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Πεξίιεςε
Ζ ηερλνινγία ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Ο εληνπηζκόο, ε αλάθηεζε θαη ε ρξήζε ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κέζσ ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. Σν πξόηππν IEEE LOM
είλαη ην πην επξέσο απνδεθηό θαη ρξεζηκνπνηνύκελν πξόηππν γηα κεηαδεδνκέλα
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ πνιππινθόηεηα θαη ε ηεξαξρηθή δνκή πνπ έρεη ην
ελλνηνινγηθό ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πνπ θαζνξίδεηαη από ην πξόηππν LOM,
θαζηζηά ζρεδόλ αλαγθαία ηελ ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ ζπγγξαθή ζηηγκηόηππσλ
κεηαδεδνκέλσλ.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο πινπνηήζακε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
πνπ παξέρεη έλα θηιηθό θαη επθνιόρξεζην γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ ζπγγξαθή
κεηαδεδνκέλσλ.

Ζ

εθαξκνγή

πγγξαθήο

Μεηαδεδνκέλσλ

Μαζεζηαθώλ

Αληηθεηκέλσλ ιεηηνπξγεί σο έλα wizard πνπ θαζνδεγεί ην ρξήζηε κέζα από κηα
ζεηξά βεκάησλ, έηζη ώζηε λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην
καζεζηαθό αληηθείκελν. Ζ ίδηα εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ
Creative Commons πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό
ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
Δπίζεο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο πινπνηήζεθε ε εθαξκνγή
Γηαρείξηζεο Αξρείσλ, κε ζθνπό λα παξέρεη ζην ρξήζηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ πνπ παξάγνληαη από ηελ εθαξκνγή
πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ θαη ε
εθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αξρείσλ απνηεινύλ καδί έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν
ζπγγξαθήο θαη δηαρείξηζεο κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. Γηα λα εθκεηαιιεπηνύκε απηή ηελ
δπλαηόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, πινπνηήζακε κηα εθαξκνγή γηα ηελ αλαδήηεζε
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ εθαξκνγή πνπ πινπνηήζακε επηηξέπεη ηελ
δηεμαγσγή απιώλ θαη ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1o
1.ΔΙΑΓΩΓΗ
1.1 Γεληθά
ήκεξα, έλαο κεγάινο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθά
πιηθά ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ δεκηνπξγία ςεθηαθνύ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ εμ νινθιήξνπ από ηελ αξρή, είλαη ζπλήζσο κηα δηαδηθαζία
πνπ απαηηεί ζεκαληηθό ρξόλν θαη πόξνπο (ινγηζκηθό, πιηθό, πεγέο). Δπίζεο
πνιινί εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ηηο παξαδνζηαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ
Γηαδηθηύνπ, γηα λα εληνπίζνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό πνιπκέζσλ ζην Παγθόζκην
Ηζηό. Γπζηπρώο νη παξαδνζηαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, όπσο ε
Τahoo θαη ε Google, δελ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ςεθηαθό πιηθό πνιπκέζσλ
θαηάιιειν γηα ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απάληεζε ζε απηά ηα
πξόβιεκα έξρεηαη λα δώζεη ε ηερλνινγία ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ
αλαπηύρζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Ο όξνο καζεζηαθό αληηθείκελν είλαη ζρεηηθά έλαο θαηλνύξγηνο όξνο πνπ
θαηά θαηξνύο ηνπ έρνπλ απνδνζεί δηάθνξνη νξηζκνί. ύκθσλα κε ηνλ Polsani
(2003) καζεζηαθό αληηθείκελν είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη απηόλνκε κνλάδα
εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία πξννξίδεηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε
πνιιαπιά

εθπαηδεπηηθά

πεξηβάιινληα.

Γηα

παξάδεηγκα

έλα

καζεζηαθό

αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη κηα ηζηνζειίδα πνπ επηδεηθλύεη ηελ εθαξκνγή ησλ
λόκσλ ηνπ Kirchhoff ζε δηάθνξα ειεθηξηθά θπθιώκαηα. Απηό ην καζεζηαθό
αληηθείκελν ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ λόκσλ ηνπ
Kirchhoff ζε κηα ηάμε ή γηα εμάζθεζε ζην ζπίηη. Σα καζεζηαθά αληηθείκελα
ζπλήζσο απνζεθεύνληαη θαη νξγαλώλνληαη ζε ςεθηαθά απνζεηήξηα (Learning
Object Repositories) πνπ ιεηηνπξγνύλ σο πύιεο πξόζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθό
πεξηερόκελν. Σέηνηεο πύιεο πνπ θηινμελνύλ θαη δηαρεηξίδνληαη καζεζηαθά
αληηθείκελα είλαη ε Merlot θαη ε Cosmos Portal.
Ο εληνπηζκόο, ε αλάθηεζε θαη ε ρξήζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ
γίλεηαη κέζσ ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. Σα

Μεηαδεδνκέλα καζεζηαθώλ

αληηθεηκέλσλ είλαη δνκεκέλα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ καζεζηαθά αληηθείκελα.
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Ζ δνκή ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαζνξίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη από ελλνηνινγηθά
ζρήκαηα. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα πξόηππα πνπ
πξνηείλνπλ ελλνηνινγηθά ζρήκαηα θαηάιιεια γηα κεηαδεδνκέλα καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ.
Σν πξόηππν IEEE Learning Object Metadata (LOM) [1], ην νπνίν
αλαπηύρζεθε από ηελ IEEE Learning Technology Standards Committee, είλαη ην
πην επξέσο απνδεθηό θαη ρξεζηκνπνηνύκελν πξόηππν γηα κεηαδεδνκέλα
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Σν πξόηππν LOM θαζνξίδεη έλα ελλνηνινγηθό ζρήκα
κεηαδεδνκέλσλ πνπ νξίδεη ηελ δνκή θαη ηα ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ, πνπ
ζπλζέηνπλ έλα ζηηγκηόηππν κεηαδεδνκέλσλ ελόο καζεζηαθνύ αληηθείκελνπ.
θνπόο ηνπ πξνηύπνπ LOM είλαη λα δηεπθνιύλεη ηελ αλαδήηεζε, ηελ αμηνιόγεζε,
ηελ απόθηεζε θαη ηελ ρξήζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, γηα παξάδεηγκα από
εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο θαη απηνκαηνπνηεκέλν ινγηζκηθό. Ζ πνιππινθόηεηα ηνπ
ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ πνπ πξνηείλεη ην LOM, έρεη θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ
δεκηνπξγία

θαηάιιεισλ

εξγαιείσλ

γηα

ηελ

ζπγγξαθή

κεηαδεδνκέλσλ

καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Σα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ πξνθέξνληαη ζην θνηλό γηα λόκηκε δσξεάλ
δηαλνκή, ρξήζε, ηξνπνπνίεζε θαη γηα αλάκεημε κε άιιεο εξγαζίεο, είλαη δπλαηόλ
λα απμεζνύλ κε ηελ ρξήζε ησλ αδεηώλ Creative Commons. Οη δεκηνπξγνί ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο άδεηεο πνπ
παξέρνληαη

δσξεάλ

από

ηνλ

νξγαληζκό

Creative

Commons

γηα

λα

πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηα πλεπκαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα.

1.2 σλεηζθορά ηες δηπιφκαηηθής εργαζίας
ηα

πιαίζηα

απηήο ηεο

εξγαζίαο

πινπνηήζεθαλ

κηα

ζεηξά

από

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, κε ζθνπό λα απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν
δηαδηθηπαθό εξγαιείν γηα ηελ ζπγγξαθή θαη ηελ δηαρείξηζε κεηαδεδνκέλσλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο πινπνηήζεθε θαη κηα ζεηξά εθαξκνγώλ γηα ηελ
δηεμαγσγή αλαδεηήζεσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, κέζσ ησλ κεηαδεδνκέλσλ
πνπ ηα πεξηγξάθνπλ. Πην θάησ δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εθαξκνγώλ
πνπ πινπνηήζεθαλ. Οη εθαξκνγέο παξνπζηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζην ηέηαξην
Κεθάιαην.
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1.2.1 Δθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ Μαζεζηαθώλ
Αληηθεηκέλσλ
Ζ πνιππινθόηεηα θαη ε ηεξαξρηθή δνκή πνπ έρεη ην ελλνηνινγηθό ζρήκα
κεηαδεδνκέλσλ πνπ θαζνξίδεηαη από ην πξόηππν LOM, θαζηζηά ζρεδόλ
αλαγθαία ηελ ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ ζπγγξαθή ζηηγκηόηππσλ LOM XML. Γηα ην
ζθνπό απηό πινπνηήζακε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ παξέρεη έλα θηιηθό θαη
επθνιόρξεζην γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ ζπγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ. Ζ
εθαξκνγή ιεηηνπξγεί σο έλα wizard πνπ θαζνδεγεί ην ρξήζηε κέζα από κηα
ζεηξά βεκάησλ, έηζη ώζηε λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην
καζεζηαθό αληηθείκελν. ε θάζε βήκα παξνπζηάδεηαη κηα θόξκα πνπ ζπιιέγεη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζηηγκηόηππσλ LOM XML.
Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηελ γιώζζα XML.
Δπίζεο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γηα ην πξόηππν LOM.
Απηή ε εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ Creative Commons πνπ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο
ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ησλ
κεηαδεδνκέλσλ ε εθαξκνγή δεκηνπξγεί αξρεία πνπ πεξηέρνπλ ην ζηηγκηόηππν
LOM XML θαη ηελ άδεηα Creative Commons.

1.2.2 Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αξρείσλ LOM XML
Όηαλ

ν

ρξήζηεο

νινθιεξώζεη

ηελ

δηαδηθαζία

ηεο

ζπγγξαθήο

κεηαδεδνκέλσλ, ηα παξαγόκελα αξρεία απνζεθεύνληαη ζην πξνζσπηθό ηνπ
ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή. Ζ εθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αξρείσλ
παξέρεη ζην ρξήζηε ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα λα δηαρεηξηζηεί κε επθνιία ηα
αξρεία πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην πξνζσπηθό ηνπ ρώξν. Ζ εθαξκνγή παξέρεη
ζην ρξήζηε ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:
Μεηαθνξά επηιεγκέλσλ αξρείσλ. Μεηαθνξά ησλ επηιεγκέλσλ αξρείσλ από
ηνλ εμππεξεηεηή ζηνλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε.
Γηαγξαθή επηιεγκέλσλ αξρείσλ. Γηαγξαθή ησλ επηιεγκέλσλ αξρείσλ από ην
πξνζσπηθό ρώξν ηνπ ρξήζηε.
Γξαθηθή Πξνβνιή. Γξαθηθή απεηθόληζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη
ζην επηιεγκέλν αξρείν.
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XML Πξνβνιή. Πξνβνιή ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην
επηιεγκέλν αξρείν, κε ηελ κνξθή XML δέληξνπ.
Δλεκέξσζε αξρείνπ. Κιήζε ηεο εθαξκνγήο πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ
Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ
αδεηώλ Creative Commons ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ.

1.2.3 Δθαξκνγή Αλαδήηεζεο Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ
Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. Γηα λα εθκεηαιιεπηνύκε απηή ηελ
δπλαηόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, πινπνηήζακε κηα εθαξκνγή γηα ηελ αλαδήηεζε
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ κεραλή αλαδήηεζεο πνπ πινπνηήζακε κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ζε ςεθηαθά απνζεηήξηα καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ εθαξκνγή πνπ
πινπνηήζακε επηηξέπεη ηελ δηεμαγσγή απιώλ θαη ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Οη αλαδεηήζεηο γίλνληαη κέζσ επξεηεξίσλ πνπ
δεκηνπξγνύληαη από κεηαδεδνκέλα καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα
ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηελ νκνηόηεηα πνπ έρνπλ
σο πξνο ηελ εξώηεζε ηνπ ρξήζηε. Ζ νκνηόηεηα κεηαμύ ηεο εξώηεζεο ηνπ ρξήζηε
θαη ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην επξεηήξην, ππνινγίδεηαη κε
ηελ ρξήζε ησλ κνληέισλ Vector Space Model θαη Ranked Boolean Model.

1.3 Δοκή ηες εργαζίας
Σν ππόινηπν ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη από ηα αθόινπζα θεθάιαηα:
Κεθάιαην 2ν: Αλάιπζε ηεο ρξεζηκόηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Πεξηγξαθή
ηεο ηερλνινγίαο ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ
πξνηύπνπ LOM.
Κεθάιαην 3ν: Παξνπζίαζε ησλ αδεηώλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί από ηνλ νξγαληζκό Creative Commons.
Κεθάιαην 4ν: Παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγώλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα
απηήο ηεο εξγαζίαο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ παξέρνπλ νη
εθαξκνγέο ζηνπο ρξήζηέο.
Κεθάιαην

5ν:

Αλάιπζε

ηεο

αξρηηεθηνληθήο

ησλ

εθαξκνγώλ

πνπ

πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
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ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγώλ. ύληνκε πεξηγξαθή ησλ ηερλνινγηώλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ.
Κεθάιαην 6ν: ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα. Μειινληηθέο επεθηάζεηο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν
2. Μεηαδεδνκέλα Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ
2.1 Εηζαγφγή
ε απηό ην θεθάιαην γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ πξόηππνπ IEEE Learning
Object Metadata(LOM) [1] ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πινπνίεζε. Σν
ζπγθεθξηκέλν πξόηππν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε
κεηαδεδνκέλσλ

πνπ πεξηγξάθνπλ δεδνκέλα εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ.

Αξρηθά αλαιύεηαη ε ρξεζηκόηεηα θαη ν ξόινο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα
νξίδεηαη θαη αλαιύεηαη ν όξνο εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν. ηελ επόκελε ελόηεηα
ηνπ θεθαιαίνπ πεξηγξάθεηαη ε δνκή, ε νξγάλσζε θαη ε ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ
LOM. Σέινο γίλεηαη κηα πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ ζπγγξαθή
κεηαδεδνκέλσλ γηα καζεζηαθά αληηθείκελα.

2.2 Μεηαδεδοκέλα
Σα κεηαδεδνκέλα είλαη δνκεκέλα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά πεγώλ πιεξνθνξίαο. Ζ ρξήζε ηνπο δηεπθνιύλεη ηνλ εληνπηζκό
θαη

ηελ

αλάθηεζε

ησλ

ειεθηξνληθώλ

πεγώλ

πιεξνθνξίαο

πνπ

αληηπξνζσπεύνπλ. Υξεζηκνπνηνύληαη σο επξεηήξηα γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ
αλάθηεζε πόξσλ πιεξνθνξίαο. Ζ δεκηνπξγίαο ηνπο θαζνδεγείηαη από πξόηππα
θαη ζρήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ αθξηβώο ηελ δνκή ηνπο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη
ηύπνη κεηαδεδνκέλσλ πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηελ ζην πεξηερόκελν ησλ
δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ.

2.2.1 Οξηζκόο
Σα κεηαδεδνκέλα είλαη δνκεκέλε πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεη, εμεγεί θαη
εληνπίδεη πόξνπο πιεξνθνξίαο [2]. Με άιια ιόγηα ηα κεηαδεδνκέλα είλαη
δνκεκέλε πιεξνθνξία πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλάθηεζε, ηελ ρξήζε θαη ηελ
δηαρείξηζε ησλ πόξσλ πιεξνθνξίαο. Απηόο είλαη ν επηθξαηέζηεξνο θαη ν πην
απνδεθηόο νξηζκόο γηα ηνλ όξν κεηαδεδνκέλα.
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Μεηαδεδνκέλα

είλαη

δεδνκέλα

πνπ

ζπζρεηίδνληαη

κε

αληηθείκελα.

Απαιιάζζνπλ ηνπο πηζαλνύο ρξήζηεο(ησλ αληηθεηκέλσλ) από ηελ αλάγθε ηεο
πιήξεο γλώζεο, ηεο ύπαξμεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αληηθεηκέλσλ[3].
Απηόο είλαη έλαο πην επίζεκνο θαη πην θαηάιιεινο νξηζκόο γηα απηή ηελ εξγαζία.
Αληηθείκελα ζηελ δηθή καο πεξίπησζε είλαη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα(νξίδνληαη
ζηελ ελόηεηα 2.3).

2.2.2 Υαξαθηεξηζηηθά
ε απηή ηελ ελόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζπλνςίδνληαη ηα θπξηόηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαδεδνκέλσλ[2].
2.2.2.1 Γνκή
Ζ δνκή ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαζνξίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη από ρήκαηα
Μεηαδεδνκέλσλ(metadata schemes) πνπ ζπλήζσο παξέρνληαη από ην πξόηππν
κεηαδεδνκέλσλ(metadata standards) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Αλάινγα κε ηελ
εθαξκνγή ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα κεηαδεδνκέλα, επηιέγεηαη θαη ην
θαηάιιειν πξόηππν. Ζ δηθή καο πινπνίεζε ρξεζηκνπνηεί ην πξόηππν LOM.
Σα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ είλαη ζύλνια πνπ απνηεινύληαη από ζηνηρεία
κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα εμππεξεηήζνπλ έλα
θαζνξηζκέλν ζθνπό, όπσο ε πεξηγξαθή πόξσλ πιεξνθνξίαο ζπγθεθξηκέλνπ
ηύπνπ. Σν θάζε ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πεξηγξάθεη ηελ ζεκαζία θαη ην όλνκα
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινύλ. Ζ εξκελεία ηεο ζεκαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ζπρλά
αλαθέξεηαη θαη σο ε ζεκαζηνινγία ηνπ ζρήκαηνο(metadata scheme semantics).
Οη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηα ζηνηρεία ησλ κεηαδεδνκέλσλ απνηεινύλ ην
πεξηερόκελν ηνπο. Σα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα θαζνξίδνπλ θαη
θάπνηνπο

θαλόλεο

γηα

ηελ

δηακόξθσζε

θαη

ηελ

αλαπαξάζηαζε

ηνπ

πεξηερνκέλνπ, όπσο επίζεο θαη γηα ην πνην πεξηερόκελν επηηξέπεηαη.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηεο δνκήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ε ζρέζε
πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα ζηνηρεία ελόο ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ[7]. ε θάπνηα
ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην LOM, ηα ζηνηρεία ηνπο έρνπλ
κεηαμύ ηνπο ηεξαξρηθή ζρέζε. ε απηνύο ηνπ είδνπο ηε ζρέζε ηα ζηνηρεία
ηνπνζεηνύληαη(εκθσιηάδνληαη) θαηάιιεια ην έλα κέζα ζην άιιν έηζη ώζηε λα
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δεκηνπξγεζεί κεηαμύ ηνπο ζρέζε παηέξα-παηδηνύ. Τπάξρνπλ θαη ζρήκαηα
κεηαδεδνκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην Dublin Core[8], πνπ ηα ζηνηρεία ηνπο
δελ έρνπλ θακία θπζηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο. ε ηέηνηα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ
ηα ζηνηρεία ηνπο είλαη δηαθξηηά θαη κνλαδηθά.
2.2.2.2 ύληαμε
Ζ ζύληαμε ή θσδηθνπνίεζε δελ απνηειεί απαξαηηήησο κέξνο ηνπ
πξνηύπνπ

ζα

ρξεζηκνπνηεζεί.

Τπάξρνπλ ζρήκαηα

κεηαδεδνκέλσλ πνπ

επηβάιινπλ ζπληαθηηθνύο θαλόλεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηα
απνηεινύλ όπσο επίζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Τπάξρνπλ ζρήκαηα
κεηαδεδνκέλσλ πνπ δελ θαζνξίδνπλ ζπληαθηηθνύο θαλόλεο. Σέηνηα ζρήκαηα,
ρσξίο

πξνθαζνξηζκέλνπο

ζπληαθηηθνύο

θαλόλεο,

θαινύληαη

αλεμάξηεηα

ζύληαμεο(syntax independent).
Πνιιά θαη ζεκαληηθά ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνύλ σο
θσδηθνπνίεζε γιώζζεο ζήκαλζεο(Markup Languages). Οη ζπλεζέζηεξεο
γιώζζεο

ζήκαλζεο

κεηαδεδνκέλσλ

είλαη

πνπ
ε

ρξεζηκνπνηνύληαη

XML(Extensible

γηα

Markup

ηελ

θσδηθνπνίεζε

Language)[4]

θαη

ε

SGML(Standard Generalized Markup Language)[5]. Σν πξόηππν LOM πνπ
πινπνηήζεθε γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ηελ
γιώζζα XML.
2.2.2.3 Καηεγνξίεο
Τπάξρνπλ ηξεηο θύξηεο θαηεγνξίεο κεηαδεδνκέλσλ [2], νη νπνίεο
ζπλνςίδνληαη πην θάησ:
Πεξηγξαθηθά Μεηαδεδνκέλα(Descriptive Metadata) είλαη πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηγξάθνπλ έλα πόξν πιεξνθνξίαο κε ζθνπό ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαη ηελ
ηαπηνπνίεζε ηνπ. Σέηνηα κεηαδεδνκέλα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο όπσο ηίηινο,
ζπγγξαθέαο, θαη ιέμεηο θιεηδηά.
Γνκηθά

Μεηαδεδνκέλα(Structural

Metadata)

είλαη

πιεξνθνξίεο

πνπ

θαζνξίδνπλ πσο ηνπνζεηνύληαη καδί ηα ηκήκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ, όπσο γηα
παξάδεηγκα πώο πξέπεη λα δηαηαρζνύλ νη ζειίδεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα
θεθάιαην.
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Γηαρεηξηζηηθά Μεηαδεδνκέλα(Administrative Metadata) είλαη πιεξνθνξίεο
πνπ βνεζνύλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ πόξσλ πιεξνθνξίαο κε ηνπο νπνίνπο
ζπζρεηίδνληαη. Σέηνηα κεηαδεδνκέλα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο όπσο γηα ην
πόηε θαη πσο δεκηνπξγήζεθε ε πεγή πιεξνθνξία, θαη γηα ην πνηνο έρεη
δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηελ πεγή.
2.2.2.4 Απνζήθεπζε
Οη ρξήζηεο θαη νη δηαρεηξηζηέο κεηαδεδνκέλσλ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο
δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο απνζήθεπζεο ηνπο. Ο θάζε ηξόπνο παξνπζηάδεη
θάπνηα πιενλεθηήκαηα όπσο θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα θαη ε επηινγή κεηαμύ ησλ
δύν ηξόπσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο εθαξκνγήο
ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
Ο έλαο ηξόπνο απνζήθεπζεο είλαη ηα κεηαδεδνκέλα λα ελζσκαησζνύλ
ζην αληηθείκελν κε ην νπνίν ζπζρεηίδνληαη. Όηαλ αθνινπζείηαη απηή ε κέζνδνο
απνζήθεπζεο ζπλήζσο ηα κεηαδεδνκέλα ελζσκαηώλνληαη ζηηο επηθεθαιίδεο ησλ
αξρείσλ(π.ρ αξρείν εηθόλαο) θαη ζηα meta tags ησλ HTML(HyperText Markup
Language)[6] αξρείσλ. Ζ ελζσκάησζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζην αληηθείκελν
εμαζθαιίδεη ηελ δηαθύιαμε ηνπο, απαιείθεη ην πξόβιεκα ηεο ζύλδεζεο
αληηθεηκέλνπ-κεηαδεδνκέλσλ,

δηεπθνιύλεη

ηελ

παξάιιειε

ελεκέξσζε

αληηθεηκέλνπ-κεηαδεδνκέλσλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο.
Ο άιινο ηξόπνο απνζήθεπζεο πνπ ππάξρεη, ν νπνίνο εθαξκόδεηαη θαη
από ηελ πινπνίεζε καο, είλαη ηα κεηαδεδνκέλα λα απνζεθεπηνύλ μερσξηζηά από
ην αληηθείκελν πιεξνθνξίαο πνπ πεξηγξάθνπλ. Ο ηξόπνο απηό ρξεζηκνπνηείηαη
ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο πνπ είλαη αδύλαηε ε ελζσκάησζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ
κε ηα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ. Ζ απνζήθεπζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ
μερσξηζηά από ην αληηθείκελν απινπνηεί ηελ δηαρείξηζε ησλ ίδησλ ησλ
κεηαδεδνκέλσλ θαη δηεπθνιύλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο
αλάθηεζεο. Όηαλ αθνινπζείηαη απηή ε κέζνδνο απνζήθεπζεο ζπλήζσο ηα
κεηαδεδνκέλα απνζεθεύνληαη είηε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ είηε ζε αξρεία θαη
ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν πιεξνθνξίαο πνπ πεξηγξάθνπλ.
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2.2.2.4 Γεκηνπξγία
Ζ δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ, πνπ λα παξέρνπλ κηα πνηνηηθή πεξηγξαθή
ηεο πεγήο πιεξνθνξίαο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ, είλαη κηα ζπζηεκαηηθή
δηαδηθαζία.

πλήζσο ε δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ γίλεηαη θαηά ηελ

δεκηνπξγία ησλ πόξσλ ή ησλ αληηθεηκέλσλ πιεξνθνξίαο πνπ πεξηγξάθνπλ. ε
θάπνηεο πεξηπηώζεηο ε δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ γίλεηαη από ηνλ ίδην ηνλ
δεκηνπξγό ηνπ πόξνπ πιεξνθνξίαο. ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηώζεηο ε θαηαζθεπή
ησλ

κεηαδεδνκέλσλ

πινπνηείηαη

από

θαηάιιεια

εθπαηδεπκέλν

ηερληθό

πξνζσπηθό. πλήζσο απηό ζπκβαίλεη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν δεκηνπξγόο ηνπ
πόξνπ πιεξνθνξίαο δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο γηα λα δεκηνπξγήζεη
κεηαδεδνκέλα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη
πνιύ πνιύπινθε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. Πάλησο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη
δεκηνπξγνί ησλ κεηαδεδνκέλσλ πξέπεη λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν ζρήκα
κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα έρνπλ θαιή γλώζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινύλ.
πλήζσο ε δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ γίλεηαη κε θαηάιιεια εξγαιεία
κεηαδεδνκέλσλ όπσο απηό πνπ πινπνηήζακε ζε απηή ηελ εξγαζία. Σα εξγαιεία
κεηαδεδνκέλσλ απνθνξηίδνπλ ζεκαληηθά ην έξγν ησλ δεκηνπξγώλ ησλ
κεηαδεδνκέλσλ, παξέρνληαο ηνπο ζπλήζσο έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ κε
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη δηεπθνιύλζεηο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δεκηνπξγία
θαη ηελ δηαρείξηζε κεηαδεδνκέλσλ. πλήζσο ηα εξγαιεία αλαπηύζζνληαη
θαηάιιεια έηζη ώζηε λα ππνζηεξίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ
ή έλα ζύλνιν ζηνηρείσλ ηνπ ζρήκαηνο. Δπίζεο ε αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ γίλεηαη
κε βάζε ην κνληέιν CRUD(Creation Read Update Delete)[9], ζύκθσλα κε ην
νπνίν ην εξγαιείν πξέπεη λα παξέρεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Γεκηνπξγίαο,
ηεο Αλάγλσζεο, ηεο Δλεκέξσζεο θαη ηεο Γηαγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ. Τπάξρνπλ
δηάθνξεο θαηεγνξίεο εξγαιείσλ κεηαδεδνκέλσλ, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη πην
θάησ[2]:
Templates είλαη θόξκεο πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα
ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλα πεδία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα
ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ηελ ζπλέρεηα
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ηα εξγαιεία απηά παξάγνπλ δηακνξθσκέλα ζύλνια πνπ απνηεινύληαη από
ηα ζηνηρεία θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα ηνπ
ρξήζηε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο

ησλ πξνηύπσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ

ππνζηεξίδνπλ. Σν απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη από ηα templates κπνξεί λα
κεηαηξαπεί ζε κεηαδεδνκέλα κε ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Mark-up πνπ
πεξηγξάθνληαη πην θάησ.
Mark-up tools είλαη εξγαιεία πνπ ηνπνζεηνύλ θαη θσδηθνπνηνύλ θαηάιιεια
ηα ζηνηρεία ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ην πεξηερόκελν ηνπο, έηζη ώζηε λα
δνκήζνπλ ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, ζηελ γιώζζα
ζήκαλζεο πνπ έρεη επηιερζεί. Γειαδή παξάγνπλ ηα ηειηθά θσδηθνπνηεκέλα
κεηαδεδνκέλα. Κάπνηα templates ρξεζηκνπνηνύλ ηα εξγαιεία mark-up γηα
λα κεηαηξέςνπλ ην απνηέιεζκα ηνπο ζε κεηαδεδνκέλα.
Extraction Tools είλαη εξγαιεία δεκηνπξγνύλ απηόκαηα ηα κεηαδεδνκέλα
αλαιύνληαο ηελ ςεθηαθή πεγή πιεξνθνξίαο. Δμάγνπλ δειαδή κηα
πεξηγξαθή γηα ηελ πεγή πνπ αλαιύνπλ ρξεζηκνπνηώληαο θάπνην αιγόξηζκν.
Ζ πνηόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ παξάγνπλ εμαξηάηαη από ηνλ
αιγόξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη από ην πεξηερόκελν ηεο πεγήο πνπ
αλαιύνπλ. Έηζη ε πνηόηεηα δηαθέξεη από εξγαιείν ζε εξγαιείν. Δπίζεο ηα
εξγαιεία απηά ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη κόλν ζε πεγέο θεηκέλνπ. Σέηνηα
εξγαιεία πξέπεη λα ζεσξνύληαη βνεζεηηθά θαη ην απνηέιεζκα ηνπο πξέπεη
λα αλαιύεηαη θαη λα δηνξζώλεηαη από ηνπο ρξήζηεο ηνπο.
Conversion tools είλαη εξγαιεία πνπ κεηαηξέπνπλ κεηαδεδνκέλα από έλα
ζρήκα ζε έλα άιιν. Ζ νκνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ δύν
ζρεκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ κεηαηξνπή, θαζνξίδεη θαη ην
θόξην εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα γίλεη από ην εξγαιείν γηα επηηεπρζεί ην
θαηάιιειν απνηέιεζκα.
Σν εξγαιείν πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη έλαο
ζπλδπαζκόο Mark-up tool θαη Template.

2.2.3 Οη ρξήζεηο θαη ν ξόινο ησλ κεηαδεδνκέλσλ
Σα κεηαδεδνκέλα παίδνπλ πάξα πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλαθάιπςε
θαη ηελ αλάθηεζε ησλ πεγώλ πιεξνθνξίαο πνπ πεξηγξάθνπλ. Δπίζεο
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ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκό ζηελ δηαηήξεζε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηελ
αξρεηνζέηεζε θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αληηθείκελσλ πιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ
βνεζνύλ ζεκαληηθά ζηελ νξγάλσζε ησλ πεγώλ πιεξνθνξίαο ζην ζύζηεκα πνπ
ηηο θηινμελεί. Οη ζεκαληηθόηεξεο ρξήζεηο θαη ν ξόινο ησλ κεηαδεδνκέλσλ
ζπλνςίδνληαη ζηηο πην θάησ[2][10]:
Αξρεηνζέηεζε, δηαηήξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε. Σα κεηαδεδνκέλα
πεξηέρνπλ ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνύλ ηελ επηβίσζε θαη ηελ
δηαηήξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πιεξνθνξίαο πνπ πεξηγξάθνπλ, δηα κέζνπ ησλ
ηερλνινγηθώλ αιιαγώλ. Πνιιέο θνξέο ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ αιιάδνπλ ηερλνινγία, κε απνηέιεζκα νη πόξνη
πιεξνθνξία πνπ είλαη απνζεθεπκέλνη ζε απηά λα κελ είλαη πιένλ
πξνζβάζηκνη. Γηα λα θαζηζηνύλ θαη πάιη νη πόξνη πξνζβάζηκνη πξέπεη λα
γίλνπλ νη θαηάιιειεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζηνπο ίδηνπο ηνπ πόξνπο θαη λα
πινπνηεζεί

ε

θαηάιιειε

ηερλνινγία

ζηελ

θαηλνύξγηα

έθδνζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο. Όιεο απηέο νη αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο
πνιύ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ, ηελ
αξρηθή ηερλνινγία κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ νη πόξνη πιεξνθνξίαο.
Έηζη

ηα

κεηαδεδνκέλα

βνεζνύλ

ζηελ

δηαηήξεζε

θαη

ηελ

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηηο κειινληηθέο ηερλνινγίεο.
Δπίζεο ηα κεηαδεδνκέλα δηαηεξνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ
αληηθεηκέλσλ. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ λα δηαηεξεί, πνιιαπιέο εθδόζεηο ηνπ ίδηνπ
αληηθεηκέλνπ πιεξνθνξίαο. Απηό έρεη θαη σο απνηέιεζκα ηα αξρηθά
αληηθείκελα λα επηβηώλνπλ από ηηο αιιαγέο ησλ ρξεζηώλ.
Οξγάλσζε ειεθηξνληθώλ πόξσλ πιεξνθνξίαο. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
πόξσλ πιεξνθνξίαο, όπσο γηα παξάδεηγκα κηα online εθπαηδεπηηθή πύιε(elearning portal), δηαρεηξίδνληαη ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξίαο πνπ απμάλεηαη
δηαξθώο. Γηα λα ιεηηνπξγνύλ απνδνηηθά θαη γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο
απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ, ηα ζπζηήκαηα απηά νξγαλώλνπλ ηνπο πόξνπο
πιεξνθνξίαο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ ζεκαηνινγία
ησλ πόξσλ πνπ θηινμελνύλ. Γειαδή πόξνη κε πιεξνθνξίαο κε θνηλή
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ζεκαηνινγία ηνπνζεηνύληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Έηζη όηαλ έλαο ρξήζηεο
δεηήζεη πιεξνθόξεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία, ην ζύζηεκα
αλαθηά θαη παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε ηνπο πόξνπο πιεξνθνξίαο, πνπ
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ ζεκαηνινγία πνπ δήηεζε ν
ρξήζηεο. Ζ νξγάλσζε ησλ πόξσλ πιεξνθνξίαο ζε θαηεγνξίεο κπνξεί λα
γίλεη από ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ. Γειαδή ζα πξέπεη λα
εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά ην θάζε πόξν μερσξηζηά θαη λα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ
ζηελ θαηάιιειε θαηεγνξία, θάηη πνπ είλαη πνιύ ρξνλνβόξν θαη κε πξαθηηθό.
Ζ δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο ησλ πόξσλ πιεξνθνξία κπνξεί λα
απηνκαηνπνηεζεί θαη λα επηηαρπλζεί ζε ζεκαληηθό βαζκό, κε ηελ ρξήζε ησλ
κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηνπο πόξνπο πιεξνθνξίαο.
Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ. Ζ πεξηγξαθή πόξσλ
πιεξνθνξίαο κε κεηαδεδνκέλα, πξνσζεί ηελ Γηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ
ζπζηεκάησλ

θαη

νξγαληζκώλ.

