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“eEurope is a roadmap to modernise our economy. At the same time, through its eLearning component,
it offers everyone, but particularly young people, the skills and tools they need to succeed in the new
knowledge based economy”.

(Romano Prodi, President of the European Commission)
“The Member States of the European Union have decided to work together to harmonize their policies
in the field of educational technology and share their experience. eLearning aims to support and
coordinate their efforts and to accelerate their adaptation of education and training systems in
Europe”.

(Viviane Reding, Commissioner for Education and Culture)
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Περίληψη
Η εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στην εκπαίδευση άλλαξε σηµαντικά τη µορφή και τη λειτουργία της. Με την
υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται ακόµα η
ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) και η εκπαίδευση απέκτησε µια νέα διάσταση και
νέες δυνατότητες. Τα τριτοβάθµια ιδρύµατα που έχουν κεντρικό ρόλο στην παροχή
τυπικής εκπαίδευσης δεν µπορούσαν να µείνουν αµέτοχα στο υπό διαµόρφωση
περιβάλλον και ξεκίνησαν να σχεδιάζουν και να διαθέτουν προγράµµατα
εκπαίδευσης από απόσταση, στα οποία κεντρικό ρόλο έχει το εκπαιδευτικό
περιεχόµενο σε οποιαδήποτε µορφή. Σηµαντική εκπαιδευτική υπηρεσία, λοιπόν,
αποτελεί η παροχή πρόσβασης στο εκπαιδευτικό περιεχόµενο σε εκπαιδευτές και
εκπαιδευόµενους. Η απαίτηση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε συστήµατα Ανοικτής
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, όπου το περιεχόµενο αποτελεί τη σηµαντικότερη
πηγή γνώσεων.
Η παρούσα εργασία αποβλέπει στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
εκπαίδευσης µέσα στο υπό διαµόρφωση νέο περιβάλλον, προωθώντας την
υποβοήθηση

της

καταγραφής,

αναζήτησης

και

ανάκτησης

εκπαιδευτικού

περιεχοµένου µε τη χρήση µεταδεδοµένων (meta-data). Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο
είναι οργανωµένο σε αντικείµενα µάθησης (learning objects) για τα οποία προτείνεται
η δηµιουργία µεταδεδοµένων µε τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου. Βασική µέριµνα
της εργασίας είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των µεταδεδοµένων καθώς
και των προτύπων που ακολουθούνται ώστε τα αντικείµενα µάθησης να είναι
εκµεταλλεύσιµα και επαναχρησιµοποιήσιµα από εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους.
Βασική συλλογή προτύπων που θα χρησιµοποιηθεί για την µελέτη είναι το SCORM
version 2004 (Sharable Content Object Reference Model) ενώ θα γίνει αναφορά και
στις προηγούµενες εκδόσεις. Ακολουθούν συγκρίσεις µε τις υπόλοιπες συλλογές
προτύπων και µεταδεδοµένων που αναφέρονται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Θα ακολουθήσουν αναφορές σε διάφορα λογισµικά καθώς και
πλατφόρµες, Εµπορικές ή Ανοιχτού Κώδικα, που χρησιµοποιούνται για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την συγκριτική αξιολόγηση
του οπτικού εργαλείου (ilearn2) που υλοποιήθηκε καθώς και µε τα συµπεράσµατα
που προκύπτουν από την εφαρµογή της συλλογής προτύπων SCORM 2004.

Ευχαριστίες
Η συγγραφή µίας διπλωµατικής εργασίας είναι ο επίλογος µίας δύσκολης αλλά
συνάµα εποικοδοµητικής περιόδου µέσα στην οποία πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η
παρακολούθηση των µεταπτυχιακών σπουδών. Πρόκειται για µία επίπονη διανοητική
εργασία, η οποία για να φτάσει στο πέρας της είναι απαραίτητη η συνδροµή κάποιων
ανθρώπων που παρέχουν είτε ψυχολογική υποκίνηση, είτε συνδράµουν µε τις γνώσεις
τους και το ερευνητικό τους έργο.
Οι αρχικές µου ευχαριστίες απευθύνονται στον κ. Τριάντη Αναστάσιο για την
διάθεση του και την βοήθεια του όσο αναφορά την σχεδίαση αλλά και την επίβλεψη
στην υλοποίηση του οπτικού εργαλείου ilearn2.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Καµέα Αχιλλέα που µου
εµπιστεύτηκε την έρευνα αυτού του θέµατος της διπλωµατικής εργασίας καθώς
επίσης για την υποστήριξη και την καθοδήγησή του.
Ευχαριστώ την οικογένειά µου για τη δύναµη που µου έδωσε και µου δίνει όλη αυτή
την περίοδο. Ευχαριστώ την Ελένη.
Ανεζίνης Βασίλης
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1. Εισαγωγική Ενότητα
Τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και των
τεχνολογιών επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο, έχουν οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση
την υιοθέτηση διαδικασιών εκπαίδευσης στηριζόµενων στη χρήση Η/Υ. Στην εποχή
της Πληροφορίας καθηµερινά αυξάνεται σηµαντικά το ποσοστό των ανθρώπων που
αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και γνώσεις χειρισµού υπολογιστών. Θα
ήταν αφύσικο η εποχή της Πληροφορίας να µην έχει φέρει αλλαγές στον τρόπο που ο
άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε τη γνώση. Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην
εκπαίδευση είναι πλέον πραγµατικότητα και αναµένεται να ενσωµατωθεί πλήρως στα
εκπαιδευτικά συστήµατα. Η χρήση των υπερµέσων και πολυµέσων έκανε δυνατή την
ανάπτυξη συστηµάτων που βελτιώνουν την µάθηση εισάγοντας τα στοιχεία της
αλληλεπίδρασης δασκάλου – µαθητή και της ενίσχυσης των προγραµµάτων σπουδών
µε την καινοτόµα χρήση των γραφικών, του βίντεο και του ήχου. Πολλοί ερευνητές
ασχολήθηκαν µε το πως βελτιώνεται η ποιότητα της µάθησης, όταν η διδασκαλία
χρησιµοποιεί συνδυασµούς κειµένου, εικόνας και ήχου. Για παράδειγµα, οι Mayer
και Moreno (2002) απέδειξαν πως η µάθηση αυξάνεται µε τη χρήση των νέων µέσων,
συγκρίνοντας την απόδοση µαθητών που διδάσκονται µόνο µέσα από την αφήγηση
και µαθητών που ταυτόχρονα συµµετέχουν, παρακολουθώντας διδασκαλία που
στηρίζεται σε ένα συνδυασµό αφήγησης και κινούµενων σχεδίων. Οι εξελίξεις αυτές
έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά το χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεδοµένου
ότι τα σενάρια και οι τρόποι µάθησης, που στηρίζονται στη χρήση του διαδικτύου,
έχουν εξελιχθεί σε ένα κοινό και δυναµικό εργαλείο για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
και οργανισµούς.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα και αναπτυσσόµενα
θέµατα στην Κοινωνία της Πληροφορίας σήµερα, κυρίως, επειδή η ανάπτυξη του
διαδικτύου έφερε την online εκπαίδευση στους ανθρώπους στο χώρο των εταιρειών,
της εκπαίδευσης, της διακυβέρνησης και σε άλλους τοµείς (Rosenberg, 2001). Η
αυξανόµενη ανάγκη για δια βίου και συνεχιζόµενη εκπαίδευση και οι νέες
τεχνολογίες πολυµέσων συµβάλουν καθοριστικά σ’ αυτό. “Οι τεχνολογίες εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning & e-learning) συγκλίνουν σε έναν κοινό
παρανοµαστή (Burgess & Russell, 2003), τη χρήση διαδικτυωµένων υπολογιστών, οι
4

οποίοι µέσω ειδικών προγραµµάτων (πλατφόρµες e-learning) φέρνουν σε επαφή τους
χρήστες µεταξύ τους, µε τα µαθήµατα, καθώς και µε τους εκπαιδευτές (Learning
Content Management Systems, LCMS”) (Μαυροµµάτης, 2005).

Οι τεχνολογίες e-learning βρίσκονται ήδη σε ένα σχετικό στάδιο ωριµότητας, η
έρευνα ωστόσο συνεχίζεται µε µία από τις πλέον πρόσφατες που είναι τα Αντικείµενα
Μάθησης (Learning Objects). Η έννοια του Αντικειµένου Μάθησης βρίσκεται στο
κέντρο ενός νέου διδακτικού σχεδιασµού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σύµφωνα µε τους ορισµούς που έχουν δοθεί από την επιστηµονική κοινότητα
Αντικείµενο Μάθησης είναι κάθε οντότητα, ψηφιακή ή όχι, που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για µάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση. Κάθε ψηφιακός πόρος που
µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει τη µάθηση. Είναι ένα µικρό,
επαναχρησιµοποιήσιµο εκπαιδευτικό κοµµάτι ψηφιακής πληροφορίας το οποίο
δάσκαλοι και εκπαιδευτές µπορούν να αρχειοθετήσουν και να χρησιµοποιήσουν στο
χτίσιµο των µαθηµάτων τους και, επίσης, να το µοιραστούν µε άλλους (Lehman, 2007).
∆ίνοντας έναν ευρύτερο ορισµό, Αντικείµενο Μάθησης (ΑΜ) είναι ένα αυτοτελές
ψηφιακό αντικείµενο που έχει παραχθεί για ένα συγκεκριµένο διδακτικό
αντικειµενικό σκοπό. Είναι διδακτικό υλικό που εντοπίζεται στο διαδίκτυο και
χρησιµοποιείται προκειµένου να εξηγήσει, να υποστηρίξει, να συµπληρώσει ή ακόµη
και να αποτιµήσει τη µάθηση των µαθητών (Cramer, 2007).

Παρόλο που σαν ΑΜ µπορεί να θεωρηθεί ακόµα και µία απλή εικόνα ή ένα κείµενο,
η τάση είναι να είναι συνθετότερα. Επίσης, παρόλο που πολύς λόγος γίνεται για
αυτοµατοποίηση της δηµιουργίας ΑΜ φαίνεται να τα κατασκευάζουν, ακόµη,
άνθρωποι. Η τήρηση τους σε αρχείο και η δυνατότητα κατανοµής βοηθούν στην
αποφυγή επαναδηµιουργίας ήδη παραχθέντων ΑΜ, προωθούν τη συνεργασία στο
χώρο της εκπαίδευσης, παγκοσµίως και παρέχουν σηµαντική υποστήριξη στη
µάθηση.

Η έννοια των ΑΜ (Alvarado-Boyd, 2003) υποστηρίζει την ιδέα το υλικό εκπαίδευσης
να κυκλοφορεί σε µικρά κοµµάτια που θα διακινούνται µέσω του διαδικτύου και θα
συνδυάζονται για να παράγονται µεγαλύτερες εκπαιδευτικές ενότητες (Μαυροµµάτης,
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2005). Οι συνδυασµοί µπορεί να γίνονται µε ποικίλους τρόπους και να συνδυάζονται
σε διαφορετικά πλαίσια. Αυτές οι ενότητες µπορούν να εµφανίζονται σε και να
περιλαµβάνουν αρκετές µορφές, όπως κείµενο, βίντεο, ήχο, γραφικά και πολυµέσα.
Παράλληλα, µπορούν να περιέχουν πανεπιστηµιακές

παραδόσεις, σενάρια,

προσοµοιώσεις, σχέδια µαθηµάτων, µελέτες περιπτώσεων και αποτιµήσεις (Lehman,
2007). Η εκπαιδευτική διαδικασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται
και το εκπαιδευτικό υλικό έχει το βασικότερο ρόλο. Ο εκπαιδευόµενος µαθαίνει από
το εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό (µε χρήση υπολογιστή) και ο
εκπαιδευτής καλείται να το υποστηρίξει και παράλληλα να λειτουργήσει
συµβουλευτικά και καθοδηγητικά.

∆εν είναι, όµως, όλο το διδακτικό υλικό που εντοπίζεται στο διαδίκτυο ΑΜ. Για
παράδειγµα, οι online τάξεις είναι τόσο µεγάλες που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν
ως ΑΜ. Ενώ, αντίθετα, µία απλή εικόνα, ένα σύντοµο βίντεο κλιπ ή ένα άρθρο
µπορεί να θεωρηθεί ΑΜ. Τα ΑΜ σε ήχο ή βίντεο είναι σύντοµα σε διάρκεια,
συνήθως, δεν υπερβαίνουν τα δεκαπέντε λεπτά (Cramer, 2007). Σε σύγκριση µε το
έντυπο υλικό θα ήταν ένα µεµονωµένο άρθρο ή το κεφάλαιο ενός βιβλίου. Αυτό
συµβαίνει γιατί τα ΑΜ είναι σχεδιασµένα για να υποστηρίξουν την κατανόηση µιας
έννοιας ή διαδικασίας. Ο σκοπός τους δεν είναι να διδάξουν ένα ολόκληρο µάθηµα ή
µια ενότητα. Εν αντιθέσει, στις παραδοσιακές µεθόδους εκπαίδευσης, οι µαθητές
ακολουθούν µία προ-αποφασισµένη σειρά µαθηµάτων που καταλήγει στην εκµάθηση
κάποιου γνωστικού πεδίου ή µέρους του. Η εκπαίδευση, δηλαδή, προσφέρεται υπό τη
µορφή «πακέτου», το οποίο ο χρήστης, είτε είναι υποχρεωµένος να το µελετήσει
ολόκληρο, είτε να επιλέξει αυτό που ζητά, αφού ψάξει ολόκληρο το πακέτο. Έτσι,
προκειµένου να δηµιουργήσει κάποιος µία σειρά µαθηµάτων µε την τεχνολογία των
ΑΜ, δεν έχει παρά να επιλέξει τα κατάλληλα, να τα βάλει σε σειρά, που θα είναι
συµβατή µε τις γνώσεις, που απαιτούνται για κάθε έννοια και να τα παρουσιάσει
στον εκπαιδευόµενο.

Τα ΑΜ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία µιας ολόκληρης τάξης, µιας
µικρής οµάδας µαθητών, ή από µεµονωµένους χρήστες στο σπίτι ή το σχολείο.
Μπορούν να επιχειρήσουν την εισαγωγή σε ένα θέµα ή την επισκόπηση ενός
θέµατος. Μπορούν, όµως, να επιτύχουν και την βαθειά και ουσιαστική κατανόηση
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ενός θέµατος. Όλα αυτά µπορούν να επιτευχθούν µε την αναζήτηση, τον εντοπισµό
και τη χρήση κατάλληλων ΑΜ, δηλαδή, ΑΜ που ικανοποιούν κάποια συγκεκριµένα
ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο εκτός από όλα τα παραπάνω συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που
προαπαιτούνται, το µεγαλύτερο ρόλο για την εκβάθυνση της εκπαιδευτικής γνώσης
και την χρήση των ΑΜ, ολοκληρώνει το εκπαιδευτικό λογισµικό(software) που θα
µεταφέρει την εξειδικευµένη γνώση σε ψηφιακή µορφή σε ένα σύστηµα
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Στην συγκεκριµένη εφαρµογή(ilearn2) που υλοποιήθηκε,
δόθηκε έµφαση στην κάλυψη συνολικών αναγκών που θεωρήθηκαν απούσες σε ήδη
υπάρχοντα λογισµικά. Συγκεκριµένα δηµιουργήθηκε ένας συνδυασµός Learning
Management System και Content Management System µε την χρήση προτύπων
βασιζόµενα στο SCORM model για την δηµιουργία των κατάλληλων µεταδεδοµένων
που θα φιλοξενήσουν τα ΑΜ.
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2. Χαρακτηριστικά των Μεταδεδοµένων και των
Προτύπων
Τα Αντικείµενα Μάθησης για να εκπληρώνουν αποτελεσµατικά το σκοπό τους πρέπει
να χαρακτηρίζονται από: προσβασιµότητα (accessibility), διαλειτουργικότητα
(interoperability),

προσαρµοστικότητα

(adaptability),

επαναχρησιµοποίηση

(reusability), αντοχή (durability), εξατοµίκευση στις απαιτήσεις του εκπαιδευόµενου
(customization) και βαθµό ανάλυσης (granularity) (Lehman, 2007).

Το πιο σηµαντικό, ίσως, χαρακτηριστικό των ΑΜ είναι η εξατοµίκευση στις ανάγκες
και τις απαιτήσεις του εκπαιδευόµενου. Τα νέα σενάρια µάθησης που εδραιώθηκαν
µετά από τη ∆ιακήρυξη της Bologna (Bologna Declaration, 1999) τοποθέτησαν τους
εκπαιδευόµενους στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όλες οι
δραστηριότητες και σχεδιασµοί στο χώρο της εκπαίδευσης διαµορφώνονται σύµφωνα
µε τις προτιµήσεις τους, τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Τα ΑΜ
παρέχουν µάθηση στο βαθµό που κανείς απαιτεί, σε πραγµατικό χρόνο και ειδικά
προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του. Ο εκπαιδευόµενος βρίσκεται σε αλληλεπίδραση
µε το εκπαιδευτικό υλικό, µέσω του διαδικτύου και είναι εκείνος που καθορίζει την
πορεία της µελέτης του και το βαθµό διείσδυσης (Κόκκινος, 2005). Τα ΑΜ είναι ένας
νέος τρόπος σκέψης σχετικά µε το εκπαιδευτικό υλικό, προσανατολισµένος στα
αντικείµενα.

Ένα επίσης, αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό των ΑΜ είναι η επαναχρησιµοποίηση.
Αυτό έχει αξιόλογα οικονοµικά οφέλη και βοηθά σηµαντικά την επιστηµονική
κοινότητα στην αξιοποίηση της ήδη παραχθείσας γνώσης µε αποτέλεσµα την
οικονοµία χρόνου και την προώθηση της διεπιστηµονικότητας. Η νέα τεχνολογία έχει
τη δυνατότητα να υποστηρίξει την ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο του ρόλου, των
ανταλλαγών και της συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών, διευκολύνοντας τον εξ
αποστάσεως διάλογο διαµέσου των διαφόρων ζωνών, γλωσσικών και χρονικών,
υποστηρίζοντας την ανταλλαγή εργασιών, διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού. Τα
ΑΜ µπορούν να στηρίξουν διαδικασίες δια βίου µάθησης και συνεχούς επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών, όπως και άλλων κλάδων εργαζοµένων, επαγγελµατικών συλλόγων,
κ.ά. Ένα ΑΜ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλαπλά πλαίσια και περιβάλλοντα και
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για διαφορετικούς κάθε φορά σκοπούς. Παράλληλα, µπορεί ταυτόχρονα να
διανεµηθεί, να επαναχρησιµοποιηθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετικές σειρές
µαθηµάτων και συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων (course management systems),
ακριβώς, όταν και όπου ο εκπαιδευτής επιθυµεί (Shank, 2005).

Ο Shepherd (2006) θεωρεί ότι τα ΑΜ υπηρετούν µια ποικιλία στόχων και προτείνει
τρεις τύπους:
1. Ολοκληρωµένα

ή

ενοποιηµένα

(integrated),

όπως

είναι

σύντοµες

πανεπιστηµιακές παραδόσεις, µικρές µελέτες περιπτώσεων, προσοµοιώσεις
κ.ά. που περιέχουν υποστηρικτική πληροφόρηση.
2. Πληροφοριακά (informational), όπως συνόψεις, περιλήψεις, περιγραφές /
ορισµούς, ανακοινώσεις / άρθρα κ.ά.
3. Εξάσκησης και επανάληψης (practice and review), όπως προβλήµατα, µελέτες
περιπτώσεων, παιχνίδια / προσοµοιώσεις, ασκήσεις επανάληψης κ.ά.
‘Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των ΑΜ είναι ότι η οργάνωση, ο σχεδιασµός και οι
δυνατότητες αναζήτησης είναι σε ένα συγκεκριµένο µορφότυπο.
Για την ευκολία της αναζήτησης, ανάκτησης και χρήσης ΑΜ καθίσταται αναγκαία η
χρησιµοποίηση µετα – ετικετών. Οι µετα – ετικέτες, γνωστές και ως µετα – δεδοµένα,
είναι «δεδοµένα για τα δεδοµένα», δηλαδή πρόσθετα στοιχεία που περιγράφουν το
περιεχόµενο, την προέλευση, την µορφή, την καταλληλότητα και άλλα σηµαντικά
χαρακτηριστικά. Τα µεταδεδοµένα επιτρέπουν στους πράκτορες λογισµικού ή σε
συστήµατα λογισµικού να επιλέξουν ΑΜ από παγκόσµια αποθετήρια σύµφωνα µε τα
δοσµένα κριτήρια αναζήτησης. Τα µεταδεδοµένα των ΑΜ (Learning Object
Metadata, LOM) δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν για να επιλύσουν το πρόβληµα
της

εύρεσης

υλικού

από

τους

εκπαιδευτικούς.

