βάσεις
αποθήκευσης διδακτικού περιεχομένου (Learning Objects Repositories ‐ LOR) στο διαδίκτυο
ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα/πρωτόκολλα (κυρίως το ΙΕΕΕ Learning Object Metadata).
Επίσης, θα μελετήσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων, βασισμένων σε
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επιστημονικά αποδεκτές διδακτικές στρατηγικές, μέσω λογισμικού με χρήση των παραπάνω
διδακτικών αντικειμένων και αποθήκευσης τους ακολουθώντας το κοινά αποδεκτό πρότυπο SCORM.
Αρχικά, θα παρουσιάσουμε τη διαθέσιμη τεχνολογία (πρωτόκολλα και πρότυπα) εξεύρεσης και
συλλογής διδακτικών αντικειμένων, επικεντρώνοντας σε «ανοικτά» πρότυπα και πρωτόκολλα (κυρίως
το Open Archieves Metadata Harvesting Protocol μέσω HTTP request σε αντίστοιχη server εφαρμογή
που είναι ενσωματωμένη στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές LOR).
Στη
συνέχεια
θα
παρουσιάσουμε
τις
δημοφιλέστερες
εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης με χρήση Τ.Π.Ε.

και

επικρατούσες

Κατόπιν θα εφαρμόσουμε τα προηγούμενα θεωρητικά μοντέλα συνολικά σε μια εφαρμογή. Η
εφαρμογή αυτή μπορεί κατόπιν να ενσωματωθεί ως πρόσθετο σε κάποια από τις δημοφιλείς
πλατφόρμες διαχείρισης διδακτικών δραστηριοτήτων, όπως π.χ. Moodle, LAMS.
Τέλος θα αναφέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την υλοποίηση καθώς και τις
δυνατότητες για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη.
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Θεωρητική θεμελίωση

Η πληροφορική και οι τεχνολογίες ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 υπήρξε προσπάθεια εισαγωγής και ένταξης μέσων και
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διεργασία. Είναι βέβαιο ότι, ακόμα και σήμερα, θα υπάρχουν στις
αποθήκες σχολικών μονάδων συσκευές βίντεο και τηλεοράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως
διδακτικά εργαλεία για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Η τάση αυτή συνεχίστηκε μέχρι τις
ημέρες μας, όπου μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για εκτεταμένη ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
πράξη. Αν παρατηρήσουμε εκ παραλλήλου την πρόοδο και ανάπτυξη των υπολογιστών και της
δικτυακής τεχνολογίας σε σχέση με την χρήση και ένταξη της πληροφορικής και των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, θα δούμε ότι "διάγουν βίους παράλληλους".
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταστήσουμε σαφή το διαχωρισμό μεταξύ της Διδακτικής της
επιστήμης της πληροφορικής και της χρήσης της πληροφορικής στην Διδακτική άλλων επιστημονικών
πεδίων. Στην πρώτη περίπτωση, στην Διδακτική της πληροφορικής, η πληροφορική και το
επιστημονικό της πεδίο αποτελεί το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο με δικούς της
ανεξάρτητους εκπαιδευτικούς στόχους. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση, στην χρήση της πληροφορικής
στην Διδακτική άλλων επιστημονικών πεδίων, η πληροφορική δρα σαν γνωστικό εργαλείο
συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών στόχων του.
Επίσης, είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε μια σημαντική διαφοροποίηση. Είναι διαφορετικό
να συζητάμε για την πληροφορική ως επιστημονικό πεδίο και άλλο πράγμα οι εφαρμογές και οι
τεχνικές που δημιουργούνται με χρήση της Πληροφορικής. Με άλλα λόγια, είναι δυνατό κάποιος να
διδάξει την επιστήμη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών χωρίς να είναι κάνει χρήση των
εφαρμογών και τεχνικών της Πληροφορικής (ως διδακτικό εργαλείο). Τα τελευταία χρόνια είναι
αδιαμφισβήτητα εμφανές σε οποιονδήποτε ασχολείται, με οποιοδήποτε τρόπο, με την εκπαίδευση,
οποιουδήποτε είδους ή επιπέδου, το γεγονός πως οι εφαρμογές και τεχνικές των Τεχνολογιών της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι κυρίαρχες σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα.
Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε δύο μεγάλες κατευθύνσεις της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική
διαδικασία, την πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο και την πληροφορική ως διδακτική μέσο και
εργαλείο. Παρακάτω θα αναλύσουμε σύντομα την δεύτερη από τις παραπάνω κατευθύνσεις. Για την
πρώτη υπάρχει διαθέσιμη πλούσια βιβλιογραφία στην οποία μπορεί να ανατρέξει ο κάθε
ενδιαφερόμενος αναγνώστης.
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Οι ΤΠΕ σαν μέσο διδασκαλίας και γνωστικό εργαλείο
Σύμφωνα με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα και όλες τις σύγχρονες φιλοσοφικές και
παιδαγωγικές θέσεις, οι ΤΠΕ μπορούν να δώσουν εκπαιδευτικές δυνατότητες και δυναμικό που μέχρι
τώρα ήταν ανύπαρκτα. Η προσφορά της πληροφορικής στην εκπαίδευση σήμερα καθορίζεται από τις
λύσεις που παρέχει σε διάφορα διδακτικά προβλήματα, αλλά κυρίως μέσα από τις δυνατότητες
μεταφοράς διδακτικών τεχνικών και την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μεθόδων. Ο υπολογιστής ως
εργαλείο είναι μία άλλη προσφορά της πληροφορικής που συνεισφέρει στους παραπάνω τομείς και
ανοίγει νέους δρόμους στη μαθησιακή διαδικασία. Η πληροφορική χρησιμοποιούμενη σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης και εργαλείο μέσα από το οποίο
ενοποιημένες οι τεχνολογίες της πληροφορίας, της επικοινωνίας και των οπτικοακουστικών μέσων
υπηρετούν και διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας νέες προσεγγίσεις και
εκπαιδευτικές πρακτικές (Μικρόπουλος και Κόμης 2002).
Οι τρόποι προσέγγισης ενός προβλήματος με τον υπολογιστή είναι πολλοί, με σπουδαιότερο
κοινό χαρακτηριστικό το πλεονέκτημα του ενεργού τρόπου μάθησης μέσα από την επικοινωνία του
λογισμικού με το χρήστη. Οι μαθητές από απλοί θεατές παίρνουν ενεργό μέρος στη διαδικασία
μετάδοσης των πληροφοριών απαντώντας άμεσα σε ερωτήσεις, έχοντας υποδείξεις, αναζητώντας
περισσότερα στοιχεία. Η ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση παρέχει στο μαθητή δυνατότητα
διαχείρισης του υλικού και του τρόπου διδασκαλίας, αποφεύγοντας έτσι το πρόβλημα του
διαφορετικού γνωστικού υποβάθρου των μαθητών που παρατηρείται στις αίθουσες διδασκαλίας.
Η εμπειρία ως στοιχείο μάθησης ουσιαστικά λείπει από τη διδακτική διαδικασία σε όλες τις
βαθμίδες. Ο υπολογιστής ως μηχανή προσομοίωσης έχει τη δυνατότητα να προσομοιώνει φαινόμενα
και καταστάσεις αλλά και να δημιουργεί νέους κόσμους σύμφωνα με τις επιθυμίες και εντολές του
χρήστη. Με τέτοιου είδους διαδικασίες τηρείται ο κανόνας «πρώτα η ιδέα και μετά η ονομασία» και
δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να περιηγηθεί και να δράσει στον κόσμο που δημιουργεί. Γνωρίζει και
ελέγχει ο ίδιος οδηγούμενος στην κατανόηση εννοιών και την απόδοση ορισμών. Έτσι αναπτύσσονται
η διορατικότητα και η διαίσθηση που συμπληρώνουν τη μεθοδολογία για την επίλυση προβλημάτων.
Η διδασκαλία με τη βοήθεια των υπολογιστών ήδη εφαρμόζεται σε πολλές χώρες και οι σχετικές
έρευνες έχουν δείξει ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης εκπληρώνονται σε μεγάλο βαθμό με την εισαγωγή
της επιστήμης των υπολογιστών και ιδιαίτερα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού που οδηγεί στην
κατανόηση και οργάνωση των εννοιών και τη λύση προβλημάτων.
Εκπαιδευτικό λογισμικό, με την αυστηρή έννοια του όρου, θεωρείται το λογισμικό που
εμπεριέχει διδακτικούς στόχους, ολοκληρωμένα σενάρια, αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία και
κυρίως επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα. (Παναγιωτακόπουλος,
Πιερρακέας, Πιντέλας). Η διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστών όπως δηλώνει και ο όρος δεν
αποτελεί αυτόνομη πρακτική, αλλά συνοδεύει συμπληρώνοντας και βελτιώνοντας την κλασική
μεθοδολογία. Έρευνες έχουν δείξει ότι η γνώση της χρήσης του υπολογιστή για διδασκαλία σημαίνει
γνώση της ίδιας της διδασκαλίας. Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που επεκτείνει τις δυνατότητες
του εκπαιδευτικού, με αποτέλεσμα διαφορετικοί εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή με
διαφορετικούς τρόπους.
Μέσα από το ερευνητικό πεδίο της ψυχολογίας της μάθησης έχουν σταδιακά αναδυθεί διάφορες
σχετικές θεωρίες. Η διδασκαλία, τόσο χωρίς, όσο και με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

10

Δυναμική συλλογή διδακτικών αντικειμένων και δημιουργία διδακτικών σεναρίων
Παναγιώτης Δρούζας

βασίζεται σε συγκεκριμένες παραδοχές ως προς το τι και στο πως πρέπει να μάθει ο μαθητής
ανάλογα με την εκάστοτε θεωρία μάθησης. Συνεπώς και το εκπαιδευτικό λογισμικό, αλλά και τα
διδακτικά σενάρια θα πρέπει να στηρίζονται σε κάποια θεωρία μάθησης, την οποία έχουν
ενσωματώσει οι δημιουργοί.
Σε επόμενη ενότητα θα αναφέρουμε σύντομα τις κυριότερες θεωρίες μάθησης με εφαρμογή
στην μάθηση μέσω ΤΠΕ. Πρόσφατες μελέτες μετατοπίζουν το βάρος του υπολογιστή ως εργαλείου
στην εκπαιδευτική διαδικασία από γνωστικό μέσο, σε εργαλείο που συνεισφέρει στον αισθητηριακό
τομέα και βοηθά στην αντίληψη εννοιών και καταστάσεων.
Ο τομέας της αλληλεπίδρασης ανθρώπου ‐ μηχανής ερμηνεύεται συνήθως ως η επιστήμη και η
τεχνική της σχεδίασης συστημάτων που υποστηρίζουν γνωστικές δραστηριότητες των χρηστών.
Τέτοιες δραστηριότητες όπως η λογική, η σκέψη η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων
χαρακτηρίζεται από την επεξεργασία των πληροφοριών και τη μετατροπή τους από ένα σύστημα
συμβόλων σε κάποιο άλλο. Αφού ο υπολογιστής είναι το κατεξοχήν μέσο για την επεξεργασία
πληροφοριών, θεωρείται ως το εργαλείο που υποστηρίζει την ανθρώπινη νόηση. Αυτή η θεώρηση
αλλάζει και η σχεδίαση συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής βρίσκει τη θέση της ως
επιστήμη της εργονομίας των αισθητηρίων, ένας τομέας απαραίτητος για την ανάπτυξη εργαλείων
για την εκμετάλλευση των αισθήσεων και της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Έτσι η
σπουδαιότητα του υπολογιστή εντοπίζεται όχι στο γνωστικό, αλλά στον τομέα της αντίληψης που
συνδέεται άμεσα με το γνωστικό. Ο υπολογιστής δε μπορεί να κάνει το χρήστη να σκεφθεί καλύτερα,
αλλά του επιτρέπει να έχει περισσότερες εμπειρίες ή να ενισχύσει, με τα πολλαπλά συστήματα
συμβόλων που διαθέτει, αυτές που λαμβάνει. Σε αυτό συνεισφέρουν τα υπερμέσα, τα πολυμέσα, η
εικονική πραγματικότητα, καθώς και όλα τα ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα (Waterworth, 1995).
Η συνεργατική μάθηση με εργαλείο τον υπολογιστή, βασίζεται στο χαρακτηριστικό της
πληροφορικής τεχνολογίας να υποστηρίζει δυναμικά ομαδικές διαδικασίες με σύγχρονο ή ασύγχρονο
τρόπο, ανεξάρτητα από τη φυσική θέση του κάθε μαθητή και του εκπαιδευτικού. Η συνεργατική
μάθηση μπορεί να συμπεριλαμβάνεται κατά τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού ή να
υλοποιείται κατά τη χρήση του στην τάξη μέσω των αντίστοιχων εκπαιδευτικών σεναρίων. Η ομαδική
εργασία και η συμμετοχή του εκπαιδευτικού παίζουν σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και
προτείνονται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με τους ειδικούς καμία θεωρία μάθησης δεν είναι απορριπτέα στο σχεδιασμό του
εκπαιδευτικού σεναρίου. Μπορούν όλες να βρουν εφαρμογή ανάλογα με το υπόβαθρο των χρηστών
και το εκπαιδευτικό θέμα που αναλύεται. Αρκεί γι’ αυτό ο δημιουργός του σεναρίου να γνωρίζει τα
ισχυρά και τα ασθενή σημεία κάθε θεωρίας, ώστε να βελτιστοποιήσει τη χρήση τους με κατάλληλη
διδακτική στρατηγική. Οι ερευνητές συμφωνούν στο εξής: Η εφαρμογή των θεωριών της
Συμπεριφοράς απαιτεί μικρό βαθμό επεξεργασίας, η εφαρμογή των Γνωστικών Θεωριών Μάθησης
μεγαλύτερο και τέλος οι Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης πολύ μεγάλο βαθμό επεξεργασίας
πληροφοριών από τον άνθρωπο.
Η σημερινή τάση οδηγεί προς την κατεύθυνση της μάθησης που βασίζεται σε διαθεματικά
εκπαιδευτικά project (ΥπΔΒΜΘ, 2011). Η μάθηση θεωρείται μια διαδικασία προσωπικής ανακάλυψης
από το μαθητή. Επομένως η εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση έχει σαν βασική
προϋπόθεση την ύπαρξη και αξιοποίηση αξιόπιστων Αναλυτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και

11

Δυναμική συλλογή διδακτικών αντικειμένων και δημιουργία διδακτικών σεναρίων
Παναγιώτης Δρούζας

επιβάλλει την αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών. Έτσι θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης
ποικίλων και μεγάλης κλίμακας πληροφοριών μέσω της πρόσβασης σε αποθετήρια υλικού, η
δυνατότητα χρησιμοποίησης Αναλυτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με βάση την τεχνολογία των
πολυμέσων. Η τεχνολογία αυτή δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα της προσέγγισης και επεξεργασίας
σύνθετων πληροφοριών με ποικίλους συνδυασμούς και δυνατότητες.
Η χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης και αλλαγής
προσανατολισμού της διαδικασίας μάθησης σε πιο ενεργητικές μορφές, διαμορφώνοντας νέες
συνθήκες μέσα στις τάξεις και ένα δημιουργικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα συμμετέχουν σε
αυθεντικές και διαθεματικές δραστηριότητες, θα εξερευνούν, θα πειραματίζονται και θα
ανακαλύπτουν, θα συμμετέχουν σε διαδραστικά μοντέλα διδασκαλίας, θα μαθαίνουν να
συνεργάζονται, να παίρνουν αποφάσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν στόχους, να
επιχειρηματολογούν, να σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα, να είναι μεθοδικοί, θα
καλλιεργούν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σημερινή εποχή αλλάζει και από διανεμητής της γνώσης και της
πληροφορίας θα μετατραπεί σε διευκολυντή της μαθησιακής διδασκαλίας, διαμορφωτή γόνιμων
περιβαλλόντων μάθησης, σε συνεργάτη και σύμβουλο του μαθητή.
Για να χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως διδακτικό εργαλείο και όχι ως μέσο για
την επίτευξη ικανοποιητικής κατάρτισης πρέπει να εξετάσουμε τις προϋποθέσεις που θα μας
εξασφαλίσουν τη σωστή παιδαγωγικά και διδακτικά χρήση των εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
καθώς και η υλοποίησή τους στο χώρο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Είναι γνωστό ότι η υλοποίηση είναι το τελικό προϊόν μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας της οποίας
προηγείται πάντα η ανάλυση με σκοπό την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης διδακτικής ανάγκης και
τον ακριβή και σαφή προσδιορισμό της λειτουργικότητάς της, ως προς τον παιδαγωγικό στόχο που
εξυπηρετεί η δημιουργία της. Κατά κανόνα οι εφαρμογές υλοποιούνται για τις εκπαιδευτικές ή
γνωστικές ανάγκες των διδασκομένων και όχι των διδασκόντων. Επομένως οι αρχές (πρότυπα ή
κριτήρια) που διέπουν τη δημιουργία ενσωμάτωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών
των ΤΠΕ ταυτίζονται με εκείνες που κατευθύνουν το βασικό σχεδιασμό του μαθησιακού
περιβάλλοντος, οι οποίες είναι άμεση συνέπεια των αρχών που προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη
θεωρία μάθησης, που έχει επιλεγεί για εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη είναι
απαραίτητη. Με μια δραστηριότητα η γνώση αφενός οικοδομείται ενεργητικά από το άτομο και δεν
αποτελεί μια παθητική διαδικασία απορρόφησης πληροφοριών από το περιβάλλον και αφετέρου η
απόκτηση της γνώσης είναι μια διαδικασία οργάνωσης των εμπειριών του ατόμου και όχι η
αποκάλυψη ενός κόσμου που προϋπάρχει ανεξάρτητα από το άτομο (Von Glasersfeld, 1991).

Διδακτικές στρατηγικές
Διδακτικά σενάρια και χρήση ΤΠΕ
Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή ενός πλαισίου της
διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία που εστιάζει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένο
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γνωστικό αντικείμενο έχει καθορισμένους ‐ειδικούς και γενικότερους‐ εκπαιδευτικούς στόχους
εφαρμόζει διδακτικές αρχές και παιδαγωγικές χρησιμοποιεί πρακτικές ανάμεσα στις οποίες
περιλαμβάνεται πιθανόν και η χρήση των ΤΠΕ. Η υλοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου επιτυγχάνεται
μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς. Η δομή
και ολόκληρη η ροή κάθε δραστηριότητας, καθώς και οι ρόλοι των μαθητών και του διδάσκοντα αλλά
και τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιγράφονται στο πλάνο της δραστηριότητας. Σε κάθε μια από
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται Διδακτικά Αντικείμενα ψηφιακής ή έντυπη
μορφής, βάσει του πλάνου.
Ένα διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες
στηρίζεται και μέσω αυτών τις διδακτικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσει ο διδάσκων. Το
πλάνο κάθε επιμέρους εκπαιδευτικής δραστηριότητας που προτείνεται από το διδακτικό σενάριο
επίσης περιλαμβάνει τις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία ένα εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει:













Τάξη. Προσδιορίζεται η τάξη, στην οποία θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σενάριο.
Επιστημονικό αντικείμενο. Αναφέρεται το διδακτικό αντικείμενο, στο οποίο εστιάζεται το
σενάριο.
Ενδεικτικός απαιτούμενος χρόνος. Προτείνεται ο χρόνος, που υπολογίζεται από τον
συγγραφέα του σεναρίου ότι απαιτείται, για να υλοποιηθεί το σενάριο. Ο πραγματικός,
βέβαια, χρόνος εξαρτάται από το πώς ο ίδιος ο διδάσκων θα χειριστεί το σενάριο αλλά και
από τη δυναμική της τάξης.
Η ιδέα του σεναρίου. Αναφέρεται ο προβληματισμός, ο οποίος οδήγησε στη δημιουργία του
σεναρίου.
Απαραίτητο υλικό. Αυτό είναι το τετράδιο, το σχολικό εγχειρίδιο, ο πίνακας, το φύλλο
εργασίας, το απαιτούμενο λογισμικό και γενικά οτιδήποτε θεωρείται απαραίτητο για την
υλοποίηση του σεναρίου.
Πορεία διδασκαλίας. Η πορεία διδασκαλίας περιλαμβάνει:
o την Αφετηρία (προσέλκυση ενδιαφέροντος), όπου αναφέρεται το συγκεκριμένο
κεφάλαιο (ή η ενότητα ή το κείμενο) του σχολικού εγχειριδίου, στο οποίο βασίζεται
το σενάριο καθώς και ο προβληματισμός, ο οποίος επιχειρείται να "απαντηθεί" μέσα
από το σενάριο αυτό, και
o τη Διδακτική διαδικασία, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες των
μαθητών και του δασκάλου κατά την υλοποίηση του σεναρίου.
o Εργασία για το σπίτι. Αναφέρεται η εργασία που δίνει ο δάσκαλος στο τέλος της
διδακτικής ώρας και η οποία ποικίλει ανάλογα με τους στόχους του σεναρίου. Για τον
ίδιο λόγο το τμήμα αυτό μπορεί να παραλείπεται σε κάποια σενάρια.
Δυνατότητα τροποποίησης / επέκτασης. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια ή κάποιες ιδέες για
μικρή τροποποίηση ή επέκτασή του σεναρίου χρονικά, σε περίπτωση που ο δάσκαλος
επιθυμεί να διαθέσει περισσότερο χρόνο για το σενάριο αυτό.
Σχετικές διευθύνσεις. Πρόκειται για ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σε κάποια διδακτικά
σενάρια μπορούν να αντικαταστήσουν την αρχικά προτεινόμενη διεύθυνση, χωρίς το σενάριο
να αλλάξει, ή να χρησιμοποιηθούν σε παραλλαγή του σεναρίου ή / και για την άντληση
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συμπληρωματικού υλικού. Οι διευθύνσεις αυτές είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση
δεν εξαντλούν το θέμα.
Ενδεικτική βιβλιογραφία. Αναφέρονται βιβλία, άρθρα περιοδικών ή ηλεκτρονικές διευθύνεις
που χρησιμοποιήθηκαν ως βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο σενάριο.
Φύλλο εργασίας. Αν το σενάριο το απαιτεί, δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας, το οποίο
περιλαμβάνει οδηγίες για την περιήγησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή / και ερωτήσεις
– ασκήσεις. Ο δάσκαλος στο τέλος της διδακτικής ώρας συγκεντρώνει τα φύλλα εργασίας, για
να έχει τη συνολική εικόνα της τάξης. Σε επόμενη διδακτική ώρα συζητά με τους μαθητές τις
απαντήσεις.

