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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα web-based περιβάλλοντα µάθησης έχουν επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις στην ηλεκτρονική 

µάθηση (ή e-learning), επιτρέποντας την ανάπτυξη εξατοµικευµένων, αλληλεπιδραστικών, σύγχρονων 
και ανθρωπο-κεντρικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουµε την 
αρχιτεκτονική, το σχεδιαµό και την υλοποίηση του LearnCom, ενός συστήµατος για µάθηση µέσω του 
∆ιαδικτύου που προς το παρόν παρέχει 8 µαθήµατα που απευθύνονται σε αρχάριους χρήστες. Το 
σύστηµα υποστηρίζει 3 διακριτές διαµορφώσεις του περιβάλλοντος χρήσης που αντιστοιχούν σε 
µαθητές, διδάσκοντες και διαχειριστές. Νέα µαθήµατα µπορούν να προστεθούν και να δοµηθούν µέσω 
ενός απλού περιβάλλοντος web που επίσης επιτρέπει διαχείρηση λογαριασµών, καθορισµό 
αλληλοσυσχετίσεων –που σε επόµενο στάδιο παράγουν συστάσεις- ανάµεσα σε θεµατικά µαθηµάτων 
και ένα σύνολο από άλλες άµεσες ή έµµεσες προσαρµογές (adaptations). Το σύστηµα όχι µόνο 
ενσωµατώνει τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίε , αλλά συγχρόνως διατηρεί µια 
διάσταση κοινωνικοποίησης που «προσεγγίζει» την παραδοσιακή διδασκαλία.  

ABSTRACT 
Web-based learning environments revolutionize e-learning by enabling personalized, 

interactive, just-in-time, current and user-centric learning tools. In this work we present the 
architecture, design and implementation of a web-based learning system called LearnCom, currently 
providing 8 computer-skill courses addressing novices. The system supports three distinct front-end 
views corresponding to students, tutors and administrators. New material can be uploaded and 
positioned through a simple web interface that also allows for account management, definition of 
associations –that lead to the production of recommendations- among learning topics and other explicit 
and implicit adaptations. The system not only incorporates the advantages offered by the new 
technologies, but it also maintains a social development dimension, ‘approximating’ the customary 
face-to-face learning. 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕ∆ΙΟΥ 
Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό µοντέλο υποθέτει ότι όλοι όσοι επιθυµούν να 

µάθουν θα πρέπει να βρίσκονται σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο. Αυτό το µοντέλο 
στις µέρες µας τείνει να θεωρηθεί ξεπερασµένο καθώς µεγάλο µέρος της 
εκπαιδευτικής ύλης βρίσκεται διαθέσιµο στο web. Για την ακρίβεια, τα τελευταία 
χρόνια η άνοδος στην εκπαίδευση συµβαδίζει µε την ανάπτυξη του Internet. Η 
εκπαίδευση πάνω από το Internet έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στη µείωση του 
κόστους ης εκπαίδευσης ενώ έχει οδηγήσει σε µείωση των περιορισµών των 
παραδοσιακών σεναρίων εκπαίδευσης.  

Τα Web-based learning environments είναι ολοκληρωµένα πακέτα λογισµικού 
που προσφέρουν λειτουργίες και χαρακτηριστικά για την κατασκευή εφαρµογών 
e-learning, που µπορούν να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες 
του εκπαιδευτικού πεδίου. Εφαρµογές όπως οι Lotus Learning Space, Librarian, 
Blackboard, webCT, TopClass, Embanet, Intralearn, Ecollege, eduprise, κτλ, 
παρέχουν πληθώρα υπηρεσιών και εφαρµογών χρήσιµων για την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στην 
ερευνητική περιοχή του e-learning και ιδιαίτερα στο χώρο των τεχνικών 
εξατοµίκευσης (personalization). Αρκετά χρόνια µετά την εργασία του Brusilovsky 
πάνω στις µεθόδους και στις τεχνικές για adaptive hypermedia (Brusilovsky, 1996), 
είναι πια κοινώς αποδεκτό ότι τα adaptive συστήµατα προσαρµόζονται στα δεδοµένα 
των χρηστών (goals/tasks, knowledge, preferences, interests, etc.), στα δεδοµένα της 
χρήσης-usage data και στα δεδοµένα που προέρχονται από το περιβάλλον και δεν 
σχετίζονται απευθείας µε τους χρήστες. Βασισµένα στην ίδια πηγή και προερχόµενα 
από µία µεταγενέστερη έκδοση της ίδιας εργασίας (Brusilovsky, 2001), τα adaptive 
συστήµατα µπορούν να παρουσιάσουν σαν έξοδο adaptive presentation (text ή 
multimedia adaptations), adaptive navigation support (link hiding, sorting, annotation, 
direct guidance, ή hypertext map annotation (De Bra, Brusilovsky and Houben, 1999; 
Yu, 1999)), adaptive link generation (δηµιουργία νέων links και πρόσθεσή τους στα 
υπόλοιπα (Bollen and Heylighen, 1998), link generation for similarity-based 
navigation (Brusilovsky and Weber, 1996), ή dynamic recommendation για συναφή 
links (Hirashima et al., 1998; Hirashima and Nomoto, 1999; Schwab et al., 2000)). 