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα

είλαη

ε

ηθαλόηεηα

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ κε
δηαθνξεηηθό πιηθό θαη ινγηζκηθό, κε ειάρηζηε απώιεηα πεξηερνκέλνπ θαη
ιεηηνπξγηθόηεηαο.

Γειαδή

είλαη

ε

αληαιιαγή

πιεξνθνξηώλ

κεηαμύ

δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ κε όζν ηνλ δπλαηόλ ειάρηζηέο απώιεηεο. Ζ
Γηαιεηηνπξγηθόηεηα απνηειεί πνιύ ζεκαληηθό θεθάιαην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο.

Δπίζεο

ε

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα

είλαη

απαξαίηεηε

ζηελ

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζε πνιινύο άιινπ ηνκείο ειεθηξνληθώλ
ππεξεζηώλ πνπ απαηηείηαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ πνιιώλ
δηαθνξεηηθώλ
κεηαδεδνκέλσλ

ζπζηεκάησλ.
θαζίζηαηαη

Υξεζηκνπνηώληαο
δπλαηή

ε

ζπγθεθξηκέλα

αληαιιαγή

δεδνκέλσλ

ζρήκαηα
κεηαμύ

δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ, κε ειάρηζηε απώιεηα πεξηερόκελνπ.
Φεθηαθή ηαπηνπνίεζε θαη εγθπξόηεηα. Σα κεηαδεδνκέλα πεξηέρνπλ εηδηθά
ζηνηρεία, όπσο θάπνηνπο αξηζκνύο, πνπ κε ηελ ρξήζε ηνπο κπνξεί λα
ηαπηνπνηεζεί κνλαδηθά ην αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθνπλ. Γειαδή ηα ζηνηρεία
απηά ιεηηνπξγνύλ σο ηαπηόηεηα γηα ην αληηθείκελν πνπ πεξηγξάθνπλ θαη ην
ηαπηνπνηνύλ κνλαδηθά. Δπίζεο πνιινί ρξήζηεο εμεηάδνπλ ηα κεηαδεδνκέλα
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γηα λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ απζεληηθόηεηα ησλ πόξσλ πνπ
πεξηγξάθνπλ.
Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πόξσλ πιεξνθνξίαο. Μηα από ηηο πην ζεκαληηθέο
εθαξκνγέο ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ε αλαδήηεζε θαη ε αλάθηεζε ησλ
πόξσλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξαθνύλ. Ζ ρξήζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ
δηεπθνιύλεη ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλάθηεζε ησλ πεγώλ πιεξνθνξίαο πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ. Υξεζηκνπνηνύληαη σο επξεηήξηα γηα ηνλ εληνπηζκό θαη
ηελ αλάθηεζε πόξσλ πιεξνθνξίαο. Ο ηεξάζηηνο όγθνο πιεξνθνξίαο ζην
παγθόζκην ηζηό, πνπ θαζεκεξηλά απμάλεηαη, θαζηζηά πνιύ δύζθνιε ηελ
αλαδήηεζε θαη ηελ εύξεζε ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ κε ηα εξσηήκαηα πνπ
ππνβάινπλ νη ρξήζηεο, ζηηο δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο. Δηδηθά νη
πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο, ζπλήζσο δπζθνιεύνληαη πνιύ λα εληνπίζνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνύλ. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο αλαιύνπλ θαη
ρξεζηκνπνηνύλ ηα κεηαδεδνκέλα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο ζειίδεο πνπ
επεμεξγάδνληαη, κε ζθνπό λα βειηηώζνπλ ηελ ζρεηηθόηεηα ησλ απαληήζεσλ
πνπ δίλνπλ ζηα εξσηήκαηα ησλ ρξεζηώλ ηνπο. Ζ βειηίσζε πνπ πεηπραίλνπλ
εμαξηάηαη από ηελ βαξύηεηα πνπ δίλεη ζηα δεδνκέλα ε κεραλή αλαδήηεζεο
θαη από ηελ εγθπξόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Απηά ηζρύνπλ όζνλ αθνξά ηηο
κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ. Όζνλ αθνξά ηηο ηνπηθέο
κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ δηαζέηνπλ νη δηάθνξεο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο,
ζπλήζσο ηα κεηαδεδνκέλα απνηεινύλ έλα από ηα θύξηα επξεηήξηα ζηα νπνία
γίλεηαη ε αλαδήηεζε. Γειαδή ε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθώλ κεραλώλ
αλαδήηεζεο, ζηεξίδεηαη ζε πάξα πνιύ κεγάιν βαζκό ζηα κεηαδεδνκέλα θαη
ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηά. Οη ειεθηξνληθέο
πύιεο πιεξνθνξίαο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ηα κεηαδεδνκέλα ησλ πόξσλ
πιεξνθνξίαο πνπ θηινμελνύλ, γηα λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ
απαληήζεσλ ησλ ηνπηθώλ κεραλώλ αλαδήηεζεο πνπ δηαζέηνπλ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα ζπιιέγνληαη ηα κεηαδεδνκέλα από όινπο ηνπο πόξνπο,
κεηαηξέπνληαη ζε θάπνηα βαζηθή κνξθή θαη ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύληαη
σο όξνη γηα ηελ θαηαζθεπή δηάθνξσλ επξεηεξίσλ. Από ηελ επεμεξγαζία ησλ
κεηαδεδνκέλσλ κπνξνύλ λα

θαηαζθεπαζηνύλ θαη

πην

εμεηδηθεπκέλα
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επξεηήξηα, δειαδή επξεηήξηα πνπ λα εμεηδηθεύνληαη πάλσ ζηα γλσξίζκαηα
ησλ πεγώλ πιεξνθνξίαο πνπ πεξηγξάθνπλ. Έλα ηέηνην επξεηήξην ζα
κπνξνύζε λα ήηαλ επξεηήξην πνπ λα πεξηέρεη κόλν ηνπο δεκηνπξγνύο ησλ
πεγώλ πιεξνθνξίαο. Έηζη κε ηελ ρξήζε απηνύ ηνπ επξεηεξίνπ ζα κπνξνύζε
λα γίλεη αλαδήηεζε πεγώλ πιεξνθνξίαο κε βάζε ησλ δεκηνπξγό ηνπο.
Ζιεθηξνληθή Δθπαίδεπζε. Σα κεηαδεδνκέλα παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό
εξγαιείν ζηελ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε γηαηί ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαθάιπςε
θαη ηελ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληηθεηκέλσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα ηα
ζηνηρεία ησλ κεηαδεδνκέλσλ ―creator‖, ―title‖ θαη ―subject‖ ππνζηεξίδνπλ ηελ
αλαθάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελώ γηα ηα ζηνηρεία ―platform requirements‖,
―right use‖ θαη ―grade level‖ ππνζηεξίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ[11].
Δπίζεο ηα κεηαδεδνκέλα ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηνπο ηξόπνπο

πνπ

πεξίγξαςα ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, γηα λα βειηησζεί ε πνηόηεηα
ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο. Ο ξόινο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζηελ
ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ LOM πνπ γίλεηαη
ζηελ ελόηεηα 2.4.
Γεληθά ηα κεηαδεδνκέλα απνηεινύληαη από ηέζζεξηο πηπρέο ρξήζεο, νη
νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα 1[20]. Σελ πηπρή ηεο αλαδήηεζεο, ηεο
πεξηήγεζεο θαη ηεο αλάθηεζεο, πνπ νδεγείηαη από ηελ αλάγθε ησλ αλζξώπσλ λα
απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ρξεζηκόηεηα ηεο αλαθηεζείζαο
πιεξνθνξίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηήγεζεο. Σελ
πηπρή

ηεο

απνξξόθεζεο,

ηεο

δηαζθάιηζεο

ηεο

πνηόηεηαο

θαη

ηεο

επαλεπεμεξγαζίαο, ε νπνία νδεγείηαη από ηελ αλάγθε απόθηεζεο πςειήο
πνηόηεηα πιεξνθνξηώλ κε έλα ιεμηθό δεδνκέλσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε
αθξίβεηα,

εμαζθαιίδνληαο

ηελ

ινγηθή

αθεξαηόηεηα

ησλ

απνζεθεπκέλσλ

κεηαδεδνκέλσλ. Σελ πηπρή ηεο κεηαθνξά από εθαξκνγή ζε εθαξκνγή ε νπνία
νδεγείηαη από ηελ αλάγθε ηεο κεηαθνξάο πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ζπζηεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθό ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε
αλζξώπσλ. Καη ηέινο ηελ πηπρή ηεο απνζήθεπζε θαη ηεο αξρεηνζέηεζε, ε νπνία
νδεγείηαη από ηελ αλάγθε λα πινπνηεζνύλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα
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αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ρξεζηκνπνηώληαο ειάρηζηνπο πόξνπο θαη κέζα,
έρνληαο δειαδή ειάρηζην θόζηνο.

Δηθόλα 1: Οη ηέζζεξηο πηπρέο ησλ Μεηαδεδνκέλσλ.

2.3 Μαζεζηαθά Αληηθείκελα
Μαζεζηαθά

αληηθείκελα

είλαη

πεγέο

πιεξνθνξίαο

εθπαηδεπηηθνύ

πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο βνεζεηηθά εξγαιεία ζηελ
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ο όξνο καζεζηαθό αληηθείκελν είλαη ζρεηηθά έλαο
θαηλνύξγηνο όξνο πνπ θαηά θαηξνύο ηνπ έρνπλ απνδνζεί δηάθνξνη νξηζκνί. Σα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ αληηθείκελσλ θαη νη ρξήζεηο ηνπο είλαη πνηθίια
θαη αλάινγα κε ηνλ νξηζκό πνπ πηνζεηείηαη. ε απηή ηελ ελόηεηα αξρηθά δίλνληαη
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θάπνηνη νξηζκνί ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη
ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη ρξήζεηο ηνπο.

2.3.1 Οξηζκόο
Κάπνηνο επίζεκνο νξηζκόο γηα ην καζεζηαθό αληηθείκελν δελ έρεη αθόκα
θαζνξηζηεί. Οη νξγαληζκνί θαη νη εξεπλεηέο πνπ αζρνινύληαη επηζηεκνληθά κε ηηο
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο έδσζαλ δηάθνξνπο νξηζκνύο γηα ην καζεζηαθό
αληηθείκελν, νη νπνίνη όκσο παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηόηεηεο κεηαμύ ηνπο.
Κάπνηνη από ηνπο επηθξαηέζηεξνπο νξηζκνύο είλαη:
―Μαζεζηαθό αληηθείκελν είλαη ν θάζε ςεθηαθόο πόξνο, ν νπνίνο κπνξεί λα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ κάζεζε[12].‖ Απηόο ν νξηζκόο
ζπκπεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ςεθηαθό πόξν πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί
κέζσ δηθηύνπ όηαλ δεηεζεί, κηθξό ή κεγάιν.
―Μαζεζηαθό αληηθείκελν είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη απηόλνκε κνλάδα
εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία πξννξίδεηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί
ζε πνιιαπιά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα.‖[13]
―Μαζεζηαθό αληηθείκελν είλαη έλα θνκκάηη πιεξνθνξίαο, ην νπνίν είλαη
επαλαρξεζηκνπνηήζηκν θαη αλεμάξηεην από ηα κέζα, θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο
αξζξσηόο δνκηθόο ιίζνο γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ εθπαηδεπηηθνύ
πεξηερνκέλνπ. Σα καζεζηαθά αληηθείκελα είλαη πην απνηειεζκαηηθά όηαλ
νξγαλώλνληαη

από

απνζεθεύνληαη

ζε

ζπζηήκαηα
απνζεηήξηα

ηαμηλόκεζεο
όπσο

ηα

κεηαδεδνκέλσλ
ζπζηήκαηα

θαη

δηαρείξηζεο

εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ.‖[14]
ε απηή ηελ εξγαζία πηνζεηνύκε ηνλ όξν πνπ έρεη δνζεί από ην πξόηππν
LOM θαη έρεη σο αθνινύζσο: Μαζεζηαθό Αληηθείκελν είλαη θάζε νληόηεηα,
ςεθηαθή ή κε ςεθηαθή, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κάζεζε, εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε.

2.3.2 Γπλαηόηεηεο θαη Υαξαθηεξηζηηθά
Γελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξόηππν πνπ λα θαζνξίδεη αθξηβώο ηηο
δπλαηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Οη νξγαληζκνί
θαη νη εξεπλεηέο πνπ αζρνινύληαη επηζηεκνληθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο
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ζπκθσλνύλ ζε κε νκάδα δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξέπεη λα έρεη
έλα αληηθείκελν. Οη δπλαηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλνςίδνληαη πην
θάησ[15]:
Δπαλαρξεζηκνπνίεζε(Reusability). Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε είλαη έλα από ηα
πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα καζεζηαθό
αληηθείκελν. Έλα καζεζηαθό αληηθείκελν πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην
ηξόπν έηζη ώζηε λα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιαπιά
εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Έλα θαινζρεδηαζκέλν καζεζηαθό αληηθείκελν
ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα ην ελζσκαηώλνπλ ζε δηάθνξεο
εθαξκνγέο θαη λα ην ρξεζηκνπνηνύλ, ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε δπζθνιία. Σα
καζεζηαθά αληηθείκελα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη κε ζθνπό λα
θηινμελεζνύλ από θάπνηα εθπαηδεπηηθή πύιε θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από
έλα επξύ θνηλό. ύκθσλα κε ηνλ Polsani [13], γηα λα έρεη έλα καζεζηαθό
αληηθείκελν πξαγκαηηθά ηελ δπλαηόηεηα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, πξέπεη ε
ηερληθή ηνπ ζρεδίαζε λα γίλεηαη μερσξηζηά από ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ
αλάπηπμε.
Γηαιεηηνπξγηθόηεηα(interoperability). Έλα καζεζηαθό αληηθείκελν ιέκε όηη έρεη
ηελ ηθαλόηεηα ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο όηαλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα
πεξηβάιινλ κε εξγαιεία θαη ιεηηνπξγηθό, πνπ είλαη δηαθνξεηηθά κε ηα
εξγαιεία θαη ην ιεηηνπξγηθό πνπ δηάζεηε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε.

Ζ

δηαιεηηνπξγηθόηεηα

ησλ

καζεζηαθώλ

αληηθεηκέλσλ

πξνάγεηαη από ηα πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ γηα καζεζηαθά αληηθείκελα όπσο
ην LOM. Με άιια ιόγηα έλα καζεζηαθό αληηθείκελν πξέπεη λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα.
Πξνζβαζηκόηεηα(Accessibility). Έλα αθόκα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη ε πξνζβαζηκόηεηα γηαηί ζπλήζσο ε
πξόζβαζε ζε εθπαηδεπηηθό πιηθό γίλεηαη από απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο.
Έλα καζεζηαθό αληηθείκελν πξέπεη λα κπνξεί λα εληνπίδεηαη θαη λα
αλαθηάηαη από απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο θαη λα παξαδίδεηαη ζε πνιιέο
άιιεο ηνπνζεζίεο(ζην δίθηπν). Σα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην
καζεζηαθό αληηθείκελν βνεζνύλ ζηνλ εληνπηζκό ηνπ θαη ηελ αλάθηεζε ηνπ.
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Γηάξθεηα(Durability). Έλα καζεζηαθό αληηθείκελν πξέπεη λα κπνξεί λα
επηβηώλεη όζνλ ην δπλαηό πεξηζζόηεξν δηα κέζνπ ησλ αλαβαζκίζεσλ ηνπ
πιηθνύ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ, θαη ησλ ηερλνινγηθώλ αιιαγώλ. Οη δεκηνπξγνί
ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα πξνλννύλ θαηάιιεια, έηζη ώζηε
όηαλ αιιάδεη ε ηερλνινγία λα κελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα
αλαβαζκηζηεί ην αληηθείκελν θαη λα γίλεη ζπκβαηό κε ηελ λέα ηερλνινγία.
Πξνζαξκνζηηθόηεηα(Adaptability). Έλα καζεζηαθό αληηθείκελν ζα πξέπεη λα
κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη εύθνια ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ νξγαληζκώλ πνπ
ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Βαζκόο Γηάζπαζεο(granularity). Ο βαζκόο δηάζπαζεο εθθξάδεη ησλ αξηζκό
ησλ ππό κνλάδσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα δηαζπαζηεί έλα καζεζηαθό
αληηθείκελν.

2.3.3 Απνζήθεπζε
Σα καζεζηαθά αληηθείκελα απνζεθεύνληαη ζε απνζεηήξηα(Learning Object
Repositories)

πνπ

ιεηηνπξγνύλ σο

πύιεο

πξόζβαζεο

ζε

εθπαηδεπηηθό

πεξηερόκελν. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πνπ δηαζέηνπλ νη πύιεο,
νξγαλώλνπλ θαη ηαμηλνκνύλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα ρξεζηκνπνηώληαο ηα
κεηαδεδνκέλα πνπ ηα πεξηγξάθνπλ. πλήζσο νη πύιεο δηαζέηνπλ θαη ηνπηθέο
κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ βνεζνύλ ηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ θαη λα
αλαθηήζνπλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ ηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο ηνπο.
Σέηνηεο πύιεο πνπ θηινμελνύλ θαη δηαρεηξίδνληαη καζεζηαθά αληηθείκελα είλαη ε
Merlot[16] θαη ε Cosmos Portal[17].

2.3.4 Πεξηερόκελν θαη δνκή
Σα καζεζηαθά αληηθείκελα ζπλήζσο απνηεινύληαη από ηηο πην θάησ
ζπληζηώζεο[18]:
Μαζεζηαθό ζηόρν πνπ δειώλεη ηελ εκβέιεηα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ
καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ
Μεηαδεδνκέλα
Πεξηερόκελν πνπ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ςεθηαθώλ ζηνηρείσλ κε ηξόπν
πνπ λα δεκηνπξγεί δηαδξαζηηθόηεηα.
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Δμάζθεζε πνπ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ςεθηαθώλ ζηνηρείσλ κε ηξόπν
πνπ λα δεκηνπξγεί δηαδξαζηηθόηεηα πνπ λα απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
καζεηεπόκελνπ.
Αμηνιόγεζε πνπ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ςεθηαθώλ ζηνηρείσλ κε ηξόπν
πνπ λα δεκηνπξγεί δηαδξαζηηθόηεηα πνπ λα απαηηεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
καζεηεπόκελνπ.
Φεθηαθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη θείκελν, εηθόλεο, βίληεν, γξαθηθά,
θηλνύκελα ζρέδηα, πξνζνκνηώζεηο θαη ζπληζηώζεο πνπ δεκηνπξγνύλ
θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηώλ ηνπ
καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
Ζ δνκή ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 2.

Δηθόλα 2: Γνκή Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ.

2.4 Πρόησπο LOM
ε απηή ηελ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη θαη αλαιύεηαη ην πξόηππν IEEE
LOM[1][19], ην νπνίν αλαπηύρζεθε από ηελ IEEE Learning Technology
Standards Committee. Δίλαη ην πην επξέσο απνδεθηό θαη ρξεζηκνπνηνύκελν
πξόηππν,

γηα

κεηαδεδνκέλα,

πνπ

πεξηγξάθνπλ

πόξνπο

εθπαηδεπηηθνύ

πεξηερνκέλνπ. Με ηελ ρξήζε απηνύ ηνπ πξνηύπνπ παξάγνληαη ζηηγκηόηππα
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κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ(ΜΜΑ). Σν πξόηππν απηό παξέρεη
ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, έλα εύθνιν ηξόπν λα βξνπλ καζεζηαθά
αληηθείκελα, αλαδεηώληαο ηα ζηα ςεθηαθά απνζεηήξηα πνπ ηα θηινμελνύλ. Ζ
πνιππινθόηεηα ηνπ ζρήκαηνο δεδνκέλσλ πνπ πξνηείλεη ην LOM, έρεη θαηαζηήζεη
αλαγθαία ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηελ ζπγγξαθή ΜΜΑ. Οη
ζπγγξαθεί ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, πνπ είλαη θπξίσο κε εηδηθνί ζε ζέκαηα
Πιεξνθνξηθήο, ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ επθνιόρξεζην
πεξηβάιινλ(friendly interface) γηα ηελ ζπγγξαθή ΜΜΑ, ηα νπνία επηζπλάπηνπλ
ζηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ δεκηνύξγεζαλ. Σν εξγαιείν πνπ πινπνηήζακε
ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζία δέρεηαη θαζνξηζκέλα δεδνκέλα από ηνλ ρξήζηε
ηνπ θαη παξάγεη ζηηγκηόηππα ΜΜΑ, ηα νπνία απνζεθεύεη σο xml αξρεία.

2.4.1 Οξηζκνί
Σν πξόηππν LOM θαζνξίδεη έλα ελλνηνινγηθό ζρήκα δεδνκέλσλ πνπ
νξίδεη ηελ δνκή θαη ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ, πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζηηγκηόηππν
κεηαδεδνκέλσλ ελόο καζεζηαθνύ αληηθείκελνπ.
Σα

Μεηαδεδνκέλα

καζεζηαθώλ

αληηθεηκέλσλ(ΜΜΑ)

είλαη

δνκεκέλα

δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ καζεζηαθά αληηθείκελα.
ηηγκηόηππν Μεηαδεδνκέλσλ ελόο καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη κηα
πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν
αληηζηνηρεί. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη
από ηα ζηηγκηόηππα κεηαδεδνκέλσλ ηνπο, κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο
θαηεγνξίεο γεληθά, θύθινο δσήο, κεηά-κεηαδεδνκέλα, ηερληθά, εθπαηδεπηηθά,
δηθαηώκαηα δεκνζίεπζεο θαη ηαμηλόκεζε.

2.4.2 θνπόο θαη Υξεζηκόηεηα
θνπόο ηνπ πξνηύπνπ LOM είλαη λα δηεπθνιύλεη ηελ αλαδήηεζε, ηελ
αμηνιόγεζε, ηελ απόθηεζε θαη ηελ ρξήζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, γηα
παξάδεηγκα

από

ινγηζκηθό[1][19].

Γηα

εθπαηδεπηηθνύο,
απηό

ην

ζθνπό

καζεηέο
θαζνξίδεη

θαη
ην

απηνκαηνπνηεκέλν
ειάρηζην

ζύλνιν

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηαρείξηζε, ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ
αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
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Δπίζεο απηό ην πνιπκεξέο πξόηππν δηεπθνιύλεη ηνλ δηακεξηζκό θαη ηελ
αληαιιαγή καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, θαζηζηώληαο δπλαηή ηελ αλάπηπμε ιηζηώλ
θαη ιεπηνκεξώλ θαηαιόγσλ, ιακβάλνληαο ζπγρξόλσο ππόςε ηελ πνηθηιία ηνπ
πνιηηηζκηθνύ θαη γισζζηθνύ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ηα καζεζηαθά αληηθείκελα
θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ[1][19].
Καζνξίδνληαο έλα θνηλό ελλνηνινγηθό ζρήκα δεδνκέλσλ, απηό ην πξόηππν
δηαζθαιίδεη όηη νη δηαηππώζεηο ησλ Μεηαδεδνκέλσλ Μαζεζηαθνύ Αληηθεηκέλνπ ζα
έρνπλ πςειό βαζκό ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο. Ωο απνηέιεζκα απηνύ
είλαη νη κεηαηξνπέο κεηαμύ ησλ δηαηππώζεσλ λα γίλνληαη κε άκεζν ηξόπν[1][19].
Γειαδή ην πξόηππν LOM κεηαηξέπεη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα ζε κηα κνξθή
δεδνκέλσλ πνπ δελ εμαξηάηαη από ηα ζπζηήκαηα(π.ρ ιεηηνπξγηθά, πιαηθόξκεο)
ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη θηινμελείηαη. Με άιια ιόγηα ην πξόηππν LOM
κεηαηξέπεη

ην

καζεζηαθό

αληηθείκελν

ζε

κηα

κνξθή

πνπ

κπνξεί

λα

επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη θάπνηα πεξαηηέξσ ελέξγεηα από ηνπο ρξήζηεο ηνπο.
Απηό ην πξόηππν απνηειεί ηελ βάζε γηα πεξαηηέξσ επεθηάζεηο πνπ ζα
δηεπθνιύλνπλ θαη ζα απηνκαηνπνηήζνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ από ινγηζκηθνύο πξάθηνξεο[1][19]. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή ζα
κπνξνύζε λα ήηαλ έλα ζύζηεκα πνπ λα ρξεζηκνπνηεί κεηαδεδνκέλα καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ
καζεηώλ πνπ εμππεξεηεί, θαη λα δεκηνπξγεί καζήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο
αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή.
Πνιιά από ηα ςεθηαθά απνζεηήξηα πνπ θηινμελνύλ καζεζηαθά
αληηθείκελα, ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζην πξόηππν LOM. Σέηνηνπ ηύπνπ
απνζεηήξηα, δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα

πνπ νξγαλώλνπλ θαη ηαμηλνκνύλ ηα

καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ δεκνζηεύνληαη από ηνπο ρξήζηεο, ρξεζηκνπνηώληαο
ηα ζηηγκηόηππα ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα,
ηα νπνία ζηηγκηόηππα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ LOM.
Απηά ηα ζύζηεκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηα κεηαδεδνκέλα ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ ηαμηλνκνύλ θαηά θαηεγνξίεο ηα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη εμάγνπλ
ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο ηα

30

Κεθάιαηο 2ο: Μεηαδεδοκέλα Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλωλ
ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύλ ηα κεηαδεδνκέλα ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ
γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δπλακηθά πεξηγξαθέο θεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα
καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ θηινμελνύληαη ζην απνζεηήξην. Απηέο νη πεξηγξαθέο
πξνβάιινληαη ζηνπο ρξήζηεο όηαλ δεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα
καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Ζ δεκνζίεπζε καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ ζε ςεθηαθά απνζεηήξηα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην
πξόηππν LOM, απαηηεί από ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ επηζύλαςε ηνπ ζηηγκηόηππνπ
κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεη ην καζεζηαθό αληηθείκελν πνπ δεκνζηεύεηαη.
Απηό είλαη θαη έλαο από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο ηεο δεκηνπξγία ησλ εξγαιείσλ
ζπγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο κεραλώλ αλαδήηεζεο καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ
ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγίαο ζην πξόηππν LOM. πλήζσο ηέηνηνπ είδνπο κεραλέο
πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα ζύλζεηεο αλαδήηεζεο καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ. Οη θιαζζηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο θεηκέλσλ εμάγνπλ

από ην

θείκελα ηνπο όξνπο πνπ ηα απνηεινύλ θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ επξεηήξηα. Απηά ηα επξεηήξηα ζπλήζσο πεξηέρνπλ ηνπο όξνπο
ησλ θεηκέλσλ, ηαμηλνκεκέλνπο βάζε θάπνηνπ θξηηεξίνπ, θαη ζπλδέζκνπο πξνο ηα
θείκελα ζηα νπνία βξίζθνληαη νη όξνη. Έηζη όηαλ ππνβάιιεηαη θάπνην αίηεκα ζηελ
κεραλή από θάπνην ρξήζηε, ε αλαδήηεζε δηεμάγεηαη ζηα επξεηήξηα θαη όρη ζηα
ίδηα ηα θείκελα. Γηα απηό ην ιόγν ε κεραλή αληαπνθξίλεηαη πνιύ γξήγνξα ζηνπο
ρξήζηεο γηαηί ε αλαδήηεζε γίλεηαη ζε ηαμηλνκεκέλνπο όξνπο κε ηελ ρξήζε
θάπνηνπ αιγνξίζκνπ όπσο ν binary search πνπ έρεη κηθξή πνιππινθόηεηα.
Γπζηπρώο όια απηά δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ γηαηί έλα καζεζηαθό αληηθείκελν δελ απνηειείηαη κόλν
από θείκελν αιιά από έλα ζπλδπαζκό ηύπσλ δεδνκέλσλ, όπσο εηθόλεο θαη
videos. Σα κεηαδεδνκέλα ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθα
ζύκθσλα κε ην πξόηππν LOM, απνηεινύλ πνιύ θαιέο πεξηγξαθέο θεηκέλνπ νη
νπνίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα
θαηαζθεπάζνπλ επξεηήξηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ ρξεζηκνπνηνύλ
ηα κεηαδεδνκέλα γηα λα εμάγνπλ όξνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επξεηήξηα,
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ρξεζηκνπνηώληαο παξόκνηεο κεζόδνπο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη
θιαζζηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο. πλήζσο νη κεραλέο αλαδήηεζεο πξνζθέξνπλ
ζηνπο ρξήζηεο ηελ δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύλ ζύλζεηεο αλαδεηήζεηο.
Γειαδή νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλαδεηνύλ καζεζηαθά αληηθείκελα
ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζπλδπαζκό θξηηεξίσλ. Σα θξηηήξηα απηά ζπλήζσο
ζηεξίδνληαη ζηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ην πξόηππν LOM. Μηα ηέηνηα
κεραλή αλαδήηεζεο δηαζέηεη ην ςεθηαθό απνζεηήξην MERLOT[16]. ηελ
δηεπαθή(interface) ηεο, πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3, παξαηεξνύκε ηα πνιιαπιά
πεδία αλαδήηεζεο ηα νπνία κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ν ρξήζηεο γηα λα δηεμάγεη
ζύλζεηεο αλαδεηήζεηο καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.

Δηθόλα 3: Γηεπαθή κεραλήο αλαδήηεζεο καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.

2.4.3 Γνκή θαη Κσδηθνπνίεζε
Σν πξόηππν LOM δνκεί ηεξαξρηθά ηα κεηαδεδνκέλα ζε θαηεγνξίεο θαη
ππνθαηεγνξίεο. Σν ελλνηνινγηθό ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πνπ θαζνξίδεηαη από ην
ζπγθεθξηκέλν πξόηππν έρεη δελδξηθή δνκή. ηελ βάζε ηεο ηεξαξρίαο βξίζθεηαη ην
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ζηνηρείν «ξίδα», ην νπνίν είλαη ην LOM. Σα ζηνηρεία ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία
δηαζέηνπλ ππό-ζηνηρεία απνηεινύλ ηνπο κε ηεξκαηηθνύο θόκβνπο(δηαθιαδώζεηο)
ηνπ δέληξνπ. Δλώ ηα ππό-ζηνηρεία πνπ δελ δηαζέηνπλ ππό-ζηνηρεία απνηεινύλ
ηνπο ηεξκαηηθνύ θόκβνπο(«θύιια») ηνπ δέληξνπ. Οη ζρέζεηο κεηαμύ «ξίδαο»,
«δηαθιαδώζεσλ» θαη «θύιισλ» απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 4 κε ηελ ρξήζε ελόο
παξαδείγκαηνο θαη ελόο δείγκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ LOM[21]. Κάζε ζηνηρείν
ζηελ ηεξαξρία είρε θαζνξηζκέλν νξηζκό, ηύπν δεδνκέλσλ θαη δηάζηεκα ηηκώλ.

Δηθόλα 4: LOM: Ρίδα, Γηαθιαδώζεηο, Φύιια-ηνηρεία κεηαδνκέλσλ.
Σα ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ νκαδνπνηνύληαη ζε ελληά θύξηεο θαηεγνξίεο, νη
νπνίεο είλαη: Γεληθά, Κύθινο Εσήο, Μεηά-κεηαδεδνκέλα, Σερληθά, Δθπαηδεπηηθά,
Γηθαηώκαηα Γεκνζίεπζεο, ρέζε, ρνιηαζκόο θαη Σαμηλόκεζε. Ζ θάζε κηα από
απηέο

ηηο

ελληά

θαηεγνξίεο-δηαθιαδώζεηο,

απαξηζκεί

αξθεηά

ζηνηρεία

κεηαδεδνκέλσλ, από ηα νπνία θάπνηα είλαη «θύιια», ελώ θάπνηα άιια είλαη
ππό-δηαθιαδώζεηο πνπ νδεγνύλ ζε θύιια. ηελ Δηθόλα 5 απεηθνλίδνληαη γξαθηθά
νη θαηεγνξίεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαζώο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ε θάζε
κηα[22].
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Δηθόλα 5: LOM: Ρίδα, Γηαθιαδώζεηο, Φύιια-ηνηρεία κεηαδνκέλσλ.