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί τις ΤΠΕ μπορεί ειδικότερα να ευνοήσει την ανάπτυξη
ικανοτήτων (σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων) υψηλού επιπέδου από τους μαθητές, όπως: ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ικανότητα διερεύνησης και αναζήτησης
πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης, δυνατότητα
μοντελοποίησης φαινομένων και καταστάσεων του πραγματικού κόσμου, ικανότητα συνεργασίας και
από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων, διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης,
ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο.

Ιδανικές στρατηγικές για διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ
Οι θεωρίες που καθορίζουν τη σχεδίαση και τη χρήση των εκπαιδευτικών συστημάτων που
βασίζονται στην τεχνολογία, έχουν περάσει από τρία στάδια (Winn, 1993). Διαδοχικά, τις θεωρίες,
του συμπεριφορισμού, του εποικοδομιτισμού, της ανακαλυπτικής μάθησης και των
κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών.
Συμπεριφοριστικές
Οι θεωρίες του συμπεριφορισμού λαμβάνουν υπόψη μόνο τις μεταβολές, τις μετατροπές της
εξωτερικά παρατηρούμενης συμπεριφοράς. Οι συμπεριφοριστές μελετούν συστηματικά μόνο τις
εξωτερικές αντιδράσεις των ατόμων και απορρίπτουν τις υποθέσεις ή τις ερμηνείες που στηρίζονται
στις εσωτερικές νοητικές διεργασίες των ανθρώπων. Κατά κάποιο τρόπο, το μανθάνον υποκείμενο,
για το συμπεριφορισμό, είναι ένα «μαύρο κουτί» του οποίου αγνοούμε το περιεχόμενο. Αυτό που
ενδιαφέρει είναι μόνο το εξωτερικό ερέθισμα από το περιβάλλον προς το άτομο και η ανταπόκριση
του ατόμου στο δοσμένο ερέθισμα. Η μάθηση σημαίνει τη σύνδεση ερεθισμάτων ‐ ανταπόκρισης. Οι
επαναλήψεις ενισχύουν τις συνδέσεις και άρα τη μάθηση. Επίσης οι θετικές ενισχύσεις (όπως οι
ανταμοιβές) ενισχύουν μια συγκεκριμένη «μάθηση», ενώ οι αρνητικές την αποδυναμώνουν.
Το μάθημα που βασίζεται στο συμπεριφορισμό προϋποθέτει βέβαια την ενεργή συμμετοχή του
μαθητή. Η προς διδασκαλία ύλη αναλύεται σε επιμέρους τμήματα, τα οποία διδάσκονται με
βαθμιαία πρόοδο από τα πλέον απλά τμήματα της ύλης προς τα πλέον σύνθετα και δυσνόητα. Στα
μαθήματα αυτά, στις απαντήσεις των μαθητών, πρέπει να υπάρχει ταχεία ανατροφοδότηση – θετική
ή αρνητική, ανάλογα με την απάντηση. Όσες ερωτήσεις δεν απαντώνται σωστά από τους μαθητές,
τίθενται εκ νέου (ενδεχομένως με άλλη σειρά και διαφορετική διατύπωση) και ξανά, έως ότου ο
μαθητής απαντήσει σωστά. Βασισμένα πάνω στις θεωρίες αυτές έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα
διδασκαλίας, από την Προγραμματισμένη Διδασκαλία (B. F. Skinner) ως το Διδακτικό Σχεδιασμό (R.
M. Gagné).
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Τα λογισμικά καθοδήγησης, διδασκαλίας (tutorials) και πρακτικής και εξάσκησης (drill and
practice), κατά κανόνα βασίζονται πάνω στις θεωρίες αυτές. Τα λογισμικά αυτά είναι κατάλληλα
κυρίως για την εξάσκηση δεξιοτήτων χαμηλού επιπέδου (όπως είναι η εκτέλεση πράξεων, η
απομνημόνευση κ.ά), για την αξιολόγηση των μαθητών, για εποπτική διδασκαλία. Ωστόσο, ο
συμπεριφορισμός επέδρασε με ένα γενικότερο τρόπο στη σχεδίαση και τη χρήση των εφαρμογών των
ΤΠΕ, καθώς έδωσε μεγάλη έμφαση στη διαρκή και ενεργό συμμετοχή του μαθητή, στην ενθάρρυνση
του, στην εξάσκηση, στο ρόλο της ταχείας ανάδρασης.
Εποικοδομητικές
Οι γνωστικές θεωρίες και ιδιαίτερα ο εποικοδομητισμός αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στις
εσωτερικές, νοητικές διεργασίες του ατόμου. Η μάθηση στις θεωρίες αυτές δε μεταδίδεται, αλλά
είναι μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προγενέστερες
γνώσεις (οι οποίες φυσικά τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να συζευχθούν με τη νέα γνώση). Η
μάθηση απαιτεί δηλαδή την αναδιάταξη και αναδόμηση των νοητικών δομών του ατόμου, έτσι ώστε
αυτές να προσαρμοστούν με τη νέα γνώση, αλλά και να “προσαρμόσουν” τη νέα γνώση στις
υφιστάμενες νοητικές δομές. Ο εποικοδομητισμός του J. Piaget θεωρεί ότι η ανάπτυξη της λογικής και
επιστημονικής σκέψης του παιδιού είναι μια εξελικτική διαδικασία με διάφορα στάδια. Η θεωρία του
J. Piaget είναι ουσιαστικά στον αντίποδα του συμπεριφορισμού, καθώς ξεκινά με την υπόθεση ότι ο
κάθε μαθητής κατασκευάζει τη γνώση με το δικό του τρόπο, ενεργητικά, και δεν αποτελεί απλά έναν
παθητικό υποδοχέα πληροφοριών και «γνώσεων». Άρα ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει σε ένα
περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή
να αλληλεπιδρά μαζί του.
Ανακαλυπτικές
Ο J. Bruner πρότεινε ως βασική θεωρία για τη μάθηση την ανακαλυπτική μάθηση. Οι μαθητές
ανακαλύπτουν τη γνώση (κανόνες, αρχές, ανάπτυξη δεξιοτήτων) μέσα από ανακαλυπτικές
διαδικασίες – με το πείραμα, τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση. Η σταδιακή ανακάλυψη των
εσωτερικών δομών, αρχών και νόμων που διέπουν ένα φαινόμενο συντελούν στη βαθύτερη
κατανόησή του από το μαθητή. Η ιδέα της σταδιακής ανακάλυψης της γνώσης μπορεί να αποτελέσει
ένα ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για το μαθητή, τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει ή και
να καθοδηγήσει ακόμη (καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Σύμφωνα με τις θεωρίες του Bruner, o
εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του εμψυχωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή στη διαδικασία της
ανακάλυψης: ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα τα οποία καλείται να επιλύσει και ο
εκπαιδευτικός τον υποστηρίζει στην προσπάθειά του αυτή, την οποία ο μαθητής όμως πραγματοποιεί
με το δικό του ρυθμό και με βάση τις δικές του αποφάσεις και επιλογές.
Τα εκπαιδευτικά σενάρια που σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστικές θεωρίες μάθησης
πρέπει να ενθαρρύνουν μια σειρά από διαδικασίες και να υποστηρίζουν τη δημιουργία διδακτικών
καταστάσεων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


πρέπει να υποστηρίζουν την ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, καθώς
αυτός προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα και στην προσπάθεια του αυτή αλληλεπιδρά με το
υλικό περιβάλλον, τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό. Ο μαθητής διερευνά,
ανακαλύπτει σταδιακά, κάνει υποθέσεις τις οποίες επαληθεύει ή διαψεύδει και το
εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να στηρίζει αυτή την πορεία του μαθητή.
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πρέπει να ενθαρρύνουν την προσωπική έκφραση των μαθητών και να υποστηρίζουν την
προσωπική τους εμπλοκή, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο
λαμβάνουν χώρα οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των μαθητών.
πρέπει να παρέχουν, στο μέτρο του δυνατού, πολλαπλές αναπαραστάσεις των εννοιών,
σχέσεων και των οντοτήτων που είναι υπό διαπραγμάτευση σε κάθε μάθημα. Ακόμη, δεν
πρέπει να υποδεικνύουν στο μαθητή τις ορθές διαδικασίες, αλλά αντίθετα να τον αφήνουν να
εκφράζει τις απόψεις του (έστω και λαθεμένες) και να υποστηρίζουν τη διαδικασία την
κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης, κατά την οποία τα ίδια τα γεγονότα ή τα επιχειρήματα
άλλων μαθητών ανατρέπουν τις ενδεχόμενες λανθασμένες αντιλήψεις του μαθητή.

Η οικογένεια των περιβαλλόντων Logo αποτελεί δημιούργημα του S. Papert, ο οποίος υλοποίησε
και επεξέτεινε τις ιδέες του J. Piaget με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Τα περιβάλλοντα αυτής της
κατηγορίας και η ευρύτερη κλάση των ανοιχτών μικρόκοσμων (στην οποία εντάσσονται και τα
περιβάλλοντα Logo) στηρίζονται πάνω ακριβώς στις ιδέες αυτές και αποτελούν τα πλέον τυπικά
παραδείγματα εκπαιδευτικών λογισμικών που είναι κατασκευασμένα με βάση τις γνωστικές θεωρίες.
Η μάθηση, σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά
πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) και ουσιαστικά δημιουργείται από την αλληλεπίδραση
του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης
κοινών δραστηριοτήτων (activities). Οι θεωρίες μάθησης αυτής της κατηγορίας δηλαδή προσδίδουν
ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς, σύμφωνα με τις απόψεις τους, το
μανθάνον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα πολιτισμικό και
επικοινωνιακό «κενό», αλλά πάντοτε μέσα σε ευρύτερα πλαίσια, μέσα στο οποία η γνώση
δημιουργείται και σηματοδοτείται. Κατά κάποιο τρόπο, ο κοινωνικός εποικοδομητισμός δεν είναι
ασύμβατος με τις γνωστικές θεωρίες, όπως είναι ο συμπεριφορισμός, αλλά λειτουργεί, σε ορισμένο
επίπεδο, ακόμη και συμπληρωματικά με τις θεωρίες αυτές.
Οι θεωρίες του L. Vygotsky αποδίδουν πολύ μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη
μάθηση και στηρίζονται στην υπόθεση της ζώνης εγγύτερης (ή επικείμενης) ανάπτυξης: η ζώνη αυτή
αποτελεί ένα σύνολο γνώσεων τις οποίες ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει με τη βοήθεια του
περιβάλλοντος – αλλά όχι ακόμη μόνος. Έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και γενικότερα του σχολείου
και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και μαθαίνει ο μαθητής είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Οι θεωρίες της δραστηριότητας (activity theory) και οι θεωρίες της εγκαθιδρυμένης μάθησης
(situated cognition) και της κατανεμημένης νόησης (distributed cognition) είναι νεότερες θεωρίες, οι
οποίες επίσης εντάσσονται στη γενικότερη ομάδα των κοινωνικοπολιτισμικών και
κοινωνικογνωστικών θεωριών. Είναι σαφές ότι οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν τη
συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές της και επομένως ένα μάθημα οργανωμένο έτσι ώστε να
λαμβάνει υπόψη του τις θεωρίες αυτές πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να
ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση.
Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης είναι συμβατές με όλη την νέα γενιά εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων, τα οποία ενσωματώνουν ένα πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας
των μαθητών. Υπάρχουν σχετικώς λίγα αυτόνομα λογισμικά που σχεδιάστηκαν με βάση τις
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. Ωστόσο, όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα
περιλαμβάνουν υπηρεσίες επικοινωνίας και συνεργασίας.
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Οι δύο παραπάνω θεωρίες, είναι συμβατές μεταξύ τους και μάλιστα, σε κάποιο μέτρο,
λειτουργούν συμπληρωματικά. Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι ο μαθητής μαθαίνει
αναπροσαρμόζοντας τις νοητικές του δομές ανάλογα με την αλληλεπίδραση που έχει με το
περιβάλλον του. Η γνώση δε «μεταβιβάζεται» στο μαθητή, αλλά δημιουργείται από το μαθητή, ο
οποίος δρα και επικοινωνεί μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Το περιβάλλον
του μαθητή περιλαμβάνει τόσο την υλικοτεχνική υποδομή, μέρος της οποίας αποτελεί και το
χρησιμοποιούμενο λογισμικό, όσο και τους υπόλοιπους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος
του εκπαιδευτικού λοιπόν είναι να οργανώσει διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα, στα πλαίσια
των οποίων ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλληλεπιδράσει με το
περιβάλλον του προκειμένου να οικοδομήσει τη γνώση.
Σαν μια περιληπτική απεικόνιση, θα λέγαμε πως οι θεωρίες της Συμπεριφοράς επιτυγχάνουν
καλύτερα αποτελέσματα σε απλές προσεγγίσεις θεμάτων, που αναφέρονται σε μικρές ηλικίες. Οι
Γνωστικές Θεωρίες επιτυγχάνουν σε λογισμικό λύσης προβλημάτων, στα οποία δίνεται μεγαλύτερη
γνωστική έμφαση. Ενώ οι Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης "ταιριάζουν" περισσότερο στις
εφαρμογές λύσης προβλημάτων με τη χρήση διερευνητικών μεθόδων ή στις εφαρμογές που
εμπερικλείουν στοιχεία κοινωνικής διαπραγμάτευσης.

Διδακτικά αντικείμενα – Learning Objects
Η έννοια του διδακτικού αντικειμένου υπήρξε ως οντότητα σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση
των θεωριών μάθησης. Πολλές από τις θεωρίες αυτές αναφέρονται έμμεσα σε διδακτικά αντικείμενα
υποστηρικτικά της διδασκαλίας. Θα αποτελούσε πλατειασμό να αναφερθούμε εδώ στις θεωρίες
μάθησης και την έννοια του διδακτικού αντικειμένου ανά θεωρία, άλλωστε υπάρχει πλουσιότατη
βιβλιογραφία στην οποία μπορεί να ανατρέξει οποιοσδήποτε θα επιθυμούσε εκτενή ανάλυση.
"Ένα διδακτικό αντικείμενο (Learning Object) είναι ένα μεμονωμένο αλλά αυτόνομο υλικό, το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία και να ενσωματωθεί επαναχρησιμοποιούμενο
σε διαφορετικά σενάρια. Κάθε διδακτικό αντικείμενο συνοδεύεται από μεταδεδομένα που το
χαρακτηρίζουν, όχι απαραίτητα μονοσήμαντα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή του,
αποθήκευση, κατηγοριοποίηση, αναζήτηση κ.λ.π. και βέβαια η διδακτική δυναμική του" (Neven &
Duval, 2002).
Ενώ κατά ένα νεώτερο ορισμό "ένα διδακτικό αντικείμενο είναι μια συλλογή αντικειμένων
περιεχομένου, ασκήσεων και αξιολογήσεων τα οποία συνδυάζονται και έχουν ένα κοινό διδακτικό
στόχο " (/en.wikipedia.org / Cisco Systems, Reusable information object strategies).
To IEEE ορίζει το διδακτικό αντικείμενο ως, "κάθε οντότητα, ψηφιακή ή όχι, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μάθηση, εκπαίδευση ή εξάσκηση".
Τελικά μπορούμε να πούμε ότι ένα διδακτικό αντικείμενο ορίζεται ως τέτοιο όταν ικανοποιεί
τουλάχιστον τα παρακάτω γνωρίσματα:




είναι αυτόνομο, δεν έχει εξαρτήσεις για την σωστή λειτουργικότητά του από άλλες οντότητες,
είναι επαναχρησιμοποιήσιμο,
είναι διαλειτουργικά ευέλικτο, μπορεί να συναθροιστεί με άλλα διδακτικά αντικείμενα σε ένα
ενιαίο σύνολο (σενάριο),
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έχει καθορισμένη διάρκεια,
έχει μεταδεδομένα συνδεδεμένα με αυτό έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αναζήτηση αλλά
και κατηγοριοποίησή του σύμφωνα με διάφορα κριτήρια.

Επαναχρησιμοποίηση ‐ Reusability
Μαζί με την έννοια του Διδακτικού Αντικειμένου (ΔΑ) απέκτησε υπόσταση και η έννοια της
επαναχρησιμοποίησης ΔΑ. Για να μπορεί ένα ΔΑ να επαναχρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει οριστεί
και οριοθετηθεί σωστά. Μόνο εφόσον το ΔΑ είναι μεμονωμένο και αυτόνομο, τότε είναι αυτονόητο
ότι είναι και επαναχρησιμοποιήσιμο.
Είναι αρκετές οι περιπτώσεις κατά την διάρκεια της παρούσας εργασίας που βρέθηκαν ΔΑ τα
οποία δεν ήταν αυτόνομα, αλλά απαιτούσαν την προΰπαρξη προηγούμενων ή ύπαρξη επόμενων (π.χ.
ένα ερώτημα πολλαπλής επιλογής προαπαιτούσε την παρακολούθηση ταινίας). Σε μια τέτοια
περίπτωση είναι ευνόητο ότι αυτό το ΔΑ δεν θα πρέπει να απορρίπτεται, αλλά θα πρέπει να γίνει
προσπάθεια να αυτονομηθεί (π.χ. στην συγκεκριμένη περίπτωση με την ενσωμάτωση με κάποιο
τρόπο της προαπαιτούμενης ταινίας). Προς το παρόν η προαναφερθείσα διαδικασία, ο έλεγχος της
αυτονομίας και επαναχρηστικότητας των ΔΑ, εναπόκειται στον δημιουργό του ΔΑ και στους εκάστοτε
χρήστες ή διαχειριστές αποθετηρίων.

Αποθετήρια υλικού ‐ Repositories
Ένα αποθετήριο υλικού αποθηκεύει, τόσο τα διδακτικά αντικείμενα ως περιεχόμενο, όσο και τα
αντίστοιχα μεταδεδομένα τους. Η αποθήκευση μπορεί να γίνεται, είτε σε κοινό χώρο, είτε σε
διαφορετικούς χώρους, πλέον ακόμα και σε "cloud storage", αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι
"διάφανο" για τον τελικό χρήστη, ο οποίος βλέπει ένα ενιαίο σύστημα. Το σχήμα (scheme)
αποθήκευσης βασίζεται σε κάποιο από τα διεθνή πρότυπα. Συνήθως, χωρίς όμως να είναι
απαραίτητο, προσφέρει διαχείριση χρηστών, απλών και σύνθετων ερωτημάτων προς διερεύνηση
καθώς και υλοποίηση ανάλογων πρωτοκόλλων.
Η διερεύνηση στο αποθετήριο γίνεται με βάση κριτήρια που σχετίζονται με τα μεταδεδομένα
αποθήκευσης των ΔΑ. Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο μπορούν να υποβληθούν
σύνθετα ερωτήματα με κριτήρια τις τιμές συγκεκριμένων μεταδεδομένων (π.χ. τιμή "εύκολο" ή
"μέτριο" για το μεταδεδομένο "επίπεδο δυσκολίας"). Επίσης είναι συνήθως δυνατό απλά να
φυλλομετρήσουμε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα με μια δενδρική δομή με χαμηλότερα επίπεδα τα
σετ των μεταδεδομένων και φύλλα τις τιμές των μεταδεδομένων και τέλος τα δεδομένα αυτά
καθαυτά.