Σε ερευνητικό επίπεδο τα συστήµατα έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους σε 
συγκεκριµένα θεωρητικά θέµατα ξεκινώντας από web applications τα οποία 
υλοποιούν στρατηγικές αποδοτικής και εξατοµικευµένης µάθησης. Για παράδειγµα το 
InterBook (Brusilovsky et al, 1998) εστιάζει σε adaptive navigation support σε 
e-learning συστήµατα και συγκεκριµένα σε link annotation τεχνικές, ενώ το AHA! 
(Adaptive Hypermedia Architecture) χρησιµοποιεί link hiding (De Bra and Calvi, 
1998). Το HITS (Pertelli et al, 2000) είναι ένα εργαλείο που προσφέρει ένα 
σχεδιαστικό περιβάλλον για την υποστήριξη authoring και testing adaptive hypertext. 
Το NetCoach (Weber and Kuhl, 2001), το οποίο προήλθε από το ELM-ART, ήταν 
από τα πρώτα adaptive web-based educational systems (Weber and Specht, 1997). Το 
WebPersonalizer (Mobasher et al, 2000) είναι ένα πιο γενικού σκοπού σύστηµα που 
παρέχει µία λίστα µε recommended hypertext links καθώς ο χρήστης µετακινείται από 
σελίδα σε σελίδα.  

Κινούµενοι στο ίδιο µήκος κύµατος σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε ένα σύστηµα 
που έχει σα στόχο να υποστηρίξει τη δηµιουργία και τη λειτουργία κοινοτήτων 
µάθησης. Είναι γνωστό πως η εκπαίδευση από απόσταση δηµιουργεί έντονο το 



αίσθηµα της αποµόνωσης στους εκπαιδευόµενους. Όλοι οι tutors προσπαθούν να 
περιορίσουν την αποµόνωση των µαθητών τους χρησιµοποιώντας µέσα όπως το 
email και το τηλέφωνο. Σκοπός του LearnCom είναι να οδηγήσει οµάδες 
εκπαιδευοµένων που µοιράζονται κοινά θεµατικά ενδιαφέροντα σε έναν ενιαίο χώρο 
µελέτης και µαθησιακής διαδικασίας. Για αυτό το σκοπό τους προσφέρει εργαλεία 
επικοινωνίας (on και off line) µε άλλα άτοµα αλλά και µε εκπαιδευτικούς. 
Παράλληλα προσπαθεί να δηµιουργήσει στον εκπαιδευόµενο την αίσθηση της 
παρουσίας του καθηγητή-εκπαιδευτικού στο µάθηµα που µελετά, παρουσιάζοντας 
του εξατοµικευµένα topics και recommendations βασισµένα στην εµπειρία του 
καθηγητή και στη συµπεριφορά των άλλων εκπαιδευοµένων. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε το LearnCom, ένα web-based 
εκπαιδευτικό περιβάλλον που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία και 
υποστήριξη µιας µαθησιακής κοινότητας που παρέχει µηχανισµούς εξατοµίκευσης 
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα διαφορετικά προφίλ, τις προτιµήσεις, τους 
στόχους, και τις ανάγκες των µελών της. Η επόµενη παράγραφος περιέχει την 
αρχιτεκτονική και τις παρεχόµενες λειτουργικότητες. Στην τρίτη παράγραφο 
εστιάζουµε σε επιλεγµένα θέµατα της υλοποίησης που σχετίζονται µε την παραγωγή 
συστάσεων, ενώ η τελευταία παράγραφος παρουσιάζει τις µελλοντικές κατευθύνσεις 
και σκέψεις µας.  