34

Κεθάιαηο 2ο: Μεηαδεδοκέλα Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλωλ
Όζνλ αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ην πξόηππν LOM πξννξίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ RDF[23] θαη XML[4]. Πξνο ην
παξόλ έρεη αλαπηπρζεί κόλν ην πξόηππν γηα θσδηθνπνίεζε ησλ ζηηγκηόηππσλ
LOM ζε γιώζζα XML, ην νπνίν αλ θαη αθόκα δελ έρεη εγθξηζεί, ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο από πνιιά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο. Γηα απηό ην ζθνπό ε IEEE
Learning Technology Standards Committee έρεη αλαπηύμεη ην πξόηππν IEEE
P1484.12.3, Draft 8 Draft Standard for Learning Technology[24], ην νπνίν
επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζηηγκηόηππσλ ηνπ πξνηύπνπ LOM ζε γιώζζα XML. Πην
ζπγθεθξηκέλα ην πξόηππν απηό θαζνξίδεη έλα ελλνηνινγηθό ζρήκα ζε γιώζζα
XML ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθώλ
ζηηγκηόηππσλ κεηαδεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν LOM. Απηό επηηξέπεη ηελ
δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ αληαιιαγή ησλ ζηηγκηόηππσλ LOM XML κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ. ηελ Δηθόλα 6 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα[25] ελόο
ζηηγκηόηππνπ LOM XML κε αλεπηπγκέλεο ηηο νκάδεο Γεληθά θαη Σαμηλόκεζε. ηελ
Δηθόλα

7

απεηθνλίδνληαη

γξαθηθά

ηα

θύξηα

XML

ζηνηρεία,

ηα

νπνία

αληηπξνζσπεύνπλ ηηο 9 θύξηεο νκάδεο κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πξνηύπνπ LOM,
όπσο επίζεο θαη θάπνηα από ηα XML ππό-ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ.

2.4.4 ηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ
ε απηή ηελ ελόηεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιύνληαη ηα ζηνηρεία
κεηαδεδνκέλσλ πνπ απνηεινύλ ην πξόηππν LOM. Κύξηεο πεγέο απηή ηεο
ελόηεηαο, γηα ηνλ νξηζκό θαη κόλν, είλαη ην draft ηνπ IEEE γηα ην πξόηππν LOM[1]
θαη ε ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε[19]. Όπσο αλαθέξζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο
ελόηεηεο, ην πξόηππν LOM νκαδνπνηεί ηα κεηαδεδνκέλα ζε ελληά θαηεγνξίεο, νη
νπνίεο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. Δπίζεο γηα ηελ θάζε νκάδα παξνπζηάδνληαη ηα
ππνζηνηρεία ηεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ δίθε καο πινπνίεζε. Οη ελληά
νκάδεο κεηαδεδνκέλσλ πνπ νξίδνληαη από ην πξόηππν LOM είλαη:
1.

Γεληθά(General): νκαδνπνηεί γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην
καζεζηαθό αληηθείκελν ζην ζύλνιν ηνπ. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη
πνπ βνεζνύλ ζηελ αλαγλώξηζε θαη ηνλ εληνπηζκό ηνπ. Ζ δνκή ησλ
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Δηθόλα 6: Παξάδεηγκα ζηηγκηόηππνπ LOM XML.
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Δηθόλα 7: Μέξνο ηνπ XML ζρήκαηνο ηνπ πξνηύπνπ LOM.
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ζηνηρείσλ xml απηήο ηεο θαηεγνξίαο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 8 150[21].
Κάπνηα από ηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξία Γεληθά είλαη:
1.1. Σίηινο(Title): ην ζηνηρείν απηό πεξηέρεη ην ηίηιν ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ γηα ηελ αλζξώπηλε
γιώζζα ηνπ ηίηινπ.
1.2. Αλαγλσξηζηηθό(Identifier):

Μηα

θαζνιηθά

κνλαδηθή

εηηθέηα

πνπ

πξνζδηνξίδεη ην καζεζηαθό αληηθείκελν. Βαζηθά πεξηέρεη ηα ππνζηνηρεία
Καηάινγνο θαη Δγγξαθή ηα νπνία πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο, όπσο κηα
δηεύζπλζε

ζην

παγθόζκην

ηζηό,

βάζε

ησλ

νπνίσλ

κπνξεί

λα

πξνζδηνξηζηεί κνλαδηθά ην καζεζηαθό αληηθείκελν.
1.3. Καηάινγόο(Catalog): Σν όλνκα ή ν πξνζδηνξηζηήο ηεο αλαγλώξηζεο ή
ηνπ ζρήκαηνο θαηαινγνπνίεζεο απηήο ηεο εγγξαθήο. Έλα ζρήκα πεδίνπ
νλνκάησλ.
1.4. Δγγξαθή(Entry): Ζ ηηκή απηνύ ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ ζην πιαίζην ηνπ
ζρήκαηνο

αλαγλώξηζεο

ή

θαηαινγνπνίεζεο

πνπ

πξνζδηνξίδεη

ή

ηαπηνπνηεί ην καζεζηαθό αληηθείκελν. Μηα ζπκβνινζεηξά κε ζπγθεθξηκέλν
πεδίν νλνκάησλ.
1.5. Γιώζζα(Language): Ζ βαζηθή αλζξώπηλε γιώζζα ή γιώζζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πιαίζην απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ
επηθνηλσλία κε ην ρξήζηε. Απηό είλαη έλα από ηα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιεη
ζηελ δηεζλνπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ LOM. Γειαδή είλαη έλα από ηα ζηνηρεία
ηνπ ελλνηνινγηθνύ ζρήκαηνο πνπ βνεζά ην πξόηππν LOM λα επηηξέςεη
ηελ γισζζηθή πνηθηιία ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
1.6. Πεξηγξαθή(Description):

Πεξηέρεη

κηα

πεξηγξαθή

θεηκέλνπ

γηα

ν

πεξηερόκελν ηνπ καζεζηαθό αληηθείκελν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνύλ
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηα ςεθηαθά απνζεηήξηα γηα ηελ παξνπζίαζε
ησλ καζεζηαθώλ αληηθείκελσλ. Οη παξνπζηάζεηο ησλ καζεζηαθώλ
αληηθείκελσλ δεκηνπξγνύληαη δπλακηθά κε ηελ ρξήζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ
ηνπο.
1.7. Λέμεηο Κιεηδηά(Keyword): Πεξηέρεη ιέμεηο θιεηδηά

ή θξάζεηο πνπ

πεξηγξάθνπλ ην ζέκα ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Οη ιέμεηο απηέο
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κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εηηθέηεο(tags) από ηα ςεθηαθά
απνζεηήξηα

γηα

λα

ζεκεηώζνπλ

ηα

καζεζηαθά

αληηθείκελα.

Οη

πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη από ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
1.8. Γνκή(Structure): πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγαλσηηθή δνκή ζηελ
νπνία ππόθεηηαη ην καζεζηαθό αληηθείκελν. To ζηνηρείν απηό παίξλεη ηηκέο
πνπ δειώλνπλ αλ ην καζεζηαθό αληηθείκελν είλαη έλα θαη αδηαίξεην ή αλ
απνηειείηαη από ζύλνιν αληηθεηκέλσλ κε θάπνηα θαζνξηζκέλε ζρέζε
κεηαμύ ηνπο.
1.9. Δπίπεδν πζζώξεπζεο(Aggregation Level): πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ ιεηηνπξγηθή ζπγθέληξσζε ζπζηαηηθώλ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
Σν ζηνηρείν απηό παίξλεη ηηκέο αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ζπζηαηηθώλ(π.ρ
εηθόλεο, βίληεν) πνπ απνηεινύλ ην καζεζηαθό αληηθείκελν. Αλ έλα
καζεζηαθό αληηθείκελν απνηειείηαη από έλα ζπζηαηηθό(π.ρ κηα εηθόλα)
ηόηε ην ζηνηρείν απηό παίξλεη ηελ ηηκή 1.

Δηθόλα 8: Γνκή ζηνηρείσλ xml ηεο θαηεγνξίαο Γεληθά.
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2.

Κύθιν Εσήο(Life Cycle): Απηή ε θαηεγνξία πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία θαη ηελ
ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο νληόηεηεο εθείλεο
πνπ έρνπλ επεξεάζεη ην καζεζηαθό αληηθείκελν θαηά ηελ εμέιημή ηνπ. Ζ
θαηεγνξία απηή πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην βαζκό νινθιήξσζεο
ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ, όπσο ην αλ έρεη νινθιεξσζεί. Δπίζεο
ζπλήζσο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο, όπσο νλόκαηα, πνπ αθνξνύλ ηνπο
αλζξώπνπο θαη ηνπο νξγαληζκνύο πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν ζηελ δεκηνπξγία ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Ζ δνκή ησλ ζηνηρείσλ
xml απηήο ηεο θαηεγνξία απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 9 [21]. Κάπνηα από ηα
ζηνηρεία ηεο θαηεγνξία Κύθινο Εσήο είλαη:
2.1. Καηάζηαζε(Status): Ο βαζκόο νινθιήξσζεο ή θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ην καζεζηαθό αληηθείκελν. To ζηνηρείν απηό παίξλεη ηηκέο πνπ
δειώλνπλ αλ ην καζεζηαθό αληηθείκελν έρεη νινθιεξσζεί ή αλ είλαη
αθόκα ζε θάπνην ζηάδην εμέιημεο.
2.2. πλεηζθνξά(Contribute): πεξηέρεη ηηο νληόηεηεο (δειαδή άλζξσπνη,
νξγαληζκνί) πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηάζηαζε απηνύ ηνπ
καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ
(δεκηνπξγία, αιιαγέο, δεκνζίεπζε). Σν ζηνηρείν απηό νκαδνπνηεί ηα
ζηνηρεία Ρόινο, Οληόηεηα θαη Ζκεξνκελία. πζρεηίδεη έηζη απηνύο πνπ
έρνπλ ζπλεηζθέξεη κε ην είδνο ηεο ζπλεηζθνξάο πνπ έρεη θάλεη ν θαζέλαο
θαη ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ε ζπλεηζθνξά.
2.2.1. Ρόινο(Role): Δίδνο ζπλεηζθνξάο. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο

γηα ην

ξόιν πνπ είρε ε νληόηεηα ζηελ δεκηνπξγία ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ, όπσο ζπγγξαθέαο.
2.2.2. Οληόηεηα(Entity): Αλαγλσξηζηηθό θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
νληόηεηεο (δειαδή αλζξώπνπο, νξγαληζκνύο) πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη
ζε απηό ην καζεζηαθό αληηθείκελν. Οη νληόηεηεο ζα δηαηάζζνληαη κε
πξώηεο ηηο πεξηζζόηεξν ζρεηηθέο.
2.2.3. Ζκεξνκελία(Date): Ζ εκεξνκελία ηεο ζπλεηζθνξάο.
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Δηθόλα 9: Γνκή ζηνηρείσλ xml ηεο θαηεγνξίαο Κύθινο δσήο.
3.

Μεηα-Μεηαδεδνκέλα(Meta-Metadata): Απηή ε θαηεγνξία πεξηγξάθεη ηελ ίδηα
ηελ εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ (θαη όρη ην καζεζηαθό αληηθείκελν πνπ
πεξηγξάθεη ε εγγξαθή). Απηή ε θαηεγνξία πεξηγξάθεη πώο κπνξεί λα
αλαγλσξηζηεί ην ζηηγκηόηππν κεηαδεδνκέλσλ, πνηνο ην δεκηνύξγεζε, πώο,
πόηε θαη κε πνηεο αλαθνξέο. Ζ δνκή ησλ ζηνηρείσλ xml απηήο ηεο θαηεγνξία
απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 10 [21]. Κάπνηα από ηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξία
Μεηα-Μεηαδεδνκέλα είλαη:
3.1. πλεηζθνξά(Contribute): Πεξηέρεη ηηο νληόηεηεο (δειαδή άλζξσπνη,
νξγαληζκνί) πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζε απηνύ ηνπ ζηηγκηόηππνπ
κεηαδεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ (π.ρ. δεκηνπξγία,
επηθύξσζε) Σν ζηνηρείν απηό νκαδνπνηεί ηα ζηνηρεία Ρόινο, Οληόηεηα θαη
Ζκεξνκελία. πζρεηίδεη έηζη απηνύο πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ
δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ κε ην είδνο ηεο ζπλεηζθνξάο πνπ έρεη
θάλεη ν θαζέλαο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ε ζπλεηζθνξά.
3.1.1. Ρόινο(Role): Δίδνο ζπλεηζθνξάο. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο

γηα ην

ξόιν πνπ είρε ε νληόηεηα ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ζηηγκηόηππνπ
κεηαδεδνκέλσλ, όπσο επηθπξσηήο.
3.1.2. Οληόηεηα(Entity): Πξνζδηνξηζκόο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
νληόηεηεο (δειαδή αλζξώπνπο, νξγαληζκνύο) πνπ έρνπλ ζπλεηζθέξεη
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ζε

απηό

ην

ζηηγκηόηππν

κεηαδεδνκέλσλ).Οη

νληόηεηεο

ζα

δηαηάζζνληαη κε πξώηεο ηηο πεξηζζόηεξν ζρεηηθέο.
3.1.3. Ζκεξνκελία(Date): Ζ εκεξνκελία ηεο ζπλεηζθνξάο.
3.2. Γιώζζα(Language): Ζ γιώζζα ηνπ ζηηγκηνηύπνπ κεηαδεδνκέλσλ. Απηό
είλαη έλα από ηα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιεη ζηελ δηεζλνπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ
LOM.

Δηθόλα 10: Γνκή ζηνηρείσλ xml ηεο θαηεγνξίαο Μεηα-Μεηαδεδνκέλα.
4.

Σερληθά(Technical): Απηή ε θαηεγνξία πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Απηή ε
θαηεγνξία

πεξηέρεη

πιεξνθνξίεο

πνπ

αθνξνύλ

θπξίσο

ην

πεξηβάιινλ(ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, πιαηθόξκα, πεξηεγεηήο) ζην νπνίν ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ην καζεζηαθό αληηθείκελν. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο επηηξέπνπλ
ηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ, δειαδή επηηξέπνπλ ηελ
ρξήζε ηνπ ζε πνιιαπιά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Ζ δνκή ησλ ζηνηρείσλ
xml απηήο ηεο θαηεγνξία απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 11 [21]. Κάπνηα από ηα
ζηνηρεία ηεο θαηεγνξία Σερληθά είλαη:

42

Κεθάιαηο 2ο: Μεηαδεδοκέλα Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλωλ
4.1. Μνξθή(Format): Σερληθόο ηύπνο ή ηύπνη δεδνκέλσλ γηα ην καζεζηαθό
αληηθείκελν ή όια ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε. Απηό ην ζηνηρείν δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ πξόζβαζε ζην καζεζηαθό αληηθείκελν.
4.2. Μέγεζνο(Size): Σν κέγεζνο ηνπ ςεθηαθνύ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζε
δπαδηθέο νθηάδεο (bytes). Σν κέγεζνο αλαπαξηζηάηαη σο κηα δεθαδηθή
ηηκή (βάζε 10). Απηό ην ζηνηρείν δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζην πξαγκαηηθό
κέγεζνο ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Αλ ην καζεζηαθό αληηθείκελν είλαη
ζπκπηεζκέλν, ηόηε απηό ην ζηνηρείν δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζην
απνζπκπηεζκέλν κέγεζνο.
4.3. Απαίηεζε(Requirement): Οη ηερληθέο δπλαηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε
ρξήζε απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Σν ζηνηρείν απηό νκαδνπνηεί
ηα ζηνηρεία Σύπνο, Όλνκα, Διάρηζηε θαη Μεγίζηε έθδνζε. πζρεηίδεη έηζη
ην ηύπν ηεο απαηηνύκελεο ηερλνινγίαο κε ην όλνκα θαη κε ηελ έθδνζε
ηεο.
4.3.1. Σύπνο(Type): Ζ ηερλνινγία πνπ απαηηείηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί
απηό ην καζεζηαθό αληηθείκελν, δει. πιηθό, ινγηζκηθό, δίθηπν, θ.ιπ.
4.3.2. Όλνκα(Name): Σν όλνκα ηεο ηερλνινγίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί απηό ην καζεζηαθό αληηθείκελν.
4.3.3. Διάρηζηε έθδνζε(Minimum Version): Ζ ειάρηζηε δπλαηή έθδνζε ηεο
απαηηνύκελεο ηερλνινγίαο γηα ηε ρξήζε απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ.
4.3.4. Μέγηζηε έθδνζε(Maximum Version): Ζ κέγηζηε δπλαηή έθδνζε ηεο
απαηηνύκελεο ηερλνινγίαο γηα ηε ρξήζε απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ.
4.3.5. ρόιηα εγθαηάζηαζεο(Installation Remarks): Πεξηέρεη κηα πεξηγξαθή
ηνπ ηξόπνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
4.3.6. Άιιεο απαηηήζεηο πιαηθόξκαο(Other Platform Requirements):
Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε άιιεο απαηηήζεηο πιηθνύ θαη
ινγηζκηθνύ.
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Δηθόλα 11: Γνκή ζηνηρείσλ xml ηεο θαηεγνξίαο Σερληθά.
5.

Δθπαηδεπηηθά(Educational):
εθπαηδεπηηθά ή

Απηή

ε

θαηεγνξία

παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά

πεξηγξάθεη

ηα

θύξηα

απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ

αληηθεηκέλνπ. Απηή είλαη ε νπζηώδεο παηδαγσγηθή πιεξνθνξία γηα απηνύο
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επίηεπμε κίαο πνηνηηθήο καζεζηαθήο εκπεηξίαο. Σν
θνηλό γηα απηό ην κεηαδεδνκέλν πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηέο, δηνηθεηηθά
ζηειέρε, ζπγγξαθείο θαη καζεηέο. Οη εκπιεθόκελνη ιακβάλνληαο απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα θξίλνπλ αλ ην καζεζηαθό αληηθείκελν είλαη
θαηάιιειν γηα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία. Ζ δνκή
ησλ ζηνηρείσλ xml απηήο ηεο θαηεγνξία απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 12 [21].
Κάπνηα από ηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξία Δθπαηδεπηηθά είλαη:
5.1. Σύπνο Γηα-δξαζηηθόηεηαο(Interactivity Type): Ζ θύξηα κέζνδνο κάζεζεο
πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην καζεζηαθό αληηθείκελν. Σν ζηνηρείν απηό
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παίξλεη ηξεηο ηηκέο: active, expositive θαη mixed. Όηαλ παίξλεη ηελ ηηκή
active ζεκαίλεη όηη ην αληηθείκελν ππνζηεξίδεη ηελ «ελεξγό» κάζεζε.
Γειαδή ην πεξηερόκελν ην καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ παξαθηλεί ην καζεηή
ζε άκεζα παξαγσγηθέο ελέξγεηεο. Όηαλ παίξλεη ηελ ηηκή expositive
ζεκαίλεη όηη ην αληηθείκελν ππνζηεξίδεη ηελ «αθεγεκαηηθή» κάζεζε. Ζ
«αθεγεκαηηθή» κάζεζε (π.ρ. παζεηηθή κάζεζε) ιακβάλεη ρώξα, όηαλ ε
εξγαζία ηνπ καζεηή ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ απνξξόθεζε πιηθνύ πνπ ηνπ
παξνπζηάδεηαη (γεληθά κέζσ θεηκέλνπ, εηθόλσλ ή ήρσλ). Όηαλ έλα
καζεζηαθό αληηθείκελν ζπλδπάδεη ηνλ ελεξγό θαη ηνλ αθεγεκαηηθό ηύπν
δηαδξαζηηθόηεηαο ηόηε ην ζηνηρείν παίξλεη ηελ ηηκή mixed.
5.2. Σύπνο Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ(Learning Resource Type): Πεξηέρεη
ην ζπγθεθξηκέλν ηύπν ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα έλα
καζεζηαθό αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη

έλα εξσηεκαηνιόγην, κηα

πξνζνκνηώζεη, έλα πείξακα , κηα άζθεζε, έλα δηάγξακκα, κηα
παξνπζίαζε.
5.3. Δπίπεδν

Γηα-δξαζηηθόηεηαο(Interactivity

δηαδξαζηηθόηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη

Level):

Ο

βαζκόο

ην καζεζηαθό αληηθείκελν. Ζ

δηαδξαζηηθόηεηα ζε απηό ην πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζην βαζκό πνπ ν
καζεηήο κπνξεί λα επεξεάζεη κία παξάκεηξν ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
5.4. Πξννξηδόκελνο Ρόινο Σειηθνύ Υξήζηε(Intended End User Role): Ο
θύξηνο ρξήζηεο ή ε νκάδα ρξεζηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ζρεδηάζηεθε απηό
ην καζεζηαθό αληηθείκελν, κε πξώην ηνλ πιένλ βαζηθό. Οη ηηκέο πνπ
παίξλεη απηό ην ζηνηρείν είλαη καζεηήο, δάζθαινο, ζπγγξαθέαο θαη
δηνηθεηηθόο ζηέιερνο.
5.5. Πεξηβάιινλ(Context): Σν θπξίσο πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ
πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ρώξα ε κάζεζε θαη ε ρξήζε απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα έλα καζεζηαθό αληηθείκελν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα ζρνιείν, ζηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε, ζηελ
εθπαίδεπζε δαζθάισλ.
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5.6. Σππηθό εύξνο ειηθίαο(Typical Age Range): πεξηέρεη ην εύξνο ειηθίαο ησλ
ηειηθώλ ρξεζηώλ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
5.7. Γπζθνιία(Difficulty): Πεξηέρεη ην βαζκό δπζθνιίαο πνπ ζα ζπλαληήζεη ην
«ηππηθό θνηλό-ζηόρνο» θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ. Σν «ηππηθό θνηλό-ζηόρνο» κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε ηα
ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ Πεξηβάιινλ θαη Σππηθό Δύξνο Ζιηθίαο.
5.8. Σππηθή Γηάξθεηα Μάζεζεο(Typical Learning Time): Τπνινγηδόκελνο ή
ηππηθόο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελαζρόιεζε κε απηό ην καζεζηαθό
αληηθείκελν από ην πξννξηδόκελν ηππηθό θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη.

Δηθόλα 12: Γνκή ζηνηρείσλ xml ηεο θαηεγνξίαο Δθπαηδεπηηθά.
6.

Γηθαηώκαηα(Rights): Απηή ε θαηεγνξία πεξηγξάθεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα
θπξηόηεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
ηόρνο είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηώλ πνπ
δηεμάγνληαη

ζηηο

θνηλόηεηεο

ησλ

Γηθαησκάησλ

Πλεπκαηηθήο

Ηδηνθηεζίαο(Intellectual Property Rights) θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ.
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Απηή ε θαηεγνξία πξνο ην παξόλ πξνζθέξεη κόλν ην απνθιεηζηηθά ειάρηζην
επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. Γηα απηό ην ιόγν, ζηε εθαξκνγή καο γηα ηελ
δεκηνπξγία ζηηγκηόηππσλ LOM ελζσκαηώζακε θαη κηα εθαξκνγή γηα ηελ
δεκηνπξγία Αδεηώλ Creative Commons[26] γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ησλ
πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ παξνρώλ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Σν
ζέκα απηό ζα ζπδεηεζεί εθηελέζηεξα ζην επόκελν θεθάιαην. Ζ δνκή ησλ
ζηνηρείσλ xml απηήο ηεο θαηεγνξία απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 13 [21].
Κάπνηα από ηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξία Γηθαηώκαηα είλαη:
6.1. Κόζηνο(Cost): Αλ ε ρξήζε απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ απαηηεί
πιεξσκή.
6.2. Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα θαη Άιινη Πεξηνξηζκνί(Copyrights and other
Restrictions): Αλ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί δηθαησκάησλ δεκηνπξγνύ ή άιινη
πεξηνξηζκνί γηα ηε ρξήζε απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.

Δηθόλα 13: Γνκή ζηνηρείσλ xml ηεο θαηεγνξίαο Γηθαηώκαηα.
7.

ρέζε(Relation): Απηή ε θαηεγνξία θαζνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμύ απηνύ ηνπ
καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη άιισλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, αλ ππάξρεη.
Ζ δνκή ησλ ζηνηρείσλ xml απηήο ηεο θαηεγνξία απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 14
[21]. Κάπνηα από ηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξία ρέζε είλαη:
7.1. Δίδνο(Kind): Ζ θύζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζηόρνπ, όπσο απηό
θαζνξίδεηαη από ην 7.2 Πόξνο. Οη ηηκέο πνπ παίξλεη απηό ην ζηνηρείν
κεηαδεδνκέλσλ είλαη βαζηζκέλεο ζην αληίζηνηρν ζηνηρείν ηνπ Dublin
Core[8]. Οη ηηκέο απηέο θαη νη αληίζηνηρεο ζρέζεηο κεηαμύ αληηθεηκέλσλ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ .
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7.2. Πόξνο(Resource):

Σν

καζεζηαθό

αληηθείκελν-ζηόρνο

ζην

νπνίν

αλαθέξεηαη απηή ε ζρέζε.

Δηθόλα 14: Γνκή ζηνηρείσλ xml ηεο θαηεγνξίαο ρέζε.
8.

ρνιηαζκόο(Annotation): Απηή ε θαηεγνξία παξέρεη ζρόιηα γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή ρξήζε απηνύ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ, όπσο επίζεο γηα ην
πνηνο θαη πόηε δεκηνύξγεζε απηά ηα ζρόιηα. Απηή ε θαηεγνξία δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο λα κνηξάδνληαη ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο γηα ηα
καζεζηαθά αληηθείκελα, ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε, δπζθνιίεο πνπ
κπνξεί λα ζπλαληεζνύλ θαηά ηελ ρξήζε ,θ.α. Ζ δνκή ησλ ζηνηρείσλ xml
απηήο ηεο θαηεγνξία απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 15 [21]. Κάπνηα από ηα
ζηνηρεία ηεο θαηεγνξία ρνιηαζκόο είλαη:
8.1. Οληόηεηα(Entity): Πεξηέρεη ηελ νληόηεηα (δει. άηνκν, νξγαληζκόο) πνπ
δεκηνύξγεζε ην ζρόιην.
8.2. Πεξηγξαθή(Description): Πεξηερόκελν ηνπ ζρνιίνπ.

Δηθόλα 15: Γνκή ζηνηρείσλ xml ηεο θαηεγνξίαο ρνιηαζκόο.
9.

Σαμηλόκεζε(Classification): Απηή ε θαηεγνξία πεξηγξάθεη αλ απηό ην
καζεζηαθό αληηθείκελν εκπίπηεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο.
Μπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα, ζηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθέο
ηαμηλνκήζεηο, πνπ πεξηγξάθνπλ ην ίδην ραξαθηεξηζηηθό. Οη πιεξνθνξίεο πνπ
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πεξηέρεη απηή ε θαηεγνξία ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα ζπζηήκαηα
πνπ θηινμελνύλ θαη δηαρεηξίδνληαη καζεζηαθά αληηθείκελα, γηα λα ηα
ηαμηλνκήζνπλ ζηηο δηαζέζηκεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ. Σέηνηα
ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ ηα ςεθηαθά απνζεηήξηα καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ
δνκή ησλ ζηνηρείσλ xml απηήο ηεο θαηεγνξία απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 15
[21]. Κάπνηα από ηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξία Σαμηλόκεζε είλαη:
9.1. θνπόο(Purpose): Πεξηέρεη ην ζθνπό ηεο ηαμηλόκεζεο ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ.
9.2. Σαμηλνκηθό Μνλνπάηη(Taxon Path): Έλα ηαμηλνκηθό κνλνπάηη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο. Κάζε επόκελν επίπεδν απνηειεί
εθιέπηπλζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ επηπέδνπ.
9.2.1. Σαμίλνκν(taxon): Έλαο ζπγθεθξηκέλνο όξνο ζηα πιαίζηα κηαο
ηαμηλνκίαο. Έλα ηαμίλνκν είλαη έλαο θόκβνο πνπ έρεη κηα θαζνξηζκέλε
εηηθέηα ή εγγξαθή. Έλα ηαμίλνκν κπνξεί επίζεο λα έρεη έλα
αιθαξηζκεηηθό

ραξαθηεξηζηηθό

ή

πξνζδηνξηζηηθό

γηα

κηα

πξνηππνπνηεκέλε αλαθνξά. Ζ εηηθέηα θαη ε εγγξαθή κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ αλεμάξηεηα ή παξάιιεια γηα ηνλ θαζνξηζκό ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ ηαμίλνκνπ.
9.2.1.1.

Δγγξαθή(Entry): Ζ θεηκεληθή εηηθέηα απηνύ ηνπ ηαμίλνκνπ.

Δηθόλα 16: Γνκή ζηνηρείσλ xml ηεο θαηεγνξίαο Σαμηλόκεζε.
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Τηκή
ispartof
haspart

Στέζε
είλαη κέρος ηοσ(is part of)
έτεη κέρος(has part)

isversionof
hasversion
isformatof
hasformat

είλαη έθδοζε ηοσ(is version of)
έτεη έθδοζε(has version)
είλαη κορθή ηοσ(is format of)
έτεη κορθή(has format)

references
isreferencedby
isbasedon

αλαθέρεηαη(references)
αλαθέρεηαη από(is referenced by)
βαζίδεηαη ζε(is based on)

isbasisfor
requires
isrequiredby

είλαη βάζε γηα(is basis for)
απαηηείηαη(requires)
απαηηείηαη από(is required by)

Πίλαθαο 1: Σηκέο ζηνηρείνπ ρέζε:Δίδνο θαη ε αληίζηνηρε ζρέζε κεηαμύ ησλ
αληηθεηκέλσλ.

2.5 Εργαιεία ζσγγραθής κεηαδεδοκέλφλ Μαζεζηαθώλ
Αληηθεηκέλφλ
Ζ πνιππινθόηεηα θαη ε ηεξαξρηθή δνκή ηνπ πξνηύπνπ δεκηνύξγεζε ηελ
αλάγθε γηα πινπνίεζε εξγαιείσλ γηα ηελ ζπγγξαθή ζηηγκηόηππσλ LOM XML. Σα
εξγαιεία απηά απαιιάζζνπλ ηνλ ρξήζηε από ηελ γλώζε ηεο πιήξνπο δνκήο ηνπ
πξόηππνπ LOM θαη ηεο γιώζζαο XML. Μέζα από έλα επθνιόρξεζην
πεξηβάιινλ, ηα εξγαιεία επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη ζσζηά
δνκεκέλα ζηηγκηόηππα LOM XML. Ζ αθξίβεηα θαη ε νξζόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ
παξακέλεη επζύλε ηνπ ρξήζηε. Από ηνλ θαηξό ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ πξνηύπνπ
LOM, έρνπλ πινπνηεζεί αξθεηά εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία ζηηγκηόηππσλ LOM
XML, ηα νπνία δηαθέξνπλ ζηελ ηερλνινγία κε ηελ νπνία πινπνηήζεθαλ, ζηελ
ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ δηαζέηνπλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζπγγξαθήο
κεηαδεδνκέλσλ.

Δπίζεο ηα εξγαιεία απηά κπνξεί λα είλαη απηόλνκεο

εθαξκνγέο(stand-alone) ή κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλα ζε θάπνην ζύζηεκα
πνπ δηαρεηξίδεηαη καζεζηαθά αληηθείκελα θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο.
Δπίζεο εδώ πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε δεκηνπξγία ησλ ζηηγκηόηππσλ LOM
XML κπνξεί λα γίλεη θαη κε κε εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία. Σέηνηα εξγαιεία κπνξεί λα
είλαη απινί θεηκελνγξάθνη θαη εξγαιεία xml(Generic Xml Tool). Ζ ζπγγξαθή
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ζηηγκηόηππσλ LOM XML κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε αξρείσλ πνπ
πεξηέρνπλ ζηηγκηόηππα LOM XML πνπ δελ πεξηέρνπλ δεδνκέλα. Ζ ηξνπνπνίεζε
κπνξεί λα γίλεη κε θάπνην θεηκελνγξάθν. Ζ ρξήζε ησλ κε εμεηδηθεπκέλσλ
εξγαιείσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ζηηγκηόηππσλ LOM XML πξέπεη λα γίλεηαη κόλν
από ρξήζηεο πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηελ δνκή ηνπ πξνηύπνπ LOM , όπσο επίζεο
θαη ηελ γιώζζα xml.
ηηο επόκελεο ππό-ελόηεηεο απηήο ηεο ελόηεηαο πεξηγξάθνληαη νη
ηερλνινγίεο πινπνίεζεο θαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
εξγαιείσλ ζπγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, όπσο επίζεο
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ.

2.5.1 Καηεγνξίεο θαη Σερλνινγίεο πινπνίεζεο
Μηα κεγάιε θαηεγνξία εξγαιείσλ ζπγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ είλαη εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζε θάπνην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα,
όπσο ηα Windows θαη ηα Linux. Σα πεξηζζόηεξα από απηά ηα εξγαιεία είλαη
εθαξκνγέο Java [27]. Γειαδή έρνπλ πινπνηεζεί κε ηελ ρξήζηε ηεο γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ Java. Ζ Java είλαη κηα από ηηο πην δηάζεκεο ηερλνινγίεο γηα
ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ησλ
εξγαιείσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κε ηελ ηερλνινγία Java, ην ιεηηνπξγηθό
ζύζηεκα πνπ ηα θηινμελεί πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε έθδνζε Java
Runtime Environment [27]. Κάπνηα από απηά ηα εξγαιεία απαηηνύλ εγθαηάζηαζε
θαη ξύζκηζε.
Με ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ ηνπ Web αλαπηύρζεθε θαη κηα
θαηεγνξία εξγαιείσλ ζπγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ
είλαη Web εθαξκνγέο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 17, νη Web εθαξκνγέο
θηινμελνύληαη από θάπνην εμππεξεηεηή (server) θαη ε πξόζβαζε ζε απηέο γίλεηαη
κέζσ ελόο δηθηύνπ(Internet, Intranet), ρξεζηκνπνηώληαο έλα πεξηεγεηή ηζηνύ(web
browser).
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Δηθόλα 17: Λεηηνπξγία ησλ Web εθαξκνγώλ [28].
Ζ επηθνηλσλία ηνπ εμππεξεηεηή θαη ηνπ πεξηεγεηή βαζίδεηαη ζην κνληέιν
επηθνηλσλίαο πειάηε-εμππεξεηεηή(client-server), κε ηνλ πεξηεγεηή λα έρεη ην
ξόιν ηνπ πειάηε. Σν κνληέιν απηό παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 18. ην κνληέιν
πειάηε-εμππεξεηεηή ν πειάηεο ππνβάιεη αηηήζεηο θαη ν εμππεξεηεηή ηθαλνπνηεί
ηηο αηηήζεηο ηνπ πειάηε. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο πειάηε εμππεξεηεηή
παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 19.