Δικτυακές εφαρμογές client – server, http encapsulation
Η ανταλλαγή δεδομένων τόσο
μεταξύ του αποθετηρίου και της
εφαρμογής διερεύνησης, όσο και της
εφαρμογής διεπαφής χρήστη με την
βάση δεδομένων της εφαρμογής
διερεύνησης
βασίζεται
στην

Εικόνα 1 ‐ μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή
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δημοφιλέστατη δικτυακή αρχιτεκτονική πελάτη ‐ εξυπηρετητή (client‐server) όπου ο πελάτης ζητά
κάτι (π.χ. έναν πόρο) και ένα άλλο τμήμα λογισμικού, ο εξυπηρετητής (ή διακομιστής ), του το
επιστρέφει. Ένας από τους βασικούς λόγους που επιλέχτηκε αυτή η αρχιτεκτονική είναι η δυνατότητα
κάθε εξυπηρετητή να εξυπηρετεί πολλαπλούς πελάτες σχεδόν ταυτόχρονα η οποία είναι
προαπαιτούμενο για την ορθή λειτουργικότητα της εφαρμογής.
Η διαχείριση της εφαρμογής γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTP με σύγχρονο και ασύγχρονο
τρόπο. Τα ερωτήματα από την εφαρμογή προς τα αποθετήρια υποβάλλονται ως ορίσματα (GET ή
POST) σε ένα σύνηθες HTTP request προς τον εξυπηρετητή του αποθετηρίου. Παρακάτω θα
αναφέρουμε αναλυτικά την δομή λειτουργίας του πρωτοκόλλου.
Το πρωτόκολλο HTTP είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως φορέας για άλλα πρωτόκολλα. Ο
εξυπηρετητής του πρωτοκόλλου HTTP αναγνωρίζει το περιεχόμενο πρωτόκολλο, αποκόπτει τα
σχετικά με το HTTP ορίσματα, και προωθεί τα υπόλοιπα ορίσματα στον αντίστοιχο εξυπηρετητή του
συμπεριλαμβανόμενου πρωτοκόλλου ακολουθώντας την λογική της στοίβας πρωτοκόλλων ISO‐OSI.
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Η παρούσα κατάσταση

Τεχνολογία συλλογής δεδομένων – data harvesting
Με την φράση τεχνολογία συλλογής δεδομένων αναφερόμαστε σε μια διαδικασία, στην οποία,
χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον εντοπισμό και συλλογή συγκεκριμένων
αντικειμένων μέσα σε ένα σύνολο μορφοποιημένο βάσει προσδιορισμένων σχημάτων,
δημιουργούνται συσχετίσεις μεταξύ των πραγματικών πηγαίων δεδομένων και συγκεκριμένων
μεταδεδομένων και κατόπιν τα αποτελέσματα καταχωρούνται ως εγγραφές σε αποθετήρια.

data harvesting vs data‐mining
Η διαδικασία συλλογής δεδομένων (data harvesting) εστιάζει στη διερεύνηση, συλλογή και
ταξινόμηση δεδομένων από διάσπαρτα σύνολα δεδομένων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και
συγκέντρωσή τους σε ένα ενιαίο σύνολο.
Η διαδικασία εξερεύνησης δεδομένων (data mining) εστιάζει στην ανάλυση δεδομένων σε
συγκεκριμένο σύνολο και εντοπισμό συγκεκριμένων βάσει κριτηρίων ώστε να ανακτηθούν
συγκεκριμένες πληροφορίες από αυτά.
Και στις δύο περιπτώσει η διαδικασία είναι αυτόματη ή ημιαυτόματη αλλά διαφέρει ως προς το
σκοπό. Στην πρώτη περίπτωση ο σκοπός είναι η συγκέντρωση των δεδομένων και ταξινόμησή τους με
κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Στην δεύτερη περίπτωση ο σκοπός είναι η αναγνώριση
συγκεκριμένων δεδομένων για την εξαγωγή συγκεκριμένης πληροφορίας.

Εφαρμογές Repositories
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές εφαρμογές/υλοποιήσεις αποθετηρίων. Αρκετές από
αυτές είναι βασισμένες σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις
δημοφιλέστερες.
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Ανοικτού κώδικα (οpen‐source)
Αρκετές από τις δημοφιλείς εφαρμογές αποθετηρίων είναι υλοποιημένες σε λογισμικό ανοικτού
κώδικα (open‐source) ή κάτω από τις άδειες Creative Commons1 ή GNU‐GPL2.
Door
To Digital Open Object Repository είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα για την δημιουργία
αποθετηρίων διδακτικών αντικειμένων. Στο DOOR είναι δυνατή η αποθήκευση ψηφιακού υλικού με
τη μορφή Διδακτικών Αντικειμένων σε μορφή δενδρικού καταλόγου. Είναι συμβατό με τα διεθνή
πρότυπα μεταδεδομένων. Είναι πλήρως ενσωματωμένο στην πλατφόρμα Moodle μέσω αρθρώματος
(module). Διατίθεται με άδεια χρήσης GNU‐GPL3.
Ξεκίνησε σαν μια πρωτοβουλία του εργαστηρίου eLab στο Lugano της Ελβετίας υποστηριζόμενο
από το πρόγραμμα SWITCH για ανάπτυξη λογισμικού ενώ πλέον υποστηρίζεται από την κοινότητα των
χρηστών του.
Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε μπορεί να καταφύγει στον επίσημο ιστότοπο της
εφαρμογής http://door.sourceforge.net/
Η εφαρμογή της παρούσας πτυχιακής αρχικά ξεκίνησε να υλοποιείται για επικοινωνία με
αποθετήρια υλοποιημένα με το Door, αλλά στην πορεία της δημιουργίας προέκυψε ένα σοβαρό
πρόβλημα συμβατότητας με την ελληνική γλώσσα, η οποία δεν υποστηρίζεται επαρκώς από την
εφαρμογή.
DSpace
Το DSpace είναι μια εφαρμογή ανοικτού λογισμικού που έχει επιλεγεί για ακαδημαϊκή, μη
κερδοσκοπική αλλά και εμπορική χρήση από οργανισμούς που επιθυμούσαν να δημιουργήσουν
ανοικτά αποθετήρια ψηφιακού υλικού. Προσφέρεται δωρεάν, με εύκολη διαδικασία εγκατάστασης
και εντελώς παραμετροποιήσιμο ώστε είναι δυνατό να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες κάθε
οργανισμού.
Η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει αλλά και να προσφέρει εύχρηστη και ανοικτή πρόσβαση σε
όλα τα γνωστά είδη ψηφιακών δεδομένων (κείμενο, εικόνες, κινούμενες εικόνες, ταινίες και σύνολα
δεδομένων). Το γεγονός ότι είναι ανοικτού κώδικα εξασφαλίζει την επέκταση και βελτίωσή του από
την κοινότητα χρηστών, η οποία συνεχώς μεγαλώνει, κάθε νέα εγκατάσταση επωφελείται από την
εμπειρία κάθε προηγούμενης.
Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε μπορεί να καταφύγει στον επίσημο ιστότοπο της
εφαρμογής http://www.dspace.org/
Η εφαρμογή της παρούσας πτυχιακής έχει δοκιμαστεί για επικοινωνία κυρίως με αποθετήρια
υλοποιημένα με το DSpace.

1

Διεθνής ιστοσελίδα: http://creativecommons.org/, ελληνική ιστοσελίδα:
http://www.creativecommons.gr/
2
http://www.gnu.org
3
http://www.gnu.org
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Άλλες υλοποιήσεις
MERLOT
Τα αρχικά προέρχονται από την πλήρη ονομασία Multimedia Educational Resource for Learning
and Online Teaching. Το MERLOT είναι μια ανοικτή και ελεύθερη κοινότητα υλικού που έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την κοινή χρήση διδακτικού και παιδαγωγικού υλικού μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών.
Ο κυριότερος στόχος του MERLOT είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας
της διδασκαλίας και της μάθησης αυξάνοντας την ποσότητα και την ποιότητα του διαδικτυακού
υλικού που μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα σε εκπαιδευτικά σενάρια.
Βασίζεται στην συνεργασία και την υποστήριξη των ανεξάρτητων μελών του, τα συνεργαζόμενα
ιδρύματα, τους επαγγελματικούς οργανισμούς και τις κριτικές επιτροπές που συμμετέχουν.
Οικονομικά υποστηρίζεται από διεθνείς υποστηρικτές με ποικίλους τρόπους όπως διεθνή συνέδρια,
το περιοδικό Journal of Online Learning and Teaching (JOLT), εκδόσεις μελών και τις διαδικτυακές
συνδρομές.
ARIADNE
To ARIADNE είναι το αποθετήριο που δημιούργησε και συντηρεί ο ομώνυμος οργανισμός και έχει
σαν στόχο να ενισχύει την κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση διδακτικών αντικειμένων.
Υποστηρίζει την δημοσίευση και διαχείριση ψηφιακών διδακτικών αντικειμένων βάσει προτύπων.
Αρχικά δημιουργήθηκε από ένα δίκτυο ευρωπαϊκών συμμετοχών αλλά πλέον επεκτείνεται με τη
συμμετοχή ιδρυμάτων που ενστερνίζονται τον ίδιο με αυτό σκοπό.
Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε μπορεί να ανατρέξει στον επίσημο ιστότοπο του
οργανισμού http://www.ariadne‐eu.org.
GLOBE
Το GLOBE (Global Learning Objects Brokering Exchange) αποτελεί μια υπηρεσία μια στάσης για
οργανισμούς διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού οι οποίοι επιθυμούν να διαχειριστούν ή/και να
διαφημίσουν τα αποθετήρια υλικού που συντηρούν. Παρέχει ένα σετ εργαλείων και διαδικτυακών
υπηρεσιών στα μέλη του προκειμένου νε είναι δυνατό να ανταλλάσουν εκπαιδευτικό υλικό. Διέπεται
από τους εξής στόχους:




λειτουργία σαν κοινότητα ομότιμων χρηστών
σεβασμό στη διαφορετικότητα
χρήση ανοικτών προτύπων και όπου είναι απαραίτητο συμμετοχή στην ανάπτυξη τέτοιων
προτύπων και καλών πρακτικών.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί μέχρι σήμερα είναι:
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ISKME (the Institute for the Study of Knowledge Management in Education)
KERIS (Korea Education & Research Information Service)
LACLO (The Latin American Community of Learning Objects)
LORNET
METAL‐ Inter‐University Center for e‐Learning (IUCEL)
MERLOT (Multimedia Educational Resources for Learning and Online teaching, USA)
OER Africa
The Open University of Japan, Center of ICT and Distance Education (OUJ‐CODE)

Η συμμετοχή ως μέλος στον οργανισμό προϋποθέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και
επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας (έξι ξεκάθαρων βημάτων), η οποία υπάρχει στην
ιστοσελίδα του οργανισμού. Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από τις υποχρεώσεις των
μελών:







Διατήρηση ενός ή περισσότερων αποθετηρίων ΔΑ, τα οποία θα εξυπηρετούν πάνω από ένα
δημιουργό ή χρήστη οργανισμό,
υποστήριξη λειτουργιών διερεύνησης και συλλογής από πολλά αποθετήρια μέσω κοινής
εφαρμογής,
υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας και αξιοπιστίας,
παροχή υποστήριξης,
σύνταξη ετήσιου απολογισμού,
εξόφληση ετήσιας συνδρομής.

Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε μπορεί να ανατρέξει στον επίσημο ιστότοπο του
οργανισμού http://globe‐info.org/.

Πρωτόκολλα αποθήκευσης Διδακτικών Αντικειμένων
Θα παρουσιάσουμε σύντομα παρακάτω τα τρία δημοφιλέστερα πρωτόκολλα αποθήκευσης
Διδακτικών Αντικειμένων. Ουσιαστικά και τα τρία προτείνουν ένα τρόπο αποθήκευσης διδακτικών
αντικειμένων μέσα σε αποθετήρια υλικού. Προτείνουν ένα σετ από μεταδεδομένα, κάποια
υποχρεωτικά, άλλα προαιρετικά, τα οποία πρέπει να συνδεθούν με τα ΔΑ. Είναι σύνηθες, λόγω
κυρίως της δημοφιλίας τους αλλά και του γεγονότος πως ουσιαστικά αντιμετωπίζουν λίγο‐πολύ το
ίδιο πρόβλημα, τον τυποποιημένο τρόπο αποθήκευσης δεδομένων σε αποθετήρια, στις περισσότερες
εφαρμογές αποθετηρίων να έχουν υλοποιηθεί και τα τρία πρωτόκολλα. Λέγοντας υλοποιηθεί
εννοούμε να υπάρχει μια εφαρμογή εξυπηρετητή (server) για το πρωτόκολλο.

ΙΕΕΕ LOM (Learning Object Metadata) ‐ 1484.12.1
Το πρότυπο αποτελείται από πολλά μέρη και ορίζει μεταδεδομένα διδακτικών αντικειμένων
(Learning Objects Metadata). Το συγκεκριμένο μέρος ορίζει το σχήμα των δεδομένων που πρέπει να
έχει μια δομή μεταδεδομένων που είναι συνδεδεμένη με κάποιο διδακτικό αντικείμενο. To IEEE
ορίζει το διδακτικό αντικείμενο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ως, "κάθε οντότητα, ψηφιακή ή όχι, η
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μάθηση, εκπαίδευση ή εξάσκηση". Σε συνέχεια του παραπάνω
ορισμού, το πρότυπο ορίζει ένα σύνολο μεταδεδομένων για ένα διδακτικό αντικείμενο ως "μια
εκδοχή δεδομένων που περιγράφουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του διδακτικού αντικειμένου στο
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οποίο αναφέρονται". Τέτοια χαρακτηριστικά μπορούν να είναι σχετικά με τον κύκλο ζωής,
εκπαιδευτικά, τεχνικά, δικαιώματα, συσχετίσεις, προέλευση κ.α. Το σχήμα που περιγράφεται στο
πρότυπο ορίζει τα δεδομένα που αποτελούν ένα σύνολο μεταδεδομένων ενός διδακτικού
αντικειμένου. Το πρότυπο πρέπει να αποτελεί αναφορά για άλλα πρότυπα ή περιγραφές
χαρακτηριστικών για υλοποιήσεις στις οποίες ορίζεται η ανταλλαγή μεταδεδομένων με σκοπό τη
διαχείριση, διερεύνηση, εντοπισμό ή ανταλλαγή διδακτικών αντικειμένων.
Σκοπός του προτύπου είναι τυποποίηση των διαδικασιών διερεύνησης, αξιολόγησης, συλλογής
και χρήσης αποθηκευμένων διδακτικών αντικειμένων από δημιουργούς σεναρίων μέσω
αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Επίσης, σκοπός του προτύπου είναι να ενισχύσει την ανταλλαγή και
κοινή χρήση ΔΑ λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής τους. Τέλος, εφόσον με το
πρότυπο ορίζεται η δομή των μεταδεδομένων κάθε ΔΑ, διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα
(interoperability) των ΔΑ με άλλα ΔΑ τα οποία έχουν αποθηκευθεί συσχετισμένα με μεταδεδομένα
βάσει οποιουδήποτε άλλου προτύπου.
Η βασική δομή μεταδεδομένων
Όλα τα δεδομένα που περιγράφουν ένα διδακτικό αντικείμενο και περιγράφονται από το
πρότυπο, κατηγοριοποιούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι:










Γενικά, στην οποία περιλαμβάνονται γενικά πληροφοριακά στοιχεία που περιγράφουν το ΔΑ,
Κύκλος ζωής, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παρελθόν και την
τρέχουσα κατάσταση του ΔΑ αλλά και στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του,
Μέτα‐μεταδεδομένα, που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τα μεταδεδομένα αυτά καθαυτά
και όχι με το ΔΑ,
Τεχνικά, που περιλαμβάνει στοιχεία τεχνολογικών απαιτήσεων αλλά και τεχνολογικών
χαρακτηριστικών του ΔΑ
Εκπαιδευτικά, όπου περιλαμβάνονται διδακτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του ΔΑ,
Δικαιώματα, όπου περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν πνευματικά δικαιώματα ή όρους
χρήσης του ΔΑ,
Συσχετίσεις, όπου ορίζονται οι συσχετίσεις του ΔΑ με άλλα ΔΑ ή η προέλευση του,
Επισημάνσεις, όπου περιλαμβάνονται σχόλια από την εκπαιδευτική χρήση του ΔΑ καθώς και
στοιχεία του χρήστη που εισήγαγε τα σχόλια,
Κατάταξη, όπου περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με την κατάταξη του ΔΑ σύμφωνα με
κάποιο σύστημα

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά μεταδεδομένα ανάλογα με την κατηγορία:
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Γενικά, μοναδικό αναγνωριστικό (identifier), τίτλος (title), γλώσσα (language), περιγραφή
(description), λέξεις κλειδιά (keywords), κ.α.
Κύκλος ζωής, έκδοση (version), κατάσταση (status), ημερομηνία (date), κ.α.
Μέτα‐μεταδεδομένα, σχήμα μεταδεδομένων (metadata schema), μοναδικό αναγνωριστικό
(identifier), κ.α.
Τεχνικά, μορφή (format), μέγεθος (size), τοποθεσία (location) ‐ URL‐, προ‐αιπαιτούμενα
(requirements) ‐ είδος (type), μικρότερη έκδοση (minimum version), μεγαλύτερη έκδοση
(maximum version) κ.α. ‐, διάρκεια (duration), κ.α.
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Εκπαιδευτικά, είδος αλληλεπίδρασης (interactivity type), βαθμός αλληλεπίδρασης
(interactivity level), δυσκολία (difficulty), ηλικία χρηστών (typical age range), βαθμίδα/πλαίσιο
χρήσης (context), διάρκεια εκπαιδευτικής διαδικασίας (typical learning time),
Δικαιώματα, κόστος (cost), διακαίωμα χρήσης (copyright), περιγραφή (description),
Συσχετίσεις, είδος (kind), προέλευση (resource) ‐ αναγνωριστικό (identifier), αποθετήριο
(catalog), εγγραφή (entry), κ.α. ‐
Επισημάνσεις, οντότητα (entity), ημερομηνία (date), περιγραφή (description), κ.α.
Κατάταξη, σημασιολογική ταξινομία (taxon, taxon path), σκοπός (purpose), λέξεις κλειδιά
(keywords), κ.α.

Επίσης ενδεικτικά παραθέτουμε ένα απόσπασμα, το πιο χαρακτηριστικό για την παρούσα
εργασία, μιας παλαιότερης έκδοσης του προτύπου στην αγγλική γλώσσα.
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Στόχος της εφαρμογής που παρουσιάζουμε στην παρούσα εργασία, είναι να διακρίνουμε με
αυτόματο τρόπο και να εντοπίσουμε μέσα στα μεταδεδομένα, κυρίως της εκπαιδευτικής κατηγορίας,
συγκεκριμένες τιμές οι οποίες δίνονται ως κριτήρια αναζήτησης και να επιλέξουμε κατόπιν τα
συγκεκριμένα Διδακτικά Αντικείμενα που τα πληρούν.

Dublin core
Το σύνολο των στοιχείων μεταδεδομένων του προτύπου Dublin Core αποτελεί ένα πρότυπο για
την περιγραφή διαθεματικών πληροφοριακών πόρων. Στο πρότυπο αυτό, ένας πληροφοριακός πόρος
ορίζεται ως "οτιδήποτε έχει ταυτότητα". Ο ορισμός αυτός είναι συναφής με τον ορισμό που
χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο (IETF‐RFC 2396), "Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax",
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δηλαδή "Ομοιόμορφοι προσδιοριστές πηγών: Γενική Σύνταξη", από τον Tim Berners‐Lee. Δεν
υπάρχουν θεμελιώδεις περιορισμοί στους τύπους των πόρων που μπορούν να ανατεθούν τα
μεταδεδομένα του Dublin Core.
Υπάρχουν τρεις επίσημα αναγνωρισμένες εκδόσεις για το σύνολο των στοιχείων μεταδεδομένων
του Dublin Core, έκδοση 1.1:




Πρότυπο ISO Standard 15836‐2009 (Φεβρουάριος 2009)
ANSI/NISO Standard Z39.85‐2007 (Mάιος 2007)
IETF RFC 5013 (Αύγουστος 2007)

Για πιο αναλυτική επισκόπηση και συνδέσεις στις πλήρεις προδιαγραφές όλων των όρων
μεταδεδομένων που διατηρούνται για τα μεταδεδομένα του προτύπου, ο οποιοσδήποτε μπορεί να
επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα του project στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://dublincore.org/usage/documents/overview/
Τα στοιχεία
Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω τα βασικά στοιχεία του προτύπου μαζί με τον ορισμό και τα
αντίστοιχα πρότυπα ορισμού του περιεχομένου τους.