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
Η αρχιτεκτονική του συστήµατος (όπως φαίνεται στην Εικόνα 1) αποτελείται 

από 3 διακριτά επίπεδα: το επίπεδο Πυρήνα παρέχει βασικές λειτουργικότητες όπως 
αποθήκευση δεδοµένων, το επίπεδο ∆ιασύνδεσης αξιοποιεί τη λειτουργικότητα που 
υλοποιεί το επίπεδο Πυρήνα ώστε να υποστηρίξει τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
στο επίπεδο Αλληλεπίδρασης, το οποίο αποτελεί το περιβάλλον web που είναι και 
τελικά διαθέσιµο στους χρηστών µέσω browser.  
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Εικόνα 1. Αρχιτεκτονική Συστήµατος 

Επίπεδο Πυρήνα. To επίπεδο Πυρήνα παρέχει τη στοιχειώδη λειτουργική βάση 
του συστήµατος ενοποιώντας το σύστηµα αρχείων (file system), βάσης δεδοµένων, 



τον εξυπηρετητή web και τον εξυπηρετητή chat. Στο σύστηµα αρχείων αποθηκεύεται 
το σύνολο του εκπαιδευτικού περιεχοµένου που είναι δοµηµένο σε Ειδικότητες, 
Θέµατα, Ενότητες και Μαθήµατα που αποθηκεύονται σαν ξεχωριστά αρχεία ώστε να 
επιτύχουµε καλύτερη απόδοση και µικρότερους χρόνους απόκρισης. Εκτός από τα 
αρχεία µε το υλικό, εκεί φυλάσσονται και τα αρχεία της βοήθειας καθώς και του 
Γλωσσαρίου. Στη βάση δεδοµένων αποθηκεύονται όλα τα προσωπικά δεδοµένα του 
προφίλ κάθε χρήστη (λεπτοµέρειες πιστοποίησης χρήστη, προτιµήσεις, προσωπικές 
ρυθµίσεις, κ.α.). επίσης κρατάει τις απαραίτητες περιγραφικές πληροφορίες για το 
σχήµα (ή µε άλλα λόγια, τη «δόµηση») του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και όλα τα 
δεδοµένα που απαιτούνται για την εξαγωγή των προτάσεων και των υπόλοιπων 
εξατοµικευµένων χαρακτηριστικών που υποστηρίζει το σύστηµα. Ο εξυπηρετητής 
chat συγχρονίζει την πραγµατικού-χρόνου επικοινωνία µεταξύ των χρηστών και 
διαχειρίζεται τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται διασφαλίζοντας τη σωστή µεταφορά 
και παράδοσή τους. Ο εξυπηρετητής web τέλος, δέχεται και ικανοποιεί τις αιτήσεις 
των χρηστών που καταφθάνουν σε αυτόν µέσω browser, επιστρέφοντας δυναµικές 
σελίδες που συνθέτουν την άποψη του συγκεκριµένου προφίλ και κατασκευάζονται 
µε βάση τις πληροφορίες που έχουν κρατηθεί για τον τρέχοντα χρήστη τόσο στο 
σύστηµα αρχείων, όσο και στη βάση δεδοµένων. 

Επίπεδο ∆ιασύνδεσης. Συνδέει τα επιµέρους τµήµατα του πυρήνα και περνάει 
τα απαραίτητα δεδοµένα στο επίπεδο Αλληλεπίδρασης. Τα δεδοµένα που χρειάζονται 
από το σύστηµα αρχείων και τη βάση δεδοµένων ανακτώνται µε χρήση ASP scripts, 
που σε συνδυασµό µε κοµµάτια κώδικα σε JavaScript και VBScript (που 
χρησιµοποιούνται για να διασφαλίσουν φιλικότητα χρήσης και παροχή βοήθειας) και 
το βασικό HTML κώδικα των σελίδων, δηµιουργούν δυναµικά το τελικό view που θα 
αποσταλεί στον τρέχοντα χρήστη.  