Μέσω

των

βελτιωµένων

µεταδεδοµένων που συνδέονται µε την εκµάθηση των αντικειµένων, είναι εφικτή από
τους εκπαιδευτικούς η εύρεση, η συγκέντρωση και η χρήση κοµµατιών του
εκπαιδευτικού περιεχοµένου.

Η εφαρµογή µετα – ετικετών στα ΑΜ σηµαίνει να προσθέσεις κατάλληλες
περιγραφές και τιµές στα στοιχεία των ψηφιακών πόρων. Η διαδικασία αυτή πρέπει
να υλοποιείται από τους κατάλληλους ανθρώπους, δηλαδή τους εκπαιδευτές και
σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού γιατί απαιτεί ακριβή προσδιορισµό και προσεκτική
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επιλογή ετικετών, ώστε να αποδίδονται σωστά οι έννοιες και να ταυτίζονται µε το
κύριο θέµα µε σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστών στις αναζητήσεις τους. Οι
βιβλιοθήκες είναι παραδοσιακά οι υπεύθυνοι φορείς οργάνωσης και περιγραφής
µεταδεδοµένων και σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να συνεργαστούν µε τους ειδικούς
στον τοµέα για τη σωστή περιγραφή των πόρων. Οι βιβλιοθηκονόµοι περιγράφουν
τους πόρους των καταλόγων και άλλες συλλογές - στο πλαίσιο των ψηφιακών
βιβλιοθηκών - µε τη χρήση των µεταδεδοµένων µε σκοπό την αποτελεσµατική
διανοµή της πληροφορίας. Ακριβώς, όπως ένα βιβλίο σε µια παραδοσιακή
βιβλιοθήκη έχει µια εγγραφή σ’ ένα έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο, προκειµένου
να εντοπίζεται εύκολα µέσα στο χώρο, έτσι και ένα ΑΜ εντοπίζεται εύκολα από µια
µηχανή αναζήτησης, όταν έχει περιγραφεί κατάλληλα από τα περιγραφικά µετα δεδοµένα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τέσσερα (4) βήµατα: να αποφασιστεί το τι είναι
ο πόρος, να επιλεγεί η κατάλληλη ορολογία που θα βοηθήσει στον προσδιορισµό του
πόρου, να εισαχθεί η ορολογία και να γίνει ο τελικός έλεγχος των ετικετών (Lehman,
2007).

Εικόνα 1: Μεταδεδοµένα. Πηγή: Ρετάλης, Συµεών ∆.

Για τη σωστή ανάπτυξη µετα – ετικετών απαιτούνται τα κατάλληλα πρότυπα και
ταξονοµίες. Τα πρότυπα επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα, ενώ οι ταξονοµίες
βάζουν σε τάξη, ταξινοµούν και οµαδοποιούν σύµφωνα µε τις εικαζόµενες φυσικές
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σχέσεις. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται πλαίσια για συζήτηση, ανάλυση ή ανάκτηση
πληροφοριών. Αρκετά πρότυπα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναπτύχθηκαν για την
περιγραφή σεναρίων µάθησης, όπως το IMS-LD (IMS-LD, 2003) και το SCORM
2004

(ADL,

2004).

Από

τα

πρώτα

πρότυπα

που

δηµιουργήθηκαν

και

χρησιµοποιήθηκαν είναι το Dublin Core Metadata Initiative, που δηµιουργήθηκε το
1965, για να παρέχει απλά πρότυπα που διευκολύνουν την εύρεση, την κατανοµή και
τη διαχείριση της πληροφορίας. Το Dublin Core προσφέρει περιγραφή των πόρων,
υποστηρίζει µια µεγάλη κοινότητα χρηστών και προωθεί την ευρεία χρήση των
λύσεων του. Η πρώτη έκδοση του SCORM (Sharable Courseware Object Reference
Model) έγινε το 1999 από το ADL (Department of Defense Advanced Distributed
Learning). To SCORM προέκυψε από την ανάγκη εξάλειψης προβληµάτων που είχαν
δηµιουργηθεί από τα προηγούµενα πρότυπα, όπως πρόβληµα αντίληψης και
εφαρµογής τους και έλλειψης συνεργασίας. Πέτυχε την ένωση και σύνδεση των
προηγούµενων προτύπων. Είναι ένα ενοποιηµένο πλαίσιο από προδιαγραφές και
πρότυπα για το περιεχόµενο, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που διέπουν τις
πλατφόρµες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μετά από τη συνεργασία του ADL µε το
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) και το IMS (Institute of
Mathematical Statistics) σταθεροποιήθηκαν οι προδιαγραφές των µεταδεδοµένων και
έγινε ένα δέσιµο µε XML. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι IMS’s content packaging
specifications (προδιαγραφές συσκευασίας περιεχοµένου), οι οποίες περιγράφουν και
πακετάρουν εκπαιδευτικό υλικό, όπως ένα µάθηµα ή µια συλλογή από µαθήµατα σε
διαλειτουργικά και κατανεµηµένα πακέτα. Οι προδιαγραφές αυτές παρέχουν στους
εκπαιδευόµενους διαδραστικές εµπειρίες µάθησης µέσα σε ένα περιβάλλον εικονικής
µάθησης (Virtual Learning Environment). Παράλληλα, παρέχουν στους εκπαιδευτές
τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν πολλαπλούς µαθησιακούς ρόλους και ακολουθίες
(Κόκκινος, 2005). Όλα αυτά συµπεριλήφθηκαν και στο SCORM.

Το LOM (Learning Object Meta-data) που προτάθηκε από τον IEEE (IEEE, 2002),
είναι το πιο ευρέως διαδεδοµένο πρότυπο µετα - δεδοµένων για ΑΜ και
περιλαµβάνεται στις βασικές προδιαγραφές των IMS και ADL. Το πρότυπο αυτό
είναι συµβατό µε το Dublin Core Metadata Element Set (Dublin Core, 2003). Το
βασικό σχήµα µεταδεδοµένων είναι οργανωµένο σε εννέα (9) κατηγορίες: γενική
(general), κύκλου ζωής (lifecycle), µεταµεταδεδοµένων (meta-metadata), τεχνική
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(technical), εκπαιδευτική (educational), δικαιωµάτων (rights), συσχέτισης (relation),
σχολιασµού (annotation) και ταξινόµησης (classification) (Garcia-Barriocanal, et al.,
2007). Οι κατηγορίες γενική και σχολιασµού καλύπτουν περιγραφές, όπως τίτλος,
κάλυψη και γενικά σχόλια. Οι κατηγορίες κύκλου ζωής και δικαιωµάτων καλύπτουν
τους συντελεστές – δηλαδή τις πνευµατικές υπευθυνότητες - την αλλαγή ελέγχου και
θέµατα ιδιοκτησίας. Η τεχνική κατηγορία περιγράφει τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως
απαιτήσεις λογισµικού για εγκατάσταση. Η κατηγορία µεταµεταδεδοµένων δίνει
πρόσθετες περιγραφές για τα µεταδεδοµένα. Η εκπαιδευτική περιγράφει τα
εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, όπως τον τύπο και την αλληλεπίδραση, το τυπικό
εκπαιδευτικό πλαίσιο, την ηλικία των εκπαιδευοµένων και άλλα σχετικά στοιχεία. Η
κατηγορία συσχέτισης περιγράφει τις σχέσεις ανάµεσα στα ΑΜ. Μπορεί να θεωρηθεί
ως µια φόρµα «σύνδεσης» ανάµεσα στα περιγραφόµενα ΑΜ και τα εκπαιδευτικά
χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, συνδέει σχετικά ΑΜ που αποτελούν αναγκαίες
προϋποθέσεις ή που καλύπτουν σηµασιολογικά σχετικά στοιχεία. Τέλος, η κατηγορία
της ταξινόµησης υπηρετεί αρκετούς διαφορετικούς σκοπούς. ∆ηλώνει τους
αντικειµενικούς σκοπούς των ΑΜ, τις αναγκαίες προϋποθέσεις του εκπαιδευόµενου
και τη συνολική ταξινόµηση των περιεχοµένων µέσα σε σχήµατα ταξονοµιών ή
οντολογιών. Το LOM περιλαµβάνει τα ονόµατα των στοιχείων, τους ορισµούς τους,
τους τύπους δεδοµένων και τα µήκη των πεδίων. Το IEEE LOM έχει υιοθετηθεί σαν
γλώσσα µεταδεδοµένων για την περιγραφή εκπαιδευτικών πόρων.
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Learning Technologies Standards and
Specifications
CEN/ISS
S

ISO/IEC JTC1
SC36
LOM (metadata) is an
approved IEEE standard.

Dublin
Core
eLIG
Singapor

IMS
Asia

AIC
C

ALIC

Εικόνα 2: Πρότυπα και Προδιαγραφές Τεχνολογιών Μάθησης. Πηγή: Ρετάλης, Συµεών ∆. (χ.χ.)

2.1 LOM
Το IEEE LOM αποτελεί µία κοινή πρόταση των IMS και ARIADNE που δανείζεται
κάποια στοιχεία από το DC. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:
•

XML DTDs χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της σύνταξης και της
σηµασιολογίας του1

•

Παρέχει τα κατάλληλα γνωρίσµατα για την περιγραφή ενός LO2 (π.χ. όνοµα
στοιχείου, τύπος δεδοµένου, ορισµός, λεξιλόγιο, µήκος πεδίου)

•

Επικεντρώνεται σε ένα ελάχιστο σύνολο γνωρισµάτων για τη διαχείριση, τον
τόπο και την αποτίµηση των αντικειµένων µάθησης

•

Είναι ένα πολύ κατανοητό πρότυπο µεταδεδοµένων και, οπότε, όλες σχεδόν οι
υπάρχουσες υλοποιήσεις περιγραφών µεταδεδοµένων βασίζονται σε αυτό

1

Αυτή τη στιγµή υπάρχει µία RDF/S σύνδεση (RDF/S binding) για την τελευταία έκδοση του LOM
(LOM Final Draft v1.0)
2
Αντικείµενο µάθησης (learning object)
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Το πρότυπο καθορίζει εννιά προαιρετικές κατηγορίες (Πίνακας 1 Κατηγορίες του
IEEE LOM) για πάνω από εβδοµήντα στοιχεία µεταδεδοµένων σχετιζοµένων µε
Los µε σεβασµό στην ακόλουθη σπυρωτή ιεραρχία (granularity hierarchy):
•

1ο επίπεδο:

Curriculum

•

2ο επίπεδο:

Course

•

3ο επίπεδο:

Unit

•

4ο επίπεδο:

Topic

•

5ο επίπεδο:

Lesson

•

6ο επίπεδο:

Fragment

Γενικά

Οµαδοποιεί τη γενική πληροφορία που περιγράφει ένα
LO

Κύκλος ζωής

Περιγράφει την ιστορία και την τωρινή κατάσταση ενός
LO και αυτών που το επηρέασαν κατά την εξέλιξή του

Μεταµεταδεδοµένα

Περιγράφει την ειδική πληροφορία για την ίδια την
εγγραφή µεταδεδοµένων (π.χ., ποιος δηµιούργησε την
εγγραφή, πώς και πότε)

Τεχνικά

Περιγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά
ενός LO

Εκπαιδευτικά

Περιγράφει τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά
χαρακτηριστικά ενός LO

∆ικαιώµατα

Περιγράφει τα δικαιώµατα και της συνθήκες χρήσης
ενός LO

Σχέσεις

Καθορίζει τη σχέση µεταξύ ενός LO και άλλων Losστόχων

Σχόλια

Παρέχει σχόλια για την εκπαιδευτική χρήση ενός LO,
για το ποιος δηµιούργησε τα σχόλια και πότε

Ταξινόµηση

Περιγράφει το πού ένα LO είναι τοποθετηµένο µέσα σε
ένα συγκεκριµένο σύστηµα ταξινόµηση
Πίνακας 1: Κατηγορίες του IEEE LOM
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Μεταξύ άλλων, το IEEE LOM Final Draft v1.0 παρέχει κάποιους τύπους σχέσεων
(Πίνακας 2). Οπότε, µε τη χρήση µεταδεδοµένων IEEE LOM µπορεί να σχηµατιστεί
ο κατευθυνόµενος ακυκλικός γράφος (DAG) των προαπαιτούµενων σχέσεων µεταξύ
Los του ίδιου ή παραπλήσιου σπυρωτού επιπέδου.

Είδος σχέσης

Πεδίο τιµών στο IEEE LOM

Is Part Of

Ispartof

Has Part

Haspart

Is Version Of

Isversionof

Has Version

Hasversion

Is Format Of

Isformatof

Has Format

Hasformat

References

References

Is Referenced By

Isreferencedby

Is Based On

Isbasedon

Is Basis For

Isbasisfor

Requires

Requires

Is Required By

Isrequiredby
Πίνακας 2: Τύποι σχέσεων του IEEE LOM

2.2 ARIADNE Metadata
Η ευρωπαϊκή εργασία ARIADNE διήρκεσε από το 1996-2000 και οδήγησε στη
δηµιουργία ενός συνόλου προτάσεων για εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα. Με το πέρας
αυτής, όσοι εργάστηκαν στην ARIADNE ίδρυσαν το ARIADNE Foundation για να
συνεχίσουν να εργάζονται βασιζόµενοι στα επιτεύγµατα της αρχικής εργασίας. Το
πρότυπο αυτό προσπαθεί να δώσει λύση στα εξής ζητήµατα:
•

Εύκολη και αποδοτική δεικτοδότηση των Los.

•

Εύκολη εκµετάλλευση των µεταδεδοµένων από χρήστες που αναζητούν
συναφές παιδαγωγικό υλικό.
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Η έκδοση 3.2 της περιγραφής του προτύπου καθορίζει ότι υπάρχουν κάποιες
υποχρεωτικές κατηγορίες και µία προαιρετική, η κατηγορία σχολίων (Πίνακας 3). Οι
υποχρεωτικές κατηγορίες αποτελούν το ελάχιστο σύνολο περιγραφικών γνωρισµάτων
το οποίο καθιστά σχετικά ικανοποιητική την έρευνα, χωρίς να είναι ιδιαίτερα
επιβαρυντική η δηµιουργία της.
Κατηγορία

Υποχρεωτικό/Προαιρετικό

Γενικές πληροφορίες πόρων

Υποχρεωτικό

Σηµασιολογία πόρων

Υποχρεωτικό

Παιδαγωγικά γνωρίσµατα

Υποχρεωτικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υποχρεωτικό

Συνθήκες χρήσης

Υποχρεωτικό

Πληροφορία µεταµεταδεδοµένων

Υποχρεωτικό

Σχόλια

Προαιρετικό
Πίνακας 3: Κατηγορίες του ARIADNE Metadata v3.2

2.3 IMS Metadata
Η τελευταία έκδοση της περιγραφής µεταδεδοµένων του IMS είναι ακριβώς η ίδια µε
το IEEE LOM Working Draft v6. Προφανώς, το IMS έχει και τα ίδια σπυρωτά
επίπεδα µε αυτό. Η µόνη διαφορά έγκειται στο ότι λόγω του µεγάλου αριθµού
στοιχείων του IEEE LOM, το IMS διακρίνει δύο περιγραφές:
•

IMS Core (20 LOM στοιχεία, τα οποία αποτελούν ένα περιορισµένο σύνολο
των θεµελιωδών µεταδεδοµένων)

•

IMS Standard Extension Library ή IMS-SEL (τα υπόλοιπα LOM στοιχεία)

16

2.4 SCORM Metadata
Το SCORM χρησιµοποιεί τα IEEE LOM µεταδεδοµένα. Τρία είναι τα σπυρωτά
επίπεδα του LOM και βασίζονται στα τρία στοιχεία µαθησιακού περιεχοµένου στα
οποία αντιστοιχίζονται τα IEEE LOM στοιχεία:
•

Raw media (όπως Components, Fragments)

•

Content (όπως Lessons, Modules, Units)

•

Course

Με τον αυτόν το διαχωρισµό επιτυγχάνεται η σύνδεση γενικών περιγραφών
µεταδεδοµένων και συγκεκριµένων µοντέλων περιεχοµένου. Γενικά, αυτό που
επιτυγχάνει το ADL STORM είναι ο καθορισµός:
•

του πώς ο χρήστης «κτίζει» ένα µάθηµα συνδυάζοντας αντικείµενα
περιεχοµένου µε τη µορφή ενός δέντρου µαθήµατος

•

του τύπου αυτών των αντικειµένων και του τρόπου που αλληλεπιδρούν µε ένα
σύστηµα διαχείρισης µάθησης

•

του τύπου του περιεχοµένου δεδοµένων (data content) τα αντικείµενα
ανταλλάσσουν στο εσωτερικό ενός συστήµατος διαχείρισης µάθησης
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3. Sharable Content Object Reference Model (SCORM
2004)
Η ADLNet (Advanced Distributed Learning Network) αποτελεί µία πρωτοβουλία του
Υπουργείου Άµυνας των ΗΠΑ (US Department of Defense), στην προσπάθεια του να
διαχειριστεί αποτελεσµατικά µέσω προτύπων τον τεράστιο όγκο γνωστικών και
µαθησιακών πόρων. Σκοπός της ADL είναι η εξασφάλιση πρόσβασης σε υψηλής
ποιότητας εκπαιδευτικά προϊόντα µε δυνατότητα προσαρµογής σε εξατοµικευµένες
ανάγκες εκπαιδευόµενων και διαθεσιµότητα ανεξάρτητα από το σηµείο πρόσβασης
και τη χρονική στιγµή απαίτησής τους (ADL, 2005).
Ως κοµµάτι αυτού του σκοπού αναπτύχθηκε το SCORM (SCORM, 2004), το οποίο
αποτελεί σήµερα τη σηµαντικότερη πρωτοβουλία που αναπτύσσεται στον τοµέα των
προτύπων του eLearning. Με απλά λόγια το SCORM είναι ένα σύνολο
προδιαγραφών για την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη διακίνηση µαθησιακού
περιεχοµένου. Η χρήση του SCORM επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση, την εύκολη
προσέγγιση και τη διαχρονικότητα του µαθησιακού υλικού στις κατά καιρούς
τεχνολογικές αλλαγές και συµβάλλει στη διαλειτουργικότητα µεταξύ διαφορετικών
eLearning πλατφόρµων.
Στην αποσαφήνιση αυτού του προτύπου συνέβαλαν µια σειρά από οργανισµούς οι
οποίοι εµπλέκονται στην έννοια του eLearning και πιο συγκεκριµένα οι: Aviation
Industry CBT Committee (AICC), IMS Global Learning Consortium και IEEE
Learning Technology Standards Committee.
Το SCORM στην τελευταία έκδοσή του 1.2 (SCORM, 2004) συνεχίζει να αναπτύσσει
τη συλλογή των προδιαγραφών και των προτύπων του από πολλαπλές πηγές, ώστε να
στηρίζει τη διαλειτουργικότητα, την προσβασιµότητα και την επαναχρησιµοποίηση
του µαθησιακού περιεχοµένου στηριζόµενου στο Web.
Πιο συγκεκριµένα το SCORM (SCORM, 2004a) απαρτίζεται από µία συλλογή
προδιαγραφών και προτύπων τα οποία έχουν δεθεί όλα µαζί σε µία συλλογή
«τεχνικών βιβλίων» (εικόνα 3). Αυτά τα βιβλία οµαδοποιούνται κάτω από τρία κύρια
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θέµατα: “Content Aggregation Model (CAM)”, “Run-time Environment (RTE)”,
“Sequencing and Navigation (SN).”