Όνομα στοιχείου: "Contributor", Ετικέτα: Συντελεστής, Ορισμός: Μία οντότητα υπεύθυνη για
την παραγωγή συνεισφορών / συμβολών στο περιεχόμενο του πόρου, URI:
http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Όνομα στοιχείου: "Coverage", Ετικέτα: Κάλυψη, Ορισμός: Η χωρική εμβέλεια ή η εμβέλεια
του περιεχομένου του πόρου, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Όνομα στοιχείου: "Creator", Ετικέτα: Δημιουργός, Ορισμός: Μία οντότητα πρωτίστως
υπεύθυνη για την παραγωγή / δημιουργία του περιεχομένου του πόρου, URI:
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Όνομα στοιχείου: "Date", Ετικέτα: Ημερομηνία, Ορισμός: Η ημερομηνία ενός γεγονότος στον
"κύκλο ζωής" του πόρου, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Όνομα στοιχείου: "Description", Ετικέτα: Περιγραφή, Ορισμός: Μια περιγραφή / απολογισμός
του περιεχομένου του πόρου, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Όνομα στοιχείου: "Format", Ετικέτα: Μορφότυπο, Ορισμός: Η φυσική ή ψηφιακή μορφή ή
διαστάσεις του πόρου, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Όνομα στοιχείου: "Identifier", Ετικέτα: Αναγνωριστικό, Ορισμός: Μια σαφής αναφορά στον
πόρο μέσα από ένα δεδομένο πλαίσιο, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Όνομα στοιχείου: "Language", Ετικέτα: Γλώσσα, Ορισμός: Μια γλώσσα του νοηματικού
περιεχομένου του πόρου, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Όνομα στοιχείου: "Publisher", Ετικέτα: Εκδότης, Ορισμός: Μία οντότητα αρμόδια να
καταστήσει τον πόρο διαθέσιμο, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Όνομα στοιχείου: "Relation", Ετικέτα: Σχέση, Ορισμός: Αναφορά σε σχετικό πόρο, URI:
http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Όνομα στοιχείου: "Rights", Ετικέτα: Δικαιώματα Χρήσης, Ορισμός: Πληροφορίες για
δικαιώματα που αφορούν τον πόρο, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Όνομα στοιχείου: "Source", Ετικέτα: Πηγή, Ορισμός: Αναφορά σε πόρο, από τον οποίο
προέρχεται ο παρών πόρος, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/source
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Όνομα στοιχείου: "Subject", Ετικέτα: Θέμα, Ορισμός: Το θέμα του περιεχομένου του πόρου,
URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Όνομα στοιχείου: "Title", Ετικέτα: Τίτλος, Ορισμός: Το όνομα που δίνεται στον πόρο, URI:
Όνομα στοιχείου: "Type", Ετικέτα: Τύπος πόρου, Ορισμός: Η φύση ή το ύφος του
περιεχομένου του πόρου, URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/type

Παρακάτω παραθέτουμε σχεδιαστικές αναπαραστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο:




του μοντέλου συσχέτισης μεταδεδομένων με διδακτικά αντικείμενα
του μοντέλου δημιουργίας / ανάθεσης μεταδεδομένων
του μοντέλου ανάθεσης τιμών στα μεταδεδομένα

Εικόνα 2 ‐ το μοντέλο διασύνδεσης ΔΑ και μεταδεδομένων στο πρότυπο DC
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Εικόνα 3 ‐ το μοντέλο δημιουργία μεταδεδομένων του προτύπου DCMI
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Εικόνα 4 ‐ Μοντέλο του λεξικού του προτύπου DCMI

Στόχος της εφαρμογής που παρουσιάζουμε στην παρούσα εργασία, είναι να διακρίνουμε με
αυτόματο τρόπο και να εντοπίσουμε μέσα στα μεταδεδομένα συγκεκριμένες τιμές οι οποίες δίνονται
ως κριτήρια αναζήτησης και να επιλέξουμε κατόπιν τα συγκεκριμένα Διδακτικά Αντικείμενα που τα
πληρούν.
Μια σημαντική παρατήρηση που προέκυψε και αναφέρουμε εδώ είναι το γεγονός ότι τα
αποθετήρια που βασίζονται σε ανοικτό λογισμικό έχουν υλοποιήσει το πρότυπο DC, το οποίο
διατίθεται δωρεάν, ενώ το IEEE‐LOM δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως από τα αποθετήρια ανοικτού
λογισμικού.

SCORM
Το Sharable Content Object Reference Model (SCORM) είναι ένα σύνολο προτύπων και ορισμών
που αφορούν στην ηλεκτρονική μάθηση μέσω διαδικτύου (web‐based e‐learning) το οποίο
δημιουργήθηκε και προτάθηκε από το υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. και αυτή τη στιγμή βρίσκεται
στην 4η έκδοσή του και συντηρείται από τον οργανισμό ADL (Advanced Distributed Learning).
Το πρότυπο ορίζει την επικοινωνία μεταξύ πελατών και εξυπηρετητών καθώς και τον τρόπο με
τον οποίο μπορεί να γίνει η συμπίεση και η μεταφορά όλου του περιεχομένου σε ένα αρχείο (μορφής
zip) που ονομάζεται Package Interchange Format. To πρότυπο SCORM επίσης εισήγαγε την ιδέα της
ακολουθίας εκτέλεσης, η οποία είναι ένα σύνολο κανόνων, που ορίζει την σειρά με την οποία ο
εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αντιμετωπίσει το υλικό. Με απλά λόγια περιορίζει τον εκπαιδευόμενο
σε ένα συγκεκριμένο σύνολο διαδρομών μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό, προβλέπει την
παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και εξασφαλίζει την αξιολόγηση του.
Χρησιμοποιεί πρότυπα XML και βασίζεται στην εργασία που έχει γίνει από τους οργανισμούς Ariadne,
AICC, IMS και IEEE.
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Το πρότυπο πλέον έχει ενσωματωθεί στο γενικευμένο πρότυπο της ομάδας ISO/IEC JTC1/SC36
από τον οργανισμό ISO (ομάδα εργασίας WG 4) με κωδικό ISO/IEC TR 29163:2009.
Το πρότυπο αποτελείται από τρία τμήματα ανάλογα με την πρότυπη λειτουργία στην οποία
αναφέρονται.
Περιεχόμενο (Content Aggregation Model ‐ CAM)
Το πρότυπο ορίζει ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ένα αυτόνομο
κατάλογο ή ένα αρχείο ZIP σε ένα αρχείο που ονομάζεται Package Interchange Format. Μέσα στο PIF
πρέπει να εμπεριέχεται πάντα ένα αρχείο XML που ονομάζεται imsmanifest.xml και ορίζει το σχήμα
των μεταδεδομένων του περιεχομένου υλικού. Το περιεχόμενο διαιρείται σε ένα ή περισσότερα μέρη
τα οποία ονομάζονται αντικείμενα (Shared Content Object ‐ SCO), τα οποία συνδυάζονται και
δημιουργούν μια δραστηριότητα. Μέσα στο αρχείο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο
συνδυάζονται τα SCO καθώς και πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και λήξη τους.
Περιβάλλον εκτέλεσης (Run‐time Environment ‐ RTE)
Σύμφωνα με το πρότυπο όλο το πακέτο πρέπει να παραδοτέο και εκτελεστέο μέσω διαδικτύου
από ένα φυλλομετρητή διαδικτύου. Σε αυτό το τμήμα ορίζεται το περιβάλλον εκτέλεσης και
συγκεκριμένα ένα ECMAScript (javascript) που χρησιμοποιείται σαν διεπαφή του αντικειμένου με το
περιβάλλον εκτέλεσης (Application Programming Interface ‐ API). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να
ορίζονται σχετικά με την αξιολόγηση των διδασκομένων, την διάρκεια του σεναρίου κ.λ.π.
Ακολουθιακή εκτέλεση και πλοήγηση (Sequencing and Navigation ‐ SN)
Σύμφωνα με το τμήμα αυτό του προτύπου ο συγγραφέας κάθε αντικειμένου θα πρέπει να ορίζει
την σειρά της εκτέλεσης των επιμέρους αντικειμένων καθώς επίσης και ποιοί είναι οι διδακτικοί
στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να συνεχιστεί η πορεία εκτέλεσης. Επίσης μπορεί να
καθορίζει εναλλακτικές πορείες εκτέλεσης και τις προϋποθέσεις για αυτές, ενώ μπορεί να ορίζει ποιά
από τα τμήματα θεωρούνται υποχρεωτικά ενώ ποιά είναι δυνατό και να παραληφθούν χωρίς να
θίγεται το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα του αντικειμένου.

Πλατφόρμες διαχείρισης διδασκαλίας και διδακτικού
υλικού
Οι πλατφόρμες διαχείρισης διδασκαλίας και διδακτικού υλικού διαχωρίζονται ανάλογα με τον
τομέα διαχείρισης στον οποίο δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε μεγάλες κατηγορίες, διαχείρισης
μαθημάτων, διαχείρισης τάξης, διαχείρισης περιεχομένου και διαχείρισης σεναρίων. Πρέπει να
τονίσουμε ότι κάθε είδος υλοποιεί στοιχειωδώς και τις υπόλοιπες λειτουργίες με μικρότερη ή
μεγαλύτερη ευχρηστία για το λόγο αυτό και ο απόλυτος διαχωρισμός δεν είναι εφικτός.

Πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου
joomla
"Το joomla είναι μια από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου. Με
εκατομμύρια ιστοχώρους να βασίζονται στο joomla, το λογισμικό χρησιμοποιείται από αυτόνομους
χρήστες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς για να δημιουργούν και
να διαχειρίζονται διαφορετικούς ιστοχώρους και διαδικτυακές εφαρμογές."
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Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε μπορεί να καταφύγει στον επίσημο ιστότοπο της
εφαρμογής http://www.joomla.org
Η εφαρμογή της παρούσας πτυχιακής είναι δυνατό να ενσωματωθεί ως module στην
πλατφόρμα, εφόσον υλοποιηθεί το απαραίτητο "σχήμα" της βάσης δεδομένων.

Πλατφόρμες διαχείρισης μαθημάτων
Οι πλατφόρμες διαχείρισης μαθημάτων είναι εφαρμογές λογισμικού οι οποίες χρησιμοποιούνται
κυρίως στην ασύγχρονη ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν όμως και να χρησιμοποιηθούν
υποστηρικτικά σε σύγχρονη διδασκαλία. Μέσω των εφαρμογών είναι συνήθως δυνατή η διαχείριση
μαθημάτων, δραστηριοτήτων, ανακοινώσεων, υλικού, ανάθεσης και συλλογής εργασιών μαθητών και
βαθμολόγηση/αξιολόγηση. Η πιο συνήθης υλοποίηση είναι ως ιστότοπος με χρήση του διαδικτύου.
Υπάρχουν τόσο εμπορικές όσο και υλοποιήσεις ανοικτού λογισμικού.
GUnet open eClass
"Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
Μαθημάτων για την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
Αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη των Υπηρεσιών
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασίζεται
στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται
ελεύθερα."
Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε μπορεί να καταφύγει στον επίσημο ιστότοπο της
εφαρμογής http://www.openeclass.org/

Πλατφόρμες διαχείρισης τάξης
Οι πλατφόρμες διαχείρισης τάξης είναι εφαρμογές λογισμικού οι οποίες χρησιμοποιούνται
κυρίως στην ασύγχρονη ή εξ αποστάσεως διαχείριση τμημάτων διδασκαλίας και συνήθως
χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά στην διαδικασία της διδασκαλίας. Είναι συναφείς με τις
προηγούμενες εφαρμογές διαχείρισης μαθημάτων με λίγο διαφορετικά εστιασμένο εύρος
εφαρμογής. Μέσω των εφαρμογών είναι συνήθως δυνατή η διαχείριση μαθημάτων, δραστηριοτήτων,
ανακοινώσεων, υλικού, ανάθεσης και συλλογής εργασιών μαθητών και βαθμολόγηση/αξιολόγηση
αλλά και η υλοποίηση ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων μέσω της πλατφόρμας Η πιο συνήθης
υλοποίηση είναι ως ιστότοπος με χρήση του διαδικτύου. Υπάρχουν τόσο εμπορικές όσο και
υλοποιήσεις ανοικτού λογισμικού.
moodle
Το moodle είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων στην εκπαιδευτική
κοινότητα. Είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα και υιοθετεί την
σχεδιαστική φιλοσοφία των modules. Μέσω modules, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν μέσα
από διαδικασίες της βασικής εφαρμογής, καθίστανται δυνατές ποικίλες υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε μπορεί να καταφύγει στον επίσημο ιστότοπο της
εφαρμογής http://www.moodle.org
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Η εφαρμογή της παρούσας πτυχιακής είναι δυνατό να ενσωματωθεί ως module στην
πλατφόρμα, εφόσον υλοποιηθεί το απαραίτητο "σχήμα" της βάσης δεδομένων.

Πλατφόρμες διαχείρισης διδακτικών σεναρίων
Οι πλατφόρμες διαχείρισης διδακτικών σεναρίων είναι εφαρμογές λογισμικού οι οποίες
χρησιμοποιούνται κυρίως στην σύγχρονη ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποστηρικτικά στην
διαδικασία της διδασκαλίας καθορίζοντας το εκπαιδευτικό σενάριο.
LAMS ‐ Learning Activity Management System
"Το LAMS είναι ένα επαναστατικό νέο εργαλείο για σε απευθείας σύνδεση διαχείριση και
εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές
ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας για τη δημιουργία ακολουθιών
μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν ένα σύνολο
ατομικών εργασιών, εργασιών για μικρές ομάδες και εργασιών για την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής
ομάδας βασισμένων σε περιεχόμενο και συνεργασία. Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) όπως Moodle,
Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard.
Το LAMS παρέχει στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ένα οπτικό περιβάλλον δημιουργίας για τη
δημιουργία, την αποθήκευση και την επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών
δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί σύρουν και αφήνουν (drag & drop) τις δραστηριότητες στην
επιφάνεια δημιουργίας και έπειτα ενώνουν τις δραστηριότητες για να παραγάγουν μια μαθησιακή
ακολουθία. Αυτό το πρότυπο ροής της δουλειάς είναι που διακρίνει κυρίως το LAMS από άλλα
περισσότερο βασισμένα στο περιεχόμενο LMS με την παροχή σε εκπαιδευτικούς και των
εκπαιδευόμενους ακολουθιών δραστηριοτήτων με ένα υψηλό επίπεδο της αλληλεπίδρασης και της
συνεργασίας. Το LAMS έχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια
σειρά παιδαγωγικών προσεγγίσεων, από τους καθηγητές και τους σπουδαστές με διαφορετικά
επίπεδα γνώσεων και εξειδίκευσης."
Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε μπορεί να καταφύγει στον επίσημο διεθνή
ιστότοπο της εφαρμογής http://www.lamsfoundation.org, αλλά και στον ιστότοπο της ελληνικής
κοινότητας χρηστών μέσω της κύριας ιστοσελίδας.
Η εφαρμογή της παρούσας πτυχιακής είναι δυνατό να ενσωματωθεί ως module στην
πλατφόρμα, εφόσον υλοποιηθεί το απαραίτητο "σχήμα" της βάσης δεδομένων στην κεντρική βάση
του LAMS.
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Η πρόταση – Θεωρητική βάση

Η γλώσσα περιγραφής XML
Είναι μια δομημένη πρότυπη γλώσσα σήμανσης (tag), η οποία δημιουργήθηκε από
W3Consortium, για να χρησιμοποιείται σε έγγραφα που περιέχουν δομημένο περιεχόμενο
οποιουδήποτε είδους. Σε αντιδιαστολή με την HTML, που σχεδιάστηκε με συγκεκριμένη εφαρμογή
στους φυλλομετρητές διαδικτύου (web‐browsers), η XML σχεδιάζεται για πολύ ευρύτερη χρήση και
εμπεριέχει, από τον ορισμό της, επεκτασιμότητα για να ταιριάζει σε κάθε εφαρμογή. Η XML είναι η
βάση για μια μεγάλη σειρά προτύπων τα οποία μπορούν να περιγράψουν οτιδήποτε δομημένο, από
μηνύματα συστημάτων μέχρι προδιαγραφές ασφάλειας και δομές εγγράφων. Ένα βασικό
πλεονέκτημα της γλώσσας είναι το γεγονός ότι είναι κατανοητή, είτε από ανθρώπους, είτε από
υπολογιστές, και ανεξάρτητη πλατφόρμας λειτουργίας. Ήδη από το 2009 υπάρχουν πάμπολλες
εφαρμογές της XML ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής της, π.χ. XHTML, RSS, SOAP.

Η γλώσσα ερωτημάτων (Structured Query Language)
H SQL είναι μία γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών με εφαρμογή στη διαχείριση βάσεων,
σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Relational Database Management
System, RDBMS) και η οποία, αρχικά, βασίστηκε στη σχεσιακή άλγεβρα. Η γλώσσα περιλαμβάνει
δυνατότητες ανάκτησης και ενημέρωσης δεδομένων, δημιουργίας και τροποποίησης σχημάτων και
σχεσιακών πινάκων, αλλά και ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα. Η SQL ήταν μία από τις πρώτες
εμπορικές γλώσσες προγραμματισμού για το σχεσιακό μοντέλο του Edgar F. Codd, στο σημαντικό
άρθρο του το 1970 "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", και σήμερα είναι η πιο
ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα για τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
Η γενική μορφή ερωτημάτων της γλώσσας είναι:

Εικόνα 5 ‐ γενική μορφή ερωτημάτων SQL
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Η γλώσσα έχει προτυποποιηθεί από τους οργανισμούς ISO και ANSI και πλέον βρίσκεται στην
έκδοση 2008.

Το OAI πρωτόκολλο
"Το Open Archives Initiative protocol for Metadata Harvesting (OAI‐PMH) είναι ένας μηχανισμός
λειτουργικής επικοινωνίας αποθετηρίων. Οι πάροχοι δεδομένων είναι αποθετήρια που διαφημίζουν
δομημένα μεταδεδομένα μέσω του OAI‐PMH. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκτελούν ερωτήματα προς την
υπηρεσία του OAI‐PMH για να συλλέξουν αυτά τα δεδομένα. Το OAI‐PMH αποτελείται από ένα
σύνολο έξι ορισμάτων τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα στο πρωτόκολλο HTTP."
Ο παραπάνω ορισμός προέρχεται από την επίσημη ιστοσελίδα του πρωτοκόλλου
(http://www.openarchives.org). Αναλυτικότερα, τo OAI‐PMH είναι ένα πρωτόκολλο
Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι το ΟΑΙ‐PMH δεν δημιουργήθηκε με
σκοπό την χρήση του για τη διερεύνηση και συλλογή διδακτικών αντικειμένων. Στα πλαίσια της
πτυχιακής εργασίας επιχειρείται η χρήση του για το σκοπό αυτό.

Δομή
To OAI‐PMH είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων, για την ακρίβεια
μεταδεδομένων, αποθηκευμένων σε ψηφιακά αποθετήρια υλικού. Βασίζεται στο διαδικτυακό
πρωτόκολλο HTTP. Για την ακρίβεια τα ορίσματα του πρωτοκόλλου ΟΑΙ‐ΡΜΗ περνούν σαν ορίσματα
GET ή POST σε ένα HTTP request. Στα ερωτήματα υποστηρίζονται έξι διαφορετικά ορίσματα τα οποία
είναι γνωστά σαν verbs. Οι απαντήσεις αποστέλλονται κωδικοποιημένες σε XML, ενώ τα μηνύματα
λαθών ακολουθούν τη λογική του πρωτοκόλλου HTTP. Επίσης υποστηρίζεται έλεγχος ροής
δεδομένων.
Η γενική δομή ερωτημάτων προς τον εξυπηρετητή είναι:
http://{OAI server}?verb={verb}&{condition}

Ορισμοί
Συλλέκτης/πελάτης (Harvester)
Μια εφαρμογή πελάτης μέσω της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα/ερωτήματα του
πρωτοκόλλου ΟΑΙ‐PMH. Υλοποιείται μέσω κάποιας πλατφόρμας φορέα παροχής υπηρεσιών για τη
συλλογή των μεταδεδομένων από τα αποθετήρια.
Αποθετήριο (Repository)
Ένα αποθετήριο είναι ουσιαστικά ένας εξυπηρετητής (server) προσβάσιμος μέσω διαδικτύου,
που έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και επεξεργασίας των ερωτημάτων του πρωτοκόλλου OAI‐PMH,
όπως περιγράφεται παρακάτω. Το αποθετήριο το διαχειρίζεται ένας πάροχος δεδομένων και μέσω
αυτού εκθέτει τα μεταδεδομένα στους συλλέκτες. Στο πρωτόκολλο έχουν οριστεί τρεις βασικές
οντότητες, οι οποίες σχετίζονται με τα μεταδεδομένα, και στις οποίες έχει πρόσβαση το ΟΑΙ‐ΡΜΗ.


πόρος ‐ resource, είναι το αντικείμενο ή το υλικό στο οποίο αναφέρονται τα
μεταδεδομένα. Μπορεί να είναι φυσικής ή ψηφιακής μορφής και είτε να είναι
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αποθηκευμένα στο ίδιο αποθετήριο, είτε σε άλλο χώρο, αποθετήριο ή βάση δεδομένων
και τα μεταδεδομένα να αναφέρονται μέσω συνδέσμου σε αυτό,
αντικείμενο ‐ item, είναι κάθε στοιχειώδες συστατικό ενός αποθετηρίου από το οποίο
μπορούν να δημιουργηθούν και να εκτεθούν μεταδεδομένα για κάποιο πόρο. Τα
μεταδεδομένα μπορούν είτε να εξαχθούν απευθείας από το σχετικό πόρο, είτε να
δημιουργηθούν μέσω κάποιας κανονικοποιημένης μήτρας. Ένα αντικείμενο
εννοιολογικά είναι ένα δοχείο που αποθηκεύει ή δυναμικά δημιουργεί μεταδεδομένα
για ένα και μοναδικό πόρο σε πολλές μορφές, καθεμιά από τις οποίες μπορούν να
συλλέγονται ως αρχεία μέσω του ΟΑΙ‐ PMH,
εγγραφή ‐ record, είναι ένα σύνολο μεταδεδομένων βάσει μιας συγκεκριμένης μορφής.
Μια εγγραφή επιστρέφεται σαν απάντηση σε κάποιο αίτημα για την πρόσβαση στα
μεταδεδομένα κάποιου αντικειμένου.