Επίπεδο Αλληλεπίδρασης. Συµπεριφέρεται σαν το front-end του συστήµατος 
και είναι το επίπεδο που παρέχει όλα τα «touch points», ή αλλιώς τα «σηµεία 
επαφής» µε τους χρήστες. Το περιβάλλον web είναι το τµήµα του συστήµατος που 
έρχεται σε άµεση επαφή µε τους χρήστες και τους παρέχει πρόσβαση στις 
υποστηριζόµενες υπηρεσίες και το διαθέσιµο εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Οι χρήστες 
µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε το επίπεδο αυτό χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε 
από τους ευρέως διαδεδοµένους browsers, γεγονός που αποτελεί το κατ’ εξοχήν 
πλεονέκτηµα των web-based εκπαιδευτικών εφαρµογών καθώς παρέχουν εύκολη 
πρόσβαση και ένα σύνολο από εργαλεία  επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα 
στους χρήστες δίνοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ σύνολο διαµοιραζόµενων πόρων.  

Στο LearnCom, οι χρήστες διακρίνονται σε µαθητές, διδάσκοντες και 
διαχειριστές. Για κάθε ένα από τα προφίλ αυτά, ένα σύνολο από προκαθορισµένες 
προσαρµογές εφαρµόζονται σε µια κοινή υποκείµενη βάση ώστε να συντεθεί και να 
αποσταλεί αµέσως µετά τη διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη µε την είσοδο του 
στο σύστηµα, το κατάλληλο view (ή «άποψη») του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

2.1 ΑΠΟΨΗ ΜΑΘΗΤΗ 
Η άποψη του µαθητή στο LearnCοm έχει ως βασικό συστατικό το περιεχόµενο 

του επιλεγµένου µαθήµατος (όπως φαίνεται στην Εικόνα 2) και ένα σύνολο από 
επιλογές πλοήγησης, εργαλεία επικοινωνίας και επιβοηθητικές επιλογές που στόχο 



έχουν να προσδώσουν στην εµπειρία του χρήστη αποδοτικότητα, ευκολία, ευχρηστία 
και εξυπηρετήσουν κατά το δυνατό τους εκπαιδευτικούς του στόχους και ανάγκες. 
Για το λόγο αυτό, στα περιεχόµενα του µαθήµατος παρέχεται εκτός από το 
κατάλληλα διαµορφωµένο κείµενο, εποπτικό υλικό (εικόνες, σχήµατα, animation, 
βίντεο), καθώς και αλληλεπιδραστικό υλικό που αυξάνει το βαθµό συγκέντρωσης του 
χρήστη, εστιάζει την προσοχή του, και επικοινωνεί καλύτερα τις έννοιες που 
περιγράφει. Επιπλέον, επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι χρήστες προτιµούν να 
διαβάζουν τυπωµένο κείµενο από το να διαβάζουν στην οθόνη του υπολογιστή, το 
σύστηµα παρέχει για τα µαθήµατα κάθε ενότητας ειδικά διαµορφωµένη printer-
friendly έκδοση (η οποία συντίθεται δυναµικά και ανανεώνεται για να περιέχει το 
σύνολο των µέχρι στιγµής διαθέσιµων µαθηµάτων).  

Με στόχο να υποστηριχθεί ο µαθητής στην παρακολούθηση της προόδου του 
στο σύστηµα και να έχει µια συνολική εικόνα της πορείας του, σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε ένας ειδικός µηχανισµός, ο οποίος παρέχεται µέσω της επιλογής «Η 
Πρόοδος µου» και ενηµερώνεται µε ευθύνη και πρωτοβουλία αποκλειστικά του 
µαθητή, εφόσον επιλέξει να µαρκάρει το ειδικό check box που εµφανίζεται στη βάση 
κάθε µαθήµατος και µε την ετικέτα «Μάρκαρε το µάθηµα σα διαβασµένο στην 
Πρόοδο µου». Τα µαθήµατα που µαρκάρονται σαν διαβασµένα, ενηµερώνουν µια 
ειδική σελίδα µε το όνοµα «Η Πρόοδος µου» την οποία µπορεί να προσπελάσει ανά 
πάσα στιγµή ο µαθητής και να δει όλα τα µαθήµατα που έχει µαρκάρει µαζί µε 
κάποιες βοηθητικές πληροφορίες όπως την ηµεροµηνία που τα µάρκαρε και έναν 
υπερσύνδεσµο που οδηγεί στη σελίδα του µαθήµατος. Όταν ο µαθητής επιλέξει να δει 
ξανά ένα µάθηµα που έχει ήδη µαρκάρει, το σύστηµα εµφανίζει ενηµερωτικό µήνυµα 
και τον προτρέπει να συνεχίσει σε ένα επόµενο µάθηµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
διαδικασία µαρκαρίσµατος ενός µαθήµατος είναι αντιστρεπτή (το συγκεκριµένο 
check box µπορεί να πάσα στιγµή γίνει unchecked, αφαιρώντας την αντίστοιχη 
εγγραφή από τη σελίδα «Η Πρόοδος µου»), δίνοντας πλήρη έλεγχο της διαδικασίας 
στον ίδιο το µαθητή.  