Εικόνα 3: SCORM Bookshelf

Στην περίπτωση της συγκεκριµένης εργασίας θα χρησιµοποιηθεί το Content
Aggregation Model (CAM) (SCORM, 2004b), το οποίο περιγράφει τις συνιστώσες
που χρησιµοποιούνται σε µία µαθησιακή διαδικασία, τον τρόπο που θα γίνει το
πακετάρισµα αυτών των συνιστωσών για την ανταλλαγή τους από σύστηµα σε
σύστηµα, τον τρόπο που θα γίνει η περιγραφή αυτών των συστατικών προκειµένου να
είναι εύκολη η αναζήτηση και η ανακάλυψη τους. Το CAM προωθεί τη µόνιµη
αποθήκευση, την ονοµασία, το πακετάρισµα, την ανταλλαγή και τον εντοπισµό του
περιεχοµένου. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό περιγράφει τις ευθύνες και τις απαιτήσεις για
το «κτίσιµο» περιεχοµένου και της οργάνωσης περιεχοµένου (π.χ. σειρά µαθηµάτων,
µάθηµα, υποµονάδα µαθήµατος)· περιέχει πληροφορίες για τη δηµιουργία πακέτων
περιεχοµένου, εφαρµογών των µεταδεδοµένων στα κοµµάτια του πακέτου
περιεχοµένου και παρέχει λεπτοµέρειες για τη συνέχεια και την πλοήγηση στο
πλαίσιο περιβάλλοντος του πακέτου περιεχοµένου. Ειδικότερα, οι µαθησιακοί πόροι
που αποτελούν µία µαθησιακή εµπειρία πακετάρονται σ’ ένα zip file (SCORM
package of Package Interchange File (PIF)). Αυτό το αρχείο περιέχει όχι µόνο τα
αρχεία µαθηµάτων (course files), αλλά και ένα XML file, το οποίο αναφέρεται ως
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manifest file και περιγράφει τα περιεχόµενα του µαθήµατος και τη συνέχεια του
περιεχοµένου.
Το SCORM Content Aggregation Model αντιπροσωπεύει µία µαθησιακή ταξινοµία, η
οποία βοηθά τους σχεδιαστές και τους εφαρµοστές της διδασκαλίας να
συγκεντρώσουν τους µαθησιακούς πόρους µε στόχο τη διακίνηση των επιθυµητών
µαθησιακών εµπειριών. Αυτές οι µαθησιακές εµπειρίες αποτελούνται από
δραστηριότητες (Activities), οι οποίες στηρίζονται από ηλεκτρονικούς ή µη
µαθησιακούς πόρους.
Μία δραστηριότητα περιέχει τη δηµιουργία, την ανακάλυψη και τη συγκέντρωση
(aggregation) των πόρων στην πιο βασική τους µορφή (assets) σε πιο πολύπλοκους
µαθησιακούς πόρους και µετέπειτα την οργάνωση αυτών σε µία προκαθορισµένη
ακολουθία διακίνησης. Βασικά το SCORM CAM έχει δηµιουργηθεί από τα
ακόλουθα:
• Content Model: Πρόκειται για µία ονοµατολογία η οποία ορίζει τα κοµµάτια του
περιεχοµένου µίας µαθησιακής εµπειρίας.
• Content Packaging: Ορίζει τους τρόπους που θα προσδιοριστεί η δοµή του
περιεχοµένου και το πακετάρισµα του περιεχοµένου.
• Meta-data: Πρόκειται για έναν µηχανισµό για την περιγραφή συγκεκριµένων
τµηµάτων των µερών του µοντέλου περιεχοµένου.
• Sequencing and Navigation: Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων που περιγράφουν
την προτιθέµενη ακολουθία και την τακτοποίηση των δραστηριοτήτων.
Το SCORM Content Model αποτελείται από Assets, Sharable Content Objects
(SCOs) και Content Organization.
Asset: αποτελεί την πιο βασική µορφή ενός µαθησιακού πόρου. Οι απλοί πόροι
(assets) είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις µέσων, κειµένου, γραφικών, ιστοσελίδων,
αντικειµένων αξιολόγησης ή άλλων µορφότυπων ικανών να διαδοθούν σε ένα χρήστη
του διαδικτύου. Ένα Asset µπορεί να περιγραφεί µε τα Asset Metadata, ώστε να είναι
δυνατή η αναζήτηση, η ανακάλυψη και η επαναχρησιµοποίηση του µέσα στα
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αποθετήρια δεδοµένων. Ο µηχανισµός που παρέχει το µοντέλο είναι το Content
Package.
SCO: ένα Sharable Content Object αντιπροσωπεύει µία συλλογή ενός ή
περισσότερων πόρων και είναι η µικρότερη λογική µονάδα περιεχοµένου που µπορεί
να ανταλλάσσεται µεταξύ ολοκληρωµένων πλατφόρµων. Ένα SCO µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές µαθησιακές περιπτώσεις ή καταστάσεις µε απώτερο
σκοπό την επίτευξη διαφορετικών µαθησιακών στόχων· είναι δηλαδή ανεξάρτητο από
το εκπαιδευτικό πλαίσιο και έτσι βελτιώνεται η επαναχρησιµοποίηση του.
Ταυτόχρονα, όµως, η ολοκλήρωση δύο ή περισσοτέρων SCOs δηµιουργεί το
απαραίτητο υπόβαθρο για την επίτευξη εκπαιδευτικών σκοπών ανώτερης αξίας. Μια
γενική κατευθυντήρια οδηγία του προτύπου είναι η δηµιουργία

SCOs µικρού

µεγέθους. Ένα SCO µπορεί να περιγραφεί µε τα SCO Metadata, ώστε να είναι δυνατή
η αναζήτηση, η ανακάλυψη και η επαναχρησιµοποίηση του µέσα στα αποθετήρια
δεδοµένων. Ο µηχανισµός που παρέχει το µοντέλο είναι το Content Package.
Content Organization: πρόκειται για ένα χάρτη (εικόνα 3), ο οποίος αντιπροσωπεύει
την προτιθέµενη χρήση του περιεχοµένου µέσα από δοµηµένες ενότητες διδασκαλίας
(Activities). Ο χάρτης δείχνει τις συσχετίσεις των ∆ραστηριοτήτων (Activities).
Φυσικά είναι δυνατόν µέσα σ’ αυτές τις δραστηριότητες να εµφωλεύουν και άλλες,
ακολουθώντας ιεραρχική δοµή.

Εικόνα 4: Content Organization
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Η πρώτη ενότητα του «βιβλίου» SCORM – CAM παρουσιάζει ουσιαστικά το
σχεδιασµό και το κτίσιµο του µαθησιακού περιεχοµένου. Στη συνέχεια αυτό που
απαιτείται είναι να επιτευχθεί η διαθεσιµότητα του περιεχοµένου στους µαθητές, στα
αποθετήρια ή στα LMSs (Learning Management Systems). Σε αυτό το σηµείο του
πακεταρίσµατος των µαθησιακών πόρων εφαρµόζονται οι προδιαγραφές της IMS
Content Packaging, καθώς επίσης και το πρότυπο IEEE Learning Object Metadata
(LOM), ώστε να διαχωριστεί το µαθησιακό περιεχόµενο από τις µαθησιακές
πλατφόρµες. Πρόκειται για ένα σύνολο προδιαγραφών, τις οποίες υποστηρίζει το
SCORM Content Packaging και τις εξειδικεύει ακόµα περισσότερο παρέχοντας
επιπρόσθετες απαιτήσεις και οδηγίες υλοποίησης για το πακετάρισµα Assets, SCOs
και Content Organization. Ενώ το IMS-CP επιτρέπει την εισαγωγή µεταδεδοµένων σε
κάθε επίπεδο, το SCORM απαιτεί ότι τα µεταδεδοµένα θα διασφαλιστούν
τουλάχιστον για τα SCOs. Πολλά στοιχεία του IEEE LOM είναι υποχρεωτικά για τα
µεταδεδοµένα SCO και περιλαµβάνουν τις κατηγορίες: technical format, version,
status, rights metadata.
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4. Πρότυπα για µοντελοποίηση της δοµής
περιεχοµένου

4.1 IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)
H LTCS δηµιουργήθηκε από την IEEE Computer Society Standards για να αναπτύξει
διαπιστευµένων τεχνικών προτύπων, συνιστώµενες πρακτικές και οδηγίες για την
εκπαιδευτική τεχνολογία. Η LTSC συνεργάζεται επίσηµα και ανεπίσηµα µε άλλες
οργανώσεις που αναπτύσσουν προδιαγραφές και πρότυπα για παρόµοιους σκοπούς.
Η IEEE LTSC αναπτύσσει τεχνικά πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές και οδηγίες για την
υλοποίηση συστηµάτων µάθησης. Οι περισσότερες οµάδες ανά τον κόσµο που
συντάσσουν προδιαγραφές σχετικές µε µάθηση, χρησιµοποιούν το πρότυπο IEEE
LTSC P1484. Οι οµάδες αυτές καλύπτουν εκτεταµένες περιοχές ηλεκτρονικής
µάθησης στις οποίες συµπεριλαµβάνονται µεταδεδοµένα περιγραφής εκπαιδευτικού
υλικού, προφίλ µαθητών, ακολουθίας µαθηµάτων (course sequencing), εκπαίδευση
διαχειριζόµενη από τον υπολογιστή (computer managed instruction), ορισµού
δεξιοτήτων (competency definitions), εντοπισµού (localization), και συσκευασίας
υλικού (content packaging). Η LTSC έχει γράψει πρότυπα για το πώς θα πρέπει να
γράφονται πρότυπα. Η ευρύτατα αναγνωρισµένη προδιαγραφή της IEEE LTSC, η
Learning Object Metadata (LOM), καθορίζει τις οµάδες και τα στοιχεία τα οποία
περιγράφουν τους πόρους µάθησης (learning resources). Μέσα στην IEEE LTSC
δραστηριοποιούνται πάνω από 20 διαφορετικές υποοµάδες, οι οποίες δηµιουργούν
διαφορετικές αλλά σχετικές µε τη µάθηση προδιαγραφές προτυποποίησης. Η IEEE
LTSC καταθέτει στην SC36 τις προδιαγραφές που έχουν φτάσει σ’ ένα υψηλό
επίπεδο ωριµότητας. Πολλά από τα µέλη της IEEE LTSC συµµετέχουν και στην
οµάδα SC36.

Τα αποτελέσµατα των εργασιών των οµάδων αυτών περνούν από τυπικές διαδικασίες
αναγνώρισης του ΙΕΕΕ. Αυτό που µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το πρότυπο
Learning Object Metadata (LOM23) (Μεταδεδοµένα Μαθησιακών Αντικειµένων). Το
πρότυπο αυτό ιστορικά είναι συνέχεια της εργασίας που έγινε ήδη από το 1997 από
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το έργο IMS στο οποίο συµµετείχαν ιδρύµατα και άλλοι εταίροι από τις Η.Π.Α. και
παράλληλες εργασίες οργανισµών των Η.Π.Α. όπως το National Institute for
Standards and Technology και η οµάδα εργασίας IEEE P.1484 και τη συνεργασία που
προέκυψε µε το έργο ARIADNE της Ε.Ε. τα οποία είχαν ως στόχο να προσδιορίσουν
πρότυπα µεταδεδοµένων.

Ως Μεταδεδοµένα Μαθησιακών Αντικειµένων ορίζονται από την επιτροπή αυτή οι
ιδιότητες εκείνες που απαιτούνται για να περιγράψουν πλήρως και κατάλληλα ένα
Μαθησιακό Αντικείµενο. Ως Μαθησιακό Αντικείµενο ορίζεται κάθε οντότητα
ψηφιακή ή µη η οποία µπορεί να (επανα)χρησιµοποιηθεί ή παραπεµφθεί για µάθηση
µε την υποστήριξη τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Η υποστήριξη
τέτοιου είδους µάθησης περιλαµβάνει:

•

Συστήµατα κατάρτισης βασισµένα στη χρήση υπολογιστών

•

Αλληλεπιδραστικά µαθησιακά περιβάλλοντα

•

Νοήµονα διδακτικά συστήµατα

•

Συστήµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

•

Συνεργατικά µαθησιακά περιβάλλοντα

Παραδείγµατα Μαθησιακών Αντικειµένων θεωρούνται τα ακόλουθα:

•

Πολυµεσικά περιεχόµενα

•

∆ιδακτικά περιεχόµενα

•

Μαθησιακοί στόχοι

•

∆ιδακτικό λογισµικό και εργαλεία

•

Άτοµα, οργανισµοί ή γεγονότα που παραπέµπονται στη διάρκεια µάθησης µε
την υποστήριξη τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας

Το πρότυπο LOM εστιάζεται σε ένα µικρό σύνολο ιδιοτήτων που είναι αναγκαίες για
τον εντοπισµό, τη διαχείριση και αξιολόγηση Μαθησιακών Αντικειµένων. Σκοπός
της προσπάθειας αυτής είναι, ανάµεσα σε άλλα, να προσφέρει:
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•

Τη δυνατότητα στους µαθητευόµενους και τους διδάσκοντες να αναζητούν,
αξιολογούν, αποκτούν και χρησιµοποιούν µαθησιακά αντικείµενα.

•

Τη δυνατότητα ανταλλαγής µαθησιακών αντικειµένων ανάµεσα σε κάθε
είδους µαθησιακά συστήµατα που βασίζονται στη τεχνολογία.

•

Τη δυνατότητα ανάπτυξης µαθησιακών αντικειµένων σε µονάδες που
µπορούν να συνδυαστούν και αποσυντεθούν µε έλλογο τρόπο.

•

Τη δυνατότητα σε εφαρµογές να συνθέτουν αυτόµατα και δυναµικά
εξατοµικευµένα µαθήµατα για µαθητές.

•

Τη δυνατότητα σε οργανισµούς εκπαίδευσης και κατάρτισης να διατυπώνουν
πρότυπα περιεχοµένου και επίδοσης σε µια πρότυπη µορφή που είναι
ανεξάρτητη από το ίδιο το περιεχόµενο.

•

Τη δυνατότητα σε ερευνητές να συλλέγουν συγκρίσιµα δεδοµένα που
αφορούν την εφαρµοσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα µαθησιακών
αντικειµένων.

Τον Ιούνιο του 2002 η ΙΕΕΕ ενέκρινε την πρώτη έκδοση του προτύπου LOM. Το
πρότυπο αυτό επιτρέπει στους χρήστες του να περιγράψουν µαθησιακά αντικείµενα
χρησιµοποιώντας ένα σύνολο από πάνω από 70 ιδιότητες/στοιχεία δεδοµένων, που
έχουν οµαδοποιηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία

Περιγραφή

Γενική

Γενικές

πληροφορίες

περιγράφουν

το

που

µαθησιακό

αντικείµενο σαν όλο
Κύκλου ζωής

Χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε
το

ιστορικό

και

την

πρόσφατη

κατάσταση του αντικειµένου καθώς
και όσοι έχουν εµπλακεί στη διάρκεια
της πορείας του
Μέτα-µεταδεδοµένων

Πληροφορίες που αφορούν τα ίδια τα
µεταδεδοµένα

του

µαθησιακού

αντικειµένου
Τεχνική

Τεχνικές
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απαιτήσεις

και

χαρακτηριστικά

του

µαθησιακού

αντικειµένου
Εκπαιδευτική

Εκπαιδευτικά

και

χαρακτηριστικά

του

παιδαγωγικά
µαθησιακού

αντικειµένου
∆ικαιωµάτων

Πνευµατικά δικαιώµατα και όροι
χρήσης του

Σχέσεων

Περιγραφή των σχέσεων ανάµεσα σε
αυτό το µαθησιακό αντικείµενο και
άλλα σχετικά µαθησιακά αντικείµενα

Υποσηµειώσεων

Σχόλια

πάνω

στην

εκπαιδευτική

χρήση του µαθησιακού αντικειµένου
και πληροφορίες πάνω στο πότε και
από ποιόν δηµιουργήθηκαν τα σχόλια
αυτά
Ταξινόµησης

Περιγραφή
αντικειµένου

του
σε

µαθησιακού
σχέση

µε

ένα

συγκεκριµένο σύστηµα ταξινόµησης

Οι ιδιότητες/περιγραφές είναι οργανωµένες ιεραρχικά, µε τη µορφή δενδρογράµµατος.
Αυτό το δένδρο που σχηµατίζεται διευκολύνει την συνεπή οργάνωση σχετικών
µεταδεδοµένων για κάθε αντικείµενο. Κάθε στοιχείο στην ιεραρχία αυτή έχει ένα
ειδικό ορισµό, τύπο δεδοµένων που δέχεται και κάποιο εύρος τιµών.

4.2 AICC
Το πρότυπο αυτό παρέχει ένα µοντέλο δοµής περιεχοµένου µε κύριο στόχο τη
διαλειτουργικότητα. ∆ιακρίνει τα παρακάτω τρία δοµικά στοιχεία, µε κεντρική ιδέα
το ότι ένα µάθηµα (course) αποτελεί µία συλλογή αυτών:
•

Assignable Units (AUs), τα µικρότερα εκπαιδευτικά στοιχεία τα οποία
µπορούν να παρουσιασθούν σε ένα µαθητή, όπως µία HTML σελίδα.
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•

Blocks, τα οποία χρησιµοποιούνται για φώλιασµα. Ένα block µπορεί να
περιλαµβάνει AUs και/ή άλλα blocks (φωλιασµένα blocks)

•

Objectives, τα οποία χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν προαπαιτούµενα
µαθηµάτων και να αναπαραστήσουν τους στόχους ενός µαθήµατος. Μπορεί
να είναι απλά ή σύνθετα, ανάλογα µε το αν περιέχουν απλά ή πολλαπλά AUs
και blocks

Τα AICC CMI Guidelines for Interoperability παρέχουν µία σειρά από αρχεία
(Πίνακας 4) για την αποθήκευση της στατικής και δυναµικής δοµής των µαθηµάτων
που ανταλλάσσονται µεταξύ συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης. Η ανταλλαγή των
αρχείων αυτών καθιστά δυνατή την ανακατασκευή του µαθήµατος σε άλλες
πλατφόρµες.

Όνοµα
Course
Descriptor
Assignable Unit
Course Structure
Objectives Relationships
Prerequisite
Completion Requirements

Περιεχόµενο
Βασική πληροφορία για το
µάθηµα
Παραγόµενες από το σύστηµα
πληροφορίες
Βασική πληροφορία για την
εκχωρήσιµη µονάδα
Πίνακας
στατικής
δοµής
µαθήµατος
Σχέσεις µεταξύ στόχων
Πίνακας προαπαιτούµενων για τις
εκχωρήσιµες µονάδες
Απαιτήσεις ολοκλήρωσης στόχων

Τύπος
Οµάδα/Λέξη κλειδί
Πίνακας
Πίνακας
Πίνακας
Πίνακας
Πίνακας
Πίνακας

Πίνακας 4: AICC CMI αρχεία δοµής µαθήµατος
Το πρότυπο αυτό αποτελείται µε τη σειρά του από κάποια σπυρωτά επίπεδα.

4.3 IMS Content Packaging
Η IMS Global Learning (IMS) είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός και αποτελεί
µία διεθνής συνεργασία από ακαδηµαϊκούς και εµπορικούς τοµείς, καθώς και από
κυβερνητικούς αντιπροσώπους όπως o UK JISC. Ένας από τους πρωταρχικούς
σκοπούς της IMS είναι ο προσδιορισµός ενός συνόλου XML (eXtensible Markup
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Language) προδιαγραφών, ώστε να επιτραπεί η διαλειτουργικότητα µεταξύ
κατανεµηµένων εφαρµογών και υπηρεσιών στην εκπαίδευση.
Η προδιαγραφή του IMS Content Packaging παρέχει τη λειτουργικότητα της
περιγραφής και του πακεταρίσµατος του εκπαιδευτικού περιεχοµένου σ’ ένα
µοναδικό συµπιεσµένο αρχείο το “Package Interchange File” – PIF (IMS, 2005a) ή µε
πιο απλά λόγια σ’ ένα “IMS package”. Ο στόχος της προδιαγραφής (Low 2002: 41)
είναι “να επιτρέψει την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη συνάθροιση (aggregation) και τον
επιµέρους

διαχωρισµό

(disaggregation)

των

µαθησιακών

πόρων

διαµέσου

διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου3”.

4.3.1 Packages
Κάθε Πακέτο (Package) αντιπροσωπεύει µία µονάδα χρησιµοποιήσιµου ή
επαναχρησιµοποιήσιµου περιεχοµένου. Αυτό µπορεί να είναι κοµµάτι µίας σειράς
µαθηµάτων (course) που µπορεί να έχει εκπαιδευτική εφαρµογή εκτός ενός
οργανισµού µαθηµάτων και µπορεί να διακινηθεί ανεξάρτητα ως ένα ολόκληρο
µάθηµα ή εναλλακτικά ως µία συλλογή µαθηµάτων. Μόλις το Πακέτο φτάσει στον
προορισµό του, όπως σ’ ένα LMS, πρέπει να µπορεί να συναθροισθεί ή να
διαµοιραστεί σε άλλα Πακέτα. Ένα πακέτο πρέπει να είναι ανεξάρτητο, γι’ αυτό
πρέπει να περιέχει όλη την πληροφορία που απαιτείται για τη χρήση των
περιεχοµένων όταν έχει «ξεπακεταριστεί» (Patel 2006).
Κάθε IMS package αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία (εικόνα 4):
 Το manifest file το οποίο καθορίζει το περιεχόµενο του πακέτου.
 Τους φυσικούς πόρους (physical assets), δηλαδή τους πραγµατικούς
µαθησιακούς πόρους (resources) όπως ιστοσελίδες, πολυµέσα, κείµενα και
γραφικά οργανωµένα σ’ ένα λογικό ευρετήριο.