Δηθόλα 18: Μνληέιν πειάηε-εμππεξεηεηή [29].
Οη Web εθαξκνγέο πινπνηνύληαη κε ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί
εηδηθά γηα ην κνληέιν πειάηε-εμππεξεηεηή θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ.
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Κάπνηεο από απηέο ηηο ηερλνινγίεο είλαη ε PHP, ε Java Servelt, ην JavaScritpt,
θαη ε Html. Έλα κέξνο ησλ ηερλνινγηώλ απηώλ είλαη Server-Side, ελώ θάπνηέο
άιιεο είλαη Client Side. Οη Server-Side ηερλνινγίεο είλαη πξνγξάκκαηα πνπ
εθηεινύληαη ζηνλ Server. Δλώ νη Client-Side ηερλνινγίεο είλαη πξνγξάκκαηα πνπ
εθηεινύληαη ζηνλ Client.

Δηθόλα 19: Δπηθνηλσλία πειάηε-εμππεξεηεηή [30].
Σα εξγαιεία πνπ είλαη Web εθαξκνγέο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά
πιενλεθηεκάησλ όπσο θαη όιεο νη Web εθαξκνγέο. Σα πην ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα ησλ Web εθαξκνγώλ είλαη:
Μεγάινο βαζκόο ζπκβαηόηεηαο. Οη Web εθαξκνγέο παξνπζηάδνπλ πνιύ
κεγάιν βαζκό ζπκβαηόηεηαο κε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη κε ηνπο
πεξηζζόηεξνπο πεξηεγεηέο.
Δύθνιε αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε. Μηα Web εθαξκνγή βξίζθεηαη κόλν ζε
κεξηθνύο εμππεξεηεηέο. Έηζη ε αλαβάζκηζε ηεο θαη ε ζπληήξεζεο γίλεηαη κε
κεγάιε επθνιία ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη
εγθαηεζηεκέλεο ζηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο.
Γελ

ρξεηάδνληαη

εγθαηάζηαζε.

Οη

Web

εθαξκνγέο

δελ

ρξεηάδνληαη

εγθαηάζηαζε όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο θιαζζηθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεηάδνληαη
εγθαηάζηαζε ζηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο. Έηζη ν ρξήζηεο δελ έρεη λα
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αζρνιεζεί κε ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε θαη κε επηπιένλ ξπζκίζεηο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη.
Διάρηζηεο απαηηήζεηο. Οη Web εθαξκνγέο έρνπλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηαηί ν
πεξηζζόηεξνο θόξηνο εξγαζίαο εθηειείηαη από ηνλ εμππεξεηεηή. Έηζη ν
ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο όπσο
ζπκβαίλεη κε ηηο θιαζζηθέο εθαξκνγέο.
Γελ απαηηνύλ δηαρείξηζε από ην ρξήζηε. Ο ρξήζηεο ησλ Web εθαξκνγώλ
δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζεί κε ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα
πξνθύςνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο γηαηί κε απηά αζρνιείηαη ν
δηαρεηξηζηήο ηνπ εμππεξεηεηή.
Μεγάιε Πξνζβαζηκόηεηα. Οη Web εθαξκνγέο είλαη πξνζβάζηκεο από
νπνπδήπνηε ππάξρεη ζύλδεζε ζην δίθηπν πνπ θηινμελεί ηηο εθαξκνγέο. Έηζη
νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εξγάδνληαη από απόζηαζε. Δπίζεο ιόγν
ηεο κεγάιεο πξνζβαζηκόηεηαο πνπ έρνπλ νη Web εθαξκνγέο ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα λα δνπιεύνπλ πνιινί ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά
κέξε ζηελ ίδηα εξγαζία. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο
κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθείκελσλ, ν ζπγγξαθέαο ηνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ηελ θαηεγνξία Γεληθά πνπ έρεη λα θάλεη
πεξηζζόηεξν κε ηελ ζπγγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελώ ηελ θαηεγνξία Σερληθά
κπνξεί λα ηελ ζπκπιεξώζεη θάπνηνο ζπλεξγάηεο ηνπ ζπγγξαθέα πνπ είλαη
εηδηθόο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο
Δδώ είλαη θαιό λα αλαθέξνπκε όηη ππάξρεη θαη κηα θαηεγνξία εξγαιείσλ
πνπ δεκηνπξγεί απηόκαηα ηα ζηηγκηόηππα κεηαδεδνκέλσλ. Σα εξγαιεία απηά
δέρνληαη σο είζνδν ηα καζεζηαθά αληηθείκελα θαη κε ηελ ρξήζε δηάθνξσλ
ηερληθώλ θαη αιγνξίζκσλ εμάγνπλ από απηά πιεξνθνξίεο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ
ζε κεηέπεηηα ζηάδην γηα δεκηνπξγήζνπλ ηα ζηηγκηόηππα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Σα
εξγαιεία απηά είλαη αθόκα ζε πξώηκν ζηάδην αλάπηπμεο γηα απηό θαη ηα
κεηαδεδνκέλα πνπ παξάγνπλ ρξεηάδνληαη επηβεβαίσζε από ηνπο ρξήζηεο ηνπο.

2.5.2 Υαξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο
Σα εξγαιεία πξέπεη λα παξέρνπλ έλα γξαθηθό θαη επθνιόρξεζην
πεξηβάιινλ κε θηιηθή δηεπαθή, πνπ ζα θαζνδήγα ηνλ ρξήζηε ζε όια ηα ζηάδηα
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ηεο δεκηνπξγίαο ζηηγκηόηππσλ κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Όια
απηά κπνξεί λα επηηεπρζνύλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο
ηερλνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ εξγαιείνπ. Κάπνηεο δηεπθνιύλζεηο πνπ κπνξνύλ λα
παξέρνπλ ηα εξγαιεία ζηνπο ρξήζηεο είλαη:
Οδεγόο(Wizard). Δίλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηεπαθήο πνπ θαζνδεγεί ηνλ
ρξήζηε κε ηελ ρξήζε κηα ζεηξάο ζηαδίσλ πνπ πεξηέρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο
δηάινγνπο.
Λίζηεο επηινγήο(Drop Down Lists). Δίλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηεπαθήο
πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηεο λα επηιέμνπλ κηα ηηκή γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην
πεδίν ηεο θόξκαο, από κία ιίζηα ηηκώλ. Έηζη απαιιάζζεη ηνλ ρξήζηε από ην
λα

γλσξίδεη

όιεο

ηηο

επηηξεπηέο

ηηκέο

πνπ

παίξλεη

ην

ζηνηρείν

κεηαδεδνκέλσλ.
Βνήζεηα. ε όια ηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ην εξγαιείν
πξέπεη λα παξέρεη βνήζεηα, ε νπνία ζα παξνπζηάδεηαη ζηνπο ρξήζηεο όηαλ
ηελ δεηήζνπλ. Ζ βνήζεηα απηή κπνξεί λα είλαη έλαο νξηζκόο ηνπ πεδίνπ πνπ
ζπκπιεξώλνπλ, ζπλνδεπόκελε από θάπνηα παξαδείγκαηα.
Τπνδείμεηο(Suggestions): Καηά ηελ δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ελόο πεδίνπ ην
εξγαιείν κπνξεί λα εκθαλίζεη θάπνηεο ζρεηηθέο ππνδείμεηο ζην ρξήζηε. Απηό
κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα ζην πεδίν είηε ζε έλα ρώξν δίπια από ην πεδίν.
Απηόκαηε ζπκπιήξσζε πεδίσλ(Auto complete): Σν εξγαιείν κπνξεί λα
ζπκπιεξώλεη απηόκαηα θάπνηα πεδία γηα ηα νπνία έρεη πιεξνθνξίεο,
δεηώληαο όκσο, επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε.
Δπίζεο ε αλάπηπμε ησλ εξγαιείσλ είλαη θαιό λα γίλεηαη κε βάζε ην
κνληέιν CRUD(Creation Read Update Delete)[9], ζύκθσλα κε ην νπνίν ην
εξγαιείν πξέπεη λα παξέρεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Γεκηνπξγίαο, ηεο
Αλάγλσζεο, ηεο Δλεκέξσζεο θαη ηεο Γηαγξαθήο ησλ ζηηγκηόηππσλ ησλ
κεηαδεδνκέλσλ. Κάπνην εξγαιείν γηα λα ππνζηεξίδεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
κνληέινπ CRUD πξέπεη λα έρεη θάπνην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ζηηγκηόηππσλ
κεηαδεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνύλ νη ρξήζηεο. Μηα θαηεγνξία εξγαιείσλ δελ
δηαζέηεη απηό ην ζύζηεκα, ππνζηεξίδνληαο έηζη κόλν ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο
δεκηνπξγίαο ησλ ζηηγκηόηππσλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ.
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2.5.3 Πξνθίι Δθαξκνγήο
Σα εξγαιεία ζπγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ , όπσο
θαη

νη άιιεο εθαξκνγέο κεηαδεδνκέλσλ, αλαπηύζζνληαη βάζε ηνπ πξνθίι

εθαξκνγήο(application profile) πνπ πηνζεηνύλ.
Σν πξνθίι εθαξκνγήο είλαη έλα ζύλνιν ζηνηρείσλ(ζρήκα) κεηαδεδνκέλσλ,
πνιηηηθέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη γηα κηα εθαξκνγή [8]. Σα
ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη από έλα ή πεξηζζόηεξα ζύλνια
κεηαδεδνκέλσλ,

επηηξέπνληαο

έηζη

ηελ

πξνζαξκνγή

ησλ

ζρεκάησλ

κεηαδεδνκέλσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηα πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ, ζηηο αλάγθεο
ησλ νξγαληζκώλ θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ. Γειαδή ηα πξνθίι
εθαξκνγήο επηηξέπνπλ ηελ πινπνίεζε εξγαιείσλ ζπγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ
πνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα
ην πξνθίι εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ δηθή καο πινπνίεζε
ρξεζηκνπνηεί ηηο εθηά θαηεγνξίεο κεηαδεδνκέλσλ, από ηηο ελληά πνπ δηαζέηεη ην
πξόηππν LOM.

2.6 Αλαθεθαιαίφζε
πλνςίδνληαο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηα κεηαδεδνκέλα ιεηηνπξγνύλ σο
έλα πεξίβιεκα γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ
Δηθόλα 20. Σν πεξίβιεκα απηό απαιιάζζεη ηνλ ρξήζηε από ην λα γλσξίδεη
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ρξήζε ησλ αληηθείκελσλ θαη ηνπ παξέρεη ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερόκελν ηνπο. Σα κεηαδεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνύληαη κε
ηελ ρξήζε ηνπ ελλνηνινγηθνύ ζρήκαηνο ηνπ πξνηύπνπ LOM, επηηξέπνπλ ηνλ
εληνπηζκό, ηελ αλάθηεζε θαη ηελ ρξήζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο
ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα ςεθηαθά απνζεηήξηα γηα λα αξρεηνζεηήζνπλ θαη λα
ηαμηλνκήζνπλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. Ζ δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ
δηεπθνιύλεηαη θαη ππνβνεζείηαη από δηάθνξα εξγαιεία πνπ αλαπηύρζεθάλ εηδηθά
γηα απηό ην ζθνπό.
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Δηθόλα 20: Μαζεζηαθό αληηθείκελν θαη Μεηαδεδνκέλα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν
3. Άδεηεο Creative Commons
3.1 Εηζαγφγή
ε απηό ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη άδεηεο Creative Commons [26], νη
νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ησλ δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο(copyrights). Ζ θαηεγνξία Γηθαηώκαηα ηνπ πξνηύπνπ
LOM πξνο ην παξόλ πξνζθέξεη κόλν ην απνθιεηζηηθά ειάρηζην επίπεδν
ιεπηνκέξεηαο. Γηα απηό ην ιόγν πινπνηήζακε θαη κηα εθαξκνγή γηα ηελ
δεκηνπξγία Αδεηώλ Creative Commons, γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ησλ
πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ παξνρώλ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Σελ
εθαξκνγή απηή ηελ ελζσκαηώζακε ζηε εθαξκνγή γηα δεκηνπξγία ζηηγκηόηππσλ
LOM. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεηαη ν νξγαληζκόο Creative
Commons θαη γίλεηαη κηα αλάιπζε γηα ηελ δνκή, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο
ηύπνπο ησλ αδεηώλ Creative Commons. ηελ ηειεπηαία ελόηεηα πεξηγξάθεηαη ε
ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αδεηώλ ζηα πλεπκαηηθά έξγα πνπ πξνζηαηεύνπλ.

3.2 Ο οργαληζκός Creative Commons
Ο Creative Commons είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ
εθδίδεη

άδεηεο

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ.

Σν

ινγόηππν ην νξγαληζκνύ

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 21. Μέρξη ζήκεξα έρεη εθδώζεη έλα ζύλνιν αδεηώλ
πνπ είλαη γλσζηέο σο Creative Commons licenses (CC licenses). Ο νξγαληζκόο
απηόο δεκηνπξγήζεθε ην 2001 κηα νκάδα λνκηθώλ, νη νπνίνη αλάπηπμαλ ην λνκηθό
θαη ην ηερλνινγηθό ππόβαζξν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ έθδνζε αδεηώλ πλεπκαηηθώλ
δηθαησκάησλ.

Σν

2002

έθδσζε

έλα

ζύλνιν

από

άδεηεο

πλεπκαηηθώλ

δηθαησκάησλ, εκπλεπζκέλεο ζε έλα βαζκό από ηηο άδεηεο ηνπ ηδξύκαηνο Free
Software Foundation’s GNU General Public License (GNU GPL), ηηο νπνίεο
δηέζεζε δσξεάλ ζην θνηλό. ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ κεηά ηελ αξρηθή
έθδνζε, ε ρξήζε ησλ αδεηώλ Creative Commons απμήζεθε κε εθζεηηθό ξπζκό ζε
νιόθιεξν ην θόζκν [31]. Δπίζεο νη άδεηεο βειηηώζεθαλ πεξηζζόηεξν θαη

58

Κεθάιαηο 3ο: Άδεηες Creative Commons
δηεζλνπνηήζεθαλ. ηηο αθόινπζεο ππνελόηεηεο πεξηγξάθεηαη ν ζθνπόο θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ Creative Commons. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη θαη
θάπνηνη ηνκείο ηνπ νξγαληζκνύ.

Δηθόλα 21: Λνγόηππν ηνπ νξγαληζκνύ Creative Commons.

3.2.1 θνπόο
Ο νξγαληζκόο Creative Commons εξγάδεηαη κε ζθνπό ηελ αύμεζε ησλ
δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ(θνπιηνύξα, εθπαίδεπζε, επηζηήκε) πνπ είλαη δηαζέζηκεο
ζην θνηλό γηα δσξεάλ θαη λόκηκε δηαλνκή, ρξήζε, ηξνπνπνίεζε θαη αλάκημε κε
άιιεο εξγαζίεο [32]. Με άιια ιόγηα παξέρεη ζηνπο δεκηνπξγνύο, πνπ δηαζέηνπλ
ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην θνηλό, έλα ζύζηεκα ειέγρνπ ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπο
δηθαησκάησλ. Οη δεκηνπξγνί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηό ην ζύζηεκα γηα
λα θαζνξίζνπλ ηνλ βαζκό ρξήζεο ηνπ έξγνπ ηνπο από ην θνηλό.

3.2.2 Λεηηνπξγία
Ο νξγαληζκόο Creative Commons γηα λα πεηύρεη ην ζθνπό ηνπ παξέρεη
δσξεάλ λνκηθά εξγαιεία πνπ είλαη επθνιόρξεζηα [32]. Σα εξγαιεία απηά δίλνπλ
ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, έλα απιό θαη ηππνπνηεκέλν ηξόπν λα θαζνξίζνπλ ηα
δηθαηώκαηα πλεπκαηηθή ηδηνθηεζίαο ησλ έξγσλ πνπ δεκηνύξγεζαλ. Οη ρξήζηεο
κπνξεί λα είλαη από κεκνλσκέλνη δεκηνπξγνί κέρξη θαη κεγάινη νξγαληζκνί θαη
ηδξύκαηα.
Δπίζεο ν νξγαληζκόο Creative Commons παξέρεη άδεηεο πνπ επηηξέπνπλ
ζηνπο αλζξώπνπο λα αιιάμνπλ εύθνια ηνπο όξνπο ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπο
δηθαησκάησλ, από ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο πνπ είλαη «Με ηελ επηθύιαμε παληόο
δηθαηώκαηνο(all rights reserved)» ζε «Με ηελ επηθύιαμε θάπνησλ δηθαησκάησλ
(some rights reserved)». Οη άδεηεο Creative Commons απνηεινύλ έλα κέζν γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο(copyrights). Γηα
απηό ην ιόγν νη άδεηεο θαιύπηνπλ όια ηα πξσηόηππα έξγα, γηα ηα νπνία ηζρύνπλ
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νη δηάθνξνη λόκνη πεξί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζίαο. Σέηνηα έξγα κπνξεί λα είλαη
ζεαηξηθά έξγα, κνπζηθέο ζπλζέζεηο, νπηναθνπζηηθά έξγα. ύκθσλα κε ηνλ
νξγαληζκό Creative Common, νη άδεηεο πνπ εθδίδεη δελ αληηθαζηζηνύλ ηα
δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο(ή ηνπο λόκνπο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ
ηζρύνπλ ζε δηάθνξεο ρώξεο θαη δηεζλώο).
Οη δεκηνπξγνί πνπ επηζπκνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο άδεηεο ηνπ
νξγαληζκνύ Creative Commons, ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ, είλαη λα
επηζθεθηνύλ ηνλ επίζεκν ηζηνρώξν ηνπ νξγαληζκνύ [26]. Δθεί βξίζθνληαη νδεγίεο
θαη επεμήγεζεο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο άδεηαο, όπσο επίζεο θαη γηα ηελ
νξζή ρξήζε ηεο. Δπίζεο ζηνλ ίδην ηζηνρώξν βξίζθεηαη θαη κηα πνιύ ζεκαληηθή
εθαξκνγή πνπ θαζνδεγεί ηνπ ρξήζηεο ηεο ζην λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε άδεηα
γηα λα δεκνζηεύζνπλ ην έξγν ηνπο ζην παγθόζκην ηζηό. Ζ εθαξκνγή κέζσ ηεο
δηεπαθήο πνπ δηαζέηεη, ππνβάιεη ζηνπο δεκηνπξγνύο θάπνηεο εξσηήζεηο. ηελ
ζπλέρεηα ε εθαξκνγή αμηνινγεί ηηο απαληήζεηο ησλ δεκηνπξγώλ θαη παξάγεη
κεξηθέο γξακκέο θώδηθα HTML, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηελ θαηάιιειε άδεηα. Οη
δεκηνπξγνί κπνξνύλ λα αληηγξάςνπλ απηόλ ην θώδηθα HTML ζηελ ηζηνζειίδα
πνπ ζα δεκνζηεύζνπλ ην έξγν ηνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο HTML θώδηθαο πεξηέρεη
ηνλ ζύλδεζκν ηεο ζειίδαο πνπ πεξηέρεη ηνπο λνκηθνύο όξνπο ηεο άδεηα πνπ έρεη
επηιερζεί, όπσο επίζεο θαη ηνλ ζύλδεζκν πνπ πεξηέρεη ην εηθνλίδην ηεο. Αθόκα
κπνξεί λα πεξηέρεη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο όπσο ν ηίηινο ηνπ έξγνπ πνπ
δεκνζηεύεηαη. Ζ δηεπαθή ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο άδεηαο,
παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 22.
ηα πιαίζηα απηήο εξγαζίαο πινπνηήζεθε κηα εθαξκνγή πνπ θαζνδεγεί
ηνπο ρξήζηεο ζην λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε άδεηα από ηνλ νξγαληζκό Creative
Commons. Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο καο κπνξνύλ λα δεκνζηεύζνπλ ηελ άδεηα
απηή, ζηνλ ηζηνρώξν πνπ ζα δεκνζηεύζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό
αληηθείκελν, γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ε άδεηα. Ζ εθαξκνγή καο παξνπζηάδεη
παξόκνηα ιεηηνπξγία κε ηελ εθαξκνγή επηινγήο άδεηαο ηνπ νξγαληζκνύ Creative
Commons, κε ηελ δηαθνξά όηη ελζσκαηώλεη δεδνκέλα ζηηο άδεηεο πνπ ηα εμάγεη
από ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ καζεζηαθό αληηθείκελν, όπσο γηα παξάδεηγκα ν ηίηινο
ηνπ.
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Δηθόλα 22: Δθαξκνγή γηα ηελ επηινγή άδεηαο ηνπ νξγαληζκνύ Creative Commons

3.2.3 Γξαζηεξηνπνίεζε ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο
Ο νξγαληζκόο Creative Commons δίλεη κεγάιε βαξύηεηα ζην ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο. Απηό θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη έρεη ηδξύζεη έλα ηνκέα πνπ είλαη
αθηεξσκέλνο κόλν ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ηνκέαο cclearn ηνπ νξγαληζκνύ
Creative Commons είλαη αθηεξσκέλνο ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο

61

Κεθάιαηο 3ο: Άδεηες Creative Commons
Αλνηθηήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Αλνηθηώλ Μαζεζηαθώλ Πεγώλ(Open Educational
Resources). Αλνηθηέο Μαζεζηαθέο Πεγέο είλαη εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ είλαη
δσξεάλ δηαζέζηκα γηα ρξήζε, εκπινπηηζκό θαη αλαδηαλνκή. Έλα παξάδεηγκα
αλνηθηήο καζεζηαθήο πεγήο ε νπνία δεκνζηεύεη ην πιηθό ηεο κε ηηο άδεηεο
Creative Commons, είλαη ε πιαηθόξκα OpenCourseWare ηνπ Massachusetts
Institute of Technology [34].
ύκθσλα κε ηνλ νξγαληζκό Creative Commons, ν ζθνπόο ηνπ ηνκέα
cclearn είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ λνκηθώλ, ησλ ηερληθώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ
θξαγκώλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλαδηαλνκή θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πιηθώλ. Γηα απηό ην ζθνπό απηό, ν cclearn αλαπηύζζεη λέα
εξγαιεία γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αδεηώλ Creative Commons ζηελ Αλνηθηή
Δθπαίδεπζε.
Οη άδεηεο ηνπ νξγαληζκνύ Creative Commons βνεζάλε ηνπ εθπαηδεπηηθνύο
λα δηεπξύλνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη λα
πξνζαξκόζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πόξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη από άιινπο,
ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ησλ καζεηώλ ηνπο. Δπίζεο βνεζάλε ζηελ αλαδήηεζε
θαη ηελ αλεύξεζε ησλ Αλνηθηώλ Μαζεζηαθώλ Πόξσλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο
ρξήζεο ησλ αδεηώλ Creative Commons ζηελ Αλνηθηή Δθπαίδεπζε είλαη ηα πην
θάησ [35]:
Οη άδεηεο Creative Commons επηηξέπνπλ ηελ κεηάθξαζε ησλ καζεζηαθώλ
πόξσλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο. Έλαο κεγάινο αξηζκόο δεκηνπξγώλ
εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ δεκνζηεύνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην Παγθόζκην Ηζηό.
Όηαλ νη εξγαζίεο δεκνζηεύνληαη ππό ηηο άδεηεο Creative Commons κε ηνλ
όξν όηη επηηξέπεηαη ε πξνζαξκνγή, παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ζε όζνπο
επηζπκνύλ, λα ηηο κεηαθξάζνπλ θαη λα ηηο πξνζαξκόζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο
αλάγθεο.
Οη άδεηεο Creative Commons επηηξέπνπλ ζηνπο καζεζηαθνύο πόξνπο λα
εμειηρζνύλ θαη βειηησζνύλ. Οη καζεζηαθνί πόξνη πνπ δεκνζηεύνληαη ππό ηηο
άδεηεο Creative Commons κε ηνλ όξν όηη επηηξέπεηαη ε πξνζαξκνγή,
επηδέρνληαη ζπλερώο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηαζθεπέο από εθδόηεο, ζπγγξαθείο,
εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο, κε ζθνπό ηελ εμέιημε θαη ηελ βειηίσζε ηνπο.
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Οη άδεηεο Creative Commons δηεπθνιύλνπλ ηελ αλαθάιπςε ησλ καζεζηαθώλ
πόξσλ ζην Παγθόζκην Ηζηό. Ο νξγαληζκόο Creative Commons δηεύξπλε ηνλ
αληίθηππν ησλ Αλνηθηώλ Πόξσλ Μάζεζεο, ελζσκαηώλνληαο έλα εηδηθό
θώδηθα πνπ θάλεη ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο machine readable. Γειαδή νη όξνη
ηεο άδεηα κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ απηόκαηα από εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ
πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά γηα απηό ην ζθνπό. Ζ ηερλνινγία πνπ
ελζσκάησζε ν νξγαληζκόο Creative Commons ζηηο άδεηεο ηνπ, επηηξέπεη
ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα αλαθαιύςνπλ ηνπο Αλνηθηνύο Μαζεζηαθνύο
Πόξνπο. Δπίζεο, ε ηερλνινγία απηή επηηξέπεη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα
δεκηνπξγνύλ επξεηήξηα βαζηζκέλα ζηνπο όξνπο ησλ αδεηώλ. Ζ ηερλνινγία
απηή ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο γλσζηέο κεραλέο αλαδήηεζεο, Yahoo θαη
Google, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζύλζεηεο αλαδήηεζεο κε θξηηήξηα πνπ
βαζίδνληαη ζηνπο όξνπο ησλ αδεηώλ Creative Commons. ηελ Δηθόλα 23
θαίλεηαη ε δηεπαθή ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Yahoo, γηα δηεμαγσγή
αλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ κε θξηηήξην ηηο άδεηεο Creative Commons.

Δηθόλα 23: Αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ κε θξηηήξην ηηο άδεηεο Creative
Commons(Yahoo).
Έλαο κεγάινο αξηζκόο ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκώλ πνπ αζρνινύληαη κε
ηελ εθπαίδεπζε πηνζέηεζαλ ηηο άδεηεο Creative Commons. Δπίζεο, ε δεκνζίεπζε
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ ζε θάπνηα ςεθηαθά απνζεηήξηα γίλεηαη ππό ηηο άδεηεο
πνπ παξαρσξεί ν νξγαληζκόο Creative Commons. Σέηνηα απνζεηήξηα είλαη ην
Merlot [16] θαη ην Cosmos [17].
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3.2.4 Γξαζηεξηνπνίεζε ζην ηνκέα ηεο Δπηζηήκεο
Ο νξγαληζκόο Creative Commons δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο
επηζηήκεο κέζσ ηνπ νξγαληζκνύ Science Commons [36]. Ο νξγαληζκόο Science
Commons, ν νπνίνο ηδξύζεθε από κέιε ηνπ Creative Commons θαη ηνπ
Massachusetts Institute of Technology, ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθέο θαη εξγαιεία πνπ
επηηαρύλνπλ θαη βειηηώλνπλ ηελ δηεμαγσγή επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηύνπ. Αλαπηύζζεη ηερλνινγία πνπ δηεπθνιύλεη ηελ εύξεζε θαη ηελ ρξήζε
επηζηεκνληθώλ δεδνκέλσλ θαη εξεπλώλ.
Ο νξγαληζκόο Science Commons έρεη εζηηάζεη ζε ηξεηο ζηόρνπο, νη νπνίνη
ζρεδηάζηεθαλ γηα επηηαρύλνπλ ηνλ θύθιν ηεο έξεπλαο, ηελ ζπλερή παξαγσγή θαη
ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε γλώζεο. Οη ζηόρνη απηνί είλαη:
Να θαηαζηήζεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα επαλαρξεζηκνπνηήζηκε. Ο Science
Commons αλαπηύζζεη εξγαιεία, πνπ βνεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο
νξγαληζκνύο, λα δηαζέζνπλ ηνπο πόξνπο θαη ηα δεδνκέλα πνπ θαηέρνπλ, γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε.
Να δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζε εξεπλεηηθό πιηθό. Ο Science Commons
πξνζθέξεη κηα ζεηξά ηππνπνηεκέλσλ ζπκβάζεσλ, κε ζθνπό λα κεηαθέξεη ηα
πιενλεθηήκαηα ηνπ E-commerce ζην θόζκν ησλ επηζηεκνληθώλ εξγαιείσλ,
δηεπθνιύλνληαο έηζη ηνπ εξεπλεηέο λα αλαπαξάγνπλ, λα επηβεβαηώζνπλ θαη
λα επεθηείλνπλ ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο.
Να ζπγθεληξώζεη ηηο δηάζπαξηεο πεγέο πιεξνθνξίαο. Ο Science Commons
βνεζάεη ηνπ εξεπλεηέο λα εληνπίζνπλ, λα αλαιύζνπλ θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ
δεδνκέλα από δηαθνξεηηθέο πεγέο.

3.3 Οη άδεηες Creative Commons
Ο νξγαληζκόο δηαζέηεη έμη άδεηεο νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζην όξνπο πνπ
πεξηέρνπλ. Κάζε άδεηα απνηειείηαη από ηξία κέξε: ην λνκηθό κέξνο, ην ηερληθό
κέξνο θαη έλα κέξνο πνπ απεπζύλεηαη ζην θνηλό. Ζ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
αδεηώλ έρεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα όπσο ε επθνιία ζηελ επηινγή ηεο
θαηάιιειεο άδεηαο θαη ε δηεζλήο αλαγλώξηζεο πνπ ηπγράλνπλ. Πνιινί δηάζεκνη
ηζηνρώξνη πηνζέηεζαλ ηηο άδεηεο απηέο, γηα λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα νη
δεκηνπξγνί πνπ δεκνζηεύνπλ έξγα ζε απηνύο, λα πξνζδηνξίδνπλ κε αθξίβεηα ηα
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πλεπκαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. ηηο ππνελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ αλαιύεηαη ε
δνκή ησλ αδεηώλ θαη πεξηγξάθνληαη νη δηαζέζηκνη ηύπνη. Αθνινύζσο γίλεηαη κηα
αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρξήζεο ησλ αδεηώλ θαη ζηελ ηειεπηαία
ππνελόηεηα αλαθέξνληαη κεξηθνί γλσζηνί ρξήζηεο ησλ αδεηώλ.

3.3.1 Γνκή
Κάζε άδεηα απνηειείηαη από ηξία κέξε: ην λνκηθό κέξνο, ην ηερληθό κέξνο
θαη έλα κέξνο πνπ απεπζύλεηαη ζην θνηλό. Σα κέξε απηά είλαη:
Δηζαγσγηθό κέξνο(Commons Deed): Δίλαη κηα πεξίιεςε ησλ όξσλ ηεο
άδεηαο ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιώζζα, ρσξίο λνκηθέο ιεπηνκέξεηεο.
Τπνδεηθλύεη κε μεθάζαξν ηξόπν, ηα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ νη πηζαλνί
ρξήζηεο ελόο έξγνπ, πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί κε ηελ ρξήζε ησλ αδεηώλ
Creative

Commons.

Έρεη

θαηαβιεζεί

πξνζπάζεηα

από

κέξνο

ηνπ

νξγαληζκνύ, έηζη ώζηε ην κέξνο απηό λα είλαη θαηαλνεηό θαη από
αλζξώπνπο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο λνκηθέο νξνινγίεο. Αθόκα ην
κέξνο απηό πεξηέρεη εηθνλίδηα, ηα νπνία είλαη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ησλ
όξσλ ηεο άδεηαο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ. ηελ Δηθόλα 24 απεηθνλίδεηαη έλα
απόζπαζκα ηνπ εηζαγσγηθνύ κέξνπο κηαο άδεηαο Creative Commons.
Ννκηθό κέξνο(Legal Code): Δίλαη έλα ζύλνιν από λνκηθνύο όξνπο θαη
ζπλζήθεο. Βαζηθά ζην κέξνο απηό, πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα θαη κε ηελ
ρξήζε λνκηθήο νξνινγίαο, νη όξνη θαη νη ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ έξγνπ, γηα ην
νπνίν έρε εθδνζεί ε άδεηα. ύκθσλα κε ηνλ νξγαληζκό Creative Commons,
ην κέξνο απηό είλαη ηόζν θαιά ηεθκεξησκέλν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζε δηθαζηήξην. ηελ Δηθόλα 25 απεηθνλίδεηαη έλα απόζπαζκα ηνπ λνκηθνύ
κέξνπο κηαο άδεηαο Creative Commons.
Σερληθό κέξνο(Machine Code): Δίλαη κία κεηάθξαζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο ζε
γιώζζα κεραλήο(machine readable). Βαζηθά είλαη έλα θώδηθαο, ζπλήζσο ζε
γιώζζα HTML [6] ή RDF [23], πνπ επηηξέπεη ηελ απηόκαηε επεμεξγαζία ησλ
όξσλ ηεο άδεηαο από εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά γηα
απηό ην ζθνπό. Οη δεκηνπξγεί κπνξνύλ λα επηζπλάςνπλ ην θώδηθα απηό, ζηα
ςεθηαθά ηνπο έξγα πνπ επηζπκνύλ λα ηα δεκνζηεύζνπλ ππό θάπνηα άδεηα
ηνπ νξγαληζκνύ Creative Commons. Δπίζεο ν θώδηθαο απηό επηηξέπεη ζηηο
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κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο, λα αλαγλσξίζνπλ ηηο
ςεθηαθέο πεγέο βάζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. ηελ
Δηθόλα 26 απεηθνλίδεηαη έλα απόζπαζκα ηνπ ηερληθνύ κέξνπο κηαο άδεηαο
Creative Commons.