Μοναδικό αναγνωριστικό (Unique Identifier)
Το μοναδικό αναγνωριστικό προσδιορίζει με μοναδικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο καθένα
αντικείμενο που είναι αποθηκευμένο στο αποθετήριο. Χρησιμοποιείται ως αναφορά για την εξαγωγή
μεταδεδομένων από ένα αντικείμενο. Κάθε αντικείμενο μπορεί να περιέχει σετ από μεταδεδομένα σε
διαφορετικές μορφές. Το μοναδικό αναγνωριστικό είναι λογικά συνδεδεμένο με το αντικείμενο και
όλες οι πιθανές διαφορετικές εγγραφές για κάποιο αντικείμενο έχουν το ίδιο μοναδικό
αναγνωριστικό.
Η μορφή του μοναδικού αναγνωριστικού πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σύνταξη/ορισμό του
URI (Uniform Resource Identifier) σύμφωνα με το IETF. Είναι δυνατή όμως και η δημιουργία ιδιωτικών
μορφών μοναδικών αναγνωριστικών με ιδιωτική εμβέλεια ισχύος για την ιδιωτικά διαχειριζόμενη
επικοινωνία αποθετηρίων. Φυσικά το σχήμα των μοναδικών αναγνωριστικών δεν πρέπει να
συμπίπτει με κανένα από τα αναγνωρισμένα/προτυποποιημένα σχήματα URI, εκτός βέβαια αν είναι
σύμφωνο με αυτό.
Τα μοναδικά αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο με δύο τρόπους:



περιλαμβάνονται σαν ορίσματα σε αιτήματα, π.χ. με το verb GetRecord,
περιλαμβάνονται σαν ορίσματα στις απαντήσεις, π.χ. για ερωτήματα με ορίσματα
ListIdentifiers ή ListRecords.

Πρέπει τέλος να αποσαφηνιστεί ότι το μοναδικό αναγνωριστικό που περιγράφουμε δεν
σχετίζεται άμεσα με τον πόρο αλλά αφορά τα μεταδεδομένα του πόρου. Η μοναδική αναγνώριση της
οντότητας του πόρου δεν αφορά το πρωτόκολλο OAI‐PMH παρά το γεγονός ότι αναγκαία συνθήκη για
την σωστή λειτουργία του. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για να λειτουργεί σωστά η συλλογή
μεταδεδομένων μέσω του OAI‐PMH πρωτοκόλλου, να έχει προβλεφθεί στο σχήμα μεταδεδομένων
κάποια εγγραφή μέσω της οποίας να είναι δυνατή η λογική διασύνδεση μεταξύ του αντικειμένου των
μεταδεδομένων και του πόρου, π.χ. URL, DOI, κ.λ.π. Το πρότυπο Dublin Core προβλέπει την μορφή
που πρέπει να έχει το μοναδικό αναγνωριστικό.
Εγγραφή (Record)
Μια εγγραφή είναι ένα ενιαίο σύνολο μεταδεδομένων σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχήμα και
επιστρέφεται σαν ένα XML αρχείο δεδομένων ως απάντηση σε κάποιο ερώτημα του πρωτοκόλλου για
τα μεταδεδομένα ενός αντικειμένου. Κάθε εγγραφή προσδιορίζεται μονοσήμαντα από το συνδυασμό
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του μοναδικού αναγνωριστικού της, την τιμή της παραμέτρου metadataPrefix του πρωτοκόλλου και
την χρονική σήμανση (timestamp) κατα την αποθήκευση της εγγραφής.
Η γενική μορφή του XML σχήματος για την κωδικοποίηση κάθε εγγραφής αποτελείται από τα
παρακάτω πεδία:






επικεφαλίδα (header), η οποία περιέχει το μοναδικό αναγνωριστικό και προσδιορισμένα
χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιούνται για φιλτράρισμα κατά της διερευνήσεις
σύμφωνα με το πρωτόκολλο αποτελείται από:
o το μοναδικό αναγνωριστικό (unique identifier),
o την χρονική σήμανση (timestamp), την χρονοσήμανση κατά την δημιουργία,
τροποποίηση, ή διαγραφή της εγγραφής,
o καμία, μία ή περισσότερες από τις τιμές των προδιαγεγραμμένων ομάδων
(setSpec), που έχουν οριστεί κατά τη δημιουργία της εγγραφής,
o μια προαιρετική τιμή κατάστασης (status), η οποία υποδεικνύει την
διαθεσιμότητα της εγγραφής, π.χ. διεγραμμένη.
μεταδεδομένα (metadata), ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων βάσει μιας προσδιορισμένης
μορφής. Το OAI‐PMH υποστηρίζει διαφορετικές μορφές μεταδεδομένων. Τα συμβατά
αποθετήρια πρέπει να υποστηρίζουν τουλάχιστον την μορφή/σχήμα μεταδεδομένων
σύμφωνα με το πρότυπο Dublin Core, ενώ προαιρετικά μπορούν να υποστηρίζονται και
άλλες μορφές. Το είδος της μορφής βάσει της οποίας πρέπει να επιστραφούν τα
μεταδεδομένα ορίζεται με το όρισμα metadataPrefix στην εντολή ερωτήματος προς τον
εξυπηρετητή OAI‐PMH του αποθετηρίου, π.χ. στο ερώτημα με όρισμα GetRecord. Επίσης,
είναι δυνατό να επιστραφούν σαν απάντηση όλα τα υποστηριζόμενα σχήματα/μορφές
με ένα ερώτημα με όρισμα ListMetadataFormats.
διάφορα σχετικά (about), το οποίο είναι προαιρετικό πεδίο και αποτελεί ουσιαστικά ένα
γενικής φύσης χώρο για τα μεταδεδομένα της εγγραφής. Τα περιεχόμενα θα πρέπει να
είναι σύμφωνα με ένα σχήμα XML το οποίο θα ορίζει τι και πως θα περιέχεται σε αυτό το
πεδίο. Κάθε κοινότητα χρηστών δύναται να δημιουργήσει ένα σχήμα/πρότυπο XML για
αυτό το πεδίο. Δυο συνήθεις χρήσεις, οι οποίες καλύπτουν ελλείψεις του OAI‐PMH
πρωτοκόλλου είναι:
o δήλωση δικαιωμάτων για τα μεταδεδομένα που ανταλλάσσονται, πεδίο το οποίο
δεν προβλέπεται ως XML σήμανση από το πρωτόκολλο OAI‐PMH, αλλά κρίνεται
ως απαραίτητο από τους δημιουργούς ή τους διαχειριστές κάποιων
αποθετηρίων που επιθυμούν να αναφέρουν όρους ή δικαιώματα χρήσης για τα
μεταδεδομένα,
o δήλωση προέλευσης για τα μεταδεδομένα που ανταλλάσσονται, όπου θα
αναφέρεται αν τα μεταδεδομένα είναι πρωτότυπα ή έχουν επίσης συλλεχθεί από
κάποιο άλλο αποθετήριο.

Παρακάτω φαίνεται μια XML κωδικοποίηση μιας εγγραφής και όλων των περιεχομένων της.
Παρατηρούμε με την σειρά:




την κεφαλίδα (header), όπου εμπεριέχονται:
o το μοναδικό αναγνωριστικό (identifier), με τιμή oai:arXiv:cs/0112017, η
οποία αποδόθηκε κατά την δημιουργία της εγγραφής,
o την χρονοσήμανση (datestamp), με τιμή 2002-02-28,
o την εγγραφή ομάδων (setSpecs), με τιμές cs και math,στις οποίες ορίστηκε ότι
ανήκει το αντικείμενο
τα μεταδεδομένα (metadata), όπου περιέχονται τα μεταδεδομένα:
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o

o

ορίζεται το oai_dc ως πρότυπο δομής των μεταδεδομένων που ακολουθούν
 ορίζεται ότι το XML σχήμα του πεδίου είναι σύμφωνο με συγκεκριμένο
γνωστό σχήμα (το οποίο και εμφανίζεται παρακάτω για πλήρη
κατανόηση της λειτουργίας), με την σήμανση xmlns:xsi, του οποίου
ορίζεται η προέλευση και η ύπαρξη προκειμένου να είναι δυνατή η
ανάγνωσή
του
με
την
σήμανση
xsi:schemaLocation
(http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd)
ακολουθούν τα σημασμένα, σύμφωνα με το προαναφερθέν σχήμα, περιεχόμενα,
όπου βλέπουμε:
 τίτλο, με τιμή Using Structural Metadata...Content
 δημιουργό, με τιμή Dushay, Naomi
 θέμα, με τιμή Digital Libraries
 περιγραφή, με τιμή With the increasing technical...
communities of users.







περιγραφή άλλη μια φορά σε νέα εμφάνιση με διαφορετικό τιμή
Comment: ... 8 figures, πράγμα που επιτρέπεται από το πρότυπο
αφού
αναφέρει
<choice
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
ημερομηνία, με τιμή 2001-12-14

είδος, με τιμή e-print
αναγνωριστικό, με τιμή http://arXiv.org/abs/cs/0112017

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν τιμές για όλα τα μεταδεδομένα που
ορίζονται στο πρότυπο, π.χ. για contributor ή source


τα σχετικά (about), όπου περιέχονται τα δεδομένα προέλευσης της εγγραφής.
o ορίζεται ότι το XML σχήμα του πεδίου είναι σύμφωνο με συγκεκριμένο γνωστό
σχήμα (το οποίο και εμφανίζεται παρακάτω για πλήρη κατανόηση της
λειτουργίας), με την σήμανση xmlns:xsi, του οποίου ορίζεται η προέλευση
και η ύπαρξη προκειμένου να είναι δυνατή η ανάγνωσή του με την σήμανση
xsi:schemaLocation
(http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance.xsd).
o Κατόπιν ακολουθούν τα σημασμένα, σύμφωνα με το προαναφερθέν σχήμα,
περιεχόμενα, όπου βλέπουμε:
 τα χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί σαν μέρος της κεφαλίδας της κάθε
περίπτωσης εμφάνισης (instance), η χρονοσήμανση της στιγμής
συλλογής (harvestDate), και η boolean τιμή που καταδεικνύει αν το
αντικείμενο έχει αλλαχθεί η όχι (altered="true"),
 η διεύθυνση του αποθετηρίου προέλευσης (baseURL), το
αναγνωριστικό (identifier), η ημερομηνία δημιουργίας (datestamp)
και
το
πρότυπο
αποθήκευσης
των
μεταδεδομένων
(metadataNamespace).

<header>
<identifier>oai:arXiv:cs/0112017</identifier>
<datestamp>2002-02-28</datestamp>
<setSpec>cs</setSpec>
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<setSpec>math</setSpec>
</header>
<metadata>
<oai_dc:dc
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title>Using Structural Metadata to Localize Experience of Digital
Content</dc:title>
<dc:creator>Dushay, Naomi</dc:creator>
<dc:subject>Digital Libraries</dc:subject>
<dc:description>With the increasing technical sophistication of both
information consumers and providers, there is increasing demand for
more meaningful experiences of digital information. We present a
framework that separates digital object experience, or rendering,
from digital object storage and manipulation, so the
rendering can be tailored to particular communities of users.
</dc:description>
<dc:description>Comment: 23 pages including 2 appendices,
8 figures</dc:description>
<dc:date>2001-12-14</dc:date>
<dc:type>e-print</dc:type>
<dc:identifier>http://arXiv.org/abs/cs/0112017</dc:identifier>
</oai_dc:dc>
</metadata>
<about>
<provenance
xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance.xsd">
<originDescription harvestDate="2002-02-02T14:10:02Z" altered="true">
<baseURL>http://the.oa.org</baseURL>
<identifier>oai:r2:klik001</identifier>
<datestamp>2002-01-01</datestamp>
<metadataNamespace>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</metadataN
amespace>
</originDescription>
</provenance>
</about>

Το πρότυπο XML για το τμήμα metadata:
<schema targetNamespace="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<annotation>
<documentation>
XML Schema 2002-03-18 by Pete Johnston.
Adjusted for usage in the OAI-PMH.
Schema imports the Dublin Core elements from the DCMI schema for
unqualified Dublin Core.
2002-12-19 updated to use simpledc20021212.xsd (instead of
simpledc20020312.xsd)
</documentation>
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</annotation>
<import namespace="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
schemaLocation="http://dublincore.org/schemas/xmls/simpledc20021212.xsd"/>
<element name="dc" type="oai_dc:oai_dcType"/>
<complexType name="oai_dcType">
<choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<element ref="dc:title"/>
<element ref="dc:creator"/>
<element ref="dc:subject"/>
<element ref="dc:description"/>
<element ref="dc:publisher"/>
<element ref="dc:contributor"/>
<element ref="dc:date"/>
<element ref="dc:type"/>
<element ref="dc:format"/>
<element ref="dc:identifier"/>
<element ref="dc:source"/>
<element ref="dc:language"/>
<element ref="dc:relation"/>
<element ref="dc:coverage"/>
<element ref="dc:rights"/>
</choice>
</complexType>
</schema>

Το πρότυπο XML για το τμήμα about:
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:provenance="http://ww
w.openarchives.org/OAI/2.0/provenance" targetNamespace="http://www.openarchi
ves.org/OAI/2.0/provenance"elementFormDefault="qualified" attributeFormDefau
lt="unqualified">
<annotation>
<documentation>
Schema for the description of the provenance of metadata that is re-exposed
by an OAI repository, i.e. metadata that has previously been harvested
before being exposed by the repository. See:
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-provenance.htm Validated with
http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv on 2002/05/16 Revised 2002/11/28 to
correct URL in this comment Validated with
http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv of 2002/11/25 on 2002/11/28 Simeon
Warner - $Date: 2002/11/28 18:27:17 $
</documentation>
</annotation>
<element name="provenance">
<complexType>
<sequence>
<element name="originDescription" type="provenance:originDescriptionType"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<complexType name="originDescriptionType">
<sequence>
<element name="baseURL" type="anyURI"/>
<element name="identifier" type="anyURI"/>
<element name="datestamp" type="provenance:UTCdatetimeType"/>
<element name="metadataNamespace" type="anyURI"/>
<element name="originDescription" minOccurs="0" type="provenance:originDescr
iptionType"/>
</sequence>
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<attribute name="harvestDate" type="provenance:UTCdatetimeType" use="require
d"/>
<attribute name="altered" type="boolean" use="required"/>
</complexType>
<simpleType name="UTCdatetimeType">
<union memberTypes="date dateTime"/>
</simpleType>
</schema>

Ομάδα (Set)
Οι ομάδες είναι προαιρετικός τρόπος ομαδοποίησης με σκοπό την επιτάχυνση της επιλεκτικής
συλλογής μεταδεδομένων. Σε ένα αποθετήριο οι εγγραφές μπορούν να οργανωθούν σε ομάδες με
οποιοδήποτε τρόπο, επίπεδο π.χ. μια απλή λίστα, ή ιεραρχικό π.χ. μια δενδρική δομή. Όταν σε ένα
αποθετήριο υφίσταται έστω και μια ομάδα, τότε θα πρέπει στις κεφαλίδες των εγγραφών του να
υπάρχουν πληροφορίες για τις συμμετοχές του κάθε αντικειμένου σε ομάδες. Οι ομάδες
επιστρέφονται ως απάντηση στα ερωτήματα με ορίσματα ListSets.
Κάθε εγγραφή σε ένα αποθετήριο οργανωμένο σε ομάδες θα πρέπει να έχει πληροφορίες:





με ετικέτα setSpec, ακολουθούμενη από μια λίστα όπου θα εμφανίζονται όλοι οι κόμβοι
της ιεραρχίας από την ρίζα μέχρι την ομάδα του αντικειμένου χωρισμένοι με άνω‐κάτω
τελείες <:>. Κάθε στοιχείο της λίστας θα αποτελείται από έγκυρους URI χαρακτήρες, οι
οποίοι δεν θα περιέχουν το χαρακτήρα άνω‐κάτω τελεία <:>. Δεδομένου ότι αποτελεί
αναγνωριστικό θα πρέπει να είναι μοναδικό ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα ονόματα
ομάδων,
με ετικέτα setName, που αποτελεί ένα σύντομο αλφαριθμητικό, αναγνώσιμο και
κατανοητό από άνθρωπο, για την ομάδα,
με ετικέτα setDescription, η οποία είναι προαιρετική και περιέχει δεδομένα βάσει
εσωτερικού σχήματος XML.

Κάθε αντικείμενο σε ένα αποθετήριο με οργάνωση σε ομάδες μπορεί να είναι μέλος μίας,
περισσότερων ή καμίας ομάδας. Είναι προφανές ότι ένας συλλέκτης δεν θα πρέπει να υποθέτει ότι
ανέκτησε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα ενός αποθετηρίου εφόσον αυτό είναι οργανωμένο σε
ομάδες. Στο πρωτόκολλο δεν υπάρχει ακριβής ορισμός για τα κριτήρια δημιουργίας ομάδων και
αφήνεται στην κοινότητα χρηστών του αποθετηρίου να ορίζουν το λεξιλόγιο των ετικετών setNames
και setSpec καθώς και τους μηχανισμούς έκθεσής τους από το αποθετήριο.
Εφόσον ένα αποθετήριο είναι οργανωμένο σε ομάδες, οι πληροφορίες για τις ομάδες κάθε
εγγραφής θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις κεφαλίδες των αντικειμένων σε όλες τις περιπτώσεις
π.χ. σε απαντήσεις ερωτημάτων ListRecords ή GetRecord.

Ερωτήματα
getRecord
Αυτό το ερώτημα χρησιμοποιείται για να ανακτηθεί μια συγκεκριμένη εγγραφή για τα
μεταδεδομένα ενός αντικειμένου. Τα υποχρεωτικά ορίσματα είναι το μοναδικό αναγνωριστικό
(identifier) του αντικειμένου του οποίου ζητείται η εγγραφή και το σχήμα της δομής των
μεταδεδομένων (MetadataFormat) της εγγραφής. Σαν απάντηση θα επιστρέψουν, είτε τα
μεταδεδομένα, είτε μια κεφαλίδα με την ετικέτα κατάστασης (status) να έχει τιμή <deleted>.
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Ορίσματα
identifier: μοναδικό αναγνωριστικό του αντικειμένου μέσα στο αποθετήριο, υποχρεωτικό
metadataPrefix: το σχήμα της δομής των μεταδεδομένων σύμφωνα με το οποίο πρέπει να
επιστραφούν τα δεδομένα. Τα υποστηριζόμενα σχήματα από το αποθετήριο μπορεί να ανακτηθεί με
ένα ερώτημα ListMetadataFormats, υποχρεωτικό
Απάντηση
Σύμφωνα με το σχήμα το οποίο ζητήθηκε.
Ορίσματα Λαθών
badArgument: το ερώτημα περιλαμβάνει μη υποστηριζόμενο όρισμα ή δεν περιλαμβάνει
υποχρεωτικό όρισμα
cannotDisseminateFormat: η τιμή για το όρισμα metadataPrefix δεν υποστηρίζεται από το
αντικείμενο που ορίζεται από το όρισμα identifier
idDoesNotExist: η τιμή του ορίσματος identifier είναι άγνωστη ή δεν υποστηρίζεται στο
αποθετήριο
Παραδείγματα
Ερώτημα, για συγκεκριμένη εγγραφή και σχήμα μεταδεδομένων Dublin Core:
http://arXiv.org/oai2?verb=GetRecord&identifier=oai:arXiv.org:cs/0
112017&metadataPrefix=oai_dc
Απάντηση:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2002-02-08T08:55:46Z</responseDate>
<request verb="GetRecord" identifier="oai:arXiv.org:cs/0112017"
metadataPrefix="oai_dc">http://arXiv.org/oai2</request>
<GetRecord>
<record>
<header>
<identifier>oai:arXiv.org:cs/0112017</identifier>
<datestamp>2001-12-14</datestamp>
<setSpec>cs</setSpec>
<setSpec>math</setSpec>
</header>
<metadata>
<oai_dc:dc
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title>Using Structural Metadata to Localize Experience of
Digital Content</dc:title>
<dc:creator>Dushay, Naomi</dc:creator>
<dc:subject>Digital Libraries</dc:subject>
<dc:description>With the increasing technical sophistication of
both information consumers and providers, there is
increasing demand for more meaningful experiences of digital
information. We present a framework that separates digital
object experience, or rendering, from digital object storage
and manipulation, so the rendering can be tailored to
particular communities of users.
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</dc:description>
<dc:description>Comment: 23 pages including 2 appendices,
8 figures</dc:description>
<dc:date>2001-12-14</dc:date>
</oai_dc:dc>
</metadata>
</record>
</GetRecord>
</OAI‐PMH>

Ερώτημα, για συγκεκριμένη εγγραφή η οποία δεν υπάρχει:
http://arXiv.org/oai2?verb=GetRecord&identifier=oai:arXiv.org:cs/0
112017&metadataPrefix=oai_dc
Απάντηση:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2002-02-08T08:55:46Z</responseDate>
<request verb="GetRecord" identifier="oai:arXiv.org:quant-ph/0213001"
metadataPrefix="oai_dc">http://arXiv.org/oai2</request>
<error code="idDoesNotExist">No matching identifier in arXiv</error>
</OAI‐PMH>