3

Ο όρος «διαχείριση περιεχοµένου» (content management) έχει συνδεθεί µε την πολύπλευρη

συµπεριφορά του ψηφιακού περιεχοµένου και έχει γίνει πολύ ευρύς στη διασαφήνισή του µε την
πάροδο των χρόνων. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να περιγραφεί ως µία συνολική διαδικασία που
«επιτρέπει το σχεδιασµό, την καθιέρωση, την κριτική, την έγκριση, την µετατροπή, την αποθήκευση,
τη δοκιµή και την παράταξη όλου του περιεχοµένου στο Web» (Low 2002: 40).
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Το manifest file αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο σ’ ένα IMS package, καθώς
περιγράφει λεπτοµερώς το περιεχόµενο, χρησιµοποιώντας ένα καθορισµένο σύνολο
δοµών εκφρασµένων σε XML. Αυτές οι δοµές παρέχουν µία κοινή βάση για τους
συντάκτες περιεχοµένου, προκειµένου να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικό περιεχόµενο,
το οποίο θα είναι διαλειτουργικό δια µέσω διαφορετικών καθιερωµένων εργαλείων
και πλατφόρµων διακίνησης. Μόλις το Πακέτο ενσωµατωθεί σ’ ένα µοναδικό αρχείο
για µεταφορά, αποκαλείται Package Interchange File4.
Συνεπώς, ένα Πακέτο αποτελεί ένα λογικό ευρετήριο, το οποίο περιλαµβάνει ένα
εξειδικευµένο XML αρχείο και τα πραγµατικά αρχεία των πόρων. Τα αρχεία των
πόρων µπορούν να οργανωθούν σε υπο-ευρετήρια (sub-directories).
Πιο συγκεκριµένα:
•

Top-level Manifest: αποτελεί ένα υποχρεωτικό XML στοιχείο που περιγράφει
το ίδιο το Πακέτο. Μπορεί προαιρετικά να περιέχει sub-Manifests. Κάθε
Manifest αποτελείται από τους ακόλουθους τοµείς:
o Metadata: αποτελεί ένα XML στοιχείο που περιγράφει λεπτοµερώς το
Πακέτο ως σύνολο µε τη χρήση σχηµάτων µεταδεδοµένων που
προέρχονται από την IMS Meta-Data Specification.
o Organizations: αποτελεί ένα XML στοιχείο που περιγράφει τη λογική
οργάνωση των µαθησιακών πόρων σε στυλ «πίνακα περιεχοµένων».
Αποτελεί ένα προαιρετικό κοµµάτι και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
0, 1 ή πολλαπλοί οργανισµοί.
o Resources: αποτελεί ένα XML στοιχείο το οποίο αναφέρεται σε όλους
τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για το πακέτο, καθώς επίσης
και σε εξωτερικά αρχεία (hyperlinks). Επίσης, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µεταδεδοµένα που θα περιγράφουν τον κάθε πόρο.

4

Το Package Interchange File αποτελεί ένα µοναδικό αρχείο (π.χ. .zip, .jar, .cab) και περιλαµβάνει ένα

top-level manifest file µε την ονοµασία “imsmanifest.xml” και όλα τα υπόλοιπα αρχεία που
αναγνωρίζονται από το Manifest. Ένα PIF είναι ένα περιεκτικό µορφότυπο διακίνησης Web, ένας
τρόπος µεταφοράς σχετικής και δοµηµένης πληροφορίας.
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o Sub-Manifest: επιτρέπει το προαιρετικό και λογικό εµφώλιασµα
πακέτων και περιέχει τα τρία προηγούµενα στοιχεία.
•

File Resources: αποτελούν τα πραγµατικά media elements, τα αρχεία
κειµένων, τα γραφικά και άλλους πόρους που περιγράφονται από το/ τα
manifest(s). Τα file resources µπορούν να οργανωθούν σε υπο-ευρετήρια (subdirectories).

Εικόνα 5: Content Package Conceptual Diagram

Σύµφωνα µε την προδιαγραφή IMS Content Package κάθε κατανεµηµένο
περιεχόµενο πρέπει να περιέχει ένα IMS Manifest file. Για να είναι σίγουρος ο
εντοπισµός του manifest µέσα στο Πακέτο έχει προκαθορισµένο όνοµα και θέση
(imsmanifest.xml). Στην περίπτωση που απουσιάζει αυτό το αρχείο τότε το Πακέτο
δεν θεωρείται IMS Package και δεν µπορεί να επεξεργαστεί.
Ο σκοπός του manifest είναι ελαστικός. Για παράδειγµα, µπορεί να περιγράψει ένα
τµήµα µαθήµατος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το πλαίσιο του µαθήµατος και
αποτελεί εκπαιδευτικό αντικείµενο (instructional object), ένα ολόκληρο µάθηµα ή µία
συλλογή µαθηµάτων. Ο βασικός κανόνας είναι ότι κάθε Πακέτο περιέχει πάντα ένα
µοναδικό Top-level Manifest, το οποίο µπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα submanifests, και περιγράφει το Πακέτο.
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Οι πόροι (resources) που περιγράφονται στο Manifest είναι πόροι στη βασική τους
µορφή (assets) όπως ιστοσελίδες, αρχεία πολυµέσων, αρχεία κειµένων και γενικότερα
όλων των ειδών δεδοµένα µε τη µορφή αρχείου. Οι πόροι (resources) µπορούν να
περιλαµβάνουν βασικούς πόρους (assets), οι οποίοι

να βρίσκονται εκτός του

Πακέτου, αλλά να είναι διαθέσιµοι µέσω ενός URL, ή να περιλαµβάνουν άλλους
πόρους (resources) που να περιγράφονται από sub-manifests. Γενικά ο συνδυασµός
των πόρων κατηγοριοποιείται ως περιεχόµενο (Patel 2006). Κάθε πόρος µπορεί να
περιγραφεί από το στοιχείο <resource> µέσα σ’ ένα Manifest XML. Αυτό το στοιχείο
περιλαµβάνει τη λίστα όλων των βασικών πόρων (assets) που απαιτούνται για τη
χρήση του resource. Τα αρχεία που περιλαµβάνονται στο πακέτο καταγράφονται ως
στοιχεία <file> µέσα στα στοιχεία <resource>.
Όλο το περιεχόµενο πρέπει να αναφέρεται στον τοµέα resource µέσα στο manifest,
όµως δεν είναι απαραίτητο για όλους τους δηλωµένους πόρους (resources) µέσα στο
manifest να αναφέρονται από τα στοιχεία <item> στον τοµέα <organization> του
manifest. Αυτό το χαρακτηριστικό µπορεί να φανεί χρήσιµο σε δύο περιπτώσεις
(Patel 2006):
-

Όταν ένας φάκελος χρειάζεται να συµπεριληφθεί χωρίς απαραίτητα να
παρουσιαστεί στον µαθητή.

-

Όταν ένα πακέτο χρησιµοποιείται ως ένα αρχείο περιεχοµένου χωρίς να έχει
σχεδιαστεί για παρουσίαση στον µαθητή.

Τα µεταδεδοµένα (meta-data) αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο (element) µέσα σ’
ένα IMS Package, καθώς παρέχουν περιγραφές µε την εισαγωγή τιµών, επιτρέποντας
να εκπληρωθούν πολλές και ποικίλες λειτουργίες και ειδικότερα η θέση και η
αποθήκευση των πόρων (Anido et al., 2002). Τα µεταδεδοµένα µπορούν να
συµπεριληφθούν σ’ ένα IMS Package µε τη χρήση της IMS Meta-Data Specification,
η οποία βασίζεται στο πρότυπο IEEE 1484.12.1-2002 Learning Object Meta-Data
(LOM).
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4.4 IEEE LOM
Το πρότυπο LOM καθορίζει το συντακτικό και τη σηµασιολογία των µεταδεδοµένων
του εκπαιδευτικού αντικειµένου, ορισµένα ως γνωρίσµατα (attributes), που
απαιτούνται

για

να

περιγράψουν

πλήρως

ένα

εκπαιδευτικό

αντικείµενο.

Εκπαιδευτικό αντικείµενο 5 είναι κάθε οντότητα που στη διάρκεια εκπαίδευσης
υποστηριζόµενης

µε

τεχνολογικά

µέσα

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί,

να

επαναχρησιµοποιηθεί και να γίνει αναφορά σε αυτήν (Λύτρας 2003). Ο όρος
“αντικείµενα εκπαίδευσης” γενικά ισχύει για τα εκπαιδευτικά υλικά που σχεδιάζονται
και που δηµιουργούνται σε µικρά περιεκτικά κοµµάτια µε σκοπό τη µεγιστοποίηση
του αριθµού των εκπαιδευτικών θέσεων, στις οποίες ο πόρος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί.
Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να διευκολύνει την αναζήτηση, την αξιολόγηση,
την πρόσκτηση και τη χρήση των εκπαιδευτικών αντικειµένων από τους µαθητές,
τους διδάσκοντες και τις αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες λογισµικού (IEEE LOM,
2002). Επίσης διευκολύνει το µοίρασµα και την ανταλλαγή εκπαιδευτικών
αντικειµένων, επιτρέποντας την ανάπτυξη καταλόγων και καταγραφών, ενώ λαµβάνει
υπόψη τη διαφορετικότητα των πολιτισµικών και γλωσσικών περιβαλλόντων µέσα
στα

οποία

τα

εκπαιδευτικά

αντικείµενα

και

τα

µεταδεδοµένα

τους

επαναχρησιµοποιούνται. Με τον προσδιορισµό ενός κοινού σχήµατος δεδοµένων το
συγκεκριµένο

πρότυπο

βεβαιώνει

τον

υψηλό

βαθµό

της

σηµασιολογικής

διαλειτουργικότητας των εκπαιδευτικών αντικειµένων.

5

Η πρώτη σοβαρή θεωρητική εργασία για την ιδέα της χρησιµοποίησης των αθροισµάτων των

µεµονωµένων ψηφιακών πόρων, ως βάση για τον σχεδιασµό εκπαίδευσης, έγινε από τον Merrill και
τους συναδέλφους του στο πρόγραµµα TICCIT στο Πανεπιστήµιο του Brigham Young όταν
ανέπτυξαν τη θεωρία Component Display Theory (CDT) στις αρχές της δεκαετίας του '70. Μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του '90 η CDT εξελίχθηκε στην Instructional Transaction Theory (εκπαιδευτική
θεωρία συναλλαγής), η οποία χρησιµοποίησε τα “αντικείµενα γνώσης” ως συστατικά της οδηγίας. Ο
όρος “αντικείµενα εκπαίδευσης” διαδόθηκε από το Wayne Hodgins το 1994 όταν ονόµασε µια οµάδα
εργασίας CEdMa LALO, “Aρχιτεκτονικές Eκπαίδευσης και Aντικείµενα Eκπαίδευσης”. Ο όρος
πάρθηκε από διάφορους οργανισµούς καθώς επίσης και από τη IEEE Learning Technology Standards
Committee (LTSC).
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Το

LOM αποτελείται

από µια δωδεκάδα στοιχείων µεταδεδοµένων που

οµαδοποιούνται σε εννέα κατηγορίες (εικόνα 6). Η “Γενική” (General) κατηγορία
αποτελείται από τα στοιχεία που περιγράφουν το εκπαιδευτικό αντικείµενο στο
σύνολο του, συµπεριλαµβανοµένων τέτοιων όπως τον τίτλο, την περιγραφή, και τις
θεµατικές λέξεις κλειδιά. Η κατηγορία “Κύκλος ζωής” (Lifecycle) ορίζεται για να
περιγράφει την ιστορία και την τρέχουσα κατάσταση αυτού του αντικειµένου
εκπαίδευσης και εκείνων των οντοτήτων που έχουν επηρεάσει αυτό το αντικείµενο
εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του. Εκτός από την έκδοση και τις
πληροφορίες θέσης, ο κύκλος της ζωής περιλαµβάνει τα ονόµατα και τους ρόλους
που συνεισφέρουν, συµπεριλαµβανοµένου και του δηµιουργού. Άλλες κατηγορίες
είναι τα “Μετα-Μεταδεδοµένα” (Meta-Metadata) για τις πληροφορίες που
περιγράφουν την καταλογογράφηση παρά το αντικείµενο εκπαίδευσης, τα
“Εκπαιδευτικά” (Educational) για τα εκπαιδευτικά ή παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, τα
“∆ικαιώµατα” (Rights) για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τους όρους
χρησιµοποίησης του εκπαιδευτικού αντικειµένου, η “Σχέση” (Relation) για τις
σχέσεις µε άλλα αντικείµενα εκπαίδευσης, ο “Σχολιασµός” (Annotation) για την
τεκµηρίωση των σχολίων και η “Ταξινόµηση” (Classification) για την ταξινόµηση
του αντικειµένου µέσα στα συστήµατα της ταξινόµησης, συµπεριλαµβανοµένων των
παιδαγωγικών ταξινοµήσεων όπως το επίπεδο ανάγνωσης.
Κάθε στοιχείο µεταδεδοµένων περιγράφεται από την άποψη επτά ιδιοτήτων: όνοµα,
εξήγηση, µέγεθος, σειρά, παράδειγµα, διάστηµα τιµής, και datatype. Η ιδιότητα
µεγέθους διευκρινίζει τον αριθµό τιµών που επιτρέπονται για το στοιχείο· για τα µη
επαναλαµβανόµενα

στοιχεία,

το

µέγεθος

είναι

πάντα

“1”,

ενώ

για

τα

επαναλαµβανόµενα στοιχεία, το µέγεθος διευκρινίζει το µικρότερο αριθµό που ένα
συµβατό σύστηµα απαιτείται για να υποστηρίξει. Η σειρά δείχνει εάν υπάρχει
σηµασία στη σειρά των επαναλαµβανόµενων στοιχείων, παραδείγµατος χάριν, από
γενικό σε πιo συγκεκριµένο. Το διάστηµα τιµής χρησιµοποιείται για να διευκρινίσει
τις επιτρεπόµενες τιµές, είτε από την αναφορά σε έναν κατάλογο αρχής µέσα στο
LOM, είτε από την αναφορά σε ένα εξωτερικό πρότυπο. Όταν χρησιµοποιείται ένα
ελεγχόµενο λεξιλόγιο, η τιµή στοιχείων πρέπει να δοθεί ως “πηγή, τιµή” δείχνοντας το
λεξιλόγιο, παραδείγµατος χάριν:
“LOMv1.0”, “Questionnaire”
33

Το Datatype δείχνει τη φύση των τιµών, οι οποίες µπορούν να είναι LangString,
DateTime, ∆ιάρκεια (Duration),

Λεξιλόγιο (Vocabulary), CharacterString ή

Underfined. Οι περισσότερες τιµές String ορίζονται ως LangString, ένα datatype που
αποτελείται από ένα γλωσσικό κώδικα σε εισαγωγικά, ακολουθείται από ένα κόµµα
και την τιµή σειράς στα εισαγωγικά, παραδείγµατος χάριν,
“en”, “16th century France”
Τα στοιχεία LOM ορίζονται ως τα µέρη των συνόλων, ή οι δοµές, τα οποία άρχισαν
µε την κατηγορία και µπορούν να περιλάβουν τα ενδιάµεσα επίπεδα. Παραδείγµατος
χάριν, στη “Γενική” κατηγορία, το συνολικό προσδιοριστικό περιλαµβάνει τον
κατάλογο δύο στοιχείων (το όνοµα του προσδιοριστή του σχεδίου προσδιορισµού ή
καταλογογράφησης για αυτήν την εγγραφή) και την είσοδο (η αξία του
προσδιοριστικού µέσα στο σχέδιο προσδιορισµού ή καταλογογράφησης που
υποδεικνύει ή προσδιορίζει αυτό το µαθησιακό αντικείµενο).
Όπως ήταν αναµενόµενο, η προδιαγραφή LOM εστιάζει βαθιά στα εκπαιδευτικά
µεταδεδοµένα, µε ένδεκα από τα πενήντα οκτώ καθορισµένα στοιχεία που εµπίπτουν
στη “Εκπαιδευτική” κατηγορία. ∆ύο στοιχεία εξετάζουν την αλληλεπίδραση: τύπος
αλληλεπίδρασης, µε τις ορισµένες τιµές ενεργές, το αφηγηµατικό, και µικτό, και
επίπεδο αλληλεπίδρασης, µε τις τιµές που κυµαίνονται από “πολύ χαµηλό” ως “πολύ
υψηλό”. Το σηµασιολογικό στοιχείο Πυκνότητα (Density) προσπαθεί να εκτιµήσει
την περιεκτικότητα του αντικειµένου εκπαίδευσης, µε τις τιµές από “πολύ χαµηλό”
σε “πολύ υψηλό”. Το στοιχείο “Προσδιοριστικός ρόλος των χρηστών” δείχνει εάν το
αντικείµενο εκπαίδευσης σχεδιάστηκε για τους δασκάλους, τους συγγραφείς, τους
αρχάριους, ή τους διευθυντές. Το στοιχείο “Πλαίσιο” δείχνει εάν το προοριζόµενο
µαθησιακό περιβάλλον είναι σχολείο, τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατάρτιση ή άλλο.
Άλλα στοιχεία στην “Εκπαιδευτική” κατηγορία είναι αρκετά αυτεξήγητα,
συµπεριλαµβανοµένης της χαρακτηριστικής σειράς ηλικίας, της δυσκολίας, του
χαρακτηριστικού χρόνου εκµάθησης, της περιγραφής, και της γλώσσας. Τα
εκπαιδευτικά/ παιδαγωγικά µεταδεδοµένα µπορούν επίσης να φέρουν την κατηγορία
“Ταξινόµησης”, εάν η αξία µπορεί να µετρηθεί σχετικά µε µια τυποποιηµένη
κλίµακα. Παραδείγµατος χάριν, διαβάζοντας τα σχήµατα ηλικίας, που διαβάζουν τα
σχήµατα επιπέδων, τα σχήµατα IQ και οι στόχοι, που ο χρήστης πρέπει να είναι σε
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θέση να ολοκληρώσει, θα µπορούσαν όλα να αντιπροσωπευθούν ως στοιχεία µέσα
στην “ταξινόµηση”.
Αν και η προδιαγραφή LOM δεν έχει σχετικούς κανόνες περιεχοµένου, τοποθετεί σε
υψηλό βαθµό αξίας τη χρήση των ελεγχόµενων λεξιλογίων. Περισσότερα από τα µισά
στοιχεία

αναφέρονται

σε

κάποια

καθιερωµένα,

και

δεκαεπτά

ευρετήρια

καθιερωµένων καθορίζονται από την ίδια την προδιαγραφή. Το LOM επιτρέπει τη
χρήση µη συγκρουόµενων λεξιλογίων, αλλά διευκρινίζει ότι προκειµένου να
µεγιστοποιηθεί η διαλειτουργικότητα, εάν ένα λεξιλόγιο µη- LOM χρησιµοποιείται
και η αξία, που λαµβάνεται από εκείνο το λεξιλόγιο καθορίζεται επίσης σε LOM, η
αξία πρέπει να σχεδιαστεί όπως αν προερχόταν από το LOM.