Δηθόλα 24: Απόζπαζκα ηνπ εηζαγσγηθνύ κέξνπο άδεηαο Creative Commons.
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Δηθόλα 25: Απόζπαζκα ηνπ λνκηθνύ κέξνπο άδεηαο Creative Commons.

Δηθόλα 26: Απόζπαζκα ηνπ ηερληθνύ κέξνπο άδεηαο Creative Commons.

3.3.2 Όξνη θαη ηύπνη
Τπάξρνπλ έμη ηύπνη αδεηώλ Creative Commons, νη νπνίνη δηαθέξνπλ
ζηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνπλ. Ο νξγαληζκόο Creative Commons έρεη νξίζεη
ηέζζεξηο όξνπο(Conditions ή License Elements), νη νπνίνη κπνξνύλ λα
ζπλδπαζηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έμη ηππνπνηεκέλεο άδεηεο. Απηνί
νη όξνη θαζνξίζηεθαλ κε ζθνπό λα πξνζθέξνπλ επειημία, ζηνλ πξνζδηνξηζκό
ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο άδεηεο
απηέο γηα λα δεκνζηεύζνπλ ηα έξγα ηνπο. Πην θάησ αξρηθά αλαθέξνληαη νη όξνη
θαη αθνινύζσο νη άδεηεο πνπ παξάγνληαη από ηνλ ζπλδπαζκό ηνπο.
Οη ηέζζεξηο όξνη, όπσο αθξηβώο αλαθέξνληαη ζηηο ειιεληθέο άδεηεο
Creative Commons [37], είλαη:
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1.

Αλαθνξά πξνέιεπζεο. Θα πξέπεη λα θάλεηε ηελ αλαθνξά ζην έξγν κε ηνλ
ηξόπν όπσο απηόο έρεη νξηζηεί από ην δεκηνπξγό ή ην ρνξεγνύλην ηελ άδεηα
(ρσξίο όκσο λα ελλνείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν όηη εγθξίλνπλ εζάο ή ηε
ρξήζε ηνπ έξγνπ από εζάο).

2.

Με Δκπνξηθή Υξήζε. Γε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην έξγν απηό γηα
εκπνξηθνύο ζθνπνύο.

3.

Όρη Παξάγσγα Έξγα. Γε κπνξείηε λα αιινηώζεηε, λα ηξνπνπνηήζεηε ή λα
δεκηνπξγήζεηε πάλσ ζην έξγν απηό.

4.

Παξόκνηα δηαλνκή. Δάλ αιινηώζεηε, ηξνπνπνηήζεηε ή δεκηνπξγήζεηε πάλσ
ζην έξγν απηό, κπνξείηε λα δηαλείκεηε ην έξγν πνπ ζα πξνθύςεη κόλν ππό
ηνπο όξνπο ηεο ίδηαο, όκνηαο ή ζπκβαηήο άδεηαο.
Ο όξνο «Αλαθνξά πξνέιεπζεο» πεξηέρεηαη πάληνηε ζε όινπο ηνπ ηύπνπο

ησλ αδεηώλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη βαζηθά γηα λα δνζεί αλαγλώξηζε ζηνλ δεκηνπξγό
γηα ην έξγν ηνπ. Με ηελ ρξήζε ηνπ όξνπ απηνύ, ν δεκηνπξγόο επηηξέπεη ηελ
αληηγξαθή, ηελ δηαλνκή, ηελ πξνβνιή θαη ηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ, όπσο
επίζεο θαη ησλ έξγσλ πνπ ζα παξαρζνύλ κε βάζε ην δηθό ηνπ έξγν. Βαζηθή
πξνϋπόζεζε γηα λα ηζρύνπλ όια απηά, είλαη λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ δεκηνπξγό
από ηνπο πηζαλνύο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ ηνπ.
Ο όξνο «Με Δκπνξηθή Υξήζε» ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ δεκηνπξγό γηα λα
επηηξέςεη ηελ αληηγξαθή, ηελ δηαλνκή, ηελ πξνβνιή θαη ηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ
ηνπ, κόλν όκσο γηα κε εκπνξηθνύο ζθνπνύο. Βαζηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
απαγόξεπζε ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο ηνπ έξγνπ.
Ο όξνο «Όρη Παξάγσγα Έξγα» ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ δεκηνπξγό γηα
λα επηηξέςεη ηελ αληηγξαθή, ηελ δηαλνκή, ηελ πξνβνιή θαη ηελ απόδνζε ηνπ
έξγνπ ηνπ, όρη όκσο θαη έξγα πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βάζε ην δηθό ηνπ έξγν.
Βαζηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απαγνξεπηεί ε δεκνζίεπζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ
έξγσλ.
Ο όξνο «Παξόκνηα δηαλνκή» ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ δεκηνπξγό γηα λα
επηηξέςεη ηελ δηαλνκή ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βάζε ην δηθό ηνπ, κόλν
όκσο κε άδεηα ίδηα ε παξόκνηα κε απηήλ πνπ δηέπεη ην δηθό ηνπ έξγν.
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Ο νξγαληζκόο Creative γηα λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξε επειημία ζηελ
ρξήζε ησλ αδεηώλ θαζόξηζε θαη ηέζζεξα εηθνλίδηα ηα νπνία απνηεινύλ γξαθηθέο
απεηθνλίζεηο ησλ ηεζζάξσλ πνπ πεξηέρνπλ νη άδεηεο. ηελ Δηθόλα 27: Δηθνλίδηα
όξσλ. παξνπζηάδνληαη νη όξνη θαη ηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα πνπ ηνπο ζπκβνιίδνπλ.

Δηθόλα 27: Δηθνλίδηα όξσλ.
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη ηέζζεξηο όξνη κπνξνύλ λα
ζπλδπαζηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα ζπλζέζνπλ έμη ηππνπνηεκέλεο άδεηεο. Ο όξνο
«Αλαθνξά πξνέιεπζεο» είλαη θνηλόο γηα όιεο ηηο άδεηεο. Πην θάησ παξαηίζεηαη
κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή γηα ηελ θάζε άδεηα από ηελ παξνπζίαζε «Άδεηεο
Creative Commons έθδνζε 3.0 Διιάδα θαη νπηναθνπζηηθά έξγα» από ηνλ
Μαξίλν Παπαδόπνπιν, ν νπνίνο είλαη έλαο από ηνπο ππεύζπλνπο λνκηθνύο γηα
ηελ ειιελνπνίεζε ησλ αδεηώλ. Δπίζεο γηα ηελ θάζε άδεηα παξνπζηάδεηαη θαη ην
ζπκβνιηθό εηθνλίδην ηεο. Οη έμη ηππνπνηεκέλεο άδεηεο Creative Commons είλαη:
1.

Αλαθνξά πξνέιεπζεο: Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
έξγν όπσο ζέιεη, αξθεί λα δηαηεξήζεη ηηο δηαηππώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ άδεηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό.

Δηθόλα 28: Δηθνλίδην άδεηαο: Αλαθνξά Πξνέιεπζεο.
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2.

Αλαθνξά πξνέιεπζεο - Παξόκνηα δηαλνκή: Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν όπσο ζέιεη, αξθεί λα αδεηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε
παξάγσγν έξγν κε ηελ ίδηα άδεηα ή κηα άδεηα κε ηα ίδηα ζηνηρεία άδεηαο θαη λα
δηαηεξήζεη ηηο δηαηππώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ άδεηα ζρεηηθά κε ηελ
αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό.

Δηθόλα 29: Δηθνλίδην άδεηαο: Αλαθνξά Πξνέιεπζεο –Παξόκνηα Γηαλνκή.
3.

Αλαθνξά πξνέιεπζεο - Όρη Παξάγσγα Έξγα: Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν όπσο ζέιεη, αιιά δελ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη παξάγσγα έξγα θαη πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηηο δηαηππώζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ άδεηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό.

Δηθόλα 30: Δηθνλίδην άδεηαο: Αλαθνξά Πξνέιεπζεο – Όρη Παξάγσγα Έξγα.
4.

Αλαθνξά πξνέιεπζεο - Με Δκπνξηθή Υξήζε: Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν όπσο ζέιεη, αξθεί λα κελ ππάξρεη ζθνπόο
εκπνξηθήο ρξήζεο θαη λα δηαηεξήζεη ηηο δηαηππώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ άδεηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό.

Δηθόλα 31: Δηθνλίδην άδεηαο: Αλαθνξά Πξνέιεπζεο – Με Δκπνξηθή Υξήζε.
5.

Αλαθνξά πξνέιεπζεο - Με Δκπνξηθή Υξήζε - Όρη Παξάγσγα Έξγα: Ο
απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν όπσο ζέιεη, αξθεί
λα κελ ππάξρεη ζθνπόο εκπνξηθήο ρξήζεο, λα κε δεκηνπξγήζεη παξάγσγα
έξγα θαη λα δηαηεξήζεη ηηο δηαηππώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ άδεηα
ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό.
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Δηθόλα 32: Δηθνλίδην άδεηαο: Αλαθνξά Πξνέιεπζεο – Με Δκπνξηθή Υξήζε – Όρη
Παξάγσγα Έξγα.
6.

Αλαθνξά πξνέιεπζεο - Με Δκπνξηθή Υξήζε - Παξόκνηα δηαλνκή: Ο
απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν όπσο ζέιεη, αξθεί
λα κελ ππάξρεη ζθνπόο εκπνξηθήο ρξήζεο, λα αδεηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε
παξάγσγν έξγν κε ηελ ίδηα άδεηα ή κηα άδεηα κε ηα ίδηα ζηνηρεία άδεηαο θαη λα
δηαηεξήζεη ηηο δηαηππώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ άδεηα ζρεηηθά κε ηελ
αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό.

Δηθόλα 33: Δηθνλίδην άδεηαο: Αλαθνξά Πξνέιεπζεο – Με Δκπνξηθή Υξήζε –
Παξόκνηα Γηαλνκή.

3.3.3 Πιενλεθηήκαηα
Ζ ρξήζε ησλ αδεηώλ Creative Commons εκθαλίδεη κηα ζεηξά από
πιενλεθηήκαηα, όπσο ε επθνιία πνπ ππάξρεη ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο
άδεηαο θαη ε επειημία πνπ παξέρνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πλεπκαηηθώλ
δηθαησκάησλ. Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ αδεηώλ Creative
Commons είλαη [39]:
Αλαγλσξίδνληαη δηεζλώο. Σα έξγα πνπ δεκνζηεύνληαη ζην Παγθόζκην Ηζηό
ππό ηηο άδεηεο Creative Commons, απμάλνληαη ζπλερώο. Πνιινί δηάζεκνη
ηζηνρώξνη πνπ επηηξέπνπλ ηελ δεκνζίεπζε ςεθηαθνύ πιηθνύ από ηνπο
επηζθέπηεο ηνπο, έρνπλ επηιέμεη σο ζύζηεκα αδεηνδόηεζεο ηηο άδεηεο
Creative Commons.
Μπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ δηεζλώο. Οη άδεηεο Creative Commons έρνπλ
ζρεδηαζηεί εηδηθά, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ δηεζλώο θαη λα
έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνδνζία. Οη άδεηο έρνπλ
κεηαθξαζηεί θαη πξνζαξκνζηεί γηα πάλσ από 50 ρώξεο, εμαθνινπζώληαο
όκσο λα έρνπλ παληνύ ηελ ίδηα ηζρύ θαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο
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ππάξρεη θαη κηα γεληθή έθδνζε ησλ αδεηώλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
από όινπο, αλεμαξηήησο ρώξαο.
Δπθνιία ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο άδεηαο. Ο νξγαληζκόο Creative
Commons παξέρεη εξγαιεία πνπ δηεπθνιύλνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηελ
επηινγή ηεο θαηάιιειεο άδεηαο. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο άδεηαο δελ
απαηηεί εηδηθέο γλώζεηο γηα ηνπο λόκνπο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία.
Γίλνληαη εύθνια θαηαλνεηέο. Οη άδεηεο Creative Commons έρνπλ ζρεδηαζηεί
εηδηθά, έηζη ώζηε λα είλαη θαηαλνεηέο ζηνπο ρξήζηεο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ.
Οη άδεηεο δηαζέηνπλ έλα εηζαγσγηθό κέξνο(Commons Deed), ην νπνίν είλαη
κηα πεξίιεςε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιώζζα, ρσξίο
λνκηθέο ιεπηνκέξεηεο.
Δπηηξέπνπλ ηνλ εύθνιν εληνπηζκό ησλ έξγσλ πνπ δηέπνπλ. Οη άδεηεο
δηαζέηνπλ έλα θώδηθα πνπ επηηξέπεη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζε άιιεο
εθαξκνγέο, λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ςεθηαθέο πεγέο βάζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Γηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο, όπσο ε Yahoo,
επηηξέπνπλ αλαδεηήζεηο κε θξηηήξην ηηο άδεηεο Creative Commons.
Πξνζθέξνπλ επειημία. Ο νξγαληζκό Creative Commons πξνζθέξεη ζην
δεκηνπξγνύο έλα επξύ θάζκα επηινγώλ, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα
ηα πλεπκαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα.
Δίλαη λνκηθά νξζέο. Οη άδεηεο πεξηέρνπλ έλα λνκηθό κέξνο, ζην νπνίν
πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα θαη κε ηελ ρξήζε λνκηθήο νξνινγίαο, νη όξνη
θαη νη ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν έρε εθδνζεί ε άδεηα.
Μεηώλνπλ ην θόξην εξγαζίαο. Ζ δεκηνπξγία κηα άδεηαο, εμνινθιήξνπ από
ηελ αξρή, απαηηεί ρξόλν θαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζε λνκηθά ζέκαηα.
Αληηζέησο, ε επηινγή θαη ε ρξήζε κηα άδεηαο Creative Commons απαηηεί
πνιύ ιίγν ρξόλν.
Απμάλνπλ ηηο δεκνζηεύζεηο έξγσλ. Ζ ρξήζε ησλ αδεηώλ Creative Commons,
ελζαξξύλεη ηελ δεκνζίεπζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, πξσηόηππσλ
έξγσλ. Έηζη βνεζνύλ ηελ εμέιημε θαη ηελ βειηίσζε ησλ πξσηόηππσλ έξγσλ.
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3.3.4 Παξαδείγκαηα ρξήζεο
Οη άδεηεο Creative Commons ρξεζηκνπνηνύληαη από κεκνλσκέλνπο
δεκηνπξγνύο, κεγάινπο νξγαληζκνύο, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα
θαη γεληθά από όζνπο ζέινπλ λα δηαζέζνπλ ηνλ έξγν ηνπο, ππό θάπνην επέιηθην
ζύζηεκα θαζνξηζκνύ ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. ηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο ε δεκνζίεπζε ησλ έξγσλ γίλεηαη ζε ηζηνρώξνπο. Πνιινί δηάζεκνη
ηζηνρώξνη πνπ θηινμελνύλ ςεθηαθό πιηθό, όπσο εηθόλεο θαη δεκνζηνγξαθηθά
άξζξα, ρξεζηκνπνηνύλ ηηο άδεηεο Creative Commons σο ζύζηεκα ειέγρνπ ησλ
πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Γειαδή ε δεκνζίεπζε ζε απηνύο ηνπ ηζηνρώξνπο,
γίλεηαη ππό ηηο δηάθνξεο άδεηεο πνπ δηαζέηεη ν νξγαληζκόο Creative Commons.
Πην θάησ πεξηγξάθνληαη θάπνηνη από απηνύο ηνπο ηζηνρώξνπο.
Σν Al Jazeera είλαη έλα δηεζλέο εηδεζενγξαθηθό δίθηπν ην νπνίν μεθίλεζε
σο Αξαβηθό θαλάιη εηδήζεσλ. Σν Al Jazeera έρεη δεκηνπξγήζεη δηάθνξνπο
ηζηνρώξνπο ζην δηαδηθηύν πνπ είλαη θπξίσο αθηεξσκέλνη ζηελ εηδεζενγξαθία.
Πξόζθαηα δεκηνύξγεζε θαη ηνλ ηζηνρώξν Al Jazeera Creative Commons
Repository. Ο ηζηνρώξνο απηόο είλαη έλα ςεθηαθό απνζεηήξην, ζην νπνίν
αλαξηάηαη ςεθηαθό πιηθό πνπ έρεη κεηαδνζεί από ην δίθηπν ηνπ Al Jazeera. Ζ
αλάξηεζε ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ γίλεηαη ππό ηηο άδεηεο Creative Commons. Σν
δίθηπν Al Jazeera κε ηελ ρξήζε ησλ αδεηώλ Creative Commons δίλεη ην δηθαίσκα
ζην επηζθέπηεο ηνπ ηζηνρώξνπ, λα θαηεβάζνπλ(download), λα ηξνπνπνηήζνπλ,
λα αλαδηαλέκνπλ θαη λα δεκνζηεύζνπλ ην ςεθηαθό πιηθό πνπ θηινμελείηαη ζηνλ
ηζηνρώξν ηνπ. ηελ Δηθόλα 34 παξνπζηάδεηαη κηα ηζηνζειίδα ηνπ ηζηνρώξνπ ζηελ
νπνία δηαθξίλεηαη ην εηθνλίδην ηεο άδεηαο Creative Commons.
Ο ηζηνρώξνο MIT OpenCourseWare [34] δεκηνπξγήζεθε από ην
παλεπηζηήκην Massachusetts Institute of Technology γηα λα θηινμελεί καζήκαηα.
ήκεξα ν ζπγθεθξηκέλνο ηζηνρώξνο θηινμελεί πάλσ από 1900 καζήκαηα, από
δηάθνξνπο ηνκείο. Γηα ην θάζε κάζεκα ππάξρεη ζρεηηθό ςεθηαθό πιηθό, όπσο
δηαιέμεηο θαη αζθήζεηο. Ζ αλάξηεζε ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ ζην ηζηνρώξν MIT
OpenCourseWare, γίλεηαη ππό ηηο άδεηεο Creative Commons. Έηζη δίλεηαη ην
δηθαίσκα ζηνπο επηζθέπηεο λα θαηεβάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ςεθηαθό
πιηθό ησλ καζεκάησλ.

73

Κεθάιαηο 3ο: Άδεηες Creative Commons
Ο flickr είλαη έλαο ηζηνρώξνο θηινμελία ςεθηαθώλ θσηνγξαθηώλ θαη
βίληεν. Ο ηζηνρώξνο απηόο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, λα αλαξηνύλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο θαη λα ηηο κνηξάδνληαη κε άιινπο ρξήζηεο. Ζ
αλάξηεζε ησλ θσηνγξαθηώλ κπνξεί λα γίλεη ππό ηηο άδεηεο Creative Commons.
Ζ επηινγή ηεο άδεηαο γίλεηαη από ηνπο ρξήζηεο.

Δηθόλα 34: Ηζηνζειίδα ηνπ ηζηνρώξνπ Al Jazeera Creative Commons Repository.

3.4 Σετλοιογηθό Τπόβαζρο
Ο

νξγαληζκόο

Creative

Commons

έρεη

αλαπηύμεη

ην

θαηάιιειν

ηερλνινγηθό ππόβαζξν, έηζη ώζηε νη άδεηεο ηνπ λα επηζπλάπηνληαη εύθνια ζηα
ςεθηαθά

πιηθά(εηθόλεο,

θείκελα,

βίληεν,

ηζηνζειίδεο,

θηι)

θαη

λα

είλαη

αλαγλώζηκεο από κεραλέο(machine readable). ηα πιαίζηα ηεο ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο ησλ αδεηώλ, ν νξγαληζκόο αλέπηπμε δηάθνξα πξόηππα, εξγαιεία θαη
εθαξκνγέο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ ρξήζε ησλ αδεηώλ. ηνλ ππξήλα ηεο
ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη άδεηεο Creative Commons βξίζθεηαη ην
πξόηππν Creative Commons Rights Expression Language (ccREL) ην νπνίν
πεξηγξάθεηαη πην θάησ.
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3.4.1 Σν πξόηππν ccREL
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο, νη άδεηεο Creative
Commons δηαζέηνπλ έλα ηερληθό κέξνο πνπ είλαη έλα θώδηθαο, ζπλήζσο ζε
γιώζζα HTML [6] ή RDF [23], πνπ επηηξέπεη ηελ απηόκαηε επεμεξγαζία ησλ
όξσλ ηεο άδεηαο από εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά γηα
απηό ην ζθνπό. Πην ζπγθεθξηκέλα ν νξγαληζκόο Creative Commons αλέπηπμε ην
πξόηππν Creative Commons Rights Expression Language (ccREL) [41] γηα ηελ
θσδηθνπνίεζε ησλ όξσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο άδεηαο ζε γιώζζα RDF. Ζ
RDF είλαη κηα γιώζζα γηα ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ πόξνπο
πνπ βξίζθνληαη ζην παγθόζκην ηζηό. Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αδεηώλ ζε
ηζηνζειίδεο HTML ρξεζηκνπνηείηαη ε RDFa [42]. Ζ RDFa επηηξέπεη ηελ
ελζσκάησζε ηεο RDF ζηελ XHTML. Πην ζπγθεθξηκέλα ε RDFa είλαη κηα ζπιινγή
από ηδηόηεηεο θαη θαλόλεο επεμεξγαζίαο πνπ επεθηείλνπλ θαηάιιεια ηελ XHTML
[43], έηζη ώζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ RDF. Ζ γιώζζα XHTML είλαη βαζηθά κηα
θαζαξόηεξε έθδνζε ηεο HTML. ηελ Δηθόλα 35 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα
ζην νπνίν κηα άδεηα Creative Commons έρεη ελζσκαησζεί ζε κηα ηζηνζειίδα
HTML, κε ηελ ρξήζε ηεο RDFa [44].

Δηθόλα 35: Δλζσκάησζε άδεηα Creative Commons ζε ηζηνζειίδα HTML.
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκόο Creative Commons, επηηξέπεη
ηελ αλάγλσζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο από αλζξώπνπο θαη κεραλέο. Γειαδή ν
ίδηνο θώδηθαο ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο πεξηεγεηέο(browser) ηνπ δηαδηθηύνπ γηα
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λα παξνπζηάζνπλ ηελ άδεηα ζηνλ ρξήζηε, αιιά θαη από ηηο εθαξκνγέο πνπ
επεμεξγάδνληαη απηόκαηα ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο. Έηζη ε κέζνδνο απηή
επηηπγράλεη κείσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη
ηελ παξνπζίαζε ησλ όξσλ πνπ πεξηέρνπλ νη άδεηεο.

3.4.2 Σν αθεξεκέλν κνληέιν ηνπ ccREL
Σν πξόηππν ccREL νξίδεηαη κε έλα αθεξεκέλν θαη αλεμάξηεην από
ζύληαμε ηξόπν, σο έλα επεθηάζηκν ζύλνιν από RDF ηδηόηεηεο πνπ πξέπεη λα
ζπλδεζνύλ κε ην αδεηνδνηεκέλν έξγν [44]. Σν αθεξεκέλν κνληέιν ηνπ ccREL
δηαθξίλεη δύν θιάζεηο ηδηνηήησλ:
Ηδηόηεηεο Έξγνπ(Work Properties): Με ηελ ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ πεξηέρεη
απηή ε θιάζε, πεξηγξάθνληαη νη πηπρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, όπσο αλ
είλαη θείκελν. Δπίζεο ε θιάζε απηή πεξηιακβάλεη ηδηόηεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκό
ηνπ ηύπνπ ηεο άδεηαο πνπ δηέπεη ην έξγν. ηελ Δηθόλα 36 παξνπζηάδεηαη έλα
παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ησλ ηδηνηήησλ απηήο ηεο θιάζεο. Οη ηδηόηεηεο πνπ
πεξηέρεη ε θιάζε Ηδηόηεηεο Έξγνπ είλαη:
o dc:title: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηίηινπ ηνπ έξγνπ.
o cc:attributionName: Πεξηέρεη ην όλνκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
αλαθνξά πξνέιεπζεο ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη
ηξνπνπνίεζε ε αλαδηαλνκή ηνπ έξγνπ, όπσο επηβάιιεηαη από ηνλ
όξν «Αλαθνξά Πξνέιεπζεο» πνπ πεξηέρεηαη ζε όιεο ηηο άδεηεο ηνπ
νξγαληζκνύ Creative Commons, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ
πξνέιεπζε ηνπ έξγνπ.
o cc:attributionUrl: Πεξηέρεη ηε δηεύζπλζε Url πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
ζηελ αλαθνξά πξνέιεπζεο ηνπ έξγνπ.
o dc:type:

Υξεζηκνπνηείηαη

γηα

λα

θαζνξηζηεί

ν

ηύπνο

ηνπ

αδεηνδνηεκέλνπ έξγνπ. Παίξλεη ηηκέο από έλα θαζνξηζκέλν
ιεμηιόγην.
o dc:source: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξηζηεί ε δηεύζπλζε URL ηεο
αξρηθήο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ έξγνπ.
o cc:morePermissions: Τπνδεηθλύεη κηα δηεύζπλζε URL, ζηελ νπνία
βξίζθνληαη πιεξνθνξίεο γηα επηπξόζζεηα δηθαηώκαηα, πέξαλ από
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απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο άδεηεο Creative Commons. Έζησ γηα
παξάδεηγκα έλα έξγν πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί κε άδεηα Creative
Commons πνπ απαγνξεύεη ηελ εκπνξηθή ηνπ ρξήζε. Ίζσο ην έξγν
απηό λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο
ππό θάπνηεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ζε απηήλ ηελ
δηεύζπλζε.

Δηθόλα 36: Παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θιάζεο Ηδηόηεηεο Έξγνπ.
Ηδηόηεηεο Δξγαζίαο(Licenses Properties): Ζ θιάζε απηή πεξηέρεη ηδηόηεηεο γηα
ηελ πεξηγξαθή ησλ πηπρώλ ηεο άδεηαο. Ζ θιάζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη από
ηνλ νξγαληζκό Creative Commons γηα λα πεξηγξάςεη ηηο επίζεκεο
πξνδηαγξαθέο ηεο άδεηαο. Οη ηδηόηεηεο πνπ πεξηέρεη απηή ε θιάζε είλαη:
o cc:premits: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ρξήζεο
ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ έξγνπ.
o cc:prohibits: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απαγόξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ
ρξήζεσλ ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ έξγνπ.
o cc:requires: Πεξηγξάθεη ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα απαηηνύληαη
από ηνπο πηζαλνύο ρξήζηεο ηνπ αδεηνδνηεκέλνπ έξγνπ, έηζη ώζηε
λα απνιακβάλνπλ ηα δηθαηώκαηα πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ
ηδηόηεηα cc:premits.
o cc:jurisdiction: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζπζρεηηζκό ηεο άδεηαο κε
ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο δηθαηνδνζίεο.
o cc:deprecatedOn: ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα έρεη αληηθαηαζηαζεί,
ππνδεηθλύεη ηελ εκεξνκελία αληηθαηάζηαζεο.
o cc:legalCode: Καζνξίδεη κηα δηεύζπλζε URL ζηε νπνία βξίζθεηαη ην
λνκηθό θείκελν ηεο άδεηαο.
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3.5 Αλαθεθαιαίφζε
Ο νξγαληζκόο Creative Commons έθδσζε κηα ζεηξά από άδεηεο, νη νπνίεο
απνηεινύλ έλα απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ πλεπκαηηθώλ
δηθαησκάησλ. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο ζπγγξαθείο, ηνπο εθδόηεο
θαη γεληθά από ηνπο ρνξεγνύο πξσηόηππσλ έξγσλ, γηα λα θαζνξίζνπλ κε
αθξίβεηα ηα πλεπκαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. Ζ επηινγή ηεο άδεηαο δηεπθνιύλεηαη ζε
κε κεγάιν βαζκό από δηάθνξα εξγαιεία θαη εθαξκνγέο, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί
εηδηθά γηα απηό ην ζθνπό. Οη άδεηεο δηαζέηνπλ δηάθνξα κέξε πνπ ηηο θαζηζηνύλ
επθνιόρξεζηεο, θαηαλνεηέο ζην θνηλό θαη λνκηθά νξζέο. Παξάιιεια ν
νξγαληζκόο Creative Commons αλάπηπμε ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία πνπ
επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ησλ αδεηώλ ζε ηζηνζειίδεο θαη ζε δηάθνξα ςεθηαθά
πιηθά. Δπίζεο ε ηερλνινγία απηή επηηξέπεη ηελ απηόκαηε επεμεξγαζία ησλ όξσλ
πνπ πεξηέρνπλ νη άδεηεο από ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί
θαηά θαηξνύο εηδηθά γηα απηό ην ζθνπό.

78

Κεθάιαηο 4ο: Παροσζίαζε ηωλ εθαρκογώλ ποσ σιοποηήζεθαλ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν
4. Παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγώλ πνπ πινπνηήζεθαλ
4.1 Εηζαγφγή
ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο πινπνηήζεθαλ κηα ζεηξά από δηαδηθηπαθέο
εθαξκνγέο, κε ζθνπό λα απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν δηαδηθηπαθό εξγαιείν
γηα ηελ ζπγγξαθή θαη ηελ δηαρείξηζε κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Δπίζεο πινπνηήζεθε θαη κηα ζεηξά εθαξκνγώλ γηα ηελ δηεμαγσγή αλαδεηήζεσλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, κέζσ ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ηα πεξηγξάθνπλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, πινπνηήζακε κηα εθαξκνγή γηα ηελ ζπγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ην πξόηππν LOM. Ζ ίδηα
εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ Creative Commons, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Τινπνηήζακε κηα άιιε εθαξκνγή γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ
ηα ζηηγκηόηππα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή απηή ππνζηεξίδεη βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο αξρείσλ, όπσο ε πξνβνιή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ
αξρείνπ. ηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ πεξηγξάθνληαη θαη αλαιύνληαη νη
ιεηηνπξγίεο θαη νη δπλαηόηεηεο ησλ εθαξκνγώλ πνπ πινπνηήζακε.

4.2 σγγραθή κεηαδεδοκέλφλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλφλ
Ζ πνιππινθόηεηα θαη ε ηεξαξρηθή δνκή πνπ έρεη ην ελλνηνινγηθό ζρήκα
ηνπ πξνηύπνπ LOM, θαζηζηά ζρεδόλ αλαγθαία ηελ ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ
ζπγγξαθή ζηηγκηόηππσλ LOM XML. Γηα ην ζθνπό απηό πινπνηήζακε κηα
δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ παξέρεη έλα θηιηθό θαη επθνιόρξεζην γξαθηθό
πεξηβάιινλ γηα ηελ ζπγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ.

4.2.1 Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο
Λόγν

ηεο

πνιππινθόηεηαο

πνπ

παξνπζηάδεη

ε

ζπγγξαθή

ησλ

κεηαδεδνκέλσλ, πινπνηήζακε έλα wizard πνπ θαζνδεγεί ην ρξήζηε κέζα από
κηα ζεηξά βεκάησλ, έηζη ώζηε λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην
καζεζηαθό αληηθείκελν. ε θάζε βήκα παξνπζηάδεηαη κηα θόξκα πνπ ζπιιέγεη ηηο
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πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζηηγκηόηππσλ LOM XML.
Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηελ γιώζζα XML.
Δπίζεο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γηα ην πξόηππν LOM.
Έλα από ηα βήκαηα ηνπ wizard πνπ πινπνηήζακε παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 37.
Δίλαη

ην

βήκα

ζην

νπνίν

δεηνύληαη

πιεξνθνξίεο

γηα

ηελ

θαηεγνξία

Δθπαηδεπηηθά(educational) ηνπ πξνηύπνπ LOM.

Δηθόλα 37: Έλα από ηα βήκαηα ηνπ wizard πνπ πινπνηήζακε.
Ζ εθαξκνγή πνπ πινπνηήζακε γηα ηελ ζπγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, ππνζηεξίδεη θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ Creative
Commons πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
δηθαησκάησλ ρξήζεο ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο
ζπγγξαθήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, εκθαλίδεηαη κηα επηπιένλ θόξκα πνπ δεηά ηηο
αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο άδεηαο.
Απηό ζπκβαίλεη ζην βήκα πνπ δεηνύληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεγνξία
Γηθαηώκαηα(Rights) ηνπ πξνηύπνπ LOM. Ζ θόξκα γηα ηελ επηινγή άδεηαο
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παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 38. Γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ Creative Commons
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ
κεηαδεδνκέλσλ, ζε πξνεγνύκελα βήκαηα.