Στο χώρο κάτω από το τρέχον µάθηµα, εµφανίζονται δύο λίστες µε 
προτεινόµενα µαθήµατα τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι µαθητές για να 
συνεχίσουν τη µελέτη τους: 

 «Όσοι διάβασαν αυτό το µάθηµα, επίσης διάβασαν», όπου εµφανίζονται 
τίτλοι µαθηµάτων που έχουν διαβαστεί από άλλους µαθητές που επίσης 
διάβασαν το τρέχον µάθηµα. Η βασική ιδέα πίσω από αυτό το µηχανισµό 
είναι ότι το σύνολο των µαθητών µπορεί να θεωρηθεί σα µια κοινότητα της 
οποίας οι ανάγκες, οι στόχοι και οι επιθυµίες δεν αποκλίνουν εξαιρετικά, 
άρα µπορούµε να προβλέψουµε τα µαθήµατα που µε µεγάλη πιθανότητα θα 
ενδιαφέρουν το συγκεκριµένο µαθητή, παρατηρώντας ποια από τα µαθήµατα 
που µάρκαραν οι υπόλοιποι µαθητές δεν έχει ακόµα µαρκάρει ο ίδιος.  

 «Οι διδάσκοντές σου προτείνουν να διαβάσεις επίσης», όπου τοποθετούνται 
τα µαθήµατα που είναι συσχετισµένα µε το τρέχον µάθηµα από το 
διδάσκοντα που το δηµιούργησε και το πρόσθεσε στο σύστηµα.  

Οι επιβοηθητικές επιλογές που υποστηρίζονται ποικίλουν: 

 «Υποβολή Ερώτησης»: ο µαθητής σε µια ειδική σελίδα εισάγει και υποβάλει 
µια ερώτηση. Το σύστηµα αναλαµβάνει να προωθήσει την ερώτηση σε µια 



σελίδα που είναι προσπελάσιµη µόνο από διδάσκοντες και διαχειριστές. Η 
απάντηση επιστρέφεται αυτόµατα στον µαθητή που την υπέβαλε µέσω 
email.  

 «Ερωτο-απαντήσεις»: ειδική σελίδα όπου εµφανίζονται οι γενικού 
ενδιαφέροντος ή/και συχνά ρωτούµενες απορίες. Τα περιεχόµενα της 
σελίδας αυτής ανανεώνονται δυναµικά µε τις ερωτήσεις τςη προηγούµενης 
κατηγορίας εφόσον κατά την υποβολή και αποστολή της απάντησης ο 
εκάστοτε διδάσκοντας επιλέξει το check box µε την ετικέτα «Αποστολή 
σελίδα Ερωτο-απαντήσεων του συστήµατος».  

 «Γλωσσάρι»: λίστα µε ορισµούς εννοιών και ορολογίας που σχετίζεται µε τα 
θεµατικά αντικείµενα των παρεχόµενων µαθηµάτων. Η λίστα είναι 
αλφαβητική και µπορεί να ενηµερω8εί δυναµικά από διδάσκοντες και 
διαχειριστές είτε προσθέτοντας έναν νέο όρο µε την περιγραφή του, είτε 
προσθέτοντας µια επιπλέον περιγραφή σε ένα υπάρχοντα όρο.  

 «Οδηγίες Χρήσης»: σύνολο από διασυνδεδεµένες σελίδες για τον τρόπο 
χρήσης των υπηρεσιών του συστήµατος, ανάλογα µε το προφίλ του χρήστη 
(view). 

Ο «Χώρος Συζήτησης» σε συνδυασµό µε τα «Μηνύµατα» υποστηρίζουν την 
επικοινωνία και τη συνεργασία ανάµεσα στους µαθητές, ενώ οι «Ανακοινώσεις» 
τοποθετούνται σε αντίστοιχη σελίδα που ελέγχεται και ενηµερώνεται από τους 
διδάσκοντες. Επιπλέον, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα µέσω της επιλογής 
«∆ιαλέξεις» να παρακολουθήσουν κάποια από τις βιντεοσκοπηµένες διαλέξεις που 
έχουν αποσταλεί στην αντίστοιχη σελίδα από κάποιο διδάσκοντα ή διαχειριστή. 