Εικόνα 6: LOM elements & structure
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4.5 Dublin Core
Τα περισσότερα πρότυπα εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων βασίζονται στα στοιχεία του
προτύπου Dublin Core (DC). Το πρότυπο Dublin Core είναι µια διεθνής προσπάθεια
προτυποποίησης

ενός

συνόλου

βασικών

περιγραφών

για

διαδικτυακούς

πόρους(internet resources).
Το Dublin Core ασχολείται µε τις βασικές λειτουργίες:
 ∆ιαχείριση συλλογών πόρων
 Ανακάλυψη πόρων
 ∆ιαλειτουργικότητα των πόρων
Το πρότυπο Dublin Core περιλαµβάνει 15 βασικές µεταδεδοµένες ιδιότητες:


DC.TITLE , DC.CREATOR , DC.SUBJECT,



DC.DESCRIPTION



DC.PUBLISHER



DC.CONTRIBUTOR, DC.DATE



DC.TYPE



DC.FORMAT



DC.IDENTIFIER



DC.SOURCE, DC.LANGUAGE



DC.RELATION



DC.COVERAGE



DC.RIGHTS

Όπου DC.TITLE , DC.CREATOR , DC.SUBJECT είναι ο τίτλος του πόρου, ο
δηµιουργός του και το θέµα του αντίστοιχα.
Τα στοιχεία µεταδεδοµένων χωρίζονται σε τρείς οµάδες που κατά προσέγγιση
υποδεικνύουν την κατηγορία ή τον σκοπό της πληροφορίας που αποθηκεύεται µέσα
τους: (1) στοιχεία σχετικά κυρίως µε το Περιεχόµενο του πόρου, (2) στοιχεία σχετικά
κυρίως µε την πηγή ως Πνευµατική Ιδιοκτησία και (3) στοιχεία σχετικά κυρίως µε το
Στιγµιότυπο της πηγής.
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Περιεχόµενο

Πνευµατική
Στιγµιότυπο
Ιδιοκτησία

Τίτλος

∆ηµιουργός Ηµεροµηνία

Θέµα

Εκδότης

Περιγραφή

Συντελεστής Μορφότυπο

Πηγή

∆ικαιώµατα Κωδικός

Τύπος

Γλώσσα
Σχέση
Κάλυψη

1. Τίτλος

Ετικέτα: "Title"

Το όνοµα που δίνεται στον πόρο, συνήθως από τον ∆ηµιουργό ή τον Εκδότη.
2. Συγγραφέας ή ∆ηµιουργός

Ετικέτα: "Creator"

Το άτοµο ή ο οργανισµός που είναι κύρια υπεύθυνος για την δηµιουργία του
πνευµατικού περιεχοµένου του πόρου. Για παράδειγµα, συγγραφείς σε περίπτωση
γραπτών κειµένων, καλλιτέχνες, φωτογράφοι, ή εικονογράφοι σε περίπτωση οπτικών
πόρων.
3. Θέµα και Λέξεις Κλειδιά

Ετικέτα: "Subject"

Το θέµα αυτού του πόρου. Τυπικά, το θέµα θα είναι εκφρασµένο σαν λέξεις κλειδιά ή
φράσεις που περιγράφουν το θέµα ή το περιεχόµενο του πόρου. Παροτρύνεται η
χρήση καθορισµένων γλωσσαρίων και επίσηµων σχηµάτων ταξινόµησης.
4. Περιγραφή

Ετικέτα: "Description"

Μία αυτούσια περιγραφή του περιεχοµένου του πόρου, που περιέχει περιλήψεις σε
περίπτωση γραπτών κειµένων ως αντικειµένων ή περιγραφές περιεχοµένων στην
περίπτωση οπτικών πόρων.
5. Εκδότης

Ετικέτα: "Publisher"
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Η υπεύθυνη οντότητα που έκανε διαθέσιµο τον πόρο στην παρούσα µορφή, όπως
ένας εκδοτικός οίκος, ένα τµήµα πανεπιστηµίου, ή µία συνεταιρική οντότητα.
6. Συντελεστής

Ετικέτα: "Contributor"

Το πρόσωπο ή ο οργανισµός που δεν προσδιορίζεται στο στοιχείο ∆ηµιουργός που
έχει συµβάλει πνευµατικά σηµαντικά στον πόρο αλλά η συνεισφορά του είναι
δευτερεύουσα σε σχέση µε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισµό που προσδιορίζεται
στο στοιχείο ∆ηµιουργός (για παράδειγµα, εκδότης, µεταφραστής και εικονογράφος).
7. Ηµεροµηνία

Ετικέτα: "Date"

Μία ηµεροµηνία σχετική µε τη δηµιουργία και τη διαθεσιµότητα του πόρου. Τέτοια
ηµεροµηνία δεν πρέπει να συγχυστεί µε αυτή που είναι στο στοιχείο Περιεχόµενο, η
οποία θα συσχετιστεί µε τον πόρο µόνο στο βαθµό που το πνευµατικό περιεχόµενο
είναι κατά κάποιον τρόπο κοντά στην ηµεροµηνία. Η συνιστώµενη καλύτερη τακτική
ορίζεται από το ISO 8601 [Σχήµατα Ηµεροµηνίαs και Χρόνου] (βασισµένο στο
ISO8601), W3C Τεχνική Σηµείωση, http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime που
περιέχει (ανάµεσα σε άλλα) ηµεροµηνίες σε σχήµα YYYY και YYYY-MM-DD.
Σ'αυτό το σχήµα, για παράδειγµα, η ηµεροµηνία 1994-11-05 αντιστοιχεί στη 5
Νοεµβρίου 1994.
8. Τύπος Πόρου

Ετικέτα: "Type"

Η κατηγορία του πόρου, όπως home page, µυθιστόρηµα, ποίηµα, αναφορά εργασίας,
τεχνική αναφορά, έκθεση, λεξικό. Για χάρη της λειτουργικότητας, ο Τύπος πρέπει να
επιλεχθεί από ένα απαριθµηµένο σύνολο που είναι προς το παρόν υπό εξέλιξη στη
σειρά ηµερίδων.
9. Μορφότυπο

Ετικέτα: "Format"

Η µορφή των δεδοµένων του πόρου που χρησιµοποιείται για να πιστοποιήσει το
software και πιθανόν το hardware που µπορεί να χρειαστεί για την έκθεση ή την
λειτουργία της πηγής. Για χάρη της λειτουργικότητας, η Μορφή πρέπει να επιλεχθεί
από ένα απαριθµηµένο σύνολο που είναι προς το παρόν υπό εξέλιξη στη σειρά
ηµερίδων.
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10. Κωδικός Πόρου

Ετικέτα: "Identifier"

Μία φράση ή αριθµός που χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει µοναδικά τον πόρο.
Παραδείγµατα για πόρους δικτύου περιέχουν URLs ή URNs (όταν χρησιµοποιείται).
Άλλοι καθολικά µοναδικοί κώδικες, όπως το International Standard Book Numbers
(ISBN) ή άλλα επίσηµα ονόµατα είναι επίσης υποψήφια για αυτό το στοιχείο.
11. Πηγή

Ετικέτα: "Source"

Πληροφορίες για έναν δεύτερο πόρο από τον οποίο ο παρόν πόρος απορρέει. Ενώ
γενικά συστήνεται τα στοιχεία να περιέχουν πληροφορία σχετικά µε τον παρόν πόρο
µόνο, αυτό το στοιχείο µπορεί να περιέχει την ηµεροµηνία, τον δηµιουργό, τον
κωδικό ή άλλα δεδοµένα για έναν δεύτερο πόρο όταν θεωρείται σηµαντικό για την
ανακάλυψη

του

παρόν

πόρου.

Συνιστάται

περισσότερο

στην

πράξη

να

χρησιµοποιείται το στοιχείο Σχέση αντί αυτού. Για παράδειγµα είναι δυνατόν να
χρησιµοποιείται µία Πηγή του 1603 στην περιγραφή µίας διασκευής του 1996 ενός
έργου του Σαίξπηρ, αλλά είναι προτιµότερο αντ’ αυτού να χρησιµοποιηθεί η Σχέση
"IsBaseOn" µε αναφορά σε έναν ξεχωριστό πόρο του οποίου η περιγραφή περιέχει
την Ηµεροµηνία 1603. Η Πηγή δεν είναι κατάλληλη αν ο παρόν πόρος είναι στη
πρωταρχική µορφή.
12. Γλώσσα

Ετικέτα: "Language"

Η γλώσσα του πνευµατικού περιεχοµένου του πόρου. Όπου πρακτικά, το περιεχόµενο
αυτού του πεδίου πρέπει να συµφωνεί µε το RFC 1766 [Επιγραφές για τον
Προσδιορισµό

Γλωσσών, http://ds.internic.net/rfc/rfc1766.txt ];

παραδείγµατα

περιλαµβάνουν τα gr, en, de, es, fi, fr, ja, th, και zh.
13. Σχέση

Ετικέτα: "Relation"

Ένα αναγνωριστικό ενός δεύτερου πόρου και η σχέση του στο παρόν πόρο. Αυτό το
στοιχείο επιτρέπει τη δήλωση συνδέσµων µεταξύ σχετικών πόρων και περιγραφών
πόρων. Παραδείγµατα περιέχουν µια έκδοση µίας εργασίας (IsVersionOf), µία
µετάφραση µίας εργασίας (IsBasedOn), ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου (IsPartOf) και µια
διαµόρφωση των δεδοµένων σε µία εικόνα (IsFormatOf). Για χάρη της
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λειτουργικότητας, οι σχέσεις πρέπει να επιλεχθούν από ένα απαριθµηµένο σύνολο
που είναι προς το παρόν υπό εξέλιξη στη σειρά ηµερίδων.
14. Κάλυψη

Ετικέτα: "Coverage"

Τα χαρακτηριστικά χώρου ή χρόνου του πνευµατικού περιεχοµένου του πόρου. Η
Κάλυψη χώρου αναφέρεται στην υλική περιοχή (π.χ. Celestial sector) χρήση
συντεταγµένων (π.χ. γεωγραφικό µήκος και πλάτος) ή θέτει ονόµατα που είναι από
µία καθορισµένη λίστα ή συλλαβίζονται πλήρως. Η χρονική κάλυψη αναφέρεται στο
γιατί ο πόρος σχετίζεται και όχι στο πότε δηµιουργήθηκε ή έγινε διαθέσιµος (το
τελευταίο που αναφέρθηκε ανήκει στο στοιχείο Ηµεροµηνία). Χρησιµοποιείτε την
ίδια µορφή ηµεροµηνία/χρόνου (συχνά ένα εύρος) µορφή [Μορφές Ηµεροµηνίας και
Χρόνου

(βασισµένα

στο

ISO8601),

W3C

Τεχνική

Σηµείωση, http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime] όπως συνιστάται για το στοιχείο
Ηµεροµηνία ή χρονικών περιόδων που προέρχονται από µία καθορισµένη λίστα ή
συλλαβίζονται πλήρως.
15. ∆ικαιώµατα Χρήσης

Ετικέτα:"Rights"

Μία δήλωση δικαιωµάτων χρήσης, έναν κωδικό που οδηγεί σε µία δήλωση
δικαιωµάτων χρήσης ή έναν κωδικό που οδηγεί σε µία υπηρεσία παροχής
πληροφοριών σχετικά µε τα δικαιώµατα χρήσης του πόρου.
Η καταγραφή µεταδεδοµένων του προτύπου Dublin Core σε XML γλώσσα για µια
απλή ιστοσελίδα οδηγεί στο ακόλουθο αποτέλεσµα:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE

rdf:RDF

SYSTEM

"http://purl.org/dc/schemas/dcmes-xml-

20000714.dtd">
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc ="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description about="http://purl.org/DC/index.htm">
<dc:title>Dublin Core Metadata Initiative - Home Page</dc:title>
<dc:description>The Dublin Core Metadata Initiative Web site. </dc:description>
<dc:date>1998-10-10</dc:date>
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<dc:format>text/html</dc:format>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:contributor>The Dublin Core Metadata Initiative</dc:contributor>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Τα µεταδεδοµένα τύπου Dublin Core, όπως έχουµε δει, είναι πολύ προγενέστερα της
XML. Έως τώρα µεταδεδοµένα αυτού του τύπου µπορούσαν να ενσωµατωθούν σε
απλές HTML σελίδες, µε την χρήση των META tags, δηλαδή ειδικών tags της HTML
στα οποία αποθηκεύονταν γενικά µεταδεδοµένα. Η ύπαρξη του προτύπου επιτρέπει
την εισαγωγή φορµαλισµού στην καταγραφή των µεταδεδοµένων, διευκολύνοντας σε
µεγάλο βαθµό τόσο την διαδικασία καταγραφής όσο και τις εφαρµογές που
αναλαµβάνουν

την

επεξεργασία

των

εγγράφων

και

την

αναζήτηση

των

µεταδεδοµένων τους.

Στο ακόλουθο τµήµα κώδικα παρουσιάζεται µια σελίδα html στην οποία έχουν
προστεθεί META tags για την καταγραφή µεταδεδοµένων ιδιοτήτων του προτύπου
Dublin Core.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Alphabetics</TITLE>
<META NAME="DC.Title" CONTENT="Alphabetics">
<META NAME="DC.Creator" CONTENT="Hughes, Ronia">
<META NAME="DC.Date" CONTENT="1974">
<META NAME="DC.Type" CONTENT="Text.Poem">
<META NAME="DC.Format" CONTENT="(SCHEME=IMT) text/html">
<META NAME="DC.Identifier"
CONTENT="http://www.poe.com/hughes/alph.html">
</HEAD>
<BODY></BODY>
</HTML>
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Άλλα πρότυπα εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων που βασίζονται στο πρότυπο Dublin
Core είναι τα:
 EdNA (Education Network Australia)
 DBS(GER:German Educational Resources)
 GEM (The Gateway to Educational Materials)
 EdNA: 3700 indexed educational URL’s
Σε κάθε ένα από αυτά προστίθενται διάφορες ιδιότητες, ανάλογα µε τις
συγκεκριµένες ανάγκες των εφαρµογών, γενικών ή ειδικών, που τα πρότυπα
καλούνται να καλύψουν.
Στο πρότυπο EdNA πχ σύναντούµε µεταδεδοµένες ιδιότητες όπως:
EdNA.ENTERED (ηµεροµηνία καταγραφής του πόρου)
EdNA.APPROVER (στοιχεια αυτού που ενέκρινε την χρήση του πόρου)
EdNA.SUGGESTOR (στοιχεία αυτού που πρότεινε τον πόρο)
EdNA.USERLEVEL (επίπεδο χρήστη για το οποίο προτείνεται ο πόρος) , κλπ

Ένα άλλο Dublin Core based πρότυπο είναι το EUC (European Universal Classroom).
Πρόκειται για ένα project του European Schoolnet (EUN). Το πρότυπο αυτό εισάγει
κάποιες επεκτάσεις στο Dublin Core, που φαίνονται στο σχήµα που ακολουθεί:

Εικόνα 7: EUC (European Universal Classroom)

Οι επεκτάσεις αυτές έχουν να κάνουν µε την ικανότητα χειρισµού πολυµεσικού
υλικού, αλλά και τον προσδιορισµό των συνθηκών αλληλεπίδρασης µε αυτό.
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5. Software - Πλατφόρµες web-based e-learning
Το λογισµικό που χρησιµοποιείται στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (courseware ή
course-authoring tools) είναι κάτι περισσότερο από πολλά hypermedia έγγραφα
συνδεδεµένα µεταξύ τους. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα στο Web χρειάζονται να
παρέχουν ένα παιδαγωγικό περιβάλλον στο οποίο ο φοιτητής θα αισθάνεται ότι
βρίσκεται σε µια εικονική τάξη ακολουθώντας την εκπαιδευτική µεθοδολογία και
επιθυµεί να έχει βοήθεια από τον εκπαιδευτή. Οι HTML editors από µόνοι τους δεν
µπορούν να προσφέρουν ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο
και εποµένως εµφανίζονται πολλά course-authoring tools. Υπάρχουν πολλές
εφαρµογές που χρησιµοποιούνται και πολλές που αναπτύσσονται και παρατηρείται
ασάφεια ως προς την χρήση των όρων που φέρουν. Κυρίως συναντιόνται τα
συστήµατα διαχείρισης µαθησιακού υλικού, τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου,
τα εικονικά περιβάλλοντα µάθησης, τα ολοκληρωµένα µαθησιακά περιβάλλοντα,
κ.λπ. Συνήθως ονοµασίες είναι Cοntent

Management Systems (CMS), Virtual

Learning Environments (VLE) και Learning Management Systems (LMS).

Στις εξειδικευµένες εφαρµογές ο κώδικας δεν παρέχεται αλλά υπάρχει υποστήριξη
από τις εταιρείες που εµπορεύονται τις εφαρµογές. Αντίθετα στο ανοικτό λογισµικό
που αποτελεί το αντίπαλο δέος των εξειδικευµένων εφαρµογών, ο κώδικας παρέχεται
δωρεάν και ελεύθερα, χωρίς όµως να υπάρχει η αντίστοιχη υποστήριξη. Οι
εφαρµογές ανοικτού κώδικα τρέχουν σε Linux και µπορούν να συνδυαστούν µε σειρά
άλλων εφαρµογών, όπως για παράδειγµα το Open Office.

Η επιλογή της µιας ή της άλλης κατηγορίας λογισµικού βαρύνει αποκλειστικά τον
χρήστη. Συνηθίζεται σε περιπτώσεις µη κρίσιµες που δεν κοστίζουν ιδιαίτερα και δεν
ενέχουν µεγάλους κινδύνους να επιλέγεται ανοικτό λογισµικό. Στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και στη δηµιουργία ηλεκτρονικών µαθηµάτων το ανοικτό και ελεύθερο
λογισµικό έχει διεισδύσει.

Μερικά από τα πιο γνωστά χρησιµοποιούµενα πακέτα λογισµικού είναι τα ακόλουθα:
LearningSpace,

CATWEB,

Blackboard,

e-Class,

WebCT,

TopClass,

Saba,

Click2learn, Embanet, Intralearn, Ecollege, Eduprise, Librarian, Fle3, Lersus, eFront.
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Ενδεικτικά, θα αναφερθούν ορισµένα στοιχεία για συγκεκριµένες δηµοφιλείς
εφαρµογές, όπως το LearningSpace και το WebCT. Το LearningSpace αναπτύχθηκε
από την εταιρεία Lotus και απευθύνεται τόσο σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα όσο και σε
επιχειρήσεις. Εκτός από τη χρήση του για τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού,
επιτρέπει και την ασύγχρονη καθώς και τη σύγχρονη εκπαίδευση. Επιτρέπει ακόµα
και την αποθήκευση των real-time µαθηµάτων για µελλοντική χρήση. ∆ιακρίνεται σε
µια σειρά από υποσυστήµατα (modules) που απευθύνονται τόσο στους διδάσκοντες,
όσο και στους διδασκόµενους.

Το WebCT αναπτύχθηκε από το University of British Columbia µε στόχο τη
δηµιουργία ηλεκτρονικών µαθηµάτων χωρίς να προϋποθέτει τη γνώση της
υποκείµενης τεχνολογίας. Πρακτικά δηλαδή βασίζεται σε έναν απλό Web server µε
επιπλέον λειτουργικότητα για την ανάπτυξη περιεχοµένου µάθησης (learning
content). Προϋποθέτει µόνο τη γνώση της χρήσης ενός απλού WWW browser από
τους

διδάσκοντες

ανεξάρτητα

από

τη

διαθέσιµη

τεχνολογία

πλατφόρµας.

Περιλαµβάνει εργαλεία όπως το email, το chat και τα forums για την επικοινωνία.
Παρέχει µια σειρά από δυνατότητες για δηµιουργία δοµής για τα µαθήµατα είτε ως
γραµµική είτε ως δενδροειδής, για δηµιουργία ευρετηρίων, την προσθήκη
γλωςσάριου, εξωτερικών αναφορών, ερωτηµατολογίων, ασκήσεων, κ.ά.(Anido, et al.,
2000)

Στην Ελλάδα, µία από τις πιο διαδεδοµένες εφαρµογές είναι η πλατφόρµα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-Class. Η πλατφόρµα e -Class βασίστηκε στο ανοικτό
σύστηµα Claroline το οποίο εξελληνίστηκε και εµπλουτίστηκε από την GUNet.

Οι διαθέσιµες λειτουργίες των εφαρµογών λογισµικού που χρησιµοποιούνται
δείχνουν να συγκλίνουν. Πράγµατι, οι εφαρµογές λογισµικού παρουσιάζουν κοινά
χαρακτηριστικά όπως ανοικτή αρχιτεκτονική, είναι συµβατά µε όλους τους browsers,
υποστηρίζουν HTML και πλατφόρµες Windows, κ.ά. Περιλαµβάνουν µια σειρά από
εργαλεία για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόµενο, καθώς και µαθησιακά και
διαχειριστικά εργαλεία (Μάρκελλος, 2001). Κοινό στοιχείο στις περισσότερες
εφαρµογές αποτελεί η διάκριση τριών κατηγοριών χρηστών. Έτσι, υπάρχουν
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διαφορετικές λειτουργίες και άδειες πρόσβασης για διαχειριστές, καθηγητές και
φοιτητές. Ως προς το κόστος, που αφορά βέβαια στις εµπορικές εφαρµογές, η
τιµολόγηση µπορεί να είναι σταθερή ή ανάλογη µε τον αριθµό των χρηστών. Σε
άλλες περιπτώσεις η τιµή εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα χρήσης, ενώ υπάρχουν
και εφαρµογές που προσφέρονται δωρεάν και δοκιµαστικά για µικρές χρονικές
περιόδους.