Δηθόλα 38: Φόξκα γηα ηελ επηινγή άδεηαο Creative Commons.
Όηαλ ν ρξήζηεο νινθιεξώζεη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θνξκώλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα, ε εθαξκνγή επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα
πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη παξάγεη ηξία αξρεία, ηα νπνία ζπκπηέδνληαη ζε έλα
αξρείν zip. Σν αξρείν zip θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Σν έλα
από ηξία παξαγόκελα αξρεία πεξηέρεη ην ζηηγκηόηππν LOM XML. Σα ππόινηπα
δύν αξρεία πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο Creative Commons πνπ έρεη
επηιερζεί, θσδηθνπνηεκέλα ζε RDF θαη HTML-RDFa. Σν αξρείν zip απνζεθεύεηαη
ζην πξνζσπηθό ρώξν ηνπ ρξήζηε θαη δελ είλαη πξνζβάζηκν από ηνπο άιινπο
ρξήζηεο ηηο εθαξκνγήο. Ζ ξνή ησλ δεδνκέλσλ, από ηελ ζπγθέληξσζε κέρξη θαη
ηελ παξαγσγή ησλ αξρείσλ, παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 39. Πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηα βήκαηα επεμεξγαζίαο πνπ αθνινπζεί ε εθαξκνγή δίλνληαη
ζην πέκπην θεθάιαην, όπνπ γίλεηαη αλάιπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ έρεη ε
εθαξκνγή.
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Δηθόλα 39: Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ ζπγγξαθή
κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.

4.2.2 Αλάιπζε ηεο δηεπαθήο ρξήζηε
Ζ δηεπαθή ρξήζηε(user interface) απνηειείηαη από θόξκεο θαη θνπκπηά. Ζ
θόξκεο δηαζέηνπλ πεδία γηα ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ θαη ιίζηεο επηινγήο
ηηκώλ(drop-down list). Σα θνπκπηά απνηεινύλ ην ρεηξηζηήξην ηεο εθαξκνγήο.
Μέζσ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηνλ αξηζκό ησλ πεδίσλ
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ηεο θόξκαο θαη λα κεηαθεξζεί από κηα θόξα ζε άιιε. ηελ Δηθόλα 40
ππνδεηθλύνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηεπαθήο ρξήζηε κε ηελ ρξήζε αξηζκεκέλσλ
εηηθεηώλ. Ζ εθαξκνγή κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηεπαθήο ηεο παξέρεη ζην ρξήζηε
έλα ζύλνιν ιεηηνπξγηώλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη πην θάησ:
1.

Δηζαγσγή θεηκέλνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πεδία εηζόδνπ
(θεηκέλνπ) πνπ ππάξρνπλ ζηηο θόξκεο, γηα λα εηζάγεη θείκελν γηα
ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνπ πξόηππνπ LOM.

2.

Δπηινγή ηηκήο από ιίζηα. Οη θόξκεο δηαζέηνπλ ιίζηεο κέζσ ησλ νπνίσλ ν
ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κηα ηηκή γηα θάπνην ζηνηρείν ηνπ πξνηύπνπ
πξόηππνπ LOM. Οη ηηκέο πνπ πεξηέρνπλ νη ιίζηεο είλαη από ην ιεμηιόγην πνπ
θαζνξίδεηαη από ην πξνθίι ηεο εθαξκνγήο.

3.

Πξόζζεζε πεδίνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη έλα επηπιένλ πεδίν ζηελ
θόξκα θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Add Another». Απηή ε επηινγή εκθαλίδεηαη
κόλν γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πξόηππνπ LOM πνπ επηηξέπεηαη λα πάξνπλ
πεξηζζόηεξεο από κηα ηηκέο.

4.

Αθαίξεζε πεδίνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αθαηξέζεη έλα πεδίν από ηελ θόξκα
θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Remove». Απηή ε επηινγή εκθαλίδεηαη κόλν όηαλ
ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πεδία.

5.

Μεηάβαζε ζην επόκελν βήκα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζην επόκελν
βήκα θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Next >>».

6.

Μεηάβαζε ζην πξνεγνύκελν βήκα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζην
πξνεγνύκελν βήκα θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Previous >>».

7.

Μεηάβαζε ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θάλνληαο θιηθ ζην όλνκα ηεο.

8.

Παξνρή Βνήζεηαο. Ο ρξήζηε κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα θάλνληαο ζην θιηθ
ζην θνπκπί «Help» πνπ εκθαλίδεηαη ζε όια ηα βήκαηα.

(Ζ αξίζκεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ αληηζηνηρεί κε ηελ αξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο
δηεπαθήο ζηελ Δηθόλα 40)
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Δηθόλα 40: Παξνπζίαζε Γηεπαθήο ρξήζηε.

4.2.3 Παξνρή βνήζεηαο
Ζ εθαξκνγή παξέρεη ζην ρξήζηε βνήζεηα ε νπνία κπνξεί λα
ελεξγνπνηεζεί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Όηαλ ν
ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Help» πνπ εκθαλίδεηαη ζε όια ηα βήκαηα, ηόηε
ζα αλνίμεη έλα λέν παξάζπξν πεξηεγεηή. ε απηό ην παξάζπξν πξνβάιιεηαη κηα
ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη παξαδείγκαηα γηα ην ηξέρνλ βήκα.
Γειαδή ζε θάζε βήκα αληηζηνηρεί κηα δηαθνξεηηθή ηζηνζειίδα βνήζεηαο ε νπνία
πξνβάιιεηαη όηαλ ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Help». Οη ηζηνζειίδεο βνήζεηα
δηαζέηνπλ ρεηξηζηήξην πνπ δηεπθνιύλεη ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε. Με ηελ ρξήζε
ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί είηε ζηελ επόκελε είηε ζηελ
πξνεγνύκελε ζειίδα βνήζεηαο. Μηα ηζηνζειίδα βνήζεηαο παξνπζηάδεηαη ζηελ
Δηθόλα 41.
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Δηθόλα 41: Ηζηνζειίδα ηεο βνήζεηαο πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή.

4.2.4 Παξάδεηγκα ρξήζεο
ε απηή ηελ ελόηεηα παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο
εθαξκνγήο. ην παξάδεηγκα καο ρξεζηκνπνηείηαη έλα καζεζηαθό αληηθείκελν πνπ
αζρνιείηαη κε x-ray εηθόλεο από ηνλ ήιην. Απηό ην καζεζηαθό αληηθείκελν είλαη
έλα από ηα παξαδείγκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Cosmos
Summer School, πνπ δηεμήρζε ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο ηνλ Ηνύιε ηνπ 2008.
ηνλ Πίλαθαο 2 ζπλνςίδνληαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεζηαθνύ
αληηθεηκέλνπ.
General
Identifier Solar Images.doc
Title X-Ray Solar Images
Language en
Description Solar X-ray images (for years 1991-2001) showing the
Sun’s hot outer atmosphere.

Keywords X-ray sun,
Sun spots,
Solar activity

Structure Atomic
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Aggregation Level 1
Life Cycle
Status final
Author SUNTREK (2008-07-10)
Publisher SUNTREK (2008-07-10)
Meta-Metadata
Creator Eric Demoncheaux (2008-07-10)
Validator CERTH (2008-07-10)
Language en
Σερληθά(Technical)
Format application/msword
Size From 1MB to 5MB
Requirements

Type Name Minimum Version
Maximum Version
Educational

Interactivity Type mixed
Learning Resource Type Figure,
exercise

Interactivity Level medium
Intended User Role learner
Context school education
Typical Age Range 12-15
15-18

Difficulty medium
Typical Learning Time 0.5 didactic hour
Rights
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Cost no
Copyright and Other no
Restrictions
Classification
Entry Astronomy: Solar activity
Astronomy: Sun
Astronomy: Sunspots

Πίλαθαο 2: Μεηαδεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο
εθαξκνγήο.
Σα βήκαηα ηεο ζπγγξαθήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 2 κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο πνπ πινπνηήζακε είλαη:
1.

Δηζαγσγή Σίηινπ(Title) θαη γιώζζαο Σίηινπ(Title Language):

Δηθόλα 42: Σίηινο(Title) θαη Γιώζζα Σίηινπ(Title Language).
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2.

Δηζαγσγή Αλαγλσξηζηηθνύ(Identifier):

Δηθόλα 43: Αλαγλσξηζηηθό(Identifier).
3.

Δηζαγσγή γιώζζαο(Language):

Δηθόλα 44: Γιώζζα(Language).
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4.

Δηζαγσγή Πεξηγξαθήο(Description):

Δηθόλα 45: Πεξηγξαθή(Description).
5.

Δηζαγσγή ιέμεσλ θιεηδηώλ(Keywords):

Δηθόλα 46: Λέμεηο Κιεηδηά(Keywords).
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6.

Δηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ Γνκή(Structure) θαη γηα ην Δπίπεδν
πζζώξεπζεο (Aggregation Level):

Δηθόλα 47: Γνκή(Structure) θαη Δπίπεδν πζζώξεπζεο(Aggregation Level).
7.

Δηζαγσγή Καηάζηαζεο(Status):

Δηθόλα 48: Καηάζηαζε(Status).
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8.

Δηζαγσγή νλόκαηνο ζπγγξαθέα(Author) θαη εκεξνκελίαο ζπλεηζθνξάο:

Δηθόλα 49: πγγξαθέαο(Author Entity) θαη εκεξνκελία ζπλεηζθνξάο(Date).
9.

Δηζαγσγή νλόκαηνο εθδόηε(Publisher) θαη εκεξνκελίαο ζπλεηζθνξάο:

Δηθόλα 50: Όλνκα εθδόηε(Publisher Entity) θαη εκεξνκελία ζπλεηζθνξάο.
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10. Δηζαγσγή δεκηνπξγνύ(Creator) θαη επηθπξσηή(Validator) κεηαδεδνκέλσλ:

Δηθόλα 51: Γεκηνπξγόο θαη επηθπξσηήο κεηαδεδνκέλσλ.
11. Δηζαγσγή γιώζζαο θαη εκεξνκελίαο ζπλεηζθνξάο κεηαδεδνκέλσλ:

Δηθόλα 52: Γιώζζα θαη εκεξνκελία ζπλεηζθνξάο κεηαδεδνκέλσλ.
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12. Δηζαγσγή Μνξθήο(Format) θαη Μεγέζνπο(Size):

Δηθόλα 53: Μνξθή(Format) θαη Μέγεζνο(Size).
13. Δηζαγσγή Σύπνπ θαη Δπηπέδνπ Γηαδξαζηηθόηεηαο(Interactivity Type, Level):

Δηθόλα 54: Σύπνο θαη Δπίπεδν Γηαδξαζηηθόηεηαο(Interactivity Type, Level).
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14. Δηζαγσγή πεξηβάιινληνο(Context) θαη ηππηθήο δηάξθεηαο κάζεζεο:

Δηθόλα 55: Πεξηβάιινλ(Context) θαη Σππηθή Γηάξθεηα Μάζεζεο.
15. Δηζαγσγή Γπζθνιίαο θαη Σππηθνύ εύξνπ ειηθίαο(Typical Age Range):

Δηθόλα 56: Γπζθνιία θαη Σππηθό εύξνο ειηθίαο(Typical Age Range).
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16. Δηζαγσγή Ρόινπ ρξήζηε:

Δηθόλα 57: Πξννξηδόκελνο ξόινο ρξήζηε(Intended User Role).
17. Δηζαγσγή ηνπ ηύπνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πόξνπ:

Δηθόλα 58: Σύπνο εθπαηδεπηηθνύ πόξνπ(Learning Resource Type).
95

Κεθάιαηο 4ο: Παροσζίαζε ηωλ εθαρκογώλ ποσ σιοποηήζεθαλ
18. Δηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ γηα ηα δηθαηώκαηα:

Δηθόλα 59: Γηθαηώκαηα(Rights).
19. Δηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ηαμηλόκεζεο:

Δηθόλα 60: Μεηαδεδνκέλα ηαμηλόκεζεο - Σαμηλνκηθό Μνλνπάηη.
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4.3 Δηατείρηζε Αρτείφλ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, όηαλ ν ρξήζηεο νινθιεξώζεη ηελ
δηαδηθαζία

ηεο

ζπγγξαθήο

κεηαδεδνκέλσλ,

ηα

παξαγόκελα

αξρεία

απνζεθεύνληαη ζην πξνζσπηθό ηνπ ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή. Ζ
δηαρείξηζε αξρείσλ ζε έλα εμππεξεηεηή είλαη δηαθνξεηηθή από όηη ζε έλα
πξνζσπηθό ππνινγηζηή. πλήζσο ε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ ζε έλα εμππεξεηεηή
απαηηεί γλώζε ησλ εληνιώλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Unix θαη πξνγξάκκαηα κεηαθνξάο
αξρείσλ. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ πινπνηήζακε κηα δηαδηθηπαθή
εθαξκνγή γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ πνπ παξάγνληαη από ηελ εθαξκνγή
πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ. Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κέζα από έλα θηιηθό θαη
επθνιόρξεζην πεξηβάιινλ κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ άκεζα ηα αξρεία πνπ είλαη
απνζεθεπκέλα ζην πξνζσπηθό ηνπο ρώξνο. Ζ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο δελ απαηηεί
γλώζε ησλ εληνιώλ ηνπ Unix ή πξνγξάκκαηα κεηαθνξάο αξρείσλ.

4.3.1 Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο
Ζ εθαξκνγή παξέρεη ζην ρξήζηε ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα λα
δηαρεηξηζηεί κε επθνιία ηα αξρεία ηνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 61, ε
εθαξκνγή παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε κηα ιίζηα πνπ πεξηέρεη όια ηα νλόκαηα ησλ
αξρείσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην πξνζσπηθό ρώξν ηνπ ρξήζηε. Γίπια από
θάζε όλνκα αξρείνπ ππάξρεη έλα θνπηί επηινγήο. Ζ εθαξκνγή δίλεη ζην ρξήζηε
ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη όζα αξρεία επηζπκεί θαη λα ηα θαηεβάζεη(download)
ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. Δπίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη όζα
αξρεία επηζπκεί θαη λα ηα δηαγξάςεη.
Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνβάιιεη ηα πεξηερόκελα ελόο
αξρείνπ κε ηελ ρξήζε ησλ θνπκπηώλ πνπ βξίζθνληαη δίπια από ην όλνκα ην
θάζε αξρείνπ. Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνβάιεη ηα πεξηερόκελα
ελόο αξρείνπ είηε ζε γξαθηθό πεξηβάιινλ είηε κε ηελ κνξθή XML δέληξνπ. Όηαλ ν
ρξήζηεο επηιέμεη ηελ XML Πξνβνιή, ηόηε αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν πεξηεγεηή
πνπ παξνπζηάδεη ην ζηηγκηόηππν LOM XML πνπ πεξηέρεηαη ζην αξρείν, κε ηελ
κνξθή XML δέληξνπ. ηελ Δηθόλα 62 πξνβάιιεηαη έλα ζηηγκηόηππν LOM XML κε
ηε ρξήζεο ηεο XML Πξνβνιήο. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ Γξαθηθή Πξνβνιή,
ηόηε ε εθαξκνγή παξάγεη κηα γξαθηθή απεηθόληζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ
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αξρείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή εμάγεη ηηο ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ από ην
ζηηγκηόηππν LOM XML ηνπ αξρείνπ θαη ηηο ηνπνζεηεί ζε πίλαθεο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζε έλα λέν παξάζπξν πεξηεγεηή. ε θάζε θαηεγνξία ηνπ
πξνηύπνπ LOM αληηζηνηρεί έλα πίλαθαο. Ο θάζε πίλαθαο δηαζέηεη δύν ζηήιεο. Ζ
πξώηε ζηήιε πεξηέρεη ηα νλόκαηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνηύπνπ LOΜ, ελώ ε
δεύηεξε ζηήιε πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ. ηελ Δηθόλα 63 παξνπζηάδεηαη
κηα γξαθηθή απεηθόληζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ελόο καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ, ε
νπνία έρεη παξαρζεί κε ηελ ρξήζε ηεο Γξαθηθήο Πξνβνιήο.
Ζ εθαξκνγή δηαρείξηζεο αξρείσλ δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηόηεηα λα
ηξνπνπνηήζεη ηα πεξηερόκελα ελόο αξρείνπ. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα
ηξνπνπνηήζεη ηα πεξηερόκελα ελόο αξρείν, ηόηε θαιείηαη ε εθαξκνγή ζπγγξαθή
κεηαδεδνκέλσλ ζε έλα λέν παξάζπξν πεξηεγεηή. Ζ εθαξκνγή ζπγγξαθήο
κεηαδεδνκέλσλ εμάγεη ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ πνπ έρεη επηιερζεί γηα
ηξνπνπνίεζε θαη ηα θνξηώλεη ζηα πεδία ησλ θνξκώλ πνπ δηαζέηεη.

Δηθόλα 61: Ζ δηεπαθή ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ Γηαρείξηζε Αξρείσλ.
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Δηθόλα 62: Πξνβνιή ζηηγκηόηππνπ LOM XMLπνπ έγηλε κε ηελ ρξήζε ηεο XML
Πξνβνιήο.
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Δηθόλα 63: Γξαθηθή απεηθόληζε κεηαδεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ
Γξαθηθή Πξνβνιή.
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4.3.2 Αλάιπζε ηεο δηεπαθήο ρξήζηε
Ζ δηεπαθή ρξήζηε(user interface) απνηειείηαη από έλα ζύλνιν ζηνηρείσλ,
πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα δηαρεηξηζηεί κε κεγάιε επθνιία ηα αξρεία πνπ
είλαη απνζεθεπκέλα ζην πξνζσπηθό ηνπ ρώξνπ. Ζ δηεπαθή ρξήζηε απνηειείηαη
από ηα πην θάησ ζηνηρεία:
Λίζηα αξρείσλ. Πεξηέρεη όια ηα νλόκαηα ησλ αξρείσλ πνπ είλαη
απνζεθεπκέλα ζην πξνζσπηθό ρώξν ηνπ ρξήζηε.
Κνπηηά Δπηινγήο(Check Box). Βξίζθνληαη δίπια από θάζε όλνκα αξρείνπ θαη
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηινγή ηνπ αξρείνπ ζην νπνίν αληηζηνηρνύλ.
Κνπκπηά. Απνηεινύλ ην ρεηξηζηήξην ηεο εθαξκνγήο. Μέζσ ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ν
ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ δηαζέηεη ε εθαξκνγή
γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ.
ηελ Δηθόλα 64 ππνδεηθλύνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηεπαθήο ρξήζηε κε ηελ
ρξήζε αξηζκεκέλσλ εηηθεηώλ. Ζ εθαξκνγή κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηεπαθήο ηεο
παξέρεη ζην ρξήζηε έλα ζύλνιν ιεηηνπξγηώλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη πην θάησ:
1.

Δπηινγή Αξρείνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζηα θνπηηά επηινγήο
(Check box) γηα λα επηιέμεη έλα ε πεξηζζόηεξα αξρεία.

2.

Λήςε επηιεγκέλσλ Αξρείσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί
«Download» θαη λα ιάβεη ηα αξρεία πνπ έρεη επηιέμεη.

3.

Γηαγξαθή επηιεγκέλσλ Αξρείσλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί
«Delete» θαη λα δηαγξάςεη ηα αξρεία πνπ έρεη επηιέμεη.

4.

Γξαθηθή Πξνβνιή. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Graphic
View » γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα γξαθηθή απεηθόληζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ
πεξηέρνληαη ζε έλα αξρείν.

5.

XML Πξνβνιή. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «XML View» γηα
λα πξνβάιεη ην ζηηγκηόηππν LOM XML πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα αξρείν, κε ηελ
κνξθή XML δέληξνπ.

6.

Δλεκέξώζε αξρείνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Update»
γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηα πεξηερόκελα ηνπ ελόο αξρείνπ.

(Ζ αξίζκεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ αληηζηνηρεί κε ηελ αξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο
δηεπαθήο ζηε Δηθόλα 64)
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Δηθόλα 64: Παξνπζίαζε Γηεπαθήο Υξήζηεο.

4.4 Αλαδήηεζε Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλφλ
Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. Γηα λα εθκεηαιιεπηνύκε απηή ηελ
δπλαηόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, πινπνηήζακε κηα εθαξκνγή γηα ηελ αλαδήηεζε
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ κεραλή αλαδήηεζεο πνπ πινπνηήζακε κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ζε ςεθηαθά απνζεηήξηα καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ εθαξκνγή πνπ
πινπνηήζακε επηηξέπεη ηελ δηεμαγσγή απιώλ θαη ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Οη αλαδεηήζεηο γίλνληαη κέζσ επξεηεξίσλ πνπ
δεκηνπξγνύληαη από κεηαδεδνκέλα καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα
ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηελ νκνηόηεηα πνπ έρνπλ
σο πξνο ηελ εξώηεζε ηνπ ρξήζηε. Ζ νκνηόηεηα κεηαμύ ηεο εξώηεζεο ηνπ ρξήζηε
θαη ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ ππνινγίδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ κνληέισλ
Vector Space Model θαη Ranked Boolean Model πνπ πεξηγξάθνληαη ζην επόκελν
θεθάιαην.
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4.4.1 Απιή αλαδήηεζε
Ζ κεραλή αλαδήηεζεο πνπ πινπνηήζακε επηηξέπεη ηελ απιή αλαδήηεζε
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ απιή αλαδήηεζε δελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία
γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ ςάρλεη ν ρξήζηεο. Γηα απηό ην ιόγν ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν ρξήζηεο δελ επηζπκεί λα εμεηδίθεπζε απηό πνπ ςάρλεη ή
όηαλ δελ έρεη αξθεηά ζηνηρεία.
Ζ δηεπαθή ρξήζηε ηεο απιήο αλαδήηεζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 65.
Απνηειείηαη από ην πεδίν ζην νπνίν εηζάγνληαη νη όξνη αλαδήηεζεο θαη από ην
θνπκπί ππνβνιήο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ζην πεδίν ηνπο όξνπο
αλαδήηεζεο πνπ επηζπκεί, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θαηεγνξία ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ πνπ ςάρλεη, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Search»
γηα λα μεθηλήζεη ε αλαδήηεζε.

Δηθόλα 65: Γηεπαθή ρξήζηε ηεο απιήο αλαδήηεζεο.
Οη όξνη ηεο αλαδήηεζεο πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο, ζπγθξίλνληαη κε ηνπο
όξνπο πνπ έρνπλ εμαρζεί από ηα κεηαδεδνκέλα ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ
πνπ

βξίζθνληαη

ζην επξεηήξην,

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

από ηελ κεραλή

αλαδήηεζεο. Βάζε απηώλ ησλ ζπγθξίζεσλ θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ Vector
Space Model, ππνινγίδεηαη ε νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ όξσλ αλαδήηεζεο θαη ησλ
καζεζηαθώλ αληηθείκελσλ πνπ βξίζθνληαη ζην επξεηήξην. Σα καζεζηαθά
αληηθείκελα πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην βαζκό νκνηόηεηαο κε ηνπο όξνπο
αλαδήηεζεο, εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο.
Σα

απνηειέζκαηα

ηεο

αλαδήηεζεο

παξνπζηάδνληαη

ζην

ρξήζηε

ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηελ νκνηόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ κε ηνπο όξνπο
αλαδήηεζεο πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο. Γειαδή ηα απνηειέζκαηα πνπ
εκθαλίδνληαη πξώηα είλαη ηα πην ζρεηηθά σο πξνο ηελ εξώηεζε ηνπ ρξήζηε. Σα
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απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε αλά δέθα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνπκπηά «Next» θαη «Previous» γηα λα πινεγεζεί αλάκεζα
ζηα

απνηειέζκαηα.

ηελ

Δηθόλα

παξνπζηάδεηαη

66

έλα

παξάδεηγκα

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Κάζε απνηέιεζκα απνηειείηαη από:
Σνλ ηίηιν ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Ο ηίηινο δηακνξθώλεηαη έηζη ώζηε λα
ιεηηνπξγεί

ζαλ

ζύλδεζκνο

πξνο

ζηνλ

ηζηνρώξν

πνπ

βξίζθεηαη

απνζεθεπκέλν ην καζεζηαθό αληηθείκελν.
Σελ πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
Σελ δηεύζπλζε ηνπ ηζηνρώξνπ πνπ θηινμελείηαη ην καζεζηαθό αληηθείκελν.

Δηθόλα 66: Παξάδεηγκα απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο.
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4.4.2 ύλζεηε αλαδήηεζε
Ζ κεραλή αλαδήηεζεο πνπ πινπνηήζακε επηηξέπεη ηελ ζύλζεηε
αλαδήηεζε

καζεζηαθώλ

αληηθεηκέλσλ.

Ζ

ζύλζεηε

αλαδήηεζε

απαηηεί

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ ςάρλεη ν ρξήζηεο.
Οπόηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί όηαλ ν ρξήζηεο ςάρλεη θάηη εμεηδηθεπκέλν ή
όηαλ έρεη αξθεηά ζηνηρεία γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ ςάρλεη.
Οη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλαδεηνύλ καζεζηαθά αληηθείκελα
ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζπλδπαζκό θξηηεξίσλ. Σα θξηηήξηα απηά ζηεξίδνληαη ζηα
ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ην πξόηππν LOM. Σα θξηηήξηα
πνπ δηαζέηεη ε κεραλή αλαδήηεζεο πνπ πινπνηήζακε είλαη ηα εμήο:
Σίηινο(Title).

Αλαδήηεζε

καζεζηαθώλ

αληηθεηκέλσλ

πνπ

πεξηέρνπλ

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ζηνλ ηίηιν ηνπο.
Πεξηγξαθή(Description).

Αλαδήηεζε

καζεζηαθώλ

αληηθεηκέλσλ

πνπ

πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ζηελ πεξηγξαθή ηνπο.
Λέμεηο-Κιεηδηά(Keywords).

Λέμεηο

ζηηο

Λέμεηο-Κιεηδηά

ηνπ

καζεζηαθνύ

αληηθεηκέλνπ.
Όλνκα ζπγγξαθέα θαη εθδνηηθνύ νίθνπ. Αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ
πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ζπγθεθξηκέλνπο ζπγγξαθείο ή εθδνηηθνύο
νίθνπο.
Μνξθή(Format). Αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ κε βάζε ηελ κνξθή
πνπ έρνπλ.
Πεξηβάιινλ(Context). Αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ κε βάζε ην
πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.
Γηάξθεηα Μάζεζεο(Learning Time). Αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ
πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα κάζεζεο.
Γπζθνιία(Difficulty). Αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ
ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία.
Δύξνο Ζιηθίαο(Age Range). Αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ
απεπζύλνληαη ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο ειηθίαο.
Ρόινο Υξήζηε(User Role). Αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ κε βάζε ην
ξόιν πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ζηνπο.
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Σύπνο Πόξνπ(Resource Type). Αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ
ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ.
Καηεγνξηνπνίεζε(Classification). Αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ
αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο.
Ζ δηεπαθή ρξήζηε ηεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα
67. Απνηειείηαη από πεδία ζηα νπνία εηζάγνληαη νη όξνη αλαδήηεζεο, από ιίζηεο
επηινγήο ηηκώλ θαη από ην θνπκπί ππνβνιήο. Σα πεδία θαη νη ιίζηεο αληηζηνηρνύλ
ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Γίπια από θάζε
θξηηήξην αλαδήηεζεο ππάξρεη κηα ιίζηα γηα ηελ επηινγή ηνπ βαζκνύ βαξύηεηαο
ηνπ θξηηεξίνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο ιίζηεο γηα λα
θαζνξίζεη ην βαζκό βαξύηεηαο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ αλαδήηεζεο. Δπίζεο ζηε
δηεπαθή ρξήζηε ππάξρνπλ θνπκπηά γηα ηελ πξόζεζε επηπιένλ πεδίσλ. Ο
ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη όζα πεδία επηζπκεί, λα επηιέμεη ηηκέο από ηηο
δηαθνξέο ιίζηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Search» γηα λα
μεθηλήζεη ε αλαδήηεζε.
Οη όξνη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ, ζπγθξίλνληαη κε ηνπο όξνπο
πνπ έρνπλ εμαρζεί από ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην επξεηήξην. Όπσο αλαθέξακε θαη
πξνεγνύκελνο

ηα

θξηηήξηα

αλαδήηεζεο

ζε

ζηεξίδνληαη

ζηα

ζηνηρεία

κεηαδεδνκέλσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ην πξόηππν LOM. Βάζε απηώλ ησλ
ζπγθξίζεσλ θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ Ranked Boolean Model, ππνινγίδεηαη
ε νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ όξσλ αλαδήηεζεο θαη ησλ καζεζηαθώλ αληηθείκελσλ πνπ
βξίζθνληαη ζην επξεηήξην. Σα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην
βαζκό νκνηόηεηαο κε ηνπο όξνπο αλαδήηεζεο, εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ηεο αλαδήηεζεο.
Σα

απνηειέζκαηα

ηεο

αλαδήηεζεο

παξνπζηάδνληαη

ζην

ρξήζηε

ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηελ νκνηόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ κε ηα θξηηήξηα
αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε. Ζ νκνηόηεηα εμαξηάηαη θαη από ηνπο βαζκνύο βαξύηεηαο
ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο, επεηδή γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ην
Ranked Boolean Model. Άξα απνηειέζκαηα από θξηηήξηα αλαδήηεζεο πνπ έρνπλ
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κεγάιν βαζκό βαξύηεηαο ζα εκθαληζηνύλ πξώηα. Ζ παξνπζίαζε θαη δνκή ησλ
απνηειεζκάησλ είλαη όπσο ζηελ απιή αλαδήηεζε.

Δηθόλα 67: Γηεπαθή ρξήζηε ηεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο.

107

Κεθάιαηο 4ο: Παροσζίαζε ηωλ εθαρκογώλ ποσ σιοποηήζεθαλ

4.5 Περηπηώζεης τρήζεης
ε απηήλ ηελ ελόηεηα παξνπζηάδνληαη νη πεξηπηώζεηο ρξήζεηο(Use Cases)
ησλ εθαξκνγώλ πνπ πινπνηήζακε. Οη πεξηπηώζεηο ρξήζεηο παξνπζηάδνληαη κε
ηελ κνξθή πηλάθσλ, όπσο πξνηείλεηαη από ην βηβιίν Writing Effective Use Cases
ηνπ Alistair Cockburn. ηνλ Πίλαθαο 3 ζπλνςίδνληαη νη πεξηπηώζεηο ρξήζεηο ησλ
εθαξκνγώλ πνπ πινπνηήζακε.
USE CASE #

USE CASE

Πίλαθαο

1

πγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ

Πίλαθαο
4

Λήςε Αξρείσλ

2

Πίλαθαο
5

Γηαγξαθή Αξρείσλ

3

Πίλαθαο
6

Γξαθηθή απεηθόληζε πεξηερνκέλσλ αξρείνπ

4

Πίλαθαο
7

XML πξνβνιή πεξηερνκέλσλ αξρείνπ

5

Πίλαθαο
8

Δλεκέξσζε πεξηερνκέλσλ αξρείνπ

6

Πίλαθαο
9

Απιή αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ

7

Πίλαθαο
10

ύλζεηε αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ

8

Πίλαθαο
11

Πίλαθαο 3: ύλνςε πεξηπηώζεσλ ρξήζεηο ησλ εθαξκνγώλ.

USE CASE 1
Goal in Context

πγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Ο ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή
πγγξαθή

Μεηαδεδνκέλσλ

γηα

λα

δεκηνπξγήζεη

ηα

κεηαδεδνκέλα ελόο καζεζηαθνύ αληηθείκελνύ.
Scope & Level

Δθαξκνγή

ζπγγξαθήο

Μεηαδεδνκέλσλ

Μαζεζηαθώλ
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Αληηθεηκέλσλ, Λεηηνπξγία
Preconditions

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα πνπ
θηινμελεί ηελ εθαξκνγή.

Success End
Condition

Απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ ην ζηηγκηόηππν
LOM XML θαη ηελ άδεηα Creative Commons ζην πξνζσπηθό
ρώξν ηνπ ρξήζηε.

Failed End
Condition

Γελ απνζεθεύεηαη θαλέλα αξρείν ζην πξνζσπηθό ρώξν ηνπ

Primary,
Secondary
Actors
Trigger
Description

πγγξαθέαο κεηαδεδνκέλσλ.

ρξήζηε.

Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Create Lom»
Step
Action
1
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Create Lom».
2

Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ηελ θόξκα θαη ηα θνπκπηά
ειέγρνπ ηνπ πξώηνπ βήκαηνο(ηνπ Wizard).

3

Ο ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη ηελ θόξκα.

4

Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην επόκελν βήκα κε ηα θνπκπηά
ειέγρνπ.

5

Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ηελ θόξκα θαη ηα θνπκπηά
ειέγρνπ ηνπ επηιεγκέλνπ βήκαηνο(ηνπ Wizard).
Σα Βήκαηα 3-5 επαλαιακβάλνληαη κέρξη ν ρξήζηεο
λα ππνβάιεη ηελ θόξκα

6

Ο ρξήζηεο ππνβάιεη ηελ θόξκα θάλνληαο θιηθ ζην
θνπκπί «Submit».

7

Ζ εθαξκνγή απνζεθεύεη ην ζηηγκηόηππν LOM XML
θαη ηελ άδεηα Creative Commons.

8

Ζ εθαξκνγή πιεξνθνξεί ην ρξήζηε γηα ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.

Extensions

Step

Branching Action

3a

Ο ρξήζηεο δηαθόπηεη ηελ δηαδηθαζία
-Σεξκαηηζκόο Use Case
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3b

Ο ρξήζηεο δελ ζπκπιεξώλεη ηελ θόξκα.
-Πξνρσξά ζην βήκα 4 ηνπ ζελαξίνπ. Σν ζελάξην
ζπλερίδεηαη θαλνληθά.

4a

Ο ρξήζηεο δηαθόπηεη ηελ δηαδηθαζία.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

6a

Ο ρξήζηεο δελ ππνβάιεη ηελ θόξκα.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

Variations

Step

Branching Action

1a

Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Update» θαηά
ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο
Αξρείσλ.

Πίλαθαο 4:Use Case 1 - πγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.