Εκτός από τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν και που 
στόχο έχουν την αποδοτικότερη µετάδοση γνώσεων και ικανοτήτων και την 
αµεσότερη επικοινωνία και συνεργασία των µελών της µαθησιακής κοινότητας, οι 
µαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να καθορίσουν και ένα σύνολο από 
χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον µε το οποίο και τελικά 
θα αλληλεπιδράσουν, ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις ατοµικές ανάγκες και 
προτιµήσεις τους (περισσότερες λεπτοµέρειες µπορούν να αναζητηθούν στην 
παράγραφο 3).  

2.2 ΑΠΟΨΗ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ 
Οι διδάσκοντες δηµιουργούν και καθορίζουν τα περιεχόµενα και τη δόµηση του 

εκπαιδευτικού υλικού και γι’ αυτό το λόγο το σύστηµα τους αποδίδει πλήρη έλεγχο 
πάνω στην συνολική εκπαιδευτική διαδικασία µέσω περιβάλλοντος web. Πιο 
συγκεκριµένα, οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν ένα νέο µάθηµα 
και να καθορίζουν την ακριβή του θέση στην ήδη υπάρχουσα δόµηση, να 
ενηµερώνουν το «Γλωσσάρι» µε έναν νέο όρο ή ένα νέο ορισµό σε έναν υπάρχοντα 
όρο, να αποστείλουν το βίντεο µιας νέας διάλεξης στην οµώνυµη σελίδα, καθώς και 
να υποβάλλουν µια νέα ανακοίνωση.  



Επιπλέον, στους διδάσκοντες παρέχεται µια φόρµα για να καθορίζουν τους 
κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους θα κατασκευάζεται δυναµικά για κάθε µαθητή και 
κάθε µάθηµα, η λίστα µε τα προτεινόµενα µαθήµατα που θα εµφανίζεται σαν «Οι 
διδάσκοντές σου προτείνουν να διαβάσεις επίσης» , καθώς και την ακριβή συνάρτηση 
που θα χρησιµοποιηθεί από το σύστηµα ώστε να υπολογίζεται για κάθε µαθητή το 
επίπεδο «ανταµοιβής» του µε βάση το βαθµό δραστηριοποίησής του στο σύστηµα 
(βλέπε παράγραφο 3).  

2.3 ΑΠΟΨΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
Οι διαχειριστές έχουν τη συνολική ευθύνη για τη διαµόρφωση και τη 

συντήρηση του συστήµατος, καθώς και για τη διαχείριση του συνόλου των 
λογαριασµών διδασκόντων και µαθητών. Πιο συγκεκριµένα, όλες οι αιτήσεις για 
απόκτηση λογαριασµού µαθητή (οι οποίες υποβάλλονται online αφού συµπληρωθεί 
ένα ερωτηµατολόγιο) δροµολογούνται αυτόµατα από το σύστηµα σε µια ειδική 
σελίδα στην οποία έχουν πρόσβαση µόνο οι διαχειριστές, οι οποίοι επιπλέον 
ειδοποιούνται για την ύπαρξη αιτήσεων που εκκρεµούν µέσω email (µια επίσης 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία). Οι υποψήφιοι νέοι µαθητές περνάνε από µια 
διαδικασία συµπλήρωσης ενός online ερωτηµατολογίου, όπου ζητούνται διάφορα 
στοιχεία σχετικά µε το µορφωτικό τους επίπεδο και τις ατοµικές τους προτιµήσεις. Τα 
δηµογραφικά στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλλο, η οικογενειακή κατάσταση, κτλ. 
µπορούν να παράσχουν µια σηµαντική στατιστική ανάλυση των µελών της 
κοινότητας. Κάθε νέα αίτηση για απόκτηση λογαριασµού στο σύστηµα µπορεί είτε να 
γίνει αποδεκτή οπότε και ενηµερώνεται αυτόµατα ο χρήστης, είτε να απορριφθεί, µε 
απόφαση του διαχειριστή.  

3. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ 
Στην παράγραφο αυτή εστιάζουµε σε επιλεγµένα θέµατα υλοποίησης και 

συγκεκριµένες αποφάσεις που πάρθηκαν µε σκοπό να αναβαθµιστεί η συνολική 
εµπειρία του χρήστη στο σύστηµα, να αποδοθεί περισσότερη ισχύς στους χρήστες και 
να ενισχυθεί η αίσθηση ότι κάθε χρήστης ανήκει σε µια ευρύτερη κοινότητα από 
ανθρώπους µε τους οποίους µοιράζεται κοινούς στόχους και ανάγκες.  

Γραφική κωδικοποίηση του βαθµού δραστηριοποίησης του µαθητή. Υιοθετήσαµε 
αυτή την προσέγγιση µε βάση το σκεπτικό ότι αντίστοιχη διαδικασία είναι 
συνυφασµένη µε το τρόπο διδασκαλίας σε µια τυπική αίθουσα, όπου ο δάσκαλος 
επιβραβεύει τους δραστήριους µαθητές και η επιλογή του βαθµού δραστηριοποίησης 
είναι συνειδητή έναντι π.χ. του επιπέδου απόδοσης που θα ήταν πολύ «επικριτικό» 
µέτρο. Στόχος είναι να επιβραβεύεται όχι η ατοµική επίδοση αλλά ο βαθµός 
συµµετοχής του µαθητή στην κοινότητα µάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, και µε βάση 
έναν εσωτερικό υπολογισµό που καθορίζεται από τους διδάσκοντες σε κάθε µαθητή 
και δίπλα από το αναγνωριστικό του όνοµα στο σύστηµα εµφανίζονται ένας αριθµός 
από αστέρια (Εικόνα 2). Το πλήθος των διαβαθµίσεων (δηλ. ο µέγιστος δυνατός 
αριθµός αστεριών) καθορίζονται επίσης από τους διδάσκοντες, καταλήγοντας κάθε 
φορά σε µεγαλύτερη ή χαµηλότερη διακριτική ικανότητα επιβράβευσης.  



Καθορισµός του view µε βάση το προφίλ του χρήστη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 
οι διαθέσιµες επιλογές και δυνατότητες διαφέρουν ανά προφίλ. Έτσι, ενώ στους 
διαχειριστές προσφέρεται το πλήρες σύνολο επιλογών και λειτουργικοτήτων (µε τη 
µορφή υπερσυνδέσµων που ανοίγουν αντίστοιχες σελίδες µε φόρµες), οι διδάσκοντες 
έχουν στη διάθεσή τους ένα υποσύνολο δυνατοτήτων εφόσον δεν έχουν πρόσβαση σε 
λειτουργίες που σχετίζονται µε διαχείριση λογαριασµών, ούτε σε προσωπικά 
δεδοµένα µαθητών. Οι µαθητές τέλος, έχουν πρόσβαση σε ένα ακόµη πιο 
περιορισµένο σύνολο επιλογών, καθώς δε θα πρέπει να παρεµβαίνουν στη διαδικασία 
δηµιουργίας νέων µαθηµάτων, ή σε αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα, ούτε να 
εµπλέκονται στον καθορισµό του υποκείµενου µηχανισµού παραγωγής των λιστών µε 
τα προτεινόµενα µαθήµατα. Τα διαφορετικά views καθορίζονται χρησιµοποιώντας 
τεχνικές απλού φιλτραρίσµατος και υλοποιούνται µε link hiding (απόκρυψη 
υπερσυνδέσµων) ώστε να καταλήξουµε σε συγκεκριµένα κάθε φορά υποσύνολα 
διαθέσιµων επιλογών (για παράδειγµα, ούτε οι µαθητές, ούτε οι διδάσκοντες βλέπουν 
τον υπερσύνδεσµο «Αιτήσεις µαθητών που εκκρεµούν», που είναι διαθέσιµος στο view 
όλων των διαχειριστών). 

 

Εικόνα 2. Περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε το µαθητή 



Προτεινόµενα µαθήµατα µε βάση το ιστορικό της µαθησιακής κοινότητας. Το 
σύνολο των µαθηµάτων που θα καθοριστούν µε αυτό τον τρόπο καθορίζονται µε 
εφαρµογή τεχνικών εξόρυξης κανόνων συσχέτισης (association rules mining): στη 
λίστα «Όσοι διάβασαν αυτό το µάθηµα, επίσης διάβασαν» προτείνονται τα µαθήµατα 
που έχουν µαρκαριστεί σα διαβασµένα στην πρόοδο των άλλων µαθητών που έχουν 
επίσης µαρκάρει το τρέχον µάθηµα. Οι κανόνες συσχέτισης χρησιµοποιούνται για να 
εντοπίσουν τις σχέσεις ανάµεσα στα µαθήµατα µε βάση τα µοτίβα συνύπαρξής τους 
που παρατηρούνται στις ατοµικές προόδους των µαθητών σε διαδοχικά sessions.  