Τα συστήµατα Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) προσφέρουν
ηλεκτρονικές εφαρµογές για πολλές παραδοσιακές δραστηριότητες µιας τάξης.
Παρέχουν κοινό χώρο εργασιών, παρουσιάσεις on-line, τόπους για συνοµιλία και
συζήτηση on-line, τεστ γνώσεων, αξιολόγηση κ.ά.. Τέτοια συστήµατα είναι το Virtual
School, το FirstClass, το Fle3, κ.ά.

Τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν την επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο και
την on-line µάθηση. Συµπληρώνουν ακόµα και τη συµβατική εκπαίδευση,
παρέχοντας ένα περιβάλλον εικονικής πραγµατικότητας εµπλουτίζοντας την
παραδοσιακή διδασκαλία. Το πρόβληµα ωστόσο που αντιµετωπίζουν συνήθως οι
εκπαιδευόµενοι που καλούνται να συµµετέχουν σε on-line συζητήσεις είναι η
υποστήριξη και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων.

Παράλληλα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µια
σειρά από άλλες βοηθητικές εφαρµογές. Εφαρµογές όπως τα εργαλεία επικοινωνίας
και τα εργαλεία συσκέψεων αποτελούν καλές λύσεις και χρήσιµες συµπληρωµατικές
τεχνολογίες για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος
µάθησης (learning environment). Πιο αναλυτικά, οι δευτερεύουσες τεχνολογικές
εφαρµογές που ολοκληρώνουν ένα σύγχρονο περιβάλλον µάθησης θα µπορούσαν να
κατηγοριοποιηθούν ως εξής:


Εφαρµογές ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, οι οποίες χρησιµεύουν για ασύγχρονη

επικοινωνία δύο ατόµων ή περισσοτέρων ατόµων και οµάδων (Netscape Messenger,
Microsoft Outlook, Eudora, κ.λπ.).
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Εφαρµογές συνοµιλίας στο διαδίκτυο, οι οποίες προσφέρουν σύγχρονη

επικοινωνία µε τη µορφή συζητήσεων (chat) ή και αποστολής µηνυµάτων (IRC,
Instant Messenger, κ.λπ.).


Εφαρµογές συσκέψεων για σύγχρονη επικοινωνία µε εικόνα και ήχο σε

πραγµατικό χρόνο (NetMeeting, κ.λπ.).


Υπηρεσίες video on demand και ψηφιακής µετάδοσης εικόνας και ήχου (video

and audio streaming). Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν την εκποµπή ζωντανού
προγράµµατος, το οποίο ψηφιοποιείται και µεταδίδεται µέσω του διαδικτύου σε
πραγµατικό χρόνο. Με την τεχνική αυτή, οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να
παρακολουθήσουν από απόσταση µαθήµατα, σεµινάρια ή άλλες εκδηλώσεις. Οι
υπηρεσίες video on demand µπορούν να αξιοποιηθούν σαν συµπληρωµατικό
εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εκπαίδευση από
απόσταση.


Πίνακες ανακοινώσεων (Whiteboards ή Bulletin Boards) για την ενηµέρωση

των φοιτητών.

Στην συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία επιλέχθηκε η χρήση Open Source
λογισµικού για την υλοποίηση του οπτικού εργαλείου iLearn2, έτσι ώστε να
προσαρµοστούν ένας συνδυασµός νέων τεχνολογιών που αφορούν το Web 2.0 καθώς
και για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτές. Χρησιµοποιήθηκαν
υπάρχουσες τεχνολογίες όπως Pure HTML, Javascript, PL/SQL καθώς και
µελλοντικές

τεχνολογίες

όπως

AJAX(Asynchronous JavaScript and XML)

και

CSS(Cascading Style Sheets). Περαίτερω ανάλυση παρουσιάζεται στο επόµενο
κεφάλαιο.

5.1 Διάκριση μεταξύ CMS και LMS
Υπάρχει ένα µπέρδεµα σε σχέση µε τις πραγµατικές λειτουργίες του CMS (Content
Management System) και του LMS (Learning Management System). Πηγή αυτής της
σύγχυσης είναι οι οµοιότητες των δυο συστηµάτων. Και τα δυο επιτελούν λειτουργίες
εγγραφής σπουδαστών, επικοινωνίας µε αυτούς, αποτίµησης της απόδοσης και
ενεργοποίησης µαθησιακού υλικού.
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CMS (Content Management System). Επιτρέπει στο διδάσκοντα να δηµιουργήσει
ένα δικτυακό µάθηµα, όπου µπορούν να ανεβαστούν κείµενα σε συνήθη format όπως
word, power point κλπ. χωρίς να χρειάζεται να µετατρέπονται σε web format όπως το
HTML. Απαιτεί σχετικά περιορισµένες δεξιότητες και αυτό το καθιστά δηµοφιλή
επιλογή. Καλύπτει συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Online ανάρτηση υλικού µαθηµάτων

•

Αξιολόγηση σπουδαστή

•

Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µε online κουίζ, τεστ κλπ

•

Φόρουµ συζητήσεων

•

Οι συζητήσεις µπορούν να διεξάγονται µε την επίβλεψη µιας οµάδας,
προκειµένου

να

ανταλλάσσονται

σηµειώσεις

και

να

συζητιούνται

συγκεκριµένα θέµατα στο ενδιάµεσο των µαθηµάτων.
Ως µειονεκτήµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν:
•

Μειωµένη ευελιξία. Τα ονόµατα των συγκεκριµένων τµηµάτων που
αποτελούν ένα CMS σπάνια µπορούν να αλλάξουν ή να µεταβληθούν.

•

Ανεπαρκής παροχή διαδραστικού e-learning. Το διαδραστικό e-learning µέσα
από εργαλεία συγγραφής όπως το Dreamweaver, ή το Flash, δεν µπορεί να
διανεµηθεί µέσω των CMS. Για το σκοπό αυτό οι διδάσκοντες απαραίτητα
θέτουν συνδέσµους προς το αποµονωµένο υλικό που έχουν δηµιουργήσει και
που βρίσκεται αποθηκευµένο αλλού.

•

Αδυναµία στον έλεγχο και την καταγραφή. ∆εν µπορεί να επαληθεύσει την
ταυτότητα των σπουδαστών που λαµβάνουν µέρος στην εξέταση ούτε µπορεί
να σώσει το τεστ πριν το υποβάλλει ο µαθητής στον διδάσκοντα.

LMS (Learning Management System). Σύστηµα που διανέµει και διαχειρίζεται
όλες τις µαθησιακές ανάγκες. Είναι αναγκαίο στο σηµείο αυτό να διευκρινιστεί ότι η
διαχείριση αναφέρεται περισσότερο στην πληροφορία που συντελεί στη µάθηση και
όχι σε αυτήν καθεαυτή τη µάθηση. Καθιστά διαθέσιµα τα µαθήµατα, κάνει εγγραφές
σπουδαστών και προχωρά στην επιβεβαίωση αυτών των εγγραφών, ελέγχει την
καταλληλότητα των σπουδαστών, δηµιουργεί υπενθυµίσεις για το πρόγραµµα
µαθηµάτων, καταγράφει την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, δηµιουργεί τεστ,
ανακοινώνει την ολοκλήρωση του µαθήµατος στο διδάσκοντα και ακολούθως
ενηµερώνει και το σπουδαστή. Παράγει αναφορές για τον αριθµό των σπουδαστών
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που έχουν εγγραφεί σε ένα συγκεκριµένο µάθηµα, ή συγκεντρώνει τη βαθµολογία
απόδοσης των σπουδαστών σε συγκεκριµένα µαθήµατα.
Οι βασικές λειτουργίες ενός τέτοιους συστήµατος λοιπόν περιλαµβάνουν:
•

Εγγραφή σπουδαστών

•

Παρακολούθηση συµµετοχής στο µάθηµα

•

Εξέταση

•

∆ιεξαγωγή συζητήσεων

•

Μεταφορά πληροφορίας σε άλλα συστήµατα

•

Προγραµµατισµό µαθηµάτων

Ως µειονεκτήµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν:
•

Ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Σύντοµα ένα τέτοιο σύστηµα καθίσταται
πλεονάζον

ή

περιττό

εξαιτίας

της

επερχόµενης

τεχνολογίας

που

περιλαµβάνεται στις νεότερες εκδόσεις του.
•

Προβλήµατα προσαρµογής. Οι διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων
οργανισµών που θα υιοθετήσουν ένα τέτοιο σύστηµα δηµιουργεί προβλήµατα
προσαρµογής στις ανάγκες αυτές. Το σύστηµα επιδέχεται περιορισµένες
αλλαγές. Εκτεταµένες αλλαγές µπορεί να κάνουν περισσότερη ζηµιά παρά να
ωφελήσουν.

Παρόλο λοιπόν που και τα δυο συστήµατα ενσωµατώνουν την ηλεκτρονική µάθηση
εν τούτοις το ένα σύστηµα δεν µπορεί να αντικαταστήσει το άλλο λόγω των
ανόµοιων µαθησιακών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν. Είναι απαραίτητο να
γίνει κατανοητό ότι η εκπαίδευση κερδίζει σε µακροπρόθεσµη γνώση, ενώ η
επιµόρφωση κερδίζει γνώση για άµεση εφαρµογή. Συνεπώς, το CMS υποστηρίζει
µακροπρόθεσµες συνεδρίες µαθηµάτων, ενώ το LMS υποστηρίζει έναν αριθµό από
σύντοµα επιµορφωτικά γεγονότα.
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5.2 Μερικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης(LMS)
BlackBoard
http://www.blackboard.com/us/index.Bb

Εικόνα 8: Blackboard

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ BLACKBOARD

Εργαλεία συγγραφής περιεχοµένου
Προκατασκευασµένο υλικό µαθηµάτων
Προσαρµοστικότητα.

Ο διδάσκων καθορίζει την πορεία µάθησης ορίζοντας ή

απορρίπτοντας την πρόσβαση κάποιου σπουδαστή σε συγκεκριµένο υλικό
∆ηµιουργία πολλαπλών φόρουµ συζήτησης
Online αξιολόγηση και επισκόπηση της προόδου ενός µαθητή
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (κατατάσσει τους µαθητές σταδιακά σε profiles
µε βάση τη συµµετοχή και τις επιδόσεις τους και ειδοποιεί τον διδάσκοντα
προκειµένου αυτός να επιλέξει την πορεία µάθησης)
∆ηµιουργία µαθησιακές κοινότητες µε online συζητήσεις
Εύκολη ανάρτηση πληροφορίας χωρίς γνώση HTML
Ηλεκτρ. Εµπόριο. Τα ιδρύµατα µπορούν να χρεώνουν online
Επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργούν blogs
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∆ηµιουργία portfolio και δυνατότητα προσωπικών ρυθµίσεων στην εµφάνιση του
Portfolio
Templates για κάθε είδους υλικό
∆ηµιουργία αναφορών
Κατάλογος µαθησιακών αντικειµένων (για αναζήτηση)

Joomla!
http://www.joomla.org/

http://www.joomla.gr/

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ JOOMLA!

Εικόνα 9: Joomla

Εύκολο στην εγκατάσταση
Επεξεργασία του περιεχοµένου µόνο µε απλή γνώση word
∆ιαθέσιµη συλλογή πολυµεσικών αρχείων και αρχείων εικόνας
∆υνατότητα ηλ. εµπορίου
Χώρος για φόρουµ και συζητήσεις
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∆υνατότητα δηµιουργίας blogs
Email Newsletters
Συλλογή δεδοµένων και δηµιουργία αναφορών
Υπηρεσίας συνδροµητικής εγγραφής
∆ηµιουργία καταλόγων περιεχοµένου

Μoodle
http://moodle.org/
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ MOODLE

Εικόνα 10: Moodle

∆υνατότητα εγγραφής των χρηστών µε δηµιουργία δικού τους λογαριασµού και
επιβεβαίωση των διευθύνσεων e-mail.
Έλεγχος του διδάσκοντα στο περιεχόµενο του µαθήµατος και δυνατότητα ποικιλίας
στις δραστηριότητες σχετικά µε το µάθηµα (φόρουµ, κουίζ, εργασίες)
Συγκεντρωτική παρουσίαση βαθµολογίας
Γραφική απεικόνιση της κίνησης των χρηστών
Υποστηρίζει πολύγλωσση υποστήριξη κειµένων
Έλεγχος των εργασιών. Ο διδάσκων µπορεί να επιλέξει αν θα εµποδίσει εκπρόθεσµες
υποβολές εργασιών, αν θα επιτρέψει να υποβληθούν εκ νέου ή αν θα λάβει
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προειδοποιητικό email όταν οι µαθητές προσθέτουν κάτι στην υποβληθείσα εργασία
ή ενηµερώνουν το περιεχόµενό της
Επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων online
Επιτρέπει τη δηµιουργία λίστας ορισµών σε τύπο λεξικού
Επιτρέπει στο διδάσκοντα να δηµιουργεί ποικιλόµορφα τεστ (πολλαπλή επιλογή,
κενά σε προτάσεις, αντιστοίχηση, ...)
∆ηµιουργία blogs και wikis
Μέθοδοι εγγραφής και ταυτοποίησης χρηστών
Φίλτρα περιεχοµένου

E-Class
http://www.eclass.net/pub/EClass_Web_Site_1.htm
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ E-CLASS

Εικόνα 11: E-Class

Έχει απλή διεπαφή
Αποδοχή πολλών φορµάτ περιεχοµένου (word, pdf, powerpoint, flash, windows
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media, κλπ)
Εύκολη οργάνωση του περιεχοµένου (µετακινήσεις, αντιγραφές)
Εµφάνιση ανάλογη µε τους γνωστούς browsers για διευκόλυνση των χρηστών
FTP Publishing
Visual HTML Editing
Ενσωµατωµένη µηχανή αναζήτησης
Γρήγορη και εύκολη παραγωγή αυτοβαθµολογούµενων διαγωνισµάτων
Πολύγλωσση υποστήριξη
Ο πυρήνας λειτουργίας του συστήµατος αυτού φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα

Εικόνα 12: Πυρήνας E-Class
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PostNuke
http://www.postnuke.com/
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ PostNuke

Εικόνα 13: Postnuke

Εγγραφή χρηστών και άδεια εισόδου στο σύστηµα (διαχείριση χρηστών)
Πολύγλωσση υποστήριξη
Έλεγχος προσβασιµότητας. Μπορεί να προσαρµοστεί, ώστε ορισµένα µέλη να έχουν
πρόσβαση µόνο για να προσθέσουν συγκεκριµένο υλικό χωρίς πρόσβαση σε άλλα
µέρη της σελίδας.
Στατιστικές αναφορές για όλα τα δεδοµένα
FAQ. Βάση δεδοµένων µε τις συχνότερες ερωτήσεις που θέτουν οι χρήστες
Λίστα µελών για όλους που έχουν εγγραφεί
Ανταλλαγή προσωπικών µηνυµάτων µεταξύ των χρηστών
∆υνατότητα δηµοσίευσης άρθρων σε σχέση µε την τρέχουσα επικαιρότητα
Μηνύµατα του διαχειριστή απευθυνόµενα σε συγκεκριµένες οµάδες χρηστών
TopList µε τα πιο δηµοφιλή περιεχόµενα της σελίδας
Αναζήτηση εντός της σελίδας
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Drupal
http://drupal.org/
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Drupal

Εικόνα 14: Drupal

Συνεργατική συγγραφή βιβλίου µε επιλεκτική άδεια πρόσβασης στους συνεργάτες
που θα γράψουν
Online Βοήθεια
Το περιεχόµενο και η προβολή του µπορούν να εξατοµικευθούν σύµφωνα µε τις
προτιµήσεις του χρήστη
Όλο το περιεχόµενο είναι διαθέσιµο σε αναζήτηση
Εγγραφή και ταυτοποίηση χρηστών
∆ιαθέσιµα templates για κάθε περιεχόµενο
Επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων
∆ηµιουργία blogs
Πολύγλωσση υποστήριξη
Καταγραφή και στατιστικές αναφορές σχετικά µε το πόσο δηµοφιλές είναι το
περιεχόµενο και µε την πλοήγηση των χρηστών
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5.3 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου(CMS)

Ένα CMS σύστηµα χρησιµοποιείται προκειµένου να οργανώνει να διαχειρίζεται και να
διανέµει πληροφορία.
Ουσιαστικά ένα CMS

σύστηµα αποτελείται από µία βάση δεδοµένων και µία

εφαρµογή που έχει την δυνατότητα να οργανώνει και να δίνει πρόσβαση σε όλους
τους τύπους ψηφιακού περιεχοµένου όπως αρχεία που περιέχουν φωτογραφίες,
γραφικά, ήχο, video, ή κείµενο. Κάθε οργανισµός που επιτυγχάνει να διαχειριστεί το
περιεχόµενο του, πρέπει να ξεπεράσει ένα σύνολο προβληµάτων και πρακτικών
εµποδίων. Θα πρέπει να δοθεί στους συγγραφείς και στους contributors δυνατότητα
πρόσβασης σε όλα τα περιεχόµενα. Θέµατα όπως η πρόσβαση του χρήστη, ασφάλεια
και θέµατα ελέγχου είναι επίσης αναγκαία.

OpenCms
http://www.opencms.org
∆υνατότητες του OpenCms

Εικόνα 15: OpenCms

OpenCMS: Είναι ένα εργαλείο το οποίο µπορεί να προσφέρει online σύνταξη
κειµένου, ανασκόπηση, ανάκτηση παλαιότερων εκδόσεων, συγχρονισµό αλλά και
ασφάλεια.
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Το OpenCMS είναι µια πλατφόρµα όπου υπάρχει ο διαχωρισµός τον χρηστών του
εργαλείου σε:
•

Guest – Χρήστες που έχουν πρόσβαση να βλέπουν µόνο το δηµοσιευµένο
περιεχόµενο.

•

Project User – Χρήστες που έχουν περιορισµένη πρόσβαση σε συγκεκριµένες
πηγές (φακέλους) άλλα δεν έχουν τη δυνατότητα να δηµοσιεύουν περιεχόµενο.

•

Project Manager – Χρήστες που έχουν πλήρη δικαιώµατα στο κάθε έργο,
αλλά επιπρόσθετα έχουν τη δυνατότητα να δηµοσιεύουν το έργο.

•

Administrator – ∆ιαχειριστές όλων των έργων, υποέργων αλλά και
λογαριασµών των χρηστών.

Elxis CMS
http://www.elxis.org
∆υνατότητες του Elxis CMS
Το Elxis CMS είναι ένα νέο CMS το οποίο βασίστηκε αρχικά στο Mambo και έχει
αναπτυχθεί από Έλληνες. Το Elxis, υποστηρίζει κωδικοποίηση UTF-8, δηµιουργεί
πολυγλωσσικούς ιστότοπους, έχει την ικανότητα πραγµατοποίησης αυτόµατων
µεταφράσεων. ∆ιαθέτει υποστήριξη για πολλαπλές βάσεις δεδοµένων. Προς το
παρόν υποστηρίζει βάσεις δεδοµένων MySQL και Postgres, ενώ στις επόµενες
εκδόσεις πολύ περισσότερες.
Η διαχείριση γίνεται µέσω web και είναι επίσης πολυγλωσσική. Ανά πάσα στιγµή, ο
διαχειριστής µπορεί να αλλάξει τη γλώσσα εµφάνισης του interface. Με το Elxis
µπορείτε να αλλάξετε την µορφή και την εµφάνιση του ιστότοπου, βάσει της
επιλεγµένης γλώσσας. ∆εν περιορίζεστε στο να προσφέρετε απλά µία µετάφραση του
αρχικού περιεχοµένου.
Το Elxis CMS διαθέτει ∆ιαχειριστή Πρόσβασης και Χρηστών. Με αυτό τον τρόπο,
µπορείτε να δηµιουργήσετε τις δικές σας οµάδες χρηστών και να τους αναθέσετε τα
δικαιώµατα που εσείς θέλετε. Είναι ένας µηχανισµός που σας επιτρέπει να
δηµιουργείτε συνδροµητικό ή πολυεπίπεδο περιεχόµενο. Το Elxis επίσης, εισάγει νέα
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χαρακτηριστικά όπως τα Εργαλεία (Tools), Οθόνες Σύνδεσης (Login Screens) και
Γέφυρες (Bridges). Τα Εργαλεία είναι µικρές εφαρµογές που µπορούν να
προστεθούν στο Elxis. Τα Εργαλεία προσθέτουν επιπλέον λειτουργίες στο Elxis.
Μπορείτε να µετατρέψετε υπάρχουσες εφαρµογές PHP, ώστε να συµπεριφέρονται
σαν εργαλεία.