USE CASE 2
Goal in Context

Λήςε Αξρείσλ.
Ο ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή
Γηαρείξηζεο αξρείσλ γηα λα κεηαθέξεη αξρεία από ηνλ
πξνζσπηθό ηνπ ρώξν(server) ζε ηνπηθό δίζθν.

Scope & Level

Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο αξρείσλ, Λεηηνπξγία

Preconditions

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα πνπ
θηινμελεί ηελ εθαξκνγή.

Success End
Condition

Μεηαθνξά ησλ επηιεγκέλσλ αξρείσλ ζην ηνπηθό δίζθν ηνπ

Failed End
Condition
Primary,
Secondary
Actors
Trigger
Description

Γελ κεηαθέξεηαη θαλέλα αξρείν.

ρξήζηε.

πγγξαθέαο κεηαδεδνκέλσλ.
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Lom Archive».
Step
Action
1
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή

«Lom

Archive».
2

Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη κηα ιίζηα ησλ αξρείσλ ηνπ
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ρξήζηε.
Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλα ε πεξηζζόηεξα αξρεία από

3

ηελ ιίζηα.
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Download» γηα

4

λα ιάβεη ηα αξρεία.
Ζ

5

εθαξκνγή

δεηά

επηβεβαίσζε

κεηαθνξάο

αληηγξάθνπ ησλ αξρείσλ.
Ο ρξήζηεο επηβεβαηώλεη ηελ κεηαθνξά ησλ

6

αξρείσλ.
Ζ εθαξκνγή κεηαθέξεη αληίγξαθν ησλ επηιεγκέλν

7

αξρείσλ ζε ηνπηθό δίζθν ηνπ ρξήζηε.
Extensions

Step

Branching Action

2a

Ο πξνζσπηθόο ρώξνο ηνπ ρξήζηε δελ πεξηέρεη
αξρεία.
-Ζ εθαξκνγή πιεξνθνξεί ην ρξήζηε.
-Σεξκαηηζκόο Use Case.

3a

Ο ρξήζηεο απνθαζίδεη λα κελ επηιέμεη αξρεία.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

4a

Ο ρξήζηεο

απνθαζίδεη λα κελ θάλεη θιηθ ζην

θνπκπί «Download».
-Σεξκαηηζκόο Use Case
6a

Ο ρξήζηεο καηαηώλεη ηελ κεηαθνξά ησλ αξρείσλ.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

Variations

Step

Branching Action

-

Πίλαθαο 5: Use Case 2 - Λήςε Αξρείσλ.

USE CASE 3
Goal in Context

Γηαγξαθή Αξρείσλ.
Ο ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή
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Γηαρείξηζεο αξρείσλ γηα λα δηαγξάςεη αξρεία από ην
πξνζσπηθό ηνπ ρώξν.
Scope & Level

Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο αξρείσλ, Λεηηνπξγία

Preconditions

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα πνπ
θηινμελεί ηελ εθαξκνγή.

Success End
Condition

Γηαγξαθή ησλ επηιεγκέλσλ αξρείσλ από ην πξνζσπηθό

Failed End
Condition
Primary,
Secondary
Actors
Trigger
Description

Γελ δηαγξάθεηαη θαλέλα αξρείν.

ρώξν ηνπ ρξήζηε.

πγγξαθέαο κεηαδεδνκέλσλ.
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Lom Archive».
Step
Action
1
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Lom Archive».
2

Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη κηα ιίζηα ησλ αξρείσλ ηνπ
ρξήζηε.

3

Ο ρξήζηεο επηιέγεη έλα ε πεξηζζόηεξα αξρεία από
ηελ ιίζηα.

4

Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Delete» γηα λα
ηα δηαγξάςεη.

5

Ζ

εθαξκνγή

δηαγξάθεη

ηα

αξρεία

από

ην

πξνζσπηθό ρώξν ηνπ ρξήζηε
Extensions

Step

Branching Action

2a

Ο πξνζσπηθόο ρώξνο ηνπ ρξήζηε δελ πεξηέρεη
αξρεία.
-Ζ εθαξκνγή πιεξνθνξεί ην ρξήζηε.
-Σεξκαηηζκόο Use Case.

3a

Ο ρξήζηεο απνθαζίδεη λα κελ επηιέμεη αξρεία.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

4a

Ο ρξήζηεο απνθαζίδεη λα κελ δηαγξάςεη ηα αξρεία.
-Σεξκαηηζκόο Use Case
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Variations

Step

Branching Action

-

-

Πίλαθαο 6: Use Case 3 - Γηαγξαθή Αξρείσλ.

USE CASE 4
Goal in Context

Γξαθηθή απεηθόληζε πεξηερνκέλσλ αξρείνπ.
Ο ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή
Γηαρείξηζεο αξρείσλ γηα λα πξνβάιεη ηα πεξηερόκελα ελόο
αξρείνπ κε γξαθηθό ηξόπν.

Scope & Level

Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο αξρείσλ, Λεηηνπξγία

Preconditions

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα πνπ
θηινμελεί ηελ εθαξκνγή.

Success End
Condition

Γεκηνπξγείηαη κηα γξαθηθή απεηθόληζε ησλ πεξηερνκέλσλ

Failed End
Condition
Primary,
Secondary
Actors
Trigger
Description

Γελ πξνβάιινληαη ηα πεξηερόκελα θάπνηνπ αξρείνπ.

ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ.

πγγξαθέαο κεηαδεδνκέλσλ.
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Lom Archive».
Step
Action
1
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Lom Archive».
2

Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη κηα ιίζηα ησλ αξρείσλ ηνπ
ρξήζηε.

3

Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Graphic View»
γηα λα θάπνην αξρείν.

4

Ζ εθαξκνγή αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν πεξηεγεηή.

5

Ζ εθαξκνγή δεκηνπξγεί κηα γξαθηθή απεηθόληζε
ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ ζην
λέν παξάζπξν.

Extensions

Step

Branching Action

2a

Ο πξνζσπηθόο ρώξνο ηνπ ρξήζηε δελ πεξηέρεη
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αξρεία.
-Ζ εθαξκνγή πιεξνθνξεί ην ρξήζηε.
-Σεξκαηηζκόο Use Case.
3a

Ο ρξήζηεο

απνθαζίδεη λα κελ πξνβάιεη ηα

πεξηερόκελα θάπνηνπ αξρείνπ.
-Σεξκαηηζκόο Use Case
4a

Σν άλνηγκα ηνπ λένπ παξαζύξνπ κπινθάξεηαη από
ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηεγεηή.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

Variations

Step

Branching Action

-

-

Πίλαθαο 7: Use Case 4 - Γξαθηθή απεηθόληζε πεξηερνκέλσλ αξρείνπ.

USE CASE 5
Goal in Context

XML πξνβνιή πεξηερνκέλσλ αξρείνπ.
Ο ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή
Γηαρείξηζεο αξρείσλ γηα λα πξνβάιεη ηα πεξηερόκελα ελόο
αξρείνπ κε ηελ κνξθή XML δέληξνπ.

Scope & Level

Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο αξρείσλ, Λεηηνπξγία

Preconditions

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα πνπ
θηινμελεί ηελ εθαξκνγή.

Success End
Condition

Γεκηνπξγείηαη ην XML δέληξν ησλ πεξηερνκέλσλ

Failed End
Condition
Primary,
Secondary
Actors
Trigger
Description

Γελ πξνβάιινληαη ηα πεξηερόκελα θάπνηνπ αξρείνπ.

ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ.

πγγξαθέαο κεηαδεδνκέλσλ.
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Lom Archive».
Step
Action
1
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή

«Lom

Archive».
2

Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη κηα ιίζηα ησλ αξρείσλ ηνπ
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ρξήζηε.
3

Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «XML View» γηα
λα θάπνην αξρείν.

4

Ζ εθαξκνγή αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν πεξηεγεηή.

5

Ζ εθαξκνγή πξνβάιεη ην XML δέληξν ησλ
πεξηερνκέλσλ ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ ζην λέν
παξάζπξν.

Extensions

Step

Branching Action

2a

Ο πξνζσπηθόο ρώξνο ηνπ ρξήζηε δελ πεξηέρεη
αξρεία.
-Ζ εθαξκνγή πιεξνθνξεί ην ρξήζηε.
-Σεξκαηηζκόο Use Case.

3a

Ο ρξήζηεο

απνθαζίδεη λα κελ πξνβάιεη ηα

πεξηερόκελα θάπνηνπ αξρείνπ.
-Σεξκαηηζκόο Use Case
4a

Σν άλνηγκα ηνπ λένπ παξαζύξνπ κπινθάξεηαη από
ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηεγεηή.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

Variations

Step

Branching Action

-

-

Πίλαθαο 8: Use Case 5 - XML πξνβνιή πεξηερνκέλσλ αξρείνπ.

USE CASE 6
Goal in Context

Δλεκέξσζε πεξηερνκέλσλ αξρείνπ.
Ο ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή
Γηαρείξηζεο αξρείσλ γηα λα ελεκεξώζεη ηα πεξηερόκελα ελόο
αξρείνπ.

Scope & Level

Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο αξρείσλ, Λεηηνπξγία

Preconditions

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα πνπ
θηινμελεί ηελ εθαξκνγή.
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Success End
Condition
Failed End
Condition
Primary,
Secondary
Actors
Trigger
Description

Σα πεξηερόκελα ηνπ επηιεγκέλνπ αξρείνπ ελεκεξώλνληαη.
Γελ ελεκεξώλεηαη θαλέλα αξρείν.
πγγξαθέαο κεηαδεδνκέλσλ.
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Lom Archive».
Step
Action
1
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Lom Archive».
2

Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη κηα ιίζηα ησλ αξρείσλ ηνπ
ρξήζηε.

3

Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «update» γηα λα
θάπνην αξρείν.

4

Ζ εθαξκνγή αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν

5

Ζ

εθαξκνγή

Γηαρείξηζεο

Αξρείσλ

θαιεί

ηελ

εθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ ζην λέν
παξάζπξν. USE CASE 1
Extensions

Step

Branching Action

2a

Ο πξνζσπηθόο ρώξνο ηνπ ρξήζηε δελ πεξηέρεη
αξρεία.
-Ζ εθαξκνγή πιεξνθνξεί ην ρξήζηε.
-Σεξκαηηζκόο Use Case.

3a

Ο ρξήζηεο απνθαζίδεη λα κελ ελεκεξώζεη θάπνην
αξρείν.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

4a

Σν άλνηγκα ηνπ λένπ παξαζύξνπ κπινθάξεηαη από
ην ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηεγεηή.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

Variations

Step

Branching Action

-

-

Πίλαθαο 9: Use Case 6 - Δλεκέξσζε πεξηερνκέλσλ αξρείνπ.
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USE CASE 7
Goal in Context

Απιή αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Ο ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Απιή Αλαδήηεζε
γηα λα εληνπίζεη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ ςάρλεη.

Scope & Level

Δθαξκνγή

Αλαδήηεζεο

Μαζεζηαθώλ

Αληηθεηκέλσλ,

Λεηηνπξγία
Preconditions

-

Success End
Condition
Failed End
Condition
Primary,
Secondary
Actors
Trigger
Description

Ζ Απιή Αλαδήηεζε επηζηξέθεη απνηειέζκαηα.
Ζ Απιή Αλαδήηεζε δελ επηζηξέθεη απνηειέζκαηα.
πγγξαθέαο κεηαδεδνκέλσλ.
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Search Engine»
Step
Action
1
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Search
Engine».
2

Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ην πεδίν εηζαγσγήο ησλ
όξσλ αλαδήηεζεο.

3

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηνπ όξνπο αλαδήηεζεο.

4

Ζ εθαξκνγή δηεμάγεη αλαδήηεζε ζην επξεηήξην.

5

Ζ

εθαξκνγή

εκθαλίδεη

ηα

απνηειέζκαηα

αλαδήηεζεο.
Extensions

Step

Branching Action

3a

Ο ρξήζηεο απνθαζίδεη λα κελ θάλεη θάπνηα
αλαδήηεζε.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

5a

Ζ εθαξκνγή δελ επηζηξέθεη απνηειέζκαηα.
-Πιεξνθόξεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αλεπηηπρή
αλαδήηεζε.

Variations

Step

Branching Action

-

-

Πίλαθαο 10: Use Case 7 - Απιή αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
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USE CASE 8
Goal in Context

ύλζεηε αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Ο ρξήζηεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ύλζεηε
Αλαδήηεζε γηα λα εληνπίζεη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ
ςάρλεη.

Scope & Level

Δθαξκνγή

Αλαδήηεζεο

Μαζεζηαθώλ

Αληηθεηκέλσλ,

Λεηηνπξγία
Preconditions

-

Success End
Condition
Failed End
Condition
Primary,
Secondary
Actors
Trigger

Ζ ύλζεηε Αλαδήηεζε επηζηξέθεη απνηειέζκαηα.

Description

Ζ ύλζεηε Αλαδήηεζε δελ επηζηξέθεη απνηειέζκαηα.
πγγξαθέαο κεηαδεδνκέλσλ.
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Advanced Search
Engine»
Step
Action
1
Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή «Advanced
Search Engine».
2

Ζ εθαξκνγή εκθαλίδεη ηελ θόξκα εηζαγσγήο ησλ
θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο.

3

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο.

4

Ζ εθαξκνγή δηεμάγεη αλαδήηεζε ζην επξεηήξην.

5

Ζ

εθαξκνγή

εκθαλίδεη

ηα

απνηειέζκαηα

αλαδήηεζεο.
Extensions

Step

Branching Action

3a

Ο ρξήζηεο απνθαζίδεη λα κελ θάλεη θάπνηα
αλαδήηεζε.
-Σεξκαηηζκόο Use Case

5a

Ζ εθαξκνγή δελ επηζηξέθεη απνηειέζκαηα.
-Πιεξνθόξεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αλεπηηπρή
αλαδήηεζε.

Variations

Step

Branching Action
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-

-

Πίλαθαο 11: ύλζεηε αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.

4.6 Αλαθεθαιαίφζε
Ζ ζπγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη κηα δύζθνιε
θαη ρξνλνβόξα εξγαζία ιόγν ηεο πνιππινθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην πξόηππν
LOM. Γηα απηό ην ιόγν πινπνηήζακε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ παξέρεη έλα
θηιηθό θαη επθνιόρξεζην γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ ζπγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ.
Ζ εθαξκνγή ιεηηνπξγεί σο έλα wizard πνπ θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε ζην λα παξέρεη
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ
καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Απηή ε εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ
Creative Commons πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό
ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ε εθαξκνγή δεκηνπξγεί αξρεία πνπ
πεξηέρνπλ ην ζηηγκηόηππν LOM XML θαη ηελ άδεηα Creative Commons. Σα
παξαγόκελα αξρεία απνζεθεύνληαη ζην πξνζσπηθό ηνπ ρώξν πνπ βξίζθεηαη
ζηνλ εμππεξεηεηή. Γηα ηελ δηαρείξηζε απηώλ ησλ αξρείσλ πινπνηήζακε ηελ
εθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αξρείσλ. Απηή ε εθαξκνγή παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηηο
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ ηνπ.
Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. Γηα λα εθκεηαιιεπηνύκε απηή ηελ
δπλαηόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, πινπνηήζακε κηα
εθαξκνγή γηα ηελ αλαδήηεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ εθαξκνγή πνπ
πινπνηήζακε επηηξέπεη ηελ δηεμαγσγή απιώλ θαη ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ ζε ςεθηαθά απνζεηήξηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν
5. Πεξηγξαθή Αξρηηεθηνληθήο ησλ εθαξκνγώλ πνπ
πινπνηήζεθαλ
5.1 Εηζαγφγή
Οη

εθαξκνγέο

πνπ

πινπνηήζακε

ζηα

πιαίζηα

απηήο

εξγαζίαο,

αλαπηύρζεθαλ έηζη ώζηε ε εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε ηνπο λα είλαη γξήγνξε θαη
εύθνιε. Ζ εθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ θαη ε εθαξκνγή Γηαρείξηζεο
Αξρείσλ πινπνηήζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο(modules) ηνπ ζπζηήκαηνο
Drupal. Ζ εθαξκνγή Αλαδήηεζεο Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ πινπνηήζεθε σο
θιάζεηο Java πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από modules ηνπ Drupal. Σα modules πνπ
πινπνηήζακε κπνξνύλ εγθαηαζηαζνύλ πνιύ εύθνια ζε εμππεξεηεηέο πνπ
δηαζέηνπλ ην ζύζηεκα Drupal. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εμππεξεηεηήο δελ δηαζέηεη
ην ζύζηεκα Drupal, ε εγθαηάζηαζε ηνπ είλαη πνιύ απιή δηαδηθαζία. Σν ζύζηεκα
Drupal θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα πινπνηήζνπκε ηηο
εθαξκνγέο,

πεξηγξάθνληαη

ζηελ

ελόηεηα

5.2.

ηηο

ππόινηπεο

ελόηεηεο

πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ εθαξκνγώλ πνπ πινπνηήζεθαλ.

5.2 Σετλοιογίες Τιοποίεζες
Ζ εθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ θαη ε εθαξκνγή Γηαρείξηζεο
Αξρείσλ πινπνηήζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο(modules) ηνπ ζπζηήκαηνο
Drupal. Ζ πινπνίεζε ησλ κνλάδσλ έγηλε κε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ
Hypertext Preprocessor (PHP). Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιώζζα ζήκαλζεο
HTML, ε γιώζζα ζηπι Cascading Style Sheets (CSS) θαη ε γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ JavaScript γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ
πξνβάιινπλ νη κνλάδεο.
Ζ εθαξκνγή Αλαδήηεζεο Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ πινπνηήζεθε σο
θιάζεηο Java πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από modules ηνπ Drupal. Οη κνλάδεο
δηεπαθήο εθηεινύληαη ζην Apache Server. Οη θιάζεηο JAVA εθηεινύληαη ζηελ
Java Virtual Machine. Ζ επηθνηλσλία ηνπ Apache Server θαη ηεο Java Virtual
Machine επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο Java Bridge.
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5.2.1 Drupal
Σν Drupal είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθνύ πεξηερόκελνπ (Web
Content Management System). Σν ζύζηεκα απηό είλαη γξακκέλν ζηελ γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη είλαη αλνηρηνύ θώδηθα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
θαηαζθεπή θαη ηελ δηαρείξηζε ηζηνρώξσλ. Γηα παξάδεηγκα ην ζύζηεκα Drupal
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ,
ςεθηαθώλ απνζεηεξίσλ θαη πξνζσπηθώλ ηζηνζειίδσλ.
ήκεξα ην ζύζηεκα Drupal ρξεζηκνπνηείηαη από ρηιηάδεο νξγαληζκνύο θαη
ηδηώηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ δηαρείξηζε ηζηνρώξσλ. Ζ Κπβέξλεζε ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο, ε ειεθηξνληθή εθεκεξίδα New York Observer, ε
Γηεζλήο Ακλεζηία θαη ην ςεθηαθό απνζεηήξην ηνπ Al Jazeera είλαη θάπνηνη από
ηνπο γλσζηνύο νξγαληζκνύο πνπ έρνπλ επηιέμεη ην ζύζηεκα Drupal.
Σν ζύζηεκα Drupal κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο πιαίζην δηαρείξηζεο
πεξηερνκέλνπ

(Content

Management

Framework).

Γειαδή

κπνξεί

λα

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ. Σν Drupal
δηαζέηεη κηα ζεηξά από πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο (application programming
interfaces) πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ θαη
γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
5.2.1.1 Αξρηηεθηνληθή
Σν ζύζηεκα Drupal απνηειείηαη από δηάθνξα ππνζπζηήκαηα πνπ
επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κέζσ ηνπ ππξήλα. Σν ζύζηεκα Drupal απνηειείηαη
από ηα ππνζπζηήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 68 θαη είλαη ηα αθόινπζα:
Ππξήλαο(core). Ο ππξήλαο πεξηέρεη θώδηθα πνπ ελεξγνπνηεί ην ζύζηεκα
όηαλ ιάβεη κηα αίηεζε. Οη βηβιηνζήθεο ηνπ ππξήλα παξέρνπλ ηηο βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηάθνξσλ
ππνζπζηεκάησλ.

Δπίζεο

ν

ππξήλαο

πεξηέρεη

θαη

κηα

βηβιηνζήθε

ζπλαξηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά κε ην Drupal.
Μνλάδεο ππξήλα(core modules). Οη κνλάδεο ηνπ ππξήλα παξέρνπλ ηηο
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε
ηζηνρώξσλ. Οη κνλάδεο ππξήλα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
Drupal.
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Πξόζζεηεο Μνλάδεο(Add-ons modules). Ζ βαζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο Drupal κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηελ πξόζζεζε λέσλ κνλάδσλ. Ζ
πινπνίεζε λέσλ κνλάδσλ γίλεηαη κε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη
κε ηελ ρξήζε ησλ πξνγξακκαηηζηηθώλ δηεπαθώλ πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα
Drupal( Drupal APIS).
Βάζε Γεδνκέλσλ. Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Drupal απαηηείηαη κηα
ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ.

Ζ βάζε απηή δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ

εγθαηάζηαζε ηνπ Drupal. Πεξηέρεη ην πεξηερόκελσλ ησλ θόκβσλ ηνπ
ηζηνρώξνπ, πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ρξεζηώλ θαη ηηο
ξπζκίζεηο δηακόξθσζεο(configuration settings).
Hooks. Δίλαη ν κεραληζκόο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ
ππξήλα κε ηηο κνλάδεο. Ο κεραληζκόο απηόο επηηξέπεη ηελ «αγθίζηξσζε»
ησλ κνλάδσλ ζην ζύζηεκα Drupal. Βαζηθά είλαη έλα ζύλνιν από
ζπλαξηήζεηο πνπ πινπνηνύληαη κέζα ζηηο κνλάδεο θαη αθνινπζνύλ θάπνηνπο
θαλόλεο νλνκαζίαο.
Θέκαηα(Themes). Δίλαη κηα ζπιινγή από templates θαη αξρεία πνπ
πεξηέρνπλ θώδηθα Css θαη JavaScript. Υξεζηκνπνηνύληαη από ηελ κεραλή
ζεκάησλ γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ
πεξηεγεηή ηνπ ρξήζηε. Με άιια ιόγηα ηα ζέκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
κνξθνπνίεζεο ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ηνπ ηζηνρώξνπ.
Theme Engine. Δίλαη έλα ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ζέκαηα γηα λα
δηακνξθώζεη ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ ηζηνρώξνπ. Βαζηθά κεηαζρεκαηίδεη
ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη ζε θώδηθα HTML.
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Δηθόλα 68: Σα ππνζπζηήκαηα ηνπ Drupal.

5.2.2 Γιώζζεο
Ζ πινπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ έγηλε κε ηελ ρξήζε ησλ αθόινπζσλ
γισζζώλ:
Hypertext Preprocessor (PHP). Δίλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ
αξρηθά

ζρεδηάζηεθε

πεξηερόκελν.

ήκεξα

γηα

ηελ

δεκηνπξγία

ρξεζηκνπνηείηαη

γηα

ηζηνζειίδσλ
ηελ

κε

δπλακηθό

πινπνίεζε

κεγάισλ

δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ(web application). Ο θώδηθαο PHP πνπ πεξηέρεη κηα
ηζηνζειίδα εθηειείηαη ζηνλ εμππεξεηεηή πνπ ηελ θηινμελεί. Ο εμππεξεηεηήο
κεηαηξέπεη ην απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη ζε θώδηθα HTML θαη ην ζηέιλεη
ζηνλ πεξηεγεηή ηνπ ρξήζηε.
HyperText Markup Language (HTML). Δίλαη κηα γιώζζα ζήκαλζεο(markup
language) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ.

Ζ
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θαηαζθεπή

κηα

ηζηνζειίδαο

γίλεηαη

κε

ηελ

ρξήζε

ησλ

εηηθεηώλ

ζήκαλζεο(markup tags) πνπ θαζνξίδνληαη από ην πξόηππν ηεο HTML.
Cascading Style Sheets (CSS). Δίλαη κηα γιώζζα ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελόο εγγξάθνπ πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα
γιώζζα ζήκαλζεο [48].
JavaScript. Δίλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπό ηελ
παξαγσγή δπλακηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θώδηθα ζηελ πιεπξά
ηνπ πειάηε (client-side) ζε ηζηνζειίδεο [49].
Java.

Δίλαη

κηα

αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα

πξνγξακκαηηζκνύ

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ πινπνίεζε δηάθνξσλ εθαξκνγώλ. Δίλαη
ζρεδηαζκέλε γηα ηελ πινπνίεζε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ. Οη εθαξκνγέο
Java κεηαγισηηίδνληαη ζε bytecode πνπ εθηειείηαη ζηελ Java Virtual
Machine(JVM). Έηζη νη εθαξκνγέο Java κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζε όια ηα
κεραλήκαηα πνπ δηαζέηνπλ JVM, αλεμαξηήησο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ.

5.2.3 Lucene
Ζ Apache Lucene είλαη κηα βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ κεραλώλ αλαδήηεζεο θεηκέλνπ. Δίλαη γξακκέλε ζε
γιώζζα Java θαη είλαη αλνηθηνύ θώδηθα.
Ζ βηβιηνζήθε Lucene πξνζθέξεη κηα πξνγξακκαηηθή δηεπαθή γηα ηελ
αλάπηπμε ζπζηεκάησλ Αλάθηεζεο Πιεξνθνξηώλ. Οη θιάζεηο πνπ παξέρεη ε
βηβιηνζήθε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ πνπ
απαηηνύλ δπλαηόηεηεο:
Γεηθηνδόηεζεο

θεηκέλσλ.

Οη

θιάζεηο

ηνπ

Lucene

κπνξνύλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ νξγάλσζε ζπιινγήο θεηκέλσλ ζε αληεζηξακκέλα
επξεηήξηα.
Αλαδήηεζε θεηκέλσλ. Οη θιάζεηο ηνπ Lucene κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
γηα ηελ αλαδήηεζε θεηκέλσλ ζε αληεζηξακκέλα επξεηήξηα.
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5.3 Εθαρκογή σγγραθής Μεηαδεδοκέλφλ
Ζ εθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ είλαη
έλα wizard πνπ θαζνδεγεί ην ρξήζηε κέζα από κηα ζεηξά βεκάησλ, έηζη ώζηε λα
παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην καζεζηαθό αληηθείκελν. ε θάζε βήκα
δεκηνπξγείηαη δπλακηθά κηα θόξκα πνπ ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζηηγκηόηππσλ LOM XML. Οη ρξήζηεο έρνπλ
ηελ δπλαηόηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ θόξκα, πξνζζέηνληαο ή αθαηξώληαο
πεδία. Ζ ιεηηνπξγία απηήο ηεο εθαξκνγήο ζηεξίδεηαη ζην Form Api ηνπ
ζπζηήκαηνο Drupal. Σν Form Api είλαη κηα πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή
(programming interface) πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα Drupal ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο
γηα ηελ δεκηνπξγία θνξκώλ. Οη πξνγξακκαηηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Form
Api έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θόξκα κόλν κε ηελ ρξήζε
θώδηθα PHP. πλήζσο ε δεκηνπξγία ησλ θνξκώλ γίλεηαη ζε γιώζζα HTML, θάηη
πνπ είλαη πνιύ ρξνλνβόξν.

5.3.1 Ρνή δεδνκέλσλ
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ θνξκώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη
δπλακηθά όηαλ δεηεζνύλ από ην ρξήζηε. Οη θόξκεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
ρξήζηε απνηεινύληαη από εηηθέηεο HTML, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
ζπιινγή δεδνκέλσλ. Όηαλ ν ρξήζηεο ππνβάιεη ηελ θόξκα, ηόηε ηα δεδνκέλα
πνπ έρεη εηζάγεη κεηαθέξνληαη ζην Server πνπ θηινμελεί ηελ εθαξκνγή. Ζ
κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ Hypertext
Transfer Protocol (HTTP).
Ζ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο γηα λα
δεκηνπξγήζεη ην ζηηγκηόηππν LOM XML θαη ηελ άδεηα Creative Commons. Σν
ζηηγκηόηππν LOM XML απνζεθεύεηαη ζε αξρείν πνπ θέξεη ην όλνκα ηνπ
καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Οη όξνη ηεο άδεηα Creative Commons θσδηθνπνηνύληαη
ζε γιώζζα RDF θαη HTML RDFa θαη απνζεθεύνληαη ζε αξρεία. Σα παξαγόκελα
αξρεία ζπκπηέδνληαη ζε έλα αξρείν zip πνπ απνζεθεύεηαη ζην πξνζσπηθό ρώξν
ηνπ ρξήζηε. Ζ ξνή ησλ δεδνκέλσλ, από ηελ ζπγθέληξσζε κέρξη θαη ηελ
παξαγσγή ησλ αξρείσλ, παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 69.
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Δηθόλα 69: Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ ζπγγξαθή
κεηαδεδνκέλσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.

5.3.2 Βήκαηα επεμεξγαζίαο
Σα βήκαηα επεμεξγαζίαο πνπ αθνινπζεί ε εθαξκνγή θαηά ηελ ιεηηνπξγία
ηεο απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 70 θαη είλαη ηα αθόινπζα:
1.

Γεκηνπξγία ηνηρείσλ Φόξκαο i. Γεκηνπξγία ησλ ζηνηρείσλ ηεο i-νζηεο
θόξκαο κε ηελ ρξήζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο δηεπαθήο πνπ παξέρεη ην
ζύζηεκα Drupal. Σα ζηνηρεία θαζνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ζπζρεηηζκέλσλ
πηλάθσλ(associative arrays).

2.

Φόξησζε ηζηνξηθνύ θόξκαο i. Όηαλ ππάξρεί ηζηνξηθό γηα ηελ θόξκα i, ηόηε ην
θνξηώλνπκε από ηνλ ζπζρεηηζκέλν πίλαθα πνπ δηαηεξεί ην ηζηνξηθό ηεο
θάζε θόξκαο. Απηό ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηήο είρε
επηζθεθηεί θαη πξνεγνπκέλσο ηελ θόξκα θαη έρεη δεκηνπξγεζεί θάπνην
ηζηνξηθό γηα απηή. Δπίζεο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη
δεηήζεη λα ηξνπνπνηεζεί ε θόξκα.
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3.

Σξνπνπνίεζε Φόξκαο i. Ζ θόξκα ηξνπνπνηείηαη όηαλ ν ρξήζηεο δεηήζεη ηελ
αθαίξεζε ή ηελ πξόζζεζε ζηνηρείσλ.

4.

Γηακόξθσζε Φόξκαο i. Σα ζηνηρεία ηεο θόξκαο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε
θώδηθα HTML από ηελ Μεραλή Μεηαζρεκαηηζκνύ Φνξκώλ(form engine
rendering) ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal. ην βήκα απηό ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ
θώδηθαο HTML, JavaScript θαη Css γηα λα κνξθνπνηεζεί ε θόξκα.

5.

Πξνβνιή Φόξκαο i. Ζ θόξκα απνζηέιιεηαη ζην πεξηεγεηή ηνπ ρξήζηε κε ηελ
ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP. Ζ θόξκα πξνβάιιεηαη από ηνλ πεξηεγεηή.

6.

Απνζήθεπζε ηζηνξηθνύ θόξκαο i. Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε θάπνην από
ηα θνπκπηά ειέγρνπ ηεο θόξκαο, ηόηε ε θόξκα απνζηέιιεηαη ζηνλ Server
πνπ θηινμελεί ηελ εθαξκνγή. Όηαλ ε θόξκα ιεθζεί από ηνλ Server
απνζεθεύεηαη ην ηζηνξηθό ηεο, ζην ζπζρεηηζκέλν πίλαθα πνπ δηαηεξεί ην
ηζηνξηθό ηεο θάζε θόξκαο. Σν ηζηνξηθό ηεο θόξκα απνηειείηαη από ηα
δεδνκέλα πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο.

7.

Αλίρλεπζε Δπηινγώλ Υξήζηε. Xξήζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο δηεπαθήο πνπ
παξέρεη ην ζύζηεκα Drupal γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ επηινγώλ πνπ έρεη θάλεη ν
ρξήζηεο. Γειαδή πξνζπαζνύκε λα αλαθαιύςνπκε ζε πνην θνπκπί έρεη θάλεη
θιηθ ν ρξήζηεο. Αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη λα κεηαβεί ζε άιιε θόξκα ηόηε
πξνρσξάκε ζην βήκα 8. Αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη λα ππνβάιεη θόξκα ηόηε
πξνρσξάκε ζην βήκα 9.

8.

Τπνινγηζκόο i. Σν i είλαη ν αξηζκόο ηεο επόκελεο θόξκαο πνπ ζα θιεζεί θαη
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ επηινγή πνπ έρεη θάλεη ν ρξήζηεο. Μεηά ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ i ε εθαξκνγή επηζηξέθεη ζην βήκα 1.

9.

Γεκηνπξγία ζηηγκηόηππνπ LOM XML. Ζ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα
πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη ην ζηηγκηόηππν LOM XML.