Προτεινόµενα µαθήµατα µε βάση συσχετίσεις που καθορίζονται από διδάσκοντες. 
Ένα δεύτερο σύνολο από προτεινόµενα µαθήµατα κατασκευάζεται και τοποθετείται 
κάτω από το «Οι διδάσκοντές σου προτείνουν να διαβάσεις επίσης», το οποίο 
κατασκευάζεται όπως προαναφέρθηκε, από τον διδάσκοντα που προσθέτει στο 
σύστηµα ένα νέο µάθηµα και µπορεί να ενηµερωθεί σε οποιαδήποτε µελλοντική 
χρονική στιγµή ώστε να συµπεριλάβει και τα πιθανά νέα µαθήµατα που θα διατεθούν 
αργότερα. Πιο συγκεκριµένα, ο διδάσκοντας ορίζει συσχετισµούς µε βάση το 
περιεχόµενο ανάµεσα στο νέο µάθηµα και κάποια από τα ήδη υπάρχοντα που 
σχετίζονται µε τις έννοιες και τους όρους του νέου. Οι συσχετίσεις αυτές 
χρησιµοποιούνται µε επόµενο στάδιο από το σύστηµα για να συντεθεί η λίστα µε τα 
προτεινόµενα µαθήµατα. Οι µαθητές µπορούν να καθορίσουν το πόσα µαθήµατα θα 
προτείνονται σε κάθε µια από τις δύο λίστες, αλλά και το αν θα παρέχονται τέτοιες 
προτάσεις στο ατοµικό τους view. Όπως είναι φυσικό, και οι δύο λίστες προτάσεων 
εξαιρούν από τα περιεχόµενά τους µαθήµατα που είναι ήδη µαρκαρισµένα στην 
ατοµική πρόοδο του συγκεκριµένου µαθητή.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
Στόχος µας είναι να εστιάσουµε περισσότερο στην απόδοση ακόµα 

περισσότερης ισχύος στο µέρος του διδάσκοντα ώστε να µπορεί µέσα από το 
σύστηµα και από ειδικές ρυθµίσεις να εφαρµόζει διαφορετικά σενάρια ανάλογα µε τα 
διάφορα προφίλ µαθητών. Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να ενσωµατωθούν 
µηχανισµοί που να επιτρέπουν στους διδάσκοντες ανά µάθηµα να ορίζουν 
προαπαιτούµενα και µε αυτόν τον τρόπο να υποστηριχθούν εξελιγµένες µορφές 
προσαρµογών (καθοδηγηµένη πλοήγηση, κτλ.). µια άλλη σκέψη είναι να επενδυθεί 
περισσότερος χρόνος στις τεχνικές εξαγωγής προτάσεων και να χρησιµοποιηθεί µια 
διαδικασία βαθµολόγησης, τα δεδοµένα της οποίας θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια για εφαρµογή συνεργατικού φιλτραρίσµατος 
(collaborative filtering) και clustering.  

Ανεξάρτητα όµως από το πόσο πολλές και πόσο ευφυής είναι οι τεχνικές και 
λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία για την διενέργεια διαδικασιών µάθησης µέσω 
του ∆ιαδικτύου, ή από το πόσο εκλεπτυσµένα και παραµετροποιηµένα είναι πλέον τα 
συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης, το γεγονός παραµένει ότι η επιχείρηση του e-
learning έχει µια ουσιώδη διαφορά από τις e-businesses γενικότερα: όλα τελικά 
καταλήγουν στο πόσο καλό και σωστά δοµηµένο είναι το παρεχόµενο περιεχόµενο 
και πόσο σωστά χρησιµοποιούνται οι παρεχόµενες «διευκολύνσεις», που καθορίζεται 
από το πόσο καταρτισµένος είναι ο διδάσκοντας. Ή, όπως το θέτει εύστοχα ο De Bra 
(2002), “…creating “good” content, a sound concept hierarchy, and the right 
prerequisite relationships still requires (pedagogically) skilled authors and teachers”. 
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