Mambo Portal
http://mambo-foundation.org

To Mambo είναι ένα από τα δηµοφιλέστερα open-source CMS για την δηµιουργία και
διαχείριση ιστοτόπων µέσω µια απλής διεπαφής ιστού (web interface). To mambo
έχει προσεγγίσει πολλούς χρήστες λόγω της ευκολίας της χρήσης που παρέχει.
Περιέχει προχωρηµένα χαρακτηριστικά όπως page caching για την βελτίωση της
ταχύτητας καθώς και προχωρηµένες τεχνικές template. Το Mambo µπορεί να παρέχει
τροφοδοσία RSS, εκτυπώσιµες µορφές των σελίδων, newsflashes, τµήµατα (blogs),
forums, polls, ηµερολόγια, µηχανή αναζήτησης, πολυγλωσσία καθώς και πολλές
άλλες δυνατότητες.
Μετά από µια διαµάχη µεταξύ της οµάδας ανάπτυξης του Mambo και του εµπορικού
χορηγού δηµιουργήθηκε το Joomla από την οµάδα ανάπτυξης και έτσι πλέον
προέκυψαν δυο διαφορετικά CMS, το Joomla και το Mambo. O διαχωρισµός αυτός
έγινε τον Αύγουστο του 2005 και η έκδοση του Mambo από την οποία προέκυψε το
Joomla είναι η 4.5.2.
Παρακάτω βλέπουµε την εικόνα του κόµβου που δηµιουργείτε µετά την εγκατάσταση
της έκδοσης 4.5.3 του mambo καθώς και την εικόνα του συστήµατος διαχείρισης του
κόµβου αυτού.
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Εικόνα 16: Mambo Portal
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PHP-NUKE
http://phpnuke.org/

To PHP-Nuke είναι ένα από τα δηµοφιλέστερα συστήµατα δηµοσίευσης ειδήσεων
και διαχείρισης περιεχοµένου το οποίο βασίζεται σε PHP και MySQL. Το σύστηµα
είναι πλήρως διαχειρίσιµο από γραφικό περιβάλλον και ξεκίνησε σαν παρακλάδι
(fork) του συστήµατος δηµιουργίας πυλών ειδήσεων Thatware. Είναι open-source
σύστηµα και µέχρι την έκδοση 7.5 διανεµόταν εντελώς δωρεάν. Από την έκδοση 7.5
και µετά κοστίζει το συµβολικό ποσό των 10 δολαρίων η πιο πρόσφατη έκδοση ενώ
οι προηγούµενες εξακολουθούν να διανέµονται δωρεάν.
Ο κύριος σκοπός του PHP-nuke είναι να παρέχει την δυνατότητα κατασκευής
κόµβων βασισµένων σε κοινότητες όπου θα παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα
να δηµοσιεύουν περιεχόµενο (νέα, ειδήσεις, κ.α). Όπως και στα προηγούµενα CMS
έτσι και στο Nuke µπορούµε να ενσωµατώσουµε modules ώστε να αυξήσουµε την
λειτουργικότητα και της υπηρεσίες που µας παρέχει το σύστηµα (forums, faq, κ.α).
Υποστηρίζει πολλές γλώσσες συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνικής και µπορούµε να
καθορίσουµε την εµφάνιση µε themes.
Παρακάτω βλέπουµε τον κόµβο που παράγεται από το nuke αµέσως µετά την
εγκατάσταση καθώς και το σύστηµα διαχείρισης του κόµβου.
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Εικόνα 17: PHP-Nuke

Xoops
http://www.xoops.org/
Το σύστηµα XOOPS είναι και αυτό ένα open-source CMS γραµµένο σε PHP. Είναι
σχεδιασµένο τµηµατικά και έχει αντικειµενοστρεφή χαρακτηριστικά. Η βάση
δεδοµένων που χρησιµοποιεί το XOOPS είναι MySQL. To όνοµα XOOPS είναι
ακρωνύµιο των λέξεων eXtensible Object Oriented Portal System και προφέρεται
ζούπς.
Το XOOPS παρέχει δυνατότητες προσωποποιήσεις (personalization), διαχείριση
χρηστών, διεπαφή βάσει θεµάτων (theme based interface) πολυγνωσία και πολλά
άλλα. Παρακάτω βλέπουµε την εικόνα του κόµβου που δηµιουργεί XOOPS στην
2.0.13 έκδοση του.
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Εικόνα 18: Κόµβος XOOPS

62

6. Περιγραφή βηµάτων υλοποίησης οπτικού
εργαλείου ilearn2 και σχεδιασµού του συστήµατος
Σύµφωνα µε το θέµα της ∆ιπλωµατικής εργασίας στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα
οπτικό εργαλείο που να συνδυάζει Learning Management System και Content
Management System µε την χρήση προτύπων βασιζόµενα στο SCORM model. Η
υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε στηριζόµενη σε σχεσιακή βάση δεδοµένων Oracle 10g,
σε ένα δυναµικό περιβάλλον για πολλούς χρήστες που θα απευθύνεται σε χρήστες
που ανήκουν σε µικρές ή µεγάλες τοπολογίες δικτύων αλλά και το ∆ιαδίκτυο. Οι
λόγοι είναι:

1. Η δυνατότητα συλλογής δεδοµένων από πολλούς χρήστες, η εκπαίδευση πολλών
χρηστών, η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί από αποµακρυσµένους µαθητές αλλά και
η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για πολλούς χρήστες.
2. Η ταχύτητα, µε την οποία µπορεί να επεξεργαστεί τα δεδοµένα για µεγάλο αριθµό
χρηστών που παρέχει ο υπολογιστής, η δυνατότητα χρήσης του υπολογιστή ως το
κύριο εργαλείο εκµάθησης και η δυνατότητα επεκτασιµότητας του συστήµατος είτε
ως προς τις δυνατότητες του είτε ως προς τον συνδυασµό διαφόρων τεχνικών που θα
χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργηθεί το προφίλ του µαθητή.
3. Η δυνατότητα εφαρµογής των εξελικτικών αλγορίθµων και υπολογιστικών
µεθόδων για την δηµιουργία εξατοµικευµένης µάθησης και προσαρµογή του
συστήµατος στις ανάγκες του χρήστη.

6.1 Στόχοι Υλοποίησης
1. ∆ηµιουργία εφαρµογής διαχείρισης χρηστών και περιεχοµένου στην βάση
δεδοµένων για τη δηµιουργία προφίλ χρηστών και συλλογή απαραίτητων
πληροφοριών για το περιεχόµενο.
2. Σχεδιασµός διεπαφής χωρισµένη σε 2 µέρη (front-end) και (back-end)
3. Εύρεση

µεθόδων

εξατοµικευµένης

εκπαίδευσης

των

χρηστών

και

προσαρµογή της µεθόδου εκπαίδευσης από το σύστηµα στα νέα δεδοµένα που
θα εισάγονται από το χρήστη.
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6.2 Βήματα Υλοποίησης
1. Επιλογή αρχιτεκτονικής του συστήµατος
2. Σχεδιασµός διαγράµµατος ροής λειτουργίας του συστήµατος και καθορισµός
του κύκλου διεργασιών στο σύστηµα
3. Σχεδιασµός Βάσης δεδοµένων
4. Σχεδιασµός ∆ιεπαφής
5. Προσαρµογή µοντέλου και εκπαίδευση συστήµατος
6. Έλεγχος αποτελεσµάτων.

6.3 Αρχιτεκτονική Συστήματος
Η προτεινόµενη εφαρµογή απευθύνεται σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό
χρηστών και είναι ένα σύστηµα ηλεκτρονικής µάθησης, εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως.
Έτσι εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες του διαδικτύου και των υπηρεσιών του
θεωρήθηκε ως καλύτερη λύση η υλοποίηση της εφαρµογής ως διαδικτυακή εφαρµογή
βασισµένη στην αρχιτεκτονική τριών(3) επιπέδων. Με τη χρήση αρχιτεκτονικής
τριών(3) επιπέδων επιτυγχάνονται τρία(3) βασικά στοιχεία σχετικά µε την ανάπτυξη
της εφαρµογής στο παρόν στάδιο αλλά και για τη µελλοντική εξέλιξη του
συστήµατος:

1. Καλύτερο έλεγχο του κώδικα → Ευελιξία
2. Ευκολία προσαρµογής νέων λειτουργιών, βιβλιοθηκών και νέων υπηρεσιών →
Επεκτασιµότητα
3. Ευκολία προσαρµογής, και συνεργασία υπαρχόντων προγραµµάτων που να
συνεργάζονται µε την υφιστάµενη εφαρµογή → ∆ιαλειτουργικότητα.

Από τον ορισµό η αρχιτεκτονική χωρίζεται σε τρία(3) βασικά επίπεδα:

1. Επίπεδο δεδοµένων(Database)
2. Επίπεδο λειτουργιών
3. Επίπεδο παρουσίασης(Interface)
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Στο επίπεδο δεδοµένων βρίσκεται η βάση δεδοµένων στην οποία αποθηκεύονται µε
συγκεκριµένους κανόνες όλα τα δεδοµένα που λαµβάνονται από το επίπεδο
παρουσίασης µέσω του επιπέδου λειτουργιών.
Στο επίπεδο λειτουργιών υλοποιούνται όλες οι συναρτήσεις οι οποίες αποτελούν
τον βασικό πυρήνα λειτουργίας του συστήµατος. Στο επίπεδο λειτουργιών
αναπτύσσονται µε κώδικα οι συναρτήσεις λήψης και αποστολής δεδοµένων στη βάση
δεδοµένων αλλά και οι συναρτήσεις λήψης και αποστολής δεδοµένων στο επίπεδο
παρουσίασης.
Στο επίπεδο παρουσίασης υλοποιούνται όλα τα στοιχεία του προγράµµατος τα
οποία λαµβάνει και βλέπει άµεσα ο τελικός χρήστης. Μπορεί να ονοµαστεί και
επίπεδο ∆ιεπαφής(GUI) γιατί είναι το επίπεδο παρουσίασης της εφαρµογής προς τον
τελικό χρήστη και το µέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της εφαρµογής µε τον
χρήστη.
Η αρχιτεκτονική τριών επιπέδων(3-tier) φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:
Application/Presentation Layer

Questionaries

Content

Requests

Content Management

Web Services

Apache Web Server

Data

Data Layer
Stored Procedures,
Functions, Packages

Authentication Module

Oracle 10G Database

Εικόνα 19: Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων
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6.4 Σχεδιασμός διαγράμματος ροής λειτουργίας και καθορισμός
του κύκλου διεργασιών συστήματος
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής είναι η παρακάτω:
Είσοδος
Χρήστη

No

‘Ελεγχος
Πρόσβασης

Yes

Φόρτωση Προφίλ
Χρήστη

Φόρτωση Content
Objects

Παρακολούθηση
Αντικειµένων
Μάθησης

Τέλος

Εικόνα 20: ∆ιάγραµµα ροής
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Όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήµα η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελείται από ένα
αριθµό βηµάτων ώστε να πετύχουµε την εκπαίδευση του χρήστη ανάλογα µε τις
απαραίτητες γνώσεις που θέλει να του διαθέσει ο εκπαιδευτής.

Βήµατα:
1. Είσοδος Χρήστη
2. Έλεγχος πρόσβασης. Αν ο χρήστης δεν έχει λάβει δικαιώµατα από τον εκπαιδευτή
καθώς και δεν του έχουν προσαρτηθεί Αντικείµενα Μάθησης επιστροφή στο Βήµα 1
3. Φόρτωση Προφίλ χρήστη
4. Φόρτωση Content Objects που έχει ορίσει ο εκπαιδευτής
5. Παρακολούθηση Αντικειµένων Μάθησης
6. Τέλος

Βασικό και απαραίτητο στοιχείο για την ορθή λειτουργία του συστήµατος αλλά και
για την δυνατότητα αξιολόγησης του συστήµατος, είναι η δηµιουργία προφίλ για τον
κάθε χρήστη ξεχωριστά από τον εκπαιδευτή. Έτσι ο κάθε χρήστης καλείται µε την
είσοδο του στο σύστηµα να παρακολουθήσει ένα Αντικείµενο Μάθησης που
αποτελείται από content objects µε την χρήση προτύπων βασιζόµενα στο SCORM
model και συγκεκριµένα στην «τεχνική» κατηγορία(technical element).

Η Τεχνική κατηγορία περιγράφει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του
αντικειµένου περιεχοµένου του SCORM. Η συγκεκριµένη κατηγορία είναι ένα γονικό
στοιχείο(container) όπου δεν εξαρτάται από άλλες τιµές και περιλαµβάνει τα εξής
στοιχεία «γόνους»:
• <format>
• <size>
• <location>
• <requirement>
• <installationRemarks>
• <otherPlatformRequirements>
• <duration>
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Παράδειγµα:

Εικόνα 21: <technical> Element

Παρακάτω θα ακολουθήσει µια περιγραφή για το κάθε στοιχείο που περιέχεται στο
τεχνικό στοιχείο:

<format> Element
Το στοιχείο <format> αντιπροσωπεύει τον τεχνικό τύπο δεδοµένων όλων των
συστατικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του πρότυπου συστατικού του
SCORM. Αυτό το στοιχείο χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει οποιοδήποτε πιθανό
λογισµικό µπορει να έχει πρόσβαση και µπορεί να χρησιµοποιήσει στο συστατικό.

<size> Element
Το στοιχείο <size> αντιπροσωπεύει το µέγεθος του ψηφιακού πρότυπου συστατικού
του SCORM σε bytes. Το µέγεθος αντιπροσωπεύεται ως δεκαδική αξία (βάση 10).
Μόνο τα ψηφία «0» έως «9» πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Αυτό το στοιχείο θα
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αναφερθεί στο πραγµατικό µέγεθος του συστατικού του SCORM. Εάν το συστατικό
συµπιέζεται, θα αναφερθεί στο ασυµπίεστο µέγεθος.

<location> Element
Το στοιχείο <location> είναι ένα string που διευκρινίζει τη θέση του πρότυπου
συστατικού του SCORM που περιγράφεται από τα µεταδεδοµένα. Αυτό το στοιχείο
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει µια ή περισσότερες εναλλακτικές
θέσεις όπου το πρότυπο συστατικό του SCORM µπορεί επίσης να βρεθεί, εκτός από
το ίδιο το περιεχοµένο(π.χ., µια γνωστή σταθερή θέση).

<requirement> Element
Το στοιχείο <requirement> εκφράζει τις τεχνικές ικανότητες απαραίτητες για τη
χρησιµοποίηση του πρότυπου συστατικού του SCORM. Το στοιχείο <requirement>
είναι επαναλαµβανόµενο. Εάν πολλαπλάσιες απαιτήσεις χρειάζονται, τότε όλες οι
απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές(ο λογικός συνδετήρας είναι AND).

<installationRemarks> Element
Το στοιχείο <installationRemarks> χρησιµοποιείται για να αντιπροσωπεύσει
οποιεσδήποτε συγκεκριµένες οδηγίες για το πώς να εγκατασταθεί το πρότυπο
συστατικό του SCORM. Αυτό το στοιχείο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να
περιγράψει στο χρήστη (π.χ., LMS, υπεύθυνος για την ανάπτυξη, εργαλείο
δηµιουργίας) του συστατικού οποιεσδήποτε ιδιαίτερες οδηγίες για τη χρήση. Μπορεί
να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει, λεπτοµερέστερα, τις τεχνικές απαιτήσεις για το
συστατικό του SCORM.

<otherPlatformRequirements> Element
Το

στοιχείο

<otherPlatformRequirements>

χρησιµοποιείται

για

να

αντιπροσωπεύσει τις πληροφορίες για άλλες απαιτήσεις λογισµικού και υλικού του
πρότυπου συστατικού του SCORM. Αυτό το στοιχείο πρέπει να χρησιµοποιηθεί για
να περιγράψει τις απαιτήσεις που δεν µπορούν να αντιπροσωπευθούν ή να
εκφραστούν µε τα άλλα τεχνικά στοιχεία.
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<duration> Element
Το στοιχείο <duration> αντιπροσωπεύει το χρόνο ένος συνεχόµενου πρότυπου
συστατικού του SCORM που παίρνει όταν παίζεται µε την προοριζόµενη ταχύτητα.
Αυτό το στοιχείο είναι χρήσιµο για ήχους, ταινίες, προσοµοιώσεις και άλλα.

Ο κύκλος λειτουργιών του συστήµατος είναι πιο σύνθετος όµως αφού περιλαµβάνει
τη διαχείριση των content objects από τους εκπαιδευτές, την διαχείριση των χρηστών
καθώς και την επικοινωνία µεταξύ των χρηστών.
Ο κύκλος λειτουργιών του συστήµατος φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα:

Administrator Actions

User
Administration

User Actions

Content
Management

Communication

LMS-Courses
Content Objects

Scorm Algorithm

Εικόνα 22: Κύκλος λειτουργιών

Από το σχεδιάγραµµα λειτουργιών είναι φανερό ότι το σύστηµα χωρίζεται σε 2
υποσυστήµατα:
1. Σύστηµα ∆ιαχείρισης
2. Σύστηµα Παρουσίασης
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Στο σύστηµα διαχείρισης συµµετέχουν όλες οι διαδικασίες αυτές που απαιτούνται
ώστε ο εκπαιδευτής να «χτίσει» ένα content object καθώς και όλοι εκείνοι οι
αλγόριθµοι διαχείρισης και επικοινωνίας.
Στο σύστηµα παρουσίασης ουσιαστικά συµµετέχει ο αλγόριθµος προβολής και
κατηγοριοποίησης των content object προς τους χρήστες προσεγγίζοντας ένα είδος
LMS και ειδικότερα ενός συστήµατος που διαχειρίζεται courses.

Το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία του συστήµατος αυτού ήταν ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση µιας Βάσης ∆εδοµένων η οποία θα µπορούσε να αποθηκεύσει Content
Objects µε βάση κάποιου πρότυπου και συγκεκριµένα µε την χρήση προτύπων
βασιζόµενα στο SCORM model για την δηµιουργία των κατάλληλων µεταδεδοµένων
που θα φιλοξενήσουν τα ΑΜ. Επιλέχθηκε η χρήση ενός HTML editor σε επίπεδο web
interface καθώς και η µορφή των δεδοµένων να είναι τύπου LONG λόγω του
µεγέθους που θα µπορούσε να πάρει ενα content object σε επίπεδο βάσης. Οι
κατάλληλοι αλγόριθµοι αναλαµβάνουν να αποθηκεύσουν το ΑΜ και να το
κατηγοριοποιήσουν, δίνοντας την δυνατότητα στον εκπαιδευτή να µπορέσει να ορίσει
αντίστοιχα courses ανά εκπαιδευόµενο. Επίσης η αποθήκευση των αρχείων που
µπορεί να περιέχει ένα content object είναι σε επίπεδο βάσης και όχι στο σύστηµα
αρχείων(file system). Ο λόγος της προηγούµενης επιλογής µας είναι οι δυνατότητες
που δίνονται από την Oracle βάση που χρησιµοποιήθηκε για backup συνολικά του
συστήµατος µαζί µε τα αρχεία χωρίς να υπάρχουν απώλειες καθώς και η απόδοση της
σε επίπεδο εµφάνισης ενός αρχείου.

6.5 Υλοποίηση του συστήματος
Το σύστηµα υλοποιήθηκε µε τα εξής εργαλεία και τεχνολογίες:
Βάση:
Oracle 10g Express Edition
Framework:
Oracle Application Express 3.1 Framework
Τεχνολογίες
Pure HTML, Javascript, PL/SQL, AJAX(Asynchronous JavaScript and XML) και
CSS(Cascading Style Sheets).
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Το σχήµα που χρησιµοποιήθηκε περιέχει τα εξής δοµικά στοιχεία:
•

15 Πίνακες(tables)

•

6 Όψεις(views)

•

7 πακέτα(packages) που περιλαµβάνουν συναρτήσεις(functions) και
διαδικασίες(procedures).