10. Γεκηνπξγία Άδεηα Creative Commons. Ζ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ηα
δεδνκέλα πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ Άδεηα Creative
Commons.
11. πκπίεζε Αξρείσλ. Σα παξαγόκελα αξρεία ζπκπηέδνληαη ζε έλα αξρείν zip
πνπ απνζεθεύεηαη ζην πξνζσπηθό ρώξν ηνπ ρξήζηε.
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Δηθόλα 70:Σα Βήκαηα επεμεξγαζίαο πνπ αθνινπζεί ε εθαξκνγή πγγξαθήο
Μεηαδεδνκέλσλ.
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5.3.3 Γεκηνπξγία ζηνηρείσλ θόξκαο
Σα ζηνηρεία ηεο θόξκα δεκηνπξγνύληαη κε ηελ ρξήζε ηεο πξνγξακκαηηθήο
δηεπαθήο πνπ παξέρεηαη από ην Form Api ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal. Σα ζηνηρεία
θαζνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ ζπζρεηηζκέλσλ πηλάθσλ ηεο γιώζζαο PHP θαη
ησλ ηδηνηήησλ πνπ παξέρνληαη από ην Form Api. Έλαο ζπζρεηηζκέλνο πίλαθαο
ελόο ζηνηρείνπ θόξκαο πεξηέρεη όιεο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα
αλ

ζέινπκε

λα

δεκηνπξγήζνπκε

έλα

ζηνηρείν

εηζαγσγήο

θεηκέλνπ,

ν

ζπζρεηηζκέλνο πίλαθαο ηνπ ζηνηρείνπ ζα είλαη:
$form['title'] = array(
'#title' => t('Title'),
'#type' => 'textfield',
'#description' => t('Please the title of Learning Object'),
'#size' => 60
'#maxlength' => 200
);
Γηα λα πξνβιεζεί ε θόξκα από ηνλ πεξηεγεηή ηνπ ρξήζηε, πξέπεη ηα
ζηνηρεία ηεο λα κεηαζρεκαηηζηνύλ ζε γιώζζα HTML. Απηό ν κεηαζρεκαηηζκόο
γίλεηαη από ηελ Μεραλή Μεηαζρεκαηηζκνύ Φνξκώλ(form engine rendering) ηνπ
ζπζηήκαηνο Drupal. Σν ζηνηρείν πνπ θαζνξίζηεθε ζην πην πάλσ παξάδεηγκα
ηειηθά ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε:
<form>
Title: <br/>
<input type="text" name="title" maxlength="200" size="200"
/><br/>
Please the title of Learning Object
</form>

5.3.4 Αζθάιεηα Δμππεξεηεηή.
Οη θόξκεο πνπ παξάγεη θαη δηαρεηξίδεηαη ε εθαξκνγή καο κπνξεί λα
δεθηνύ δεδνκέλα από ρξήζηεο πνπ πξνβαίλνπλ ζε θαθόβνπιεο πξάμεηο κέζσ
ηνπ δηαδηθηύνπ. Γηα λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπ εμππεξεηεηή πνπ
θηινμελεί ηελ εθαξκνγή, γίλεηαη κηα επηπιένλ επεμεξγαζία ζηα δεδνκέλα πνπ
εηζάγεη ν ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο θαη
αθαίξεζεο θαθόβνπινπ script. πλήζσο ε επίζεζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε εηηθεηώλ
HTML πνπ πεξηέρνπλ θαθόβνπιν θώδηθα.
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5.4 Εθαρκογή Δηατείρηζες Αρτείφλ
Ζ εθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αξρείσλ παξέρεη ζην ρξήζηε ηηο απαξαίηεηεο
ιεηηνπξγίεο γηα λα δηαρεηξηζηεί κε επθνιία ηα αξρεία ηνπ πνπ απνζεθεπκέλα ζηνλ
εμππεξεηεηή. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ ρξήζηε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε κηα θόξκαο πνπ
πξνβάιεη ηελ ιίζηα αξρείσλ θαη δέρεηαη ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. Τινπνηήζεθε
σο κνλάδα(module) ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζηεξίδεηαη ζην
Form Api.

5.4.1 Βήκαηα επεμεξγαζίαο
Σα βήκαηα επεμεξγαζίαο πνπ αθνινπζεί ε εθαξκνγή θαηά ηελ ιεηηνπξγία
ηεο απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 71 θαη είλαη ηα αθόινπζα:
1.

Γεκηνπξγία ιίζηαο αξρείσλ ρξήζηε. άξσζε πξνζσπηθνύ ρώξνπ ρξήζηε θαη
δεκηνπξγία ιίζηαο αξρείσλ ρξήζηε.

2.

Γεκηνπξγία Φόξκαο. Γεκηνπξγία θόξκαο πνπ πεξηέρεη ηηο επηινγέο
δηαρείξηζεο αξρείσλ. ηε θόξκα ελζσκαηώλεηαη θαη ιίζηα αξρείσλ ρξήζηε.

3.

Γηακόξθσζε Φόξκαο i. Σα ζηνηρεία ηεο θόξκαο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε
θώδηθα HTML από ηελ Μεραλή Μεηαζρεκαηηζκνύ Φνξκώλ(form engine
rendering) ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal. ην βήκα απηό ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ
θώδηθαο HTML, JavaScript θαη Css γηα λα κνξθνπνηεζεί ε θόξκα.

4.

Πξνβνιή Φόξκαο i. Ζ θόξκα απνζηέιιεηαη ζην πεξηεγεηή ηνπ ρξήζηε κε ηελ
ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP. Ζ θόξκα πξνβάιιεηαη από ηνλ πεξηεγεηή.

5.

Αλίρλεπζε Δπηινγώλ Υξήζηε. Xξήζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο δηεπαθήο πνπ
παξέρεη ην ζύζηεκα Drupal γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ επηινγώλ πνπ έρεη θάλεη ν
ρξήζηεο. Γειαδή πξνζπαζνύκε λα αλαθαιύςνπκε ζε πνην θνπκπί έρεη θάλεη
θιηθ ν ρξήζηεο.

6.

Γηαγξαθή Δπηιεγκέλσλ Αξρείσλ. Αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηελ Γηαγξαθή
ηόηε δηαγξάθνληαη ηα επηιεγκέλα αξρεία από ην πξνζσπηθό ηνπ ρώξν. Μεηά
ηελ δηαγξαθή ησλ ε αξρείσλ ε εθαξκνγή επηζηξέθεη ζην βήκα 1.

7.

πκπίεζε Δπηιεγκέλσλ Αξρείσλ. Αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηελ Λήςε ηόηε
ηα επηιεγκέλα αξρεία ζπκπηέδνληαη ζε έλα αξρείν.

8.

Απνζηνιή πκπηεζκέλνπ Αξρείν. Σν ζπκπηεζκέλν αξρείν πνπ πεξηέρεη ηα
αξρεία πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο απνζηέιιεηαη ζην πεξηεγεηή ηνπ ρξήζηε

130

Κεθάιαηο 5ο: Περηγραθή Αρτηηεθηοληθής ηωλ εθαρκογώλ ποσ σιοποηήζεθαλ
κε ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP. Μεηά ηελ απνζηνιή ησλ ε αξρείσλ ε
εθαξκνγή επηζηξέθεη ζην βήκα 1.
9.

XML Πξνβνιή Πεξηερνκέλσλ Αξρείνπ. Αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηελ XML
πξνβνιή ηόηε ην πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ απνζηέιιεηαη ζην πεξηεγεηή ηνπ
ρξήζηε κε ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP. Ο πεξηεγεηήο παξνπζηάδεη
ζην ρξήζηε ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ κε κνξθή XML Tree.

10. Φόξησζε Πεξηερνκέλνπ Αξρείνπ. Αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηελ Γξαθηθή
πξνβνιή ηόηε θνξηώλεηαη ην XML Tree πνπ πεξηέρεη ην αξρείν ζε έλα
αληηθείκελν ηύπνπ Document Object Model(DOM). Υξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
DOM

γηα

ηελ ιήςε

ησλ ηηκώλ πνπ

πεξηέρνπλ ηα

ζηνηρεία

ησλ

κεηαδεδνκέλσλ.
11. Γηακόξθσζε Πεξηερνκέλνπ. Οη ηηκέο ησλ κεηαδεδνκέλσλ δηακνξθώλνληαη κε
ηελ ρξήζε HTML θαη Css.
12. Γξαθηθή Πξνβνιή Πεξηερνκέλσλ Αξρείνπ. Σν δηακνξθσκέλν πεξηερόκελν
ηνπ αξρείνπ απνζηέιιεηαη ζην πεξηεγεηή ηνπ ρξήζηε γηα πξνβνιή.
13. Κιήζε εθαξκνγήο πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ. Αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη
λα ελεκέξσζε ην πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ ηόηε θαιείηαη ε εθαξκνγή
πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ κε όξηζκα ηελ δηεύζπλζε ηνπ αξρείνπ.
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Δηθόλα 71: Βήκαηα επεμεξγαζίαο εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Αξρείσλ.
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5.5 Εθαρκογή Αλαδήηεζες Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλφλ
Ζ εθαξκνγή Αλαδήηεζεο Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ είλαη βαζηθά κηα
κεραλή αλαδήηεζεο πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ςεθηαθά απνζεηήξηα θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκό καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ο εληνπηζκόο ησλ
καζεζηαθώλ

αληηθεηκέλσλ

γίλεηαη

κέζσ

ησλ

κεηαδεδνκέλσλ

ηνπο

πνπ

νξγαλώλνληαη ζε αληεζηξακκέλα επξεηήξηα. Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ
δηεμαγσγή απιώλ θαη ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ.
Απηή ε εθαξκνγή πινπνηήζεθε σο κηα ζεηξά από θιάζεηο Java πνπ
θαινύληαη

από

κνλάδεο

ηνπ

ζπζηήκαηνο

Drupal.

Οη

θιάζεηο

Java

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηεμαγσγή αλαδεηήζεσλ ζε επξεηήξηα πνπ πεξηέρνπλ
ηα κεηαδεδνκέλα ησλ καζεζηαθώλ αληηθείκελσλ. Ζ δηεπαθή ηεο κεραλήο
αλαδήηεζεο πινπνηήζεθε σο κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal. Ζ αξρηηεθηνληθή
ηεο εθαξκνγήο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 72.
Σν θπξηόηεξν κέξνο ηεο εθαξκνγήο επηιέμακε λα ην πινπνηήζνπκε ζε
JAVA γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ βηβιηνζήθε Lucene. Απηή ε βηβιηνζήθε είλαη
πινπνηεκέλε ζε γιώζζα JAVA θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε
απνηειεζκαηηθώλ κεραλώλ

αλαδήηεζεο

θεηκέλνπ.

Ζ

βηβιηνζήθε

Lucene

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πινπνίεζε ησλ κεζόδσλ πνπ δηεμάγνπλ αλαδεηήζεηο ζε
επξεηήξηα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πινπνίεζε ησλ κεζόδσλ πνπ
δεκηνπξγνύλ ηα αληεζηξακκέλα επξεηήξηα.
ηηο αθόινπζεο ππνελόηεηεο πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ modules θαη
ησλ θιάζεσλ Java πνπ πινπνηήζακε γηα ηελ αλαδήηεζε καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ.
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Δηθόλα 72: Αξρηηεθηνληθή εθαξκνγήο Αλαδήηεζεο Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ.

5.5.1 Λεηηνπξγία κνλάδσλ δηεπαθήο
Ζ δηεπαθή ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο απνηειείηαη από δύν κνλάδεο ηνπ
ζπζηήκαηνο Drupal. Ζ κία κνλάδα επηηξέπεη ηελ δηεμαγσγή απιώλ αλαδεηήζεσλ,
ελώ ε άιιε είλαη γηα ηελ δηεμαγσγή ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ. Καη νη δύν κνλάδεο
παξνπζηάδνπλ ζην ρξήζηε κηα θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ όξσλ θαη ησλ
θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο. Όηαλ ν ρξήζηεο ππνβάιεη ηελ θόξκα αλαδήηεζεο, νη
κνλάδεο θαινύλ ηηο θιάζεηο JAVA θαη ηνπο κεηαβηβάδνπλ ηνπο όξνπο θαη ηα
θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Δπίζεο νη κνλάδεο δηεπαθήο ρεηξίδνληαη θαη ηελ πξνβνιή
ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο πνπ επηζηξέθνπλ νη θιάζεηο
Σα βήκαηα επεμεξγαζίαο πνπ αθνινπζνύλ νη κνλάδεο δηεπαθήο θαηά ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 73 θαη είλαη ηα αθόινπζα:
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1.

Γεκηνπξγία Φόξκαο Αλαδήηεζεο. Γεκηνπξγία θόξκαο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ
όξσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο. Ζ θόξκα δεκηνπξγείηαη κε ηελ ρξήζε
ηελ ρξήζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο δηεπαθήο πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα
Drupal.

2.

Γηακόξθσζε

Φόξκαο

Αλαδήηεζεο.

Σα

ζηνηρεία

ηεο

θόξκαο

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε θώδηθα HTML από ηελ Μεραλή Μεηαζρεκαηηζκνύ
Φνξκώλ(form engine rendering) ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal. ην βήκα απηό
ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ θώδηθαο HTML, JavaScript θαη Css γηα λα
κνξθνπνηεζεί ε θόξκα.
3.

Πξνβνιή Φόξκαο Αλαδήηεζεο. Ζ θόξκα αλαδήηεζεο απνζηέιιεηαη ζην
πεξηεγεηή ηνπ ρξήζηε κε ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP. Ζ θόξκα
πξνβάιιεηαη από ηνλ πεξηεγεηή.

4.

Κιήζε Κιάζεσλ JAVA. Όηαλ ν ρξήζηεο ππνβάιεη ηελ θόξκα αλαδήηεζεο,
θαινύληαη νη θιάζεηο JAVA θαη ηνπο κεηαβηβάδνληαη νη όξνη θαη ηα θξηηήξηα
αλαδήηεζεο.

5.

Οξγάλσζε Απνηειεζκάησλ. Οξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ζε
ζειίδεο. ε θάζε ζειίδα ηνπνζεηνύληαη δέθα απνηειέζκαηα.

6.

Γηακόξθσζε Απνηειεζκάησλ ειίδαο i. Γηακόξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο ζειίδαο i κε ηελ ρξήζε θώδηθα HTML, JavaScript θαη Css.

7.

Πξνβνιή Απνηειεζκάησλ ειίδαο i. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζειίδαο i
απνζηέιινληαη ζην πεξηεγεηή ηνπ ρξήζηε κε ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ
HTTP. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη από ηνλ πεξηεγεηή.

5.5.2 Κιήζε θιάζεσλ JAVA.
Οη κνλάδεο δηεπαθήο εθηεινύληαη ζην Apache Server. Οη θιάζεηο JAVA
εθηεινύληαη ζηελ Java Virtual Machine. Ζ επηθνηλσλία ηνπ Apache Server θαη ηεο
Java Virtual Machine επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο Java Bridge. Ζ Java Bridge
είλαη κηα εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ηελ θιήζε θιάζεσλ Java από εθαξκνγέο πνπ
είλαη πινπνηεκέλεο ζε γιώζζα PHP.
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Δηθόλα 73: Βήκαηα επεμεξγαζίαο κνλάδσλ δηεπαθήο.
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5.5.3 Κιάζε Απιή Αλαδήηεζεο
Ζ θιάζε Απιή Αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο
νκνηόηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ όξσλ αλαδήηεζεο θαη ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην επξεηήξην. Ζ νκνηόηεηα ππνινγίδεηαη κε βάζή
ην Vector Space Model [45].
5.5.3.1 Τπνινγηζκόο νκνηόηεηαο
Ζ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ όξσλ αλαδήηεζεο θαη ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην επξεηήξην, ππνινγίδεηαη κε βάζή ην Vector
Space Model. Σα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνην βαζκό
νκνηόηεηαο κε ηνπο όξνπο αλαδήηεζεο, εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο
αλαδήηεζεο.
Σν Vector Space Model είλαη ην πην δηαδνκέλν κνληέιν Αλάθηεζεο
Πιεξνθνξηώλ γηαηί είλαη απνδνηηθό θαη απιό. Υεηξίδεηαη ηα θείκελα θαη ηα
εξσηήκαηα(query) σο Ν-δηάζηαηα δηαλύζκαηα όξσλ. Γειαδή έλα θείκελν ή έλα
εξώηεκα ζεσξείηαη σο έλα δηάλπζκα όξσλ. ηε δηθή καο πεξίπησζε, θείκελν
είλαη ηα κεηαδεδνκέλα ελόο καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
Ζ νκνηόηεηα κεηαμύ ελόο θεηκέλνπ θαη ελόο εξσηήκαηνο ππνινγίδεηαη
από ην ζπλεκίηνλν ηεο γσληά πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ηνπ δηαλύζκαηνο ηνπ
εξσηήκαηνο θαη ηνπ δηαλύζκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ
Δηθόλα 74. ηε πξάμε ε νκνηόηεηα ππνινγίδεηαη κε ηελ ρξήζε βαξώλ ζηνπο
όξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νκνηόηεηα Sim(d,q) κεηαμύ ελόο θεηκέλνπ d θαη ελόο
εξσηήκαηνο q ππνινγίδεηαη από ηελ αθόινπζε ζρέζε [45]:

Sim(d , q )

d q
dq

M
i 1
M

wid wiq

w2
i 1 id

(1)

M

w2
i 1 iq

όπνπ:
wid

ην βάξνο ηνπ όξνπ ti πνπ πεξηέρεηαη ζην θείκελν d

wiq

ην βάξνο ηνπ όξνπ ti πνπ πεξηέρεηαη ζην εξώηεκα q

Μ

αξηζκόο ησλ όξσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν
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Σν βάξνο ελόο όξνπ εμαξηάηαη από ηελ ζπρλόηεηα ηνπ ζε έλα θείκελν.
Δπίζεο ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ βάξνπο ελόο όξνπ ιακβάλεηαη ππόςε θαη ην
πιήζνο ησλ θεηκέλσλ ζηα νπνία πεξηέρεηαη ν όξνο. Έηζη εάλ έλαο όξνο
εκθαλίδεηαη ζε πνιιά θείκελα ην απνηέιεζκα αληηζηαζκίδεηαη αλάινγα. Σα βάξε
ησλ όξσλ ππνινγίδνληαη από ηελ αθόινπζή ζρέζε:

wij

tfij tdi

freqij
max freqij

log

N
ni

(2)

όπνπ:
tfij

ε θαλνληθνπνηεκέλε ζπρλόηεηα ηνπ όξνπ ti ζην θείκελν dj

tdi

ε αληίζηξνθε ζπρλόηεηα θεηκέλνπ ηνπ όξνπ ti

freqij ε ζπρλόηεηα ηνπ όξνπ ti ζην θείκελν dj
N

ν αξηζκόο ησλ θεηκέλσλ ζηελ ζπιινγή

ni

ν αξηζκόο ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηέρεη ηνλ όξν ti
Ο παξάγνληαο tfij παξέρεη κηα έλδεημε γηα ην πόζν ζεκαληηθόο είλαη ν όξνο

ti γηα ην θείκελν dj. Ο παξάγνληαο tdi ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε
επίδξαζε ελόο όξνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε πνιιά θείκελα. Έλα παξάγνληαο πνπ
εκθαλίδεηαη ζε πνιιά θείκελα, δπζθνιεύεη ηελ δηάθξηζε κεηαμύ ησλ ζρεηηθώλ θαη
ησλ κε ζρεηηθώλ θεηκέλσλ.

Δηθόλα 74: Τπνινγηζκόο νκνηόηεηαο κεηαμύ θείκελνπ d θαη εξσηήκαηνο q.

138

Κεθάιαηο 5ο: Περηγραθή Αρτηηεθηοληθής ηωλ εθαρκογώλ ποσ σιοποηήζεθαλ

5.5.4 Κιάζε ύλζεηεο Αλαδήηεζεο
Ζ θιάζε ύλζεηεο Αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο
νκνηόηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο θαη ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην επξεηήξην. Ζ βαζκνιόγεζε θαη ε αλάθηεζε ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ην Boolean Ranked Model [46]. Σν κνληέιν
απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάκημε θαη ηελ βαζκνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
από ηα δηάθνξα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ζ βαζκνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
εμαξηάηαη από ηελ βαξύηεηα πνπ έρεη δώζεη ν ρξήζηεο ζην θάζε θξηηήξίν
αλαδήηεζεο.
5.5.4.1 Αλάθηεζε θαη βαζκνιόγεζε Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ
Οη όξνη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ, ζπγθξίλνληαη κε ηνπο όξνπο
πνπ έρνπλ εμαρζεί από ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην επξεηήξην. Με απηό ην ηξόπν
αλαθηώληαη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνπο όξνπο πνπ έρνπλ
εμαρζεί ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. ηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα βάξε ησλ
θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο θαη νη ζρέζεηο ηνπ Boolean Ranked Model γηα λα
βαζκνινγεζνύλ καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ έρνπλ αλαθηεζεί.
Σν Boolean Ranked Model είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ Boolean Model. Σν
θιαζζηθό Boolean Model πνπ είλαη ην πην απιό κνληέιν Αλάθηεζεο
Πιεξνθνξηώλ, δελ νξίδεη θάπνηα ζρέζε γηα ηελ βαζκνιόγεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ
ηαηξηάδνπλ κε ηνπο όξνπο αλαδήηεζεο. Σν Boolean Ranked Model ζεσξεί όηη ηα
θείκελα απνηεινύληαη από δώλεο θαη πεδία. ηε δηθή καο πεξίπησζε, θείκελν
είλαη ηα κεηαδεδνκέλα ελόο καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Οη δώλεο πεξηέρνπλ
ειεύζεξν θείκελν, όπσο ν ηίηινο ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Σα πεδία
πεξηέρνπλ ηηκέο, όπσο ε γιώζζα ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. ε θάζε δώλε θαη
πεδίν αληηζηνηρεί έλα βάξνο.
Ζ βαζκνινγία ελόο θεηκέλνπ ππνινγίδεηαη αζξνίδνληαο ηα βάξε ησλ
δσλώλ θαη ησλ πεδίσλ πνπ έρνπλ ηαηξηάμεη κε ηνπο όξνπο αλαδήηεζεο.
Γεδνκέλνπ ελόο θεηκέλνπ d θαη ελόο εξσηήκαηνο q, ε βαζκνινγία ηνπ θεηκέλνπ
Score(d,q) ππνινγίδεηαη από ηελ αθόινπζε ζρέζε [46]:
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M

Score(d , q)

i 1

wi si

(3)

όπνπ:
Μ

αξηζκόο δσλώλ θαη πεδίσλ

wi

βάξνο δώλεο (πεδίνπ) i

si

Boolean βαζκνιόγεζε

Ο παξάγνληαο si παίξλεη ηελ ηηκή 1 αλ θάπνηνο από ηνπο όξνπ ηνπ θξηηεξίνπ
αλαδήηεζεο i ηαηξηάμεη κε θάπνηνλ από ηνπο όξνπο ηεο δώλεο(πεδίνπ) i ηνπ
θεηκέλνπ d, αιιηώο παίξλεη ηελ ηηκή 0.

5.5.5 Κιάζε Γεκηνπξγίαο Δπξεηεξίσλ
Ο εληνπηζκόο ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα
αλαδήηεζεο γίλεηαη κέζσ επξεηεξίσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ εμππεξεηεηή
πνπ θηινμελεί ηελ κεραλή αλαδήηεζεο. Οη θιάζεηο Αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνύλ ηα
επξεηήξηα απηά γηα λα αλαθηήζνπλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ ηαηξηάδνπλ
ζηνπο όξνπο αλαδήηεζεο.
Ζ θιάζε Γεκηνπξγίαο Δπξεηεξίσλ επεμεξγάδεηαη ηα κεηαδεδνκέλα ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ηα εηζάγεη ζηα αληεζηξακκέλα επξεηήξηα(inverted
index) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο θιάζεηο Αλαδήηεζεο. Ζ δεκηνπξγία ησλ
επξεηεξίσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ κεζόδσλ πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε
Lucene. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ επξεηεξίσλ είλαη
ηα αθόινπζα:
Λίζηα

δηεπζύλζεσλ.

Πεξηέρεη

ηηο

δηεπζύλζεηο

ησλ

ηνπνζεζηώλ

πνπ

θηινμελνύληαη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα.
Λίζηα Αξρείσλ LOM XML. Πεξηέρεη ηηο δηεπζύλζεηο ησλ αξρείσλ πνπ
πεξηέρνπλ ηα κεηαδεδνκέλα ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Σα αξρεία
πξέπεη λα είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ εμππεξεηεηή πνπ ηξέρεη ε εθαξκνγή.
Σα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησ επξεηεξίσλ κπνξνύλ λα
ζπιιερζνύλ από θάπνην Web Crawler. Δίλαη έλα απιό πξόγξακκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ από ην Γηαδίθηπν.
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Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ελόο
καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζην αληεζηξακκέλν επξεηήξίν είλαη ηα αθόινπζα:
1.

Φόξησζε Μεηαδεδνκέλσλ. Φόξησζε ηνπ XML Tree πνπ πεξηέρεη ην αξρείν
κεηαδεδνκέλσλ ζε έλα αληηθείκελν ηύπνπ Document Object Model(DOM).
Υξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ DOM γηα ηελ ιήςε ησλ ηηκώλ πνπ πεξηέρνπλ ηα
ζηνηρεία ησλ κεηαδεδνκέλσλ.

2.

Δπεμεξγαζία Μεηαδεδνκέλσλ. Δθαξκνγή ησλ κεζόδσλ επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ

ηεο

Lucene

ζηηο

ηηκέο

ησλ

κεηαδεδνκέλσλ.

Σα

βήκαηα

επεμεξγαζίαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα 5.5.5.2.
3.

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην επξεηήξην. Σα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζην
επξεηήξην γηα ην θάζε καζεζηαθό αληηθείκελν είλαη ηα αθόινπζα:
i.

Γηεύζπλζε. Ζ δηεύζπλζε ηνπ ρώξνπ πνπ θηινμελείηαη ην καζεζηαθό
αληηθείκελν.

ii. Σίηινο. Ο ηίηινο ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ
iii. Πεξηγξαθή. Ζ πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
iv. Όξνη. Οη όξνη πνπ εμάγνληαη από ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηαδεδνκέλσλ.
5.5.5.1 Γνκή Δπξεηεξίσλ
Ζ δεκηνπξγία ησλ αληεζηξακκέλσλ επξεηεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο
αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλάθηεζε ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ,. γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ κεζόδσλ πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε
Lucene.
Σα αληεζηξακκέλα επξεηήξηα(inverted index) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
δεηθηνδόηεζε θεηκέλσλ. Βαζηθά είλαη έλαο κεραληζκόο δεηθηνδόηεζεο πνπ
ζηεξίδεηαη ζηηο ιέμεηο(word-oriented) [45]. Έλα αληεζηξακκέλν επξεηήξην
απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
Λεμηθό(Vocabulary). Δίλαη ην ζύλνιν ησλ όξσλ πνπ έρνπλ εμαρζεί από ηελ
επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ. Οη όξνη είλαη ηαμηλνκεκέλνη αιθαβεηηθά.
Λίζηα πιεξνθνξηώλ. Γηα θάζε όξν ηνπ ιεμηθνύ δηαηεξνύληαη ιίζηεο πνπ
πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζηα θείκελα. Κάπνηεο από ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη απηή ε ιίζηα γηα έλαλ όξν είλαη νη
αθόινπζεο:
141

Κεθάιαηο 5ο: Περηγραθή Αρτηηεθηοληθής ηωλ εθαρκογώλ ποσ σιοποηήζεθαλ
o Document id. Οη ηαπηόηεηεο ησλ θεηκέλσλ πνπ εκθαλίδεηαη ν όξνο.
o Term Freq. Ζ ζπρλόηεηα ηνπ όξνπ ζηα θείκελα πνπ εκθαλίδεηαη.
o Term Locations. Σα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ν
όξνο.
Ζ πνιππινθόηεηα ηεο δνκήο ελόο αληεζηξακκέλνπ επξεηεξίνπ εμαξηάηαη
από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεύνληαη γηα ην θάζε όξν θαη γηα ην θάζε θείκελν
ηεο ζπιινγήο. ηελ Δηθόλα 75 απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ε δνκή ελόο
αληεζηξακκέλνπ επξεηεξίνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηξία θείκελα.

Δηθόλα 75: Αληεζηξακκέλν επξεηήξην [47].
Ζ βηβιηνζήθε Lucene επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία πνιιώλ ιεμηθώλ ζην ίδην
επξεηήξην. Απηή ηελ δπλαηόηεηα ηελ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην
επξεηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζύλζεηε αλαδήηεζε καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ. Απηό ην επξεηήξην δηαζέηεη έλα ιεμηθό γηα ην θάζε θξηηήξην
αλαδήηεζεο. Δπίζεο ε Lucene επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία πεδίσλ ζην επξεηήξην
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γηα ηελ απνζήθεπζε αλεπεμέξγαζηνπ θεηκέλνπ. Οη όξνη ηνπ αλεπεμέξγαζηνπ
θεηκέλνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ιεμηθό. Απηή ηελ δπλαηόηεηα ηελ
ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πεδία γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ηίηινπ,
ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο δηεύζπλζεο ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
5.5.5.2 Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ
ηόρνο ηεο επεμεξγαζίαο

θεηκέλνπ

είλαη

ε

εμαγσγή

ησλ

όξσλ

δεηθηνδόηεζεο από ην θείκελα πνπ ζα δεηθηνδνηεζνύλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ
κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα δεηθηνδνηεζνύλ γίλεηαη κε ηηο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε Lucene.
Σα θείκελα πνπ εμάγνληαη από ηα κεηαδεδνκέλα ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ, πεξλνύλ από ηα αθόινπζα ζηάδηα επεμεξγαζίαο:
1.

Καηάηκεζε(Tokenization). Καηάηκεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε δηαθξηηέο κνλάδεο πνπ
θαινύληαη token. Ζ θαηάηκεζε ησλ θεηκέλσλ γίλεηαη από ιεθηηθνύο αλαιπηέο
πνπ αθνινπζνύλ θάπνηνπο θαλόλεο.

2.

Μηθξά-θεθαιαία( standard form). Μεηαηξνπή όισλ ησλ ραξαθηήξσλ ζε
κηθξά γξάκκαηα.

3.

Απαινηθή εμαηξνύκελσλ ιέμεσλ(StopWords elimination). Απαινηθή ησλ
ιέμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ιίζηα εμαηξνύκελσλ ιέμεσλ(StopWords List).
ε απηή ηελ ιίζηα ζπλήζσο πεξηέρνληαη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
πνιύ ζπρλά (θνηλέο ιέμεηο). Σέηνηεο ιέμεηο είλαη ηα άξζξα θαη νη αλησλπκίεο.

4.

Stemming. Απαινηθή ησλ πξνζεκάησλ θαη ησλ θαηαιήμεσλ από ηηο ιέμεηο.
Γειαδή νη ιέμεηο κεηώλνληαη ζηελ «ξίδα» ηνπο.
ηελ Δηθόλα 76 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα επεμεξγαζίαο κηαο

πξόηαζεο.
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Δηθόλα 76: Παξάδεηγκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.

5.6 Αλαθεθαιαίφζε
Ζ εθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ θαη ε εθαξκνγή Γηαρείξηζεο
Αξρείσλ πινπνηήζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο(modules) ηνπ ζπζηήκαηνο
Drupal. Σν Drupal είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθνύ πεξηερόκελνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ δηαρείξηζε ηζηνρώξσλ. Δπηπιένλ
δηαζέηεη κηα ζεηξά από πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο (APIS) πνπ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ Ζ πινπνίεζε ησλ
κνλάδσλ έγηλε κε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε
ε

γιώζζα

ζήκαλζεο

HTML,

ε

γιώζζα

ζηπι

CSS

θαη

ε

γιώζζα

πξνγξακκαηηζκνύ JavaScript γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ
πξνβάιινπλ νη κνλάδεο.
Ζ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ ζηεξίδεηαη ζην
Form Api ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal. Σν Form Api είλαη κηα πξνγξακκαηηζηηθή
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δηεπαθή (programming interface) πνπ παξέρεη ην ζύζηεκα Drupal ζηνπο
πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ δεκηνπξγία θνξκώλ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη
κέζσ θνξκώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη δπλακηθά όηαλ δεηεζνύλ από ην ρξήζηε.
Ζ εθαξκνγή Αλαδήηεζεο Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ πινπνηήζεθε σο κηα
ζεηξά από θιάζεηο Java πνπ θαινύληαη από κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal. Οη
θιάζεηο

Java

ρξεζηκνπνηνύληαη

γηα

ηελ

δηεμαγσγή

αλαδεηήζεσλ

ζε

αληεζηξακκέλα επξεηήξηα πνπ πεξηέρνπλ καζεζηαθά αληηθείκελα. Ζ ιεηηνπξγία
ησλ θιάζεσλ Java πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ επξεηεξίσλ θαη
ηελ δηεμαγσγή ησλ αλαδεηήζεσλ, ζηεξίδεηαη ζηελ βηβιηνζήθε Lucene. Απηή ε
βηβιηνζήθε είλαη πινπνηεκέλε ζε γιώζζα JAVA θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ κεραλώλ αλαδήηεζεο θεηκέλνπ. Ζ δηεπαθή ηεο
κεραλήο αλαδήηεζεο πινπνηήζεθε σο κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο Drupal.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6ν
6. πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο επεθηάζεηο
6.1 ύλουε – σκπεράζκαηα
Ζ ηερλνινγία ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Σα καζεζηαθά αληηθείκελα απαιιάζζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε
κεγάιν βαζκό από ηελ ρξνλνβόξα δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ πνιπκέζσλ. Σα καζεζηαθά ζπλήζσο απνζεθεύνληαη θαη νξγαλώλνληαη ζε
ςεθηαθά απνζεηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο πύιεο πξόζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθό
πεξηερόκελν. Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ κε κεγάιε επθνιία,
καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο.
Ο εληνπηζκόο, ε αλάθηεζε θαη ρξήζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ
γίλεηαη κέζσ ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. Σν πξόηππν IEEE LOM είλαη ην πην
επξέσο

απνδεθηό

θαη

ρξεζηκνπνηνύκελν

πξόηππν

γηα

κεηαδεδνκέλα

καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ πνιππινθόηεηα θαη ε ηεξαξρηθή δνκή πνπ έρεη