Identify
Αυτό το ερώτημα χρησιμοποιείται για να ανακτηθούν πληροφορίες σχετικές με το αποθετήριο.
Κάποιες από τις πληροφορίες που θα πρέπει να επιστραφούν είναι υποχρεωτικά πεδία, αλλά είναι
δυνατό να επιστραφούν και επιπλέον ιδιωτικά πεδία.
Ορίσματα
Κανένα.
Απάντηση
repositoryName: το όνομα του αποθετηρίου, υποχρεωτικό
baseURL: η βασική διεύθυνση του εξυπηρετητή του αποθετηρίου, υποχρεωτικό
protocolVersion: η έκδοση του πρωτοκόλλου OAI‐PMH που υποστηρίζεται από το αποθετήριο,
υποχρεωτικό
earliestDatestamp: η ημερομηνία πρώτης εγγραφής, υποχρεωτικό
deletedRecord: υποστήριξη διαγραφέντων αντικειμένων, υποχρεωτικό
granularity: η μικρότερη διακριτική ικανότητα εκφρασμένη σε τιμές της μορφής YYYY‐MM‐
DD ή YYYY‐MM‐DDThh:mm:ssZ σύμφωνα με το πρότυπο ISO8601, υποχρεωτικό
adminEmail: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαχειριστή, υποχρεωτικό, μπορεί να
περιέχονται και περισσότερα
compression: υποστηριζόμενη κωδικοποίηση συμπίεσης, προαιρετικό
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description: επεκτάσιμο πεδίο μέσα στο οποίο κάθε κοινότητα χρηστών μπορεί να ορίζει
σχήματα XML για επιπλέον πεδία, προαιρετικό
Ορίσματα Λαθών
badArgument: το ερώτημα περιλαμβάνει μη υποστηριζόμενο όρισμα
Παραδείγματα
Ερώτημα:
http://estia.hua.gr:8080/dspace-oai/request?verb=Identify
Απάντηση:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<OAI-PMH
xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2012-02-24T20:19:42Z</responseDate>
<request verb="Identify">http://estia.hua.gr:8080/dspace-oai/request</request>
<Identify>
<repositoryName>DSpace at My University</repositoryName>
<baseURL>http://estia.hua.gr:8080/dspace-oai/request</baseURL>
<protocolVersion>2.0</protocolVersion>
<adminEmail>dspace-help@myu.edu</adminEmail>
<earliestDatestamp>2001-01-01T00:00:00Z</earliestDatestamp>
<deletedRecord>persistent</deletedRecord>
<granularity>YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ</granularity>
<compression>gzip</compression>
<compression>deflate</compression>
<description>
<toolkit
xsi:schemaLocation="http://oai.dlib.vt.edu/OAI/metadata/toolkit
http://oai.dlib.vt.edu/OAI/metadata/toolkit.xsd"
xmlns="http://oai.dlib.vt.edu/OAI/metadata/toolkit">
<title>OCLC's OAICat Repository Framework</title>
<author>
<name>Jeffrey A. Young</name>
<email>jyoung@oclc.org</email>
<institution>OCLC</institution>
</author>
<version>1.5.48</version>
<toolkitIcon>http://alcme.oclc.org/oaicat/oaicat_icon.gif</toolkitIcon>
<URL>http://www.oclc.org/research/software/oai/cat.shtm</URL>
</toolkit>
</description>
</Identify>
</OAI-PMH>

Παρατηρούμε την υπάρξη του προαιρετικού πεδίου description για το οποίο ορίζεται ότι
ακολουθεί
δημοσιευμένο
σχήμα
του
οποίου
δίνεται
η
διεύθυνση
φόρτωσης
http://oai.dlib.vt.edu/OAI/metadata/toolkit.xsd
ListIdentifiers
Αυτό το ερώτημα χρησιμοποιείται για να ανακτηθούν πληροφορίες σχετικές με τα αντικείμενα
σε ένα αποθετήριο. Αποτελεί ερώτημα για συντετμημένη επιλογή εγγραφών, συναφές με το ερώτημα
ListRecords, με τη διαφορά ότι επιστρέφονται μόνο οι κεφαλίδες των εγγραφών και όχι ολόκληρο το
περιεχόμενο της εγγραφής. Προαιρετικά ορίσματα του ερωτήματος, σχετικά με την ομάδα (set) ή την
ημερομηνία (datestamp), διευκολύνουν της επιλεκτική συλλογή.
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Ορίσματα
from: προαιρετικό όρισμα που σκοπό έχει το φιλτράρισμα των εγγραφών που θα επιστραφούν
με βάσει την ημερομηνία
until: προαιρετικό όρισμα που σκοπό έχει το φιλτράρισμα των εγγραφών που θα επιστραφούν
με βάσει την ημερομηνία
metadataPrefix: το σχήμα της δομής των μεταδεδομένων σύμφωνα με το οποίο πρέπει να
επιστραφούν τα δεδομένα. Τα υποστηριζόμενα σχήματα από το αποθετήριο μπορεί να ανακτηθεί με
ένα ερώτημα ListMetadataFormats, υποχρεωτικό
set: προαιρετικό όρισμα που σκοπό έχει το φιλτράρισμα των εγγραφών που θα επιστραφούν με
βάσει την ομάδα στην οποία έχει καταταχθεί κάθε εγγραφή
resumptionToken: προαιρετικό όρισμα που χρησιμοποιείται κατά την λειτουργία ελέγχου ροής
και σκοπό την συνέχιση της απάντησης από προηγούμενο ερώτημα το οποίο δεν επέστρεψε πλήρες
αποτέλεσμα
Απάντηση
Σύμφωνα με το σχήμα το οποίο ζητήθηκε.
Ορίσματα Λαθών
badArgument: το ερώτημα περιλαμβάνει μη υποστηριζόμενο όρισμα
cannotDisseminateFormat: η τιμή για το όρισμα metadataPrefix δεν υποστηρίζεται από το
αντικείμενο που ορίζεται από το όρισμα identifier
noRecordsMatch: ο συνδυασμός των ορισμάτων δεν επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα
badResumptionToken: η τιμή του ορίσματος resumptionToken έχει λήξει ή είναι μη έγκυρη.
noSetHierarchy: το αποθετήριο δεν υποστηρίζει ομάδες αλλά δόθηκε σαν όρισμα κάποια τιμή set
Παραδείγματα
Ερώτημα: για την λίστα των κεφαλίδων των εγγραφών της ομάδας physics:hep που έχουν
προστεθεί μετά την 15‐01‐1998 σε σχήμα μεταδεδομένων oldArXiv
http://an.oa.org/OAI-script?verb=ListIdentifiers&from=1998-0115&metadataPrefix=oldArXiv&set=physics:hep
Απάντηση:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2002-06-01T19:20:30Z</responseDate>
<request verb="ListIdentifiers" from="1998-01-15"
metadataPrefix="oldarXiv"
set="physics:hep">http://an.oa.org/OAI-script</request>
<ListIdentifiers>
<header>
<identifier>oai:arXiv.org:hep-th/9801001</identifier>
<datestamp>1999-02-23</datestamp>
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<setSpec>physic:hep</setSpec>
</header>
<header>
<identifier>oai:arXiv.org:hep-th/9801002</identifier>
<datestamp>1999-03-20</datestamp>
<setSpec>physic:hep</setSpec>
<setSpec>physic:exp</setSpec>
</header>
<header>
<identifier>oai:arXiv.org:hep-th/9801005</identifier>
<datestamp>2000-01-18</datestamp>
<setSpec>physic:hep</setSpec>
</header>
<header status="deleted">
<identifier>oai:arXiv.org:hep-th/9801010</identifier>
<datestamp>1999-02-23</datestamp>
<setSpec>physic:hep</setSpec>
<setSpec>math</setSpec>
</header>
<resumptionToken expirationDate="2002-06-01T23:20:00Z"
completeListSize="6"
cursor="0">xxx45abttyz</resumptionToken>
</ListIdentifiers>
</OAI‐PMH>

Παρατηρούμε ότι μια από τις κεφαλίδες έχει status = deleted, κάποιες από τις κεφαλίδες έχουν
ορισμένες πάνω από μία ομάδες και επίσης έχει σταλεί ResumptionToken με την ένδειξη ότι η λίστα
είναι ατελής αφού το σύνολο είναι έξι αλλά εστάλησαν μόνο τέσσερες κεφαλίδες.
Ερώτημα: σε συνέχεια του προηγούμενου για την υπόλοιπη λίστα με χρήση του
ResumptionToken
http://an.oa.org/OAIscript?verb=ListIdentifiers&resumptionToken=xxx45abttyz
Απάντηση:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2002-06-01T19:30:00Z</responseDate>
<request verb="ListIdentifiers"
resumptionToken="xxx45abttyz">http://an.oa.org/OAI-script</request>
<ListIdentifiers>
<header>
<identifier>oai:arXiv.org:hep-th/9801020</identifier>
<datestamp>1999-02-23</datestamp>
<setSpec>physic:hep</setSpec>
</header>
<header>
<identifier>oai:arXiv.org:hep-th/9801060</identifier>
<datestamp>1999-02-23</datestamp>
<setSpec>physic:hep</setSpec>
</header>
<resumptionToken completeListSize="6" cursor="4"/>
</ListIdentifiers>
</OAI‐PMH>

Παρατηρούμε ότι λαμβάνονται δύο ακόμα κεφαλίδες, ενώ υπάρχει η τιμή cursor =4 για να
υποδεικνύει ότι έχει ληφθεί προηγούμενη απάντηση με το υπόλοιπο της λίστας.
Ερώτημα: για την λίστα κεφαλίδων που καταχωρήθηκαν από 20‐02‐2012 και μετά
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http://estia.hua.gr:8080/dspaceοai/request?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc&from=2012-0220
Απάντηση: ότι τέτοιος συνδυασμός δεν υπάρχει
<OAI-PMH
xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2012-02-25T17:26:41Z</responseDate>
<request metadataPrefix="oai_dc" verb="ListIdentifiers" from="2012-0220">http://estia.hua.gr:8080/dspace-oai/request</request>
<error code="noRecordsMatch">
The combination of the values of the from, until, set, and
metadataPrefix arguments results in an empty list.
</error>
</OAI-PMH>

ListMetadataFormats
Αυτό το ερώτημα χρησιμοποιείται για να ανακτηθούν πληροφορίες σχετικές με τα
υποστηριζόμενα σχήματα μεταδεδομένων σε ένα αποθετήριο. Προαιρετικά μπορεί να δοθεί σαν
όρισμα συγκεκριμένο αναγνωριστικό (identifier) οπότε επιστρέφονται τα υποστηριζόμενα σχήματα
για συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ορίσματα
identifier: μοναδικό αναγνωριστικό του αντικειμένου μέσα στο αποθετήριο, προαιρετικό
Απάντηση
Σύμφωνα με το σχήμα το οποίο ζητήθηκε.
Ορίσματα Λαθών
badArgument: το ερώτημα περιλαμβάνει μη υποστηριζόμενο όρισμα ή δεν περιλαμβάνει
υποχρεωτικό όρισμα
idDoesNotExist: η τιμή του ορίσματος identifier είναι άγνωστη ή δεν υποστηρίζεται στο
αποθετήριο
noMetadataFormats: δεν υπάρχουν ορισμένα σχήματα για το συγκεκριμένο αντικείμενο
Απάντηση
Σύμφωνα με το σχήμα το οποίο ζητήθηκε.
Παραδείγματα
Ερώτημα: για την λίστα των υποστηριζόμενων σχημάτων
http://estia.hua.gr:8080/dspaceoai/request?verb=ListMetadataFormats
Απάντηση:
<OAI-PMH
xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
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xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2012-02-25T17:47:18Z</responseDate>
<request verb="ListMetadataFormats">http://estia.hua.gr:8080/dspaceoai/request</request>
<ListMetadataFormats>
<metadataFormat>
<metadataPrefix>oai_dc</metadataPrefix>
<schema>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd</schema>
<metadataNamespace>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</metada
taNamespace>
</metadataFormat>
</ListMetadataFormats>
</OAI-PMH>

ListRecords
Αυτό το ερώτημα χρησιμοποιείται για να ανακτηθεί μια λίστα με όλα τα μεταδεδομένα των
αντικειμένων του αποθετηρίου, πιθανώς βάσει κριτηρίων.
Ορίσματα
from: προαιρετικό όρισμα που σκοπό έχει το φιλτράρισμα των εγγραφών που θα επιστραφούν
με βάσει την ημερομηνία
until: προαιρετικό όρισμα που σκοπό έχει το φιλτράρισμα των εγγραφών που θα επιστραφούν
με βάσει την ημερομηνία
metadataPrefix: το σχήμα της δομής των μεταδεδομένων σύμφωνα με το οποίο πρέπει να
επιστραφούν τα δεδομένα. Τα υποστηριζόμενα σχήματα από το αποθετήριο μπορεί να ανακτηθεί με
ένα ερώτημα ListMetadataFormats, υποχρεωτικό
set: προαιρετικό όρισμα που σκοπό έχει το φιλτράρισμα των εγγραφών που θα επιστραφούν με
βάσει την ομάδα στην οποία έχει καταταχθεί κάθε εγγραφή. Οι υποστηριζόμενες ομάδες από το
αποθετήριο μπορούν να ανακτηθούν με ένα ερώτημα ListSets, προαιρετικό
resumptionToken: προαιρετικό όρισμα που χρησιμοποιείται κατά την λειτουργία ελέγχου ροής
και σκοπό την συνέχιση της απάντησης από προηγούμενο ερώτημα το οποίο δεν επέστρεψε πλήρες
αποτέλεσμα
Απάντηση
Σύμφωνα με το σχήμα το οποίο ζητήθηκε.
Ορίσματα Λαθών
badArgument: το ερώτημα περιλαμβάνει μη υποστηριζόμενο όρισμα ή δεν περιλαμβάνει
υποχρεωτικό όρισμα
cannotDisseminateFormat: η τιμή για το όρισμα metadataPrefix δεν υποστηρίζεται από το
αντικείμενο που ορίζεται από το όρισμα identifier
noRecordsMatch: ο συνδυασμός των ορισμάτων δεν επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα
badResumptionToken: η τιμή του ορίσματος resumptionToken έχει λήξει ή είναι μη έγκυρη.
noSetHierarchy: το αποθετήριο δεν υποστηρίζει ομάδες αλλά δόθηκε σαν όρισμα κάποια τιμή set
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Απάντηση
Σύμφωνα με το σχήμα το οποίο ζητήθηκε.
Παραδείγματα
Ερώτημα: για την λίστα των υποστηριζόμενων σχημάτων
http://192.168.1.77/door/oai2/?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai
_dc
Απάντηση:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2012-02-25T07:25:41Z</responseDate>
<request verb="ListRecords"
metadataPrefix="oai_dc"
>http://192.168.1.77/door/oai2/index.php</request>
<ListRecords>
<record>
<header>
<identifier>oai:192.168.1.77:1</identifier>
<datestamp>2010-04-19T03:51:06Z</datestamp>
<setSpec>DOORset1</setSpec>
</header>
<metadata>
<oai_dc:dc
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:chor_dc="http://purl.org/switch/chor/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:identifier><![CDATA[oai:192.168.1.77:1]]></dc:identifier>
<dc:title><![CDATA[?????????? ????????]]></dc:title>
<dc:creator><![CDATA[Admin User]]></dc:creator>
<dc:subject><![CDATA[????????????]]></dc:subject>
<dc:subject><![CDATA[??????????????]]></dc:subject>
<dc:subject><![CDATA[??????????????????????]]></dc:subject>
<dc:subject><![CDATA[avanzado]]></dc:subject>
<dc:subject><![CDATA[elementare]]></dc:subject>
<dc:subject><![CDATA[italian]]></dc:subject>
<dc:subject
xsi:type="chor_dc:disciplines"><![CDATA[B]]></dc:subject>
<dc:subject xsi:type="chor_dc:disciplines"><![CDATA[B.D]]></dc:subject>
<dc:subject xsi:type="chor_dc:disciplines"><![CDATA[B.D.D]]></dc:subject>
<dc:subject xsi:type="chor_dc:disciplines"><![CDATA[I]]></dc:subject>
<dc:subject xsi:type="chor_dc:disciplines"><![CDATA[I.A]]></dc:subject>
<dc:subject xsi:type="chor_dc:disciplines"><![CDATA[I.A.A]]></dc:subject>
<dc:subject xsi:type="chor_dc:disciplines"><![CDATA[I.A.B]]></dc:subject>
<dc:description><![CDATA[<p>???????? ???????? ??? ???????????? ???
???????? ???????? ???????.</p>]]></dc:description>
<dc:publisher><![CDATA[Admin User]]></dc:publisher>
<dc:contributor><![CDATA[Admin User]]></dc:contributor>
<dc:date><![CDATA[2010-04-19T03:51:06Z]]></dc:date>
<dc:type><![CDATA[url]]></dc:type>
<dc:source><![CDATA[1]]></dc:source>
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<dc:language><![CDATA[other]]></dc:language>
<dc:coverage><![CDATA[120]]></dc:coverage>
<dc:rights><![CDATA[Copyright of Swiss virtual campus project, as
indicated in LO assets.]]></dc:rights>
</oai_dc:dc>
</metadata>
</record>
<record>
<header>
<identifier>oai:192.168.1.77:2</identifier>
<datestamp>2010-07-03T11:06:29Z</datestamp>
<setSpec>DOORset1</setSpec>
</header>
<metadata>
<oai_dc:dc
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:chor_dc="http://purl.org/switch/chor/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:identifier><![CDATA[oai:192.168.1.77:2]]></dc:identifier>
<dc:title><![CDATA[??? gr]]></dc:title>
<dc:creator><![CDATA[Admin User]]></dc:creator>
<dc:description><![CDATA[<p>??? gr</p>]]></dc:description>
<dc:publisher><![CDATA[Admin User]]></dc:publisher>
<dc:date><![CDATA[2010-07-03T11:06:29Z]]></dc:date>
<dc:source><![CDATA[2]]></dc:source>
<dc:coverage><![CDATA[0]]></dc:coverage>
<dc:rights><![CDATA[Copyright of Swiss virtual campus project, as
indicated in LO assets.]]></dc:rights>
</oai_dc:dc>
</metadata>
</record>
<record>
<header>
<identifier>oai:192.168.1.77:3</identifier>
<datestamp>2010-07-07T05:03:10Z</datestamp>
<setSpec>DOORset1</setSpec>
</header>
<metadata>
<oai_dc:dc
xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:chor_dc="http://purl.org/switch/chor/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:identifier><![CDATA[oai:192.168.1.77:3]]></dc:identifier>
<dc:title><![CDATA[test object 1]]></dc:title>
<dc:creator><![CDATA[Admin User]]></dc:creator>
<dc:subject
xsi:type="chor_dc:disciplines"><![CDATA[G]]></dc:subject><dc:subject
xsi:type="chor_dc:disciplines"><![CDATA[G.B]]></dc:subject>
<dc:description><![CDATA[<p>this a test
object</p>]]></dc:description>
<dc:publisher><![CDATA[Admin User]]></dc:publisher>
<dc:date><![CDATA[2010-07-07T05:03:10Z]]></dc:date>
<dc:type><![CDATA[text]]></dc:type>
<dc:source><![CDATA[3]]></dc:source>
<dc:language><![CDATA[greek]]></dc:language>
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<dc:coverage><![CDATA[60]]></dc:coverage>
<dc:rights><![CDATA[Copyright of Swiss virtual campus project, as
indicated in LO assets.]]></dc:rights>
</oai_dc:dc>
</metadata>
</record>
<record>
<header>
<identifier>oai:192.168.1.77:4</identifier>
<datestamp>2010-09-26T06:21:32Z</datestamp>
<setSpec>DOORset1</setSpec>
<status>deleted</status>
</header>
</record>
<record>
<header>
<identifier>oai:192.168.1.77:5</identifier>
<datestamp>2010-09-26T06:31:54Z</datestamp>
<setSpec>DOORset1</setSpec>
<status>deleted</status>
</header>
</record>
<record>
<header>
<identifier>oai:192.168.1.77:6</identifier>
<datestamp>2010-09-26T06:32:15Z</datestamp>
<setSpec>DOORset1</setSpec>
<status>deleted</status>
</header>
</record>
<record>
<header>
<identifier>oai:192.168.1.77:7</identifier>
<datestamp>2010-09-26T06:33:14Z</datestamp>
<setSpec>DOORset1</setSpec>
<status>deleted</status>
</header>
</record>
</ListRecords>
</OAI-PMH>