Η Βάση ∆εδοµένων υλοποιήθηκε σε Oracle 10g Express Edition. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι η συγκεκριµένη βάση δεν απαιτεί άδεια χρήσης για την χρησιµοποίηση της.
Ουσιαστικά είναι µια αντιγραφή της εµπορικής έκδοσης αλλά µε περιορισµό στο
µέγεθος των αρχείων αποθήκευσης στα 4 Gb χώρος αρκετός να φιλοξενήσει πολλές
υλοποιήσεις.
Η βάση δεδοµένων του συστήµατος έχει ένα σχήµα µε όνοµα Weber poy αποτελείται
από 15 Πίνακες(tables), 6 Όψεις(views), 7 πακέτα(packages) που περιλαµβάνουν
συναρτήσεις(functions) και διαδικασίες(procedures). Για την ονοµατολογία των
πινάκων κάθε πίνακας(table) έχει όνοµα του οποίου οι 3 πρώτοι χαρακτήρες είναι IL_
οι οποίοι αντιστοιχούν στο όνοµα της εφαρµογής(iLearn2). Στους χαρακτήρες αυτούς
συνενώνεται το χαρακτηριστικό όνοµα του κάθε πίνακα(table). Αντίστοιχα στις όψεις
σε κάθε όνοµα όψης, οι 3 πρώτοι χαρακτήρες είναι CMS οι οποίοι αντιστοιχούν στο
module του Content Management όπου και χρησιµοποιούνται. Στους χαρακτήρες
αυτούς συνενώνεται το χαρακτηριστικό όνοµα της κάθε όψης(view).
Το σχήµα που δηµιουργήθηκε κρατάει δεδοµένα σχετικά µε τους χρήστες, τους
διαχειριστές της, τις επικοινωνίες µεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών, τα ΑΜ
µε τις κατηγορίες µεταδεδοµένων σύµφωνα µε το SCORM model, στατιστικά για
τους χρήστες σχετικά µε την παρακολούθηση των courses καθώς επίσης και
πληροφορίες σχετικά µε τις αιτήσεις χρηστών για ένταξη στο iLearn2.

Το σχήµα της βάσης µε τις συσχετίσεις της φαίνεται παρακάτω:
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Entities

LOM
IL_4REG
PK
PK

SES
KEY

U1

PIP
PEP
PON
PMAIL
PCPR
TS
STATUS

IL_USERS
PK,FK3
U1

Calendar

FK1
FK1
FK2

IL_ENTS

IL_SEM

ILC
PK
PK

USR_NM
SURNAME
NAME
USR_PS
CHANGE_AT
EXPIRES
USR_MAIL
USR_TYPE
MOBILE
ILC_SEM
ILC_USR
CAL_ID

PK

ILC_USR
ILC_SEM

ILT
ILD
ILCL

CMMS
DL_FL
VW_FL
ILC_SEM_TS
VW_CNT
INS_TIMESTAMP

LOM supplamentaries
IL_COURSES
IL_LESS_GRP

IL_CAL
PK

FK1
FK1

COURSE_ID
LSN_ID
ILC_SEM
ILC_USR

PK

LSN_ID

CAL_ID
CAL_DESC
STR_DT
END_DT
CAL_TCH
ILC

PK

ILC
GRP_NM
ORD

IL_LESS

Communication
FK3

LOM Lookups

IL_COMMS
PK

ILC

ILC

IL_LESS_REQ

IL_MSG
IL_MSG_TS
LSN_ID
TYPE_NAME
NAME
MINVER
MAXVER
IL_LESS_REQ_ID

FK4
FK6

IL_LESS_PL

LSN_DESC
LSN_FL_ID
LNS_LOC
LNS_DRT
LNS_RQM
ILC
ILC_LESS_GRP
CATALOG
ENTRY
TITLE
LANGUAGE
DESCRIPTION
KEYWORD
COVERAGE
STRUCTURE
AGGREGATIONLEVEL
COURSE_ID
FL_ID
RID

ILC
LSN_FL_ID
ILC_LESS

IL_LIB
PK

FL_NAME
FILE_OBJECT_ID

IL_XLONG
PK

IL_TYPES

U1

TYPES_ID
TYPE_NAME

FL_ID

RID
XLONG
TS
TLT
IL_XLONG_GRP_ID
LSN_ID
CREATEDUSER

IL_TYPES_CHILD

TYPES_CHILD_ID
NAME
TYPES_ID

Εικόνα 23: Σχήµα βάσης

Κατά το σχεδιασµό της Βάσης ∆εδοµένων δόθηκε έµφαση στην καταγραφή όσο το
δυνατόν περισσότερων στοιχείων αλλά και στη δυνατότητα επεκτασιµότητας και
λειτουργικότητας. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης στη βάση
επιπλέον στοιχείων που πιθανόν να χρειαστούν µελλοντικά αλλά και να αφαιρεθούν.
Πέρα

από

τον

αρχικό

σχεδιασµό

του

συστήµατος,

ο

σχεδιασµός

της

διεπαφής(interface) αποσκοπεί στην δηµιουργία ενός εύκολου σε διαχείριση και
χρήση περιβάλλοντος για τους χρήστες και τους ∆ιαχειριστές του συστήµατος.
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6.6 Γενικά στοιχεία σχεδιασμού Διεπαφής.
Η εφαρµογή γενικά αναφέρεται και αφορά κυρίως χρήστες του διαδικτύου, και γι’
αυτό

το

σύστηµα

έπρεπε

να

είναι

σχεδιασµένο

για

χρήση

µέσω

φυλλοµετρητή(Internet browser). Βασική επιλογή στον σχεδιασµό της διεπαφής ήταν
να κατασκευαστεί σε µια γλώσσα προγραµµατισµού που να δίνει τη δυνατότητα να
έχει καλή απόδοση, να έχει άµεση σχέση µε Βάσεις δεδοµένων, να έχει
ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες, να παρέχει αντικειµενοστραφής υποστήριξη.
Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια επιλέχθηκε η χρήση του Framework της Oracle
Application Express 3.1 σε συνδυασµό µε HTML, AJAX και Javascript για το
σχεδιασµό της διεπαφής, µε υποστήριξη µέσω του Apache Web Server.
Αυτό που θέλαµε να κάνουµε είναι ένα εικονικό περιβάλλον Μάθησης. Ένα
περιβάλλον που να επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει τις κινήσεις του αρχικά, έπειτα
να βλέπει στοιχεία τα οποία εµφανίζονται στην οθόνη δυναµικά και να καταχωρεί τις
επιλογές του.

6.7 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα iLearn2
Μελετώντας τα προηγούµενα κεφάλαια και κυρίως την υλοποίηση του εργαλείου και
συγκρίνοντας ειδικότερα τις web – based εµπορικές εφαρµογές µε αυτές του ανοιχτού
κώδικα όπως είναι και το iLearn2 καταλήγουµε στα παρακάτω πλεονεκτήµατα:

Υψηλή απόδοση
Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση και
αξιοπιστία.

∆ιασυνδέσεις µε ισχυρή βάση ∆εδοµένων
Η Oracle θεωρείται η κορυφαία βάση στον κόσµο και από πλευράς απόδοσης και
λειτουργικότητας.
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Χαµηλό Κόστος
Το ανοικτό λογισµικό δεν είναι δωρεάν, αλλά επιτρέπει διαφορετικού τύπου επιλογές,
όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισµού σε σχέση µε το ιδιόκτητο λογισµικό. Σε
µία εφαρµογή ανοικτού λογισµικού τα κόστη απόκτησης άδειας χρήσης και
συντήρησης είναι σε γενικές γραµµές χαµηλά ή ανύπαρκτα. Ο κάθε οργανισµός
µπορεί πλέον να επενδύσει στην εµπειρία του χρήστη µέσω εκπαίδευσης,
προσαρµογής και αύξησης του επιπέδου αποδοχής.
Επιπλέον, ο προϋπολογισµός κόστους ιδιοκτησίας του συστήµατος γίνεται πιο
προβλέψιµος και ελέγξιµος.
Με το ιδιόκτητο λογισµικό υπάρχει συχνά µία µοναδική εταιρία υπεύθυνη τόσο για
το λογισµικό όσο και για τις υπηρεσίες. Το ανοικτό λογισµικό, όµως, παρέχει στους
οργανισµούς την ελευθερία να επιλέγουν λογισµικό και παροχείς υπηρεσιών
ανεξάρτητα, βασιζόµενοι στην αντίστοιχη αξία του καθενός.

Ευκολία Χρήσης
Η σχεδίαση των διεπαφών είχε ως γνώµονα την απλούστερη περιήγηση στο σύστηµα
µε βασικό κριτήριο ότι ο µέσος χρήστης είναι ένας µέτριος χρήστης web εφαρµογής.

∆υνατή Αντικειµενοστραφής Υποστήριξη
Η δηµιουργία των content objects οδήγησε στην χρήση service oriented
αρχιτεκτονικής για να γίνει η ανάλογη διαχείριση των µεταδεδοµένων.

∆ιαθεσιµότητα Υποστήριξης
Στο ανοικτό λογισµικό δεν υπάρχει ένα µοναδικό σηµείο αστοχίας. Το ανοικτό
λογισµικό δεν εξαρτάται από τη βιωσιµότητα ενός µοναδικού οργανισµού ή εταιρίας,
ο κίνδυνος κατανέµεται σε όλους όσους το χρησιµοποιούν και κερδίζουν από αυτό.
Τα έργα ανοικτού λογισµικού δεν µπορούν να αγορασθούν και πωληθούν. ∆ε
βρίσκονται υπό την επίδραση συγχωνεύσεων και µεταβολών στις επιχειρηµατικές
στρατηγικές που καθιστούν τις επενδύσεις σε λογισµικό επικίνδυνες και απρόβλεπτες.
Από τη στιγµή που οι εταιρίες δεν µπορούν να στηριχθούν στην ιδιοκτησία του
λογισµικού, για να διατηρήσουν τους πελάτες τους, πρέπει να συναγωνισθούν µε
βάση την ικανότητα και την ποιότητα υπηρεσιών τους. Οι δυνάµεις της αγοράς
παρέχουν µηχανισµούς ελέγχου και ισορροπίας.
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Καινοτοµία στην τεχνολογία εκπαίδευσης και µάθησης.
Οι ιδέες του ανοικτού λογισµικού στηρίζονται στην ποικιλία των απόψεων, τη
σύνθεση των ιδεών, τη δηµιουργικότητα και τη συνεργασία. Αυτά είναι ουσιώδη
συστατικά σχεδόν κάθε καινοτοµίας και παράλληλα τα πλεονεκτήµατα της
µεθοδολογίας του ανοικτού λογισµικού.
Η κοινότητα του ανοικτού λογισµικού εξελίσσει έργα γρήγορα και οργανωµένα. Τα
έργα είναι ζωντανά συστήµατα που προωθούν την ταχεία ανάπτυξη και τη συνεχή
βελτίωση των αντιλήψεων.

Σίγουρα η επιλογή ανοιχτού κώδικα λογισµικού δεν έχει µόνο πλεονεκτήµατα αλλά
και µειονεκτήµατα. Εξετάζοντας τις λύσεις που υπάρχουν ήδη στην αγορά και
συγκρίνοντας τεχνικά την υλοποιήση του iLearn2 εµφανίζονται τα παρακάτω
µειονεκτήµατα:

Χρήση τελευταίων τεχνολογιών Web 2.0
Η υποστήριξη των προγραµµάτων ανοιχτού κώδικα πολλές φορές είναι δύσκολη,
εφόσον δεν υπάρχει κάποια επίσηµη εταιρία µε καταρτισµένους τεχνικούς. Με την
χρήση τελευταίων τεχνολογιών υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης άλυτων τεχνολογικών
προβληµάτων. Το µηδενικό κόστος εγκατάστασης πολλές φορές ενός λογισµικού
ανοιχτού κώδικα, σιγά – σιγά αυξάνεται από το κόστος συντήρησης / επιδιόρθωσης
των λαθών, από εξωτερικούς συνεργάτες. Επίσης παρατηρείται πολλές φορές ελλιπής
τεκµηρίωση στα προγράµµατα ανοιχτού κώδικα.

Ελλιπής LMS προσέγγιση
Το πάντρεµα του CMS µε το LMS δεν έφτασε σε ικανοποιητικό επίπεδο καθώς ο
χρήστης µπορεί να µελετήσει τα ΑΜ του χωρίς να µπορεί να αξιολογηθεί για αυτό
που έµαθε µε ερωτήσεις, τεστ πολλαπλής επιλογής κτλ. Επίσης το σύστηµα δεν
ανιχνεύει το µορφωτικό επίπεδο του χρήστη καθώς για αυτό είναι υπεύθυνος ο
εκπαιδευτής του που του αναθέτει και τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσει.
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6.8 Υπηρεσίες iLearn2
Το σύστηµα iLearn2 προσφέρει µια σειρά από υπηρεσίες που συνδυαζόµενες
υλοποιούν ένα εύχρηστο και πλήρες περιβάλλον εργασίας που µπορούν να
χρησιµοποιήσουν και οι πιο «αδύνατοι» χρήστες.
Οι σηµαντικότερες των υπηρεσιών που προσφέρονται από την εφαρµογή iLearn2
είναι:

ARS(Automatic Registration System)
∆ίνεται η δυνατότητα από το σύστηµα, ο κάθε χρήστης να εγγράφεται και αυτόµατα
να δηµιουργείται ο λογαριασµός του καθώς και να αποστέλλετε το email
ενεργοποίησης συµπεριλαµβανοµένου και του κωδικού πρόσβασης.
Ψηφιακή βιβλιοθήκη
Υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης και καταχώρησης αρχείων σε µορφές: flash,
*.doc, *.xls, *.pdf, self_extract_zip, rar, jpg, gif.
CMX
∆ίνεται

η

δυνατότητα

εισαγωγής

δυναµικού

κειµένου

µέσω

HTML

Editor(TinyMCE)από τον εκπαιδευτή καθώς και εισαγωγή των απόθηκευµένων
αρχείων από την ψηφιακή βιβλιοθήκη.
∆ιαχείριση χρηστών
∆ίδονται οι παρακάτω δυνατότητες όσον αφορά την διαχείριση των χρηστών:
•

Έλεγχος Ταυτότητας – Έλεγχος χρηστών

•

Λογαριασµοί Χρηστών- Αναλυτική Λίστα Χρηστών

•

Προσθήκη/∆ιαγραφή Χρήστη (Αυτόµατη/ Χειροκίνητη)

•

Προσθήκη/∆ιαγραφή Καθηγητή

•

Προσθήκη/∆ιαγραφή Courses στον Χρήστη

•

Στατιστικά χρηστών
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Εσωτερική επικοινωνία
Η εσωτερική επικοινωνία επιτρέπει την αποστολή µηνυµάτων σε όλους ή σε
συγκεκριµένους χρήστες τους συστήµατος iLearn2.
Ηµερολόγιο
Ο εκπαιδευτής/διαχειριστής µπορεί να αποθηκεύσει διάφορες παρατηρήσεις στο
ηµερολόγιο του.
Παρακολούθηση Μαθηµάτων
∆ίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει ανά ενότητα το course που
του έχει ορίσει ο εκπαιδευτής.
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7. Συµπεράσµατα
Η χρήση των µεταδεδοµένων για την αναζήτηση πληροφοριών στον Ιστό γίνεται
ολοένα και πιο συχνή. Αυτό αποτελεί ένα θετικό γεγονός για τους χρήστες, από τη
στιγµή που είναι δυνατή η ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων αναζήτησης, αλλά από
την άλλη σηµειώνει και κάποια µειονεκτήµατα. Εφόσον διάφοροι παροχείς
πληροφοριών χρησιµοποιούν διαφορετικά σχήµατα µεταδεδοµένων, τα οποία
κανονικά

είναι

ασύµβατα

µεταξύ

τους,

εµφανίζεται

το

πρόβληµα

της

διαλειτουργικότητας.
Στη συγκεκριµένη εργασία έγινε µία προσπάθεια χρήσης του πρότυπου SCORM για
την προτυποποίηση των µεταδεδοµένων. Ο σκοπός του SCORM Content
Aggregation Model είναι η παροχή ενός κοινού µέσου-προτύπου για τη σύνθεση
µαθησιακού περιεχοµένου από προσβάσιµες, κατανεµηµένες και διαλειτουργικές
πηγές περιεχοµένου. Το συγκεκριµένο πρότυπο περιγράφει πως επιµέρους µαθησιακά
αντικείµενα µπορούν να ολοκληρωθούν σε µια ενότητα µάθησης και πως µπορούν να
µετακινηθούν µεταξύ διαφορετικών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μάθησης. Για την
επίτευξη αυτών των σκοπών το πρότυπο καθορίζει µια µορφή δοµής περιεχοµένου
και µεταδεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, το SCORM υιοθετεί τις προδιαγραφές της IMS
Content Packaging Information Model και τις επεκτείνει µε την προσθήκη ειδικών
στοιχείων SCORM, δηµιουργώντας µ’ αυτόν τον τρόπο το SCORM cp (Content
Packaging), το οποίο χρησιµεύει στην απεικόνιση της οργάνωσης των µαθηµάτων και
στην

ανταλλαγή

εκπαιδευτικών

πόρων

διαφόρων

επιπέδου

συσσώρευσης

(aggregation) µεταξύ διαφορετικών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μάθησης. Για την
περιγραφή των µεταδεδοµένων των επιµέρους τµηµάτων του το SCORM cp υπακούει
στην προδιαγραφή IEEE LOM (Learning Object Metadata).
Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχοντας ως αντικείµενο µελέτης την κατασκευή
οπτικού εργαλείου κατασκευής περιεχοµένου µεταδεδοµένων επιχείρησε τη
συγκέντρωση και τη συστηµατοποίηση πληροφοριών και δεδοµένων για κάθε ένα
από τα παραπάνω.
Αναφορικά µε το οπτικό εργαλείο iLearn2 και µετά την περιγραφή του και τη
διερεύνηση των επιλογών που προσφέρει καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι αποτελεί
ένα σηµαντικό και δυναµικό εργαλείο που τίθεται στη διάθεση των διδασκόντων. Οι
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εκπαιδευτές µπορούν να επωφεληθούν από τα χαρακτηριστικά της πλατφόρµας και
τις δυνατότητες που παρέχει και να αναπτύξουν µαθήµατα στο διαδίκτυο.
Απευθύνεται κυρίως στα δεδοµένα της παραδοσιακής εκπαίδευσης χωρίς ωστόσο να
αποκλείεται η αξιοποίησή της στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή και σε άλλες
περιπτώσεις και αποτελεί συµπληρωµατικό µέσο υλοποίησης µαθηµάτων.
Από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για την παρούσα εργασία τεκµηριώνονται
κάποια γενικά συµπεράσµατα για τις δυνατότητες του διαδικτυακού µαθησιακού
περιβάλλοντος που µπορεί να αναπτυχθεί µε τη χρήση του εργαλείου.
Το οπτικό εργαλείο iLearn2 πολύ συνοπτικά υποστηρίζει:
•

Πολυµορφικό εκπαιδευτικό υλικό, δοµηµένο και ψηφιακό και συνεκδοχικά
πιο ελκυστικό για τους εκπαιδευόµενους.

•

Κεντρική αποθήκευση του εκπαιδευτικού υλικού µε εύκολη τροποποίησή του
από τους εκπαιδευτές και ακόµα πιο εύκολη προσπέλαση από τους
εκπαιδευόµενους µε τη χρήση ενός απλού φυλλοµετρητή ιστού (Web
browser).

•

Επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων µε ασύγχρονα µέσα, κυρίως, για
τη διευκόλυνση της επιθυµητής αλληλεπίδρασης.

•

Ενιαίο, οµοιόµορφο και εύχρηστο περιβάλλον για τους εκπαιδευόµενους µε
κοινή διεπαφή (user interface).

Η συγκεκριµένη υλοποίηση ενδείκνυται για την ανοικτή µάθηση µε δεδοµένο ότι
παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα µαθήµατα που φιλοξενεί και στο εκπαιδευτικό
περιεχόµενο. Επιπρόσθετα η λογική ή η φιλοσοφία της πλατφόρµας συνάδει µε την
φιλοσοφία της ανοικτής εκπαίδευσης.
Μελλοντικά θα µπορούσαν να εκπονηθούν µελέτες για την προσαρµογή του
εργαλείου σε ένα LMS συστήµατος ανοιχτού κώδικα τύπου Moodle ή LAMS µε
τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει στο µέγιστο βαθµό εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές
διεργασίες και εποµένως να µπορεί να ενσωµατωθεί σε αντίστοιχα προγράµµατα
σπουδών είτε συµπληρωµατικά µε την υπάρχουσα διαδικασία είτε ακόµα και
αποκλειστικά υπό προϋποθέσεις. Υπολείπεται λοιπόν, η σωστή χρήση του και η
αξιοποίησή του µε τέτοιο τρόπο που να προάγεται η ποιοτική και αποτελεσµατική
εκπαίδευση ανά περίπτωση.
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