Παρατηρούμε ότι στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται και εγγραφές οι οποίες έχουν διαγραφεί.
Επίσης παρατηρούμε πως έχει ενσωματωθεί το σχήμα του Dublin core μέσα στο επεκτάσιμο πεδίο
description ενώ έχει οριστεί ένα ιδιωτικό σχήμα για το πεδίο dc:subject.
ListSets
Αυτό το ερώτημα χρησιμοποιείται για να ανακτηθούν πληροφορίες σχετικά με τη δομή των
υποστηριζόμενων ομάδων στο αποθετήριο.
Ορίσματα
resumptionToken: προαιρετικό όρισμα που χρησιμοποιείται κατά την λειτουργία ελέγχου ροής
και σκοπό την συνέχιση της απάντησης από προηγούμενο ερώτημα το οποίο δεν επέστρεψε πλήρες
αποτέλεσμα
Απάντηση
Σύμφωνα με το σχήμα το οποίο ζητήθηκε.
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Ορίσματα Λαθών
badArgument: το ερώτημα περιλαμβάνει μη υποστηριζόμενο όρισμα ή δεν περιλαμβάνει
υποχρεωτικό όρισμα
badResumptionToken: η τιμή του ορίσματος resumptionToken έχει λήξει ή είναι μη έγκυρη.
noSetHierarchy: το αποθετήριο δεν υποστηρίζει ομάδες αλλά δόθηκε σαν όρισμα κάποια τιμή set
Απάντηση
Σύμφωνα με το σχήμα το οποίο ζητήθηκε.
Παραδείγματα
Ερώτημα: για την λίστα των υποστηριζόμενων ομάδων
http://estia.hua.gr:8080/dspace-oai/request?verb=ListSets
Απάντηση:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<OAI-PMH
xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
<responseDate>2012-02-25T19:03:16Z</responseDate>
<request verb="ListSets">http://estia.hua.gr:8080/dspaceoai/request</request>
<ListSets>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_11</setSpec>
<setName>1. Πτυχιακές Εργασίες</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_12</setSpec>
<setName>1. Πτυχιακές Εργασίες</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_14</setSpec>
<setName>1. Πτυχιακές Εργασίες </setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_13</setSpec>
<setName>1. Πτυχιακές Εργασίες </setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_666</setSpec>
<setName>2. Μεταπτυχιακές Εργασίες</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_17</setSpec>
<setName>2. Μεταπτυχιακές Εργασίες</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_19</setSpec>
<setName>2. Μεταπτυχιακές Εργασίες</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_15</setSpec>
<setName>2. Μεταπτυχιακές Εργασίες </setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_16</setSpec>
<setName>3. Διδακτορικές Διατριβές</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_20</setSpec>
<setName>3. Διδακτορικές Διατριβές</setName></set>
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<set>
<setSpec>hdl_123456789_18</setSpec>
<setName>3. Διδακτορικές Διατριβές</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_668</setSpec>
<setName>3. Διδακτορικές Διατριβές</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_1555</setSpec>
<setName>ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_1282</setSpec>
<setName>ΤΜΗΜΑ OΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_1283</setSpec>
<setName>ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_1284</setSpec>
<setName>ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ</setName></set>
<set>
<setSpec>hdl_123456789_1285</setSpec>
<setName>ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ</setName>
</set>
</ListSets>
</OAI-PMH>

Προϋποθέσεις εφαρμογής
Αποθήκευση δεδομένων
Για την επιτυχή λειτουργία της εφαρμογής υφίστανται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την
αποθήκευση των αντικειμένων μέσα στα αποθετήρια οι οποίες προέρχονται κυρίως από την
λειτουργία του πρωτοκόλλου, το οποίο όπως έχουμε ήδη αναφέρει δεν σχεδιάστηκε για την
διαχείριση διδακτικών αντικειμένων.
αυτονομία διδακτικών αντικειμένων
Η αυτονομία, η οποία είναι εγγενής ιδιότητα κατά το ορισμό του ΔΑ από το ΙΕΕΕ, θα πρέπει να
μην παραβιάζεται. Αν τα ΔΑ που θα συλλεχθούν μέσω της εφαρμογής δεν είναι αυτόνομα, δεν
υπάρχει τρόπος να ανιχνευθεί αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ΔΑ δεν είναι
αυτόνομα αλλά αυτό διαπιστώνεται κατά την χρήση τους.
Από την άλλη πλευρά, το πρότυπο IEEE‐LOM υποστηρίζει τις συσχετίσεις ΔΑ εφόσον αυτές
δηλώνονται στα μεταδεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η εφαρμογή να έχει τη δυνατότητα
να συλλέγει και τα συσχετιζόμενα/εξαρτόμενα διδακτικά αντικείμενα. Εφόσον καταστεί δυνατή η
συλλογή όλων των ΔΑ τότε και μόνο τότε θα θεωρείται επιτυχής η συλλογή του αρχικού ΔΑ. Μια
τέτοιας μορφής διαχείριση είναι πολύ πιθανό να καταλήξει ιδιαίτερα πολύπλοκη αν προκύψουν
ακολουθιακές εξαρτήσεις διδακτικών αντικειμένων.
Στην παρούσα εφαρμογή θέτουμε σαν προϋπόθεση την αυτονομία και ανεξαρτησία των
διδακτικών αντικειμένων.
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υλοποίηση σχήματος μεταδεδομένων
Το πρωτόκολλο OAI‐PMH, που χρησιμοποιούμε στην εφαρμογή για την διερεύνηση και την
συλλογή ΔΑ, δεν σχεδιάστηκε για αυτή την χρήση, αλλά μέσω της επεκτασιμότητάς του καθίσταται
δυνατό να το χρησιμοποιήσουμε. Το OAI‐PMH υποστηρίζει τον ορισμό πολλαπλών σχημάτων
μεταδεδομένων. Έτσι προκύπτει μια άλλη σημαντική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της
εφαρμογής.
Μια επιλογή είναι μέσα στο επεκτάσιμο πεδίο description του Dublin Core να έχουν οριστεί
τουλάχιστον κάποια από τα βασικά πεδία του IEEE‐LOM, ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση τους.
Εναλλακτικά θα ήταν επίσης δυνατό μέσα στο γενικό κείμενο του πεδίου να έχουν συμπεριληφθεί
λέξεις κλειδιά σύμφωνα με το IEEE‐LOΜ και να ανιχνεύονται αυτά. Σε μια τέτοια, σαν την
εναλλακτική, περίπτωση η ανίχνευση θα απαιτούσε μεγάλο χρόνο επεξεργασίας για την ανάγνωση
του πεδίου και ανίχνευση συγκεκριμένων λέξεων.
Μια άλλη επιλογή είναι να έχει υλοποιηθεί από το αποθετήριο το σχήμα μεταδεδομένων
σύμφωνα με το IEEE‐LOM. Αυτή η επιλογή θα καθιστούσε δυνατή την άμεση διερεύνηση, συλλογή
και επεξεργασία των μεταδεδομένων ακολουθώντας το IEEE‐LOM σχήμα.
Στα πλαίσια της έρευνας για την παρούσα εργασία δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί ανοικτό
αποθετήριο υλικού το οποίο να έχει υλοποιήσει το IEEE‐LOM σχήμα μεταδεδομένων.

Διδακτικές στρατηγικές και σενάρια
Κατά την δημιουργία του διδακτικού σεναρίου και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα διδακτικά
αντικείμενα, αλλά και παράγοντες που έχουν να κάνουν με το μαθητικό σύνολο, θα πρέπει να
ακολουθείται κάποια διδακτική στρατηγική. Λεπτομέρειες ως προς αυτά τα θέματα έχουν ήδη
αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο οπότε δεν θα περιγράψουμε εδώ κάτι σχετικό.
Η λήψη της απόφασης ως προς το ποιά είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική για κάθε σύνολο
εκπαιδευομένων, ακόμα και με τα ίδια διαθέσιμα διδακτικά αντικείμενα, απαιτεί την συλλογή και
επεξεργασία μεγάλου αριθμού παραγόντων που την επηρεάζουν.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η επιλογή της διδακτικής στρατηγικής έχει ενσωματωθεί
στον κώδικα επιλογής διδακτικών αντικειμένων και είναι η γενικής μορφής στρατηγική Θεωρία ‐
παράδειγμα ‐ εξάσκηση ‐ ανατροφοδότηση ‐ αξιολόγηση. Η στρατηγική αυτή ακολουθείται εφόσον
έχουν συλλεχθεί και υπάρχουν διαθέσιμα Διδακτικά αντικείμενα. Σε αντίθετη περίπτωση
δημιουργείται το πλησιέστερο δυνατό σενάριο.
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Η πρόταση – Εφαρμογή

Η προτεινόμενη εφαρμογή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν αποφασίσει το προς
διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο, γνωρίζουν το επίπεδο γνώσης του ακροατηρίου, ‐ιδανικά‐ έχουν
προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας με το μαθητικό σύνολο ώστε να γνωρίζουν τις εκπαιδευτικές
ανάγκες για εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, έχουν αποφασίσει την διδακτική στρατηγική που
θα ακολουθήσουν και επιθυμούν να αναζητήσουν προϋπάρχοντα σχετικά διδακτικά αντικείμενα
προκειμένου να κατασκευάσουν ένα διδακτικό σενάριο. Ως εκ τούτων, είναι επιθυμητό η εφαρμογή
να έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλούς χρήστες. Σαν αποτέλεσμα, και έχοντας
υπόψη τις δυνατότητες του διαδικτύου και των υπηρεσιών του, επιλέχθηκε ως ιδανική λύση για την
υλοποίηση η διαδικτυακή μορφή της εφαρμογής.

Διάγραμμα συστήματος ‐ System chart
Η εξωτερική αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται από τρεις αλληλεπιδρώσες οντότητες,
τους χρήστες, την εφαρμογή και τα διάφορα αποθετήρια υλικού που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Η
εσωτερική αρχιτεκτονική αποτελείται από τρία υποσυστήματα ανάλογα με τις υπηρεσίες που
προσφέρουν. Αυτή η φιλοσοφία σχεδίασης επιτρέπει: την ανεξάρτητη ανάπτυξη των υπηρεσιών της
εφαρμογής αυξάνοντας στην επεκτασιμότητα της, την αυτόνομη διαχείριση του κώδικα ανάλογα με
το επίπεδο λειτουργίας, την αυτόνομη επεξεργασία και προσαρμογή της εφαρμογής με υπάρχοντα
περιβάλλοντα και πλατφόρμες.
Το διάγραμμα συστήματος της εφαρμογής μαζί με την αναπαράσταση ροής των δεδομένων
φαίνεται παρακάτω.
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Εικόνα 6 ‐ Διάγραμμα συστήματος

Είναι εμφανές ότι η εφαρμογή σχεδιάστηκε σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική. Διακρίνονται τρία
διαφορετικά επίπεδα, το επίπεδο διαχείρισης δεδομένων, το επίπεδο διαχείρισης λειτουργιών και
παρουσίασης και το επίπεδο επεξεργασίας δεδομένων.
Στο επίπεδο διαχείρισης δεδομένων βρίσκεται η βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται με
συγκεκριμένους κανόνες όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται από το επίπεδο παρουσίασης ύστερα
από την πιθανή επεξεργασία τους.
Στο επίπεδο διαχείρισης λειτουργιών και παρουσίασης ουσιαστικά υλοποιούνται όλες οι
διαδικασίες οι οποίες αποτελούν τον βασικό πυρήνα λειτουργίας της εφαρμογής. Η εσωτερική
υλοποίηση και πάλι αποτελείται από τρία υποεπίπεδα, της επικοινωνίας με τους χρήστες, της
επικοινωνίας με τα αποθετήρια υλικού και της επικοινωνίας με τις λειτουργίες επεξεργασίας και
αποθήκευσης των δεδομένων.
Στο επίπεδο επεξεργασίας δεδομένων υλοποιείται όλη η επεξεργασία των δεδομένων που
λαμβάνονται ή στέλνονται ως ερωτήματα στα αποθετήρια. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται όλη η
διαχείριση των XML προτύπων.
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Το σχήμα της βάσης δεδομένων
Παρακάτω

φαίνεται

το

σχήμα

της

βάσης

δεδομένων

που

χρησιμοποιήθηκε:

Διάγραμμα ροής (Functional Flowchart)
Το βασικό διάγραμμα ροής των βασικών λειτουργιών της εφαρμογής φαίνεται στις επόμενες
σελίδες.
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Εικόνα 7 ‐ Διάγραμμα ροής
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Εικόνα 8 ‐ Διάγραμμα ροής
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Εισαγωγή
αποθετηρίου

Εμφάνιση φόρμας
εισαγωγής
στοιχείων

Αναμονή
ενέργειας
χρήστη

Καθαρισμός
φόρμας

Εμφάνιση κειμένου
«συμπληρώστε όλα
τα πεδία»

Υποβολή φόρμας

Έχουν
συμπληρωθεί όλα
τα υποχρεωτικά
πεδία;

όχι

ναι
Σύνδεση με τον
εξυπηρετητή
mySQL

όχι
Εμφάνιση κειμένου
«η σύνδεση με την
βάση απέτυχε»

Σύνδεση
επιτυχής;

ναι

Αποστολή
εντολής SQL
για εισαγωγή
αποθετηρίου

Εκτέλεση
σωστή;

ναι

Εμφάνιση κειμένου
«εισαγωγή επιτυχής»

Αναμονή
ενέργειας
χρήστη

όχι
Εμφάνιση κειμένου
«η εισαγωγή
απέτυχε»
Επιλογή
χρήστη
Αποστολή
λάθους

Εικόνα 9 ‐ Διάγραμμα ροής (εισαγωγή αποθετηρίου)
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Εικόνα 10 ‐ Διάγραμμα ροής (Διαγραφή αποθετηρίου)
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Εικόνα 11 ‐ Διάγραμμα ροής (εξερεύνηση)
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Τεχνικές λεπτομέρειες
Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί με πρωτότυπο κώδικα. Έχει χρησιμοποιηθεί η γλώσσα HyperText
Markup Language (HTML) για την δημιουργία της βασικής ιστοσελίδας στον εξυπηρετητή διαδικτύου
(web‐server). Σε συγκεκριμένα στάδια εκτέλεσης της εφαρμογής είναι απαραίτητη η επικοινωνία με
την βάση δεδομένων για την αποθήκευση ή ανάκτηση δεδομένων. Στα σημεία αυτά χρησιμοποιείται
η γλώσσα/πλατφόρμα php. Η εφαρμογή που επιλέχτηκε για την βάση δεδομένων είναι η έκδοση
ανοικτού λογισμικού της δημοφιλούς MySQL.
Επίσης σε ορισμένα σημεία είναι απαραίτητη η διαχείριση γραφικών και ασύγχρονων
συμβάντων. Για την διαχείριση των γραφικών αλλά και των ασύγχρονων συμβάντων επιλέχτηκε η
χρήση της γλώσσας javascript και των βιβλιοθηκών της. Για την διαχείριση των ασύγχρονων
ερωτημάτων προς την βάση δεδομένων αλλά και προς τα αποθετήρια και την δυναμική ενσωμάτωση
των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα χωρίς την ανανέωσή της χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ajax. Η
βάση δεδομένων που έχει Για την απαραίτητη επικοινωνία

Php:Hypertext Preprocessor ‐ php
Η php είναι μια γενικής χρήσης γλώσσα προγραμματισμού για την συγγραφή αποσπασμάτων
κώδικα (scripts) εκτελεστέων στον εξυπηρετητή για την δημιουργία δυναμικών διαδικτυακών
ιστοσελίδων. Είναι μια από τις πρώτες γλώσσες που αναπτύχθηκαν για αυτό το σκοπό, την εκτέλεση
στον εξυπηρετητή κατά την δημιουργία της απόκρισης στο HTTP request πριν την αποστολή στον
πελάτη, που μπορεί να ενσωματωθεί στον πηγαίο HTML κώδικα χωρίς να είναι απαραίτητη η κλήση
εξωτερικών αρχείων. Ο κώδικας σε php εκτελείται από τον εξυπηρετητή στην μονάδα επεξεργασίας
php και τελικά δημιουργείται η τελική HTML που στέλνεται στον πελάτη. Πλέον διατίθεται και η
δυνατότητα εκτέλεσης κώδικα σε php ως αυτόνομη εφαρμογή. Η μονάδα επεξεργασίας κώδικα php
στον εξυπηρετητή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε εξυπηρετητή ανεξάρτητα του
λειτουργικού συστήματος ή της πλατφόρμας του εξυπηρετητή. Η ανταγωνιστική τεχνολογία είναι η
Active Server Pages (ASP) της Microsoft.
Η php διατίθεται δωρεάν από το PHP Group4 με άδεια χρήσης PHP License, η οποία πρέπει να
τονίσουμε ότι δεν είναι συμβατή με την γνωστή GNU‐GPL5 λόγω περιορισμών που έχουν επιβληθεί
ως προς τη χρήση του λογοτύπου php.
Για πιο αναλυτική επισκόπηση και συνδέσεις στις πλήρεις προδιαγραφές αλλά και τα αρχεία
εγκαταστάσεων, ο οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα του project στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.php.net/

javascript
Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, παρόμοια κατά κάποιο τρόπο με τη C++, αλλά με την
πρόθεση να είναι πιο αξιόπιστη για εφαρμογές Internet. Η Java είναι λοιπόν μια γλώσσα
προγραμματισμού για την συγγραφή προγραμμάτων, αλλά χρειάζεται και ένα λειτουργικό σύστημα
για να τρέξει. Υπάρχουν διαφορετικοί διερμηνευτές της Java για διαφορετικούς υπολογιστές και
λειτουργικά συστήματα. Έτσι, ένα πρόγραμμα Java μπορεί να τρέξει σε πολλά και διαφορετικά
4
5

επίσημη ιστοσελίδα http://www.php.net
επίσημη ιστοσελίδα http://www.gnu.org
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λειτουργικά συστήματα, εφόσον ο χρήστης έχει τον αντίστοιχο διερμηνευτή που να εκτελείται στο
σύστημά του. Μια γλώσσα σαν την java είναι χρήσιμη μόνο όταν είναι δυνατό ο διερμηνευτής να
είναι πανταχού παρόν, πράγμα αδύνατο.
Η javascript είναι το πρώτο βήμα της Sun6 προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια γλώσσα η οποία
βασίζεται στο μηχανισμό προτυποποίησης αντικειμένων και λειτουργιών και έχει προτυποποιηθεί
από τον διεθνή οργανισμό ECMA7 και ονομάζεται ECMAscript. Έχει σκοπό την δημιουργία δυναμικού
περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη στις ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας
αντικείμενα στην πλευρά του εξυπηρετητή.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
προγραμματισμού του διαδικτύου".

www.w3schools.com

"η

javascript

είναι

'Η'

γλώσσα

jquery
H jquery είναι μια προτυποποιημένη βιβλιοθήκη, ανοικτού κώδικα, της javascript. Ουσιαστικά
είναι μια βιβλιοθήκη η οποία διευκολύνει τον προγραμματισμό σε javascript παρέχοντας έτοιμα
αντικείμενα τα οποία είναι δυνατό να καλούνται σαν ορίσματα συναρτήσεων σε javascript. Η
βιβλιοθήκη παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης και ενοποιημένης διαχείρισης των HTML, CSS, ajax,
DOM οντοτήτων μιας ιστοσελίδας.

Asynchronous Javascript And XML ‐ ajax
H ajax δεν είναι τεχνολογία ή γλώσσα προγραμματισμού, αλλά ένα σύνολο τεχνικών
προγραμματισμού για διαχείριση των υφιστάμενων γλωσσών και εφαρμογών στην πλευρά του
διαδικτυακού πελάτη (client‐side) για δημιουργία ασύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών. Με την
χρήση της τεχνικής καθίσταται δυνατή η ασύγχρονη αποστολή και λήψη δεδομένων από
εξυπηρετητές (στο υπόβαθρο ‐ background) η οποία ενεργοποιείται βάσει ενεργειών του χρήστη
δυναμικά και εκτελούνται με διάφανο τρόπο ως προς αυτόν (π.χ. η ταυτόχρονη εμφάνιση προτάσεων
συμπλήρωσης κατά την πληκτρολόγηση στην ιστοσελίδα google search). Τόσο τα αιτήματα όσο και τα
αποτελέσματα δεν επηρεάζουν την συμπεριφορά ή την εμφάνιση της κύριας ιστοσελίδας. Τα
δεδομένα ανακτώνται με την εκτέλεση ενός HTTP request μέσω ενός αντικειμένου XMLHttpRequest.
Παρά το όνομα και την υλοποίηση, η χρήση XML για την λειτουργικότητα δεν επιβάλλεται.
Για την λειτουργικότητα της τεχνικής υπάρχει συνεργασία των εξής τεχνολογιών:







HTML, ή XHTML που είναι βελτιωμένη έκδοση της HTML με χρήση XML σχημάτων,
Document Object Model ‐ DOM που χρησιμοποιείται για την δυναμική εμφάνιση και
αλληλεπίδραση με δεδομένα,
XML, για την μορφοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων,
XSLT, για την διαχείριση των δεδομένων
XMLHttpRequest, το αντικείμενο που υλοποιεί την ασύγχρονη επικοινωνία
JavaScript, για την συνεργασία όλων των παραπάνω τεχνολογιών

Από τον Απρίλιο του 2006 το World Wide Web Consortium (W3C) έχει εκδώσει πρότυπο
προδιαγραφών που ορίζει το αντικείμενο XMLHttpRequest ως διαδικτυακό πρότυπο. Η τελευταία
6
7
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περιγραφή ενημερώθηκε στις 17‐01‐2012 και είναι διαθέσιμη από την κεντρική ιστοσελίδα του W3C
(http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest2/).
Η χρήση της τεχνικής είναι απαραίτητη στην παρούσα εφαρμογή προκειμένου να αποφύγουμε
την επαναφόρτωση της ιστοσελίδας, πράγμα το οποίο θα είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια των
δεδομένων τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί στην φόρμα εισαγωγής ορισμάτων για την διερεύνηση.
πιθανά προβλήματα
Η χρήση της τεχνικής ajax δεν είναι πλήρως συμβατή με τις εκδόσεις της HTML πριν την 5. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να μην δουλεύει σωστά η ανανέωση (refresh) και η προς τα πίσω πλοήγηση
(back). Η λύση σε αυτό το πρόβλημα παρέχεται με χρήση ξεχωριστού πρόσθετου στον φυλλομετρητή
(API).
Επειδή οι ιστοσελίδες είναι δυναμικές, πολλά από τα δεδομένα τους αλλάζουν επίσης δυναμικά,
ανάλογα με ενέργειες του χρήστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να σημανθεί μια
συγκεκριμένη κατάσταση της ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι τα
ορίσματα των αλλαγών να περνούν και στο URL της ιστοσελίδας με κατάλληλη προγραμματιστική
τεχνική.
Η ασύγχρονη επικοινωνία και επεξεργασία δεδομένων στον πελάτη απαιτεί επεξεργαστική ισχύ.
Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσλειτουργιών (π.χ. αργή απόκριση, κρέμασμα
ιστοσελίδας, κ.λ.π.) τόσο στην ιστοσελίδα που την χρησιμοποιεί, όσο και στις υπόλοιπες εφαρμογές
στον υπολογιστή του χρήστη σε περιπτώσεις που οι επεξεργαστές είναι παλαιάς τεχνολογίας,
χαμηλού χρονισμού ή αν εκτελούνται ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές. Η πρόταση που έχει προταθεί
σαν λύση για απενεργοποίηση της εκτέλεσης javascript σε επίπεδο φυλλομετρητή θα έχει σαν
αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή λειτουργίας της εφαρμογής. Επίσης είναι πιθανό, με λανθασμένο
προγραμματισμό, να προκύπτει μεγάλος αριθμός ασύγχρονων διαδικασιών ο οποίος θα οδηγήσει σε
μεγάλους χρόνους φόρτωσης και απόκρισης ή στην απαίτηση για περισσότερη επεξεργαστική ισχύ
και περισσότερης ταχύτητας σύνδεσης.
Αν κάποιος χρήστης έχει απενεργοποιήσει την εκτέλεση εφαρμογών Javascript ή την εκτέλεση
των ασύγχρονων ερωτημάτων (XMLHttpRequest) ή ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιεί δεν τα
υποστηρίζει ή τα υποστηρίζει μερικώς, τότε η εφαρμογή δεν θα δουλεύει. Εδώ πρέπει να τονίσουμε
ότι αυτό δεν θεωρείται σημαντικό πρόβλημα διότι σχεδόν κάθε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο απαιτεί την
εκτέλεση ασύγχρονων ερωτημάτων και εφαρμογών javascript και πλέον υποστηρίζονται ορθά και με
ασφάλεια ακόμα και από τις φορητές συσκευές.
Τέλος είναι πιθανό η πολιτική ασφάλειας σε κάποιους οργανισμούς να μην επιτρέπει την
εκτέλεση αντικειμένων XMLHttpRequest αν και πλέον το αντικείμενο, όπως έχουμε αναφέρει, έχει
προτυποποιηθεί από το W3C και δεν έχει νόημα μια τέτοια πολιτική.

Document Object Model ‐ DOM
To DOM είναι ένα τρόπος απεικόνισης και αλληλεπίδρασης μεταξύ αντικειμένων
κωδικοποιημένα σε γλώσσα HTML, XHTML και XML. Είναι και λειτουργεί ανεξάρτητα από την γλώσσα
προγραμματισμού, το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή αλλά και την πλατφόρμα υλοποίησης.
Έχει προτυποποιηθεί από το W3C το οποίο και προσφέρει συγκεκριμένη διαλειτουργική εφαρμογή
(API).
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MySQL
Η MySQL είναι παγκοσμίως η πιο δημοφιλής ανοικτού λογισμικού εφαρμογή βάσεων
δεδομένων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, ευχρηστίας και απόδοσης. Έχει
επιλεγεί από τους μεγαλύτερους οργανισμούς για την διαχείριση των ιστοσελίδων τους αλλά και
άλλων δεδομένων τους (π.χ. Facebook, Adobe, κ.λ.π.). Έχει επίσης επιλεγεί να ενσωματωθεί στη
στοίβα εφαρμογών LAMP (Linux‐Apache‐Mysql‐Php/Perl/Python), υποσύνολο της οποίας είναι και το
XAMPP8, το οποίο προτείνεται ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα υλοποίησης για την παρούσα εργασία.
Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργεί απρόσκοπτα στα περισσότερα από τα
δημοφιλή λειτουργικά συστήματα (Linux, Windows, Mac OS, Solaris).
Η εφαρμογή διατίθεται, εκτός από την έκδοση ανοικτού κώδικα, και σε εμπορικές εκδόσεις για
επαγγελματική χρήση υψηλότατων απαιτήσεων. Στα πλαίσια της παρούσας εφαρμογής, και
λαμβάνοντας υπόψη οποιοδήποτε επίπεδο χρήσης, η χρήση της έκδοσης ανοικτού κώδικα είναι
αποδεκτή.
Για πιο αναλυτική επισκόπηση και συνδέσεις στις πλήρεις προδιαγραφές αλλά και τα αρχεία
εγκαταστάσεων, ο οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα του project στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mysql.com

Προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα λειτουργίας
Η εφαρμογή, βασιζόμενη στην αρχιτεκτονική πελάτη ‐ εξυπηρετητή (client ‐ server) αποτελείται
από δύο διακριτά και αυτόνομα μέρη. Ουσιαστικά όλη η υλοποίηση της εφαρμογής έχει γίνει στο
μέρος του εξυπηρετητή, σε αυτόνομα επιπεδοποιημένα τμήματα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει.

Εξυπηρετητής (Server)
Στην πλευρά του εξυπηρετητή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση για αποκλειστική χρήση
λογισμικού ανοικτού κώδικα, έχει χρησιμοποιηθεί μια εφαρμογή εξυπηρετητή διαδικτύου και μια
εφαρμογή διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Επιπλέον είναι απαραίτητο να είναι εγκατεστημένα και
ενεργοποιημένα συγκεκριμένα πρόσθετα λειτουργιών.
Χρησιμοποιήθηκε ο apache web server στον οποίο απαιτείται να είναι εγκατεστημένη και
ενεργοποιημένη η βιβλιοθήκη για εκτέλεση php. Επιπλέον, απαιτείται στην πλατφόρμα php να είναι
ενεργές οι επιλογές για τις βιβλιοθήκες SimpleXML, XMLparser, XMLreader και XMLwriter, οι οποίες
είναι ενεργές κατά τη συνήθη εγκατάσταση από την έκδοση 5 και κατόπιν. Τέλος απαιτείται να είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία MySQL_support, η οποία είναι απενεργοποιημένη κατά την συνήθη
εγκατάσταση.
Μια εναλλακτική λύση εφαρμογής, η οποία δοκιμάστηκε και δουλεύει, είναι η χρήση του
ολοκληρωμένου πακέτου xampp, το οποίο είναι επίσης λογισμικό ανοικτού κώδικα και συνδυάζει τον
Apache web server και την εφαρμογή βάσης δεδομένων MySQL προ‐εγκατεστημένα και
επικοινωνούντα μεταξύ τους με τις βέλτιστες ρυθμίσεις και όλες τις απαραίτητες πρόσθετες
λειτουργίες προ‐εγκατεστημένες και προ‐ρυθμισμένες (όπως την php και την διαχείριση XML).
8
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Πελάτης (client)
Στο μηχάνημα με το οποίο ο χρήστης επιχειρεί την πρόσβαση στην εφαρμογή η μόνη απαίτηση
είναι η ύπαρξη ενός οποιουδήποτε φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) στον οποίο να μην
έχουν αποκλειστεί η εκτέλεση javascript και η εμφάνιση pop‐up παραθύρων. Επίσης θα πρέπει να
τονιστεί ότι δεν θα πρέπει κάποια πολιτική ασφάλειας να απαγορεύει την εκτέλεση ασύγχρονων
ερωτημάτων (XMLHttpRequest).

Μεμονωμένη εφαρμογή του πρωτοκόλλου
Σχεδιαστικοί περιορισμοί και όρια της εφαρμογής
Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 109 διαφορετικά
αποθετήρια με τα απαιτούμενα στοιχεία τους. Ο περιορισμός αυτός επιβάλλεται από τα όρια
αποθήκευσης της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται και μπορεί να αρθεί με κατάλληλο τεχνικό
μετασχηματισμό του μηχανισμού αποθήκευσης στη βάση δεδομένων.
Ένας ακόμα σημαντικός περιορισμός της εφαρμογής είναι η χρονική καθυστέρηση που
παρουσιάζεται κατά την διερεύνηση στα αποθετήρια. Ο χρόνος αυτός είναι άμεσα εξαρτώμενος τόσο
από την ταχύτητα σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο και με τον εξυπηρετητή της εφαρμογής, όσο
και με την ταχύτητα σύνδεσης του εξυπηρετητή της εφαρμογής με το εκάστοτε αποθετήριο. Ο
περιορισμός αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί μερικώς με τοπική εγκατάσταση του εξυπηρετητή της
εφαρμογής.

Μελέτη περίπτωσης ‐ Πλήρης εφαρμογή και δημιουργία
σεναρίων
Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη και προσβάσιμη σε προσωπικό εξυπηρετητή
μέσω της διεύθυνσης http://drouzas.dyndns.org/dada.
Παρακάτω εμφανίζονται κάποια στιγμιότυπα λειτουργίας της εφαρμογής με μια σύντομη
ανάλυση.
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Εικόνα 12 ‐ αρχική οθόνη εφαρμογής

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ένα στιγμιότυπο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής. Από το
σημείο αυτό αρχίζει η πλοήγηση σε όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής και σε αυτή την οθόνη /
κάρτα καταλήγει το λογισμικό μετά από κάθε εκτέλεση κάποιας διαδικασίας. Επίσης από αυτή την
οθόνη λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Εικόνα 13 ‐ κάρτα διαχείρισης αποθετηρίων

70

Δυναμική συλλογή διδακτικών αντικειμένων και δημιουργία διδακτικών σεναρίων
Παναγιώτης Δρούζας

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ένα στιγμιότυπο της κάρτας διαχείρισης αποθηκευμένων
αποθετηρίων. Μέσω αυτής της κάρτας είναι δυνατή η εισαγωγή ή διαγραφή κάποιου αποθετηρίου
από τον κατάλογο της εφαρμογής μαζί με όλα τα στοιχεία του.

Εικόνα 14 ‐ κάρτα διαχείρισης διερεύνησης

Από το σημείο αυτό είναι δυνατό να ελεγχθεί όλη η διαδικασία διερεύνησης σε συγκεκριμένο
αποθετήριο βάσει κριτηρίων που αποτελούνται από τα αιτούμενα χαρακτηριστικά των ΔΑ. Επίσης σε
αυτή την κάρτα έχει υλοποιηθεί και η διαχείριση του πρωτοκόλλου OAI‐PMH. Στο τμήμα
"Αποτέλεσμα ερωτήματος" εμφανίζεται μια προεπισκόπηση του αποτελέσματος του ερωτήματος
ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος για την ορθότητα των αποτελεσμάτων της διερεύνησης και κατόπιν
να επιλεχθεί η "Υποβολή" ώστε να αποθηκευτούν τα αποτελέσματα στην βάση δεδομένων προς
εμφάνιση στην επόμενη κάρτα.
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Στο παραπάνω στιγμιότυπο φαίνεται η οθόνη των αποτελεσμάτων με κάποια ενδεικτικά
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι σύνδεσμοι στις διευθύνσεις στις οποίες είναι αποθηκευμένα
τα ΔΑ. Περνώντας το δείκτη πάνω από τους συνδέσμους εμφανίζεται η προεπισκόπηση των ΔΑ.

Προβλήματα
Κατά την υλοποίηση της εφαρμογής διαπιστώθηκε ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας
ως προς την ορθή λειτουργίας της. Όπως θα έχει γίνει αντιληπτό η ορθή λειτουργία της εφαρμογής
βασίζεται στην υλοποίηση κάποιου σχήματος XML που να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των ΔΑ,
όπως αυτά ορίζονται στο IEEE‐LOM, μέσα στο πεδίο description του πρότυπου Dublin core από τα
αποθετήρια. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι το Dublin core είναι ένα ανοικτό πρωτόκολλο και το ότι
τα ΔΑ αποθηκεύονται από τους δημιουργούς τους, κατά κύριο λόγο, με ανοικτή άδεια χρήσης, τα
αποθετήρια που έχουν υλοποιήσει τον σχήμα IEEE‐LOM δεν είναι ελεύθερης πρόσβασης αλλά
απαιτούν τη συμμετοχή, υπό συγκεκριμένους όρους ‐πολλές φορές και συνδρομή‐, από τους
πιθανούς χρήστες.
Αυτό έχει σαν άμεση συνέπεια να μην έχει πρόσβαση η εφαρμογή σε αποθετήρια που να
υλοποιούν το πρότυπο IEEE‐LOM στα σύνολα μεταδεδομένων τους και να μην είναι δυνατό να
εντοπίσει τα επιθυμητά μεταδεδομένα ώστε κατόπιν να εντοπιστεί το σχετικό διδακτικό αντικείμενο.
Επίσης, σαν επακόλουθο του προηγούμενου προβλήματος, αν σε κάποιο αποθετήριο δεν
υλοποιείται το πρωτόκολλο IEEE‐LOM και είναι υλοποιημένο μόνο το Dublin Core, χωρίς αυτό να
περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες (τουλάχιστον κάποιο υποσύνολο του IEEE‐LOM), τότε δεν είναι
δυνατή η ορθή λειτουργία διερεύνησης από την εφαρμογή για τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, τα
οποία θέτουμε ως κριτήρια επιλογής.
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Περαιτέρω ερευνητικό πεδίο

Παραμετροποίηση και δημιουργία προφίλ ανά χρήστη
Η έλλειψη ενός υποσυστήματος ταυτοποίησης και διαχείρισης χρηστών είναι σημαντικό
μειονέκτημα στην περίπτωση που η εφαρμογή χρησιμοποιηθεί ευρέως είτε σαν ενσωματωμένη
αυτόνομη μονάδα σε κάποια υπάρχουσα πλατφόρμα, είτε σαν αυτόνομη εφαρμογή. Ανάλογα με τον
τρόπο χρήσης της εφαρμογής εξαρτάται και η υλοποίηση ενός υποσυστήματος διαχείρισης και
ταυτοποίησης χρηστών.
Στην περίπτωση της αυτόνομης λειτουργίας είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί εκ του μηδενός ένα
σύστημα ταυτοποίησης και διαχείρισης χρηστών. Μια πιθανή και ευέλικτη λύση, η οποία
χρησιμοποιεί υπάρχουσες υποδομές, είναι η χρήση OpenID ή Gmail ή Facebook APIs. Ακόμα και σε
αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η μετατροπή του κώδικα για την διαχείριση της διεπαφής της
εφαρμογής με τον κόμβο ταυτοποίησης.
Στην περίπτωση της ενσωματωμένης λειτουργίας σε κάποια πλατφόρμα είναι προφανές ότι θα
προτιμηθεί η χρήση του, κατά πάσα πιθανότητα, προϋπάρχοντος υποσυστήματος ταυτοποίησης και
διαχείρισης χρηστών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δημιουργηθεί μια
διεπαφή με την υπάρχουσα πλατφόρμα, οπότε οι λειτουργία ταυτοποίησης και διαχείρισης χρηστών
θα αποτελέσει μέρος της. Ίσως σε αυτό το σημείο να προκύψει κάποιο πρόβλημα περιορισμών, π.χ.
αποθήκευση επιλογών και προφίλ, το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί με το βέλτιστο τρόπο.

Αυτοματοποιημένη συλλογή και αποθήκευση διδακτικών
αντικειμένων
Για να είναι χρήσιμη η εφαρμογή, ιδιαίτερα στην γενικευμένη διερεύνηση σε όλα τα αποθετήρια,
είναι σημαντικό να συγκεντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός διευθύνσεων αποθετηρίων και επίσης η
δημιουργία επιπλέον τοπικών πινάκων δεδομένων με ήδη ανακαλυφθέντα Διδακτικά Αντικείμενα.
Ο αριθμός των αποθηκευμένων διευθύνσεων θα επιτευχθεί σε βάθος χρόνου κατά τη χρήση της
εφαρμογής μέσω των αντίστοιχων επιλογών για "Εισαγωγή αποθετηρίου" από τους χρήστες.
Η δημιουργία τοπικών πινάκων δεδομένων με ανακαλυφθέντα Διδακτικά Αντικείμενα μπορεί να
επιτευχθεί με δύο τρόπους:
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με την υλοποίηση κώδικα που θα αποθηκεύει στην βάση δεδομένων τα ανακαλυφθέντα
Διδακτικά Αντικείμενα,
με την υλοποίηση και ενσωμάτωση μια εφαρμογής αυτόματης διερεύνησης (bot) και
αποθήκευσης Διδακτικών Αντικειμένων.

Και οι δύο παραπάνω βελτιώσεις παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα προς
διερεύνηση/επίλυση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον μεγάλο όγκο πληροφορίας και κατ'επέκταση τον
μεγάλο απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης στη βάση δεδομένων. Σαν επακόλουθο του προλεχθέντος
προβλήματος προκύπτει το σημαντικό πρόβλημα του χρόνου αναζήτησης στη βάση δεδομένων. Αυτό
το πρόβλημα ήδη υφίσταται στην παρούσα εφαρμογή κατά την διερεύνηση σε αποθετήρια προς τα
οποία η δικτυακή σύνδεση είναι χαμηλής ταχύτητας και θα επιδεινωθεί σημαντικά αν αυξηθεί ο
όγκος των δεδομένων ακόμα και αν βραχυπρόθεσμα εκλείψει λόγω της τοπικής (στον εξυπηρετητή
της εφαρμογής) αποθήκευσης.

Αυτοματοποιημένη δημιουργία διδακτικής στρατηγικής
Μια σημαντική εξέλιξη με σημαντικό πεδίο έρευνας θα ήταν η δημιουργία της διδακτικής
στρατηγικής με αυτοματοποιημένο τρόπο, είτε μέσω επιλογής τιμών, είτε, ακόμα πιο φιλικά προς
τους χρήστες, με την επιλογή συγκεκριμένου προφίλ από αποθηκευμένα προφίλ.
Οι τιμές μπορούν να αφορούν το επίπεδο των μαθητών, προηγούμενες εφαρμογές σεναρίων ή
εμπειρία του εκπαιδευτικού με το μαθητικό σύνολο. Επίσης, οι τιμές θα μπορούσαν να
ενημερώνονται δυναμικά κατά τη διάρκεια εφαρμογής των σεναρίων λαμβάνοντας υπόψη
ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των εφαρμοζόμενων σεναρίων.
Η επιλογή προφίλ χρήστη από προηγούμενα αποθηκευμένα θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω
πιστοποίησης του χρήστη της εφαρμογής και κατόπιν ανάκλησης των αποθηκευμένων δεδομένων
από το χρήστη ή δημιουργία και αποθήκευση προφίλ μαθητικού συνόλου από το χρήστη.

Αυτοματοποιημένη ενσωμάτωση εξελισσόμενων Δ.Α.
Τα διδακτικά αντικείμενα είναι ζωντανές, εξελισσόμενες οντότητες. Κάθε δημιουργός ή
μετέπειτα χρήστης ενός διδακτικού αντικειμένου μπορεί να το αλλάζει βελτιώνοντάς το ή
μεταβάλλοντας το χαρακτηριστικά χρήσης του. Όταν κάποιο διδακτικό αντικείμενο, το οποίο έχει
ενσωματωθεί σε κάποιο διδακτικό σενάριο, βελτιώνεται ή με κάποιο τρόπο μεταβάλλεται, είτε από
τον εκδότη του είτε από κάποιο μετέπειτα χρήστη, είναι επιθυμητό να ήταν δυνατή η
αυτοματοποιημένη ενημέρωση και ερώτηση για πιθανή ενσωμάτωση στα ήδη παραχθέντα, με
προηγούμενες εκδόσεις του διδακτικού αντικειμένου, σενάρια.

Δυνατότητα ολοκλήρωσης εφαρμογής σε πλατφόρμα
διαχείρισης (LAMS)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το LAMS είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών σεναρίων
και δραστηριοτήτων. Είναι εμφανές ότι, λόγω της φύσης της, η εφαρμογή που περιγράφηκε στην
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εργασία είναι ακριβώς ότι θα υποβοηθούσε το χρήστη του LAMS στην δημιουργία νέων
εκπαιδευτικών σεναρίων. Ο χρήστης του LAMS θα έχει τη δυνατότητα να ψάχνει σε αποθετήρια
διδακτικών αντικειμένων, διαφορετικά από το ενσωματωμένο αποθετήριο της εφαρμογής LAMS ή τα
αποθετήρια άλλων εγκαταστάσεων LAMS, με βάση διαλειτουργικά κριτήρια τα οποία θα είναι
ανεξάρτητα της εκάστοτε εφαρμογής αποθετηρίου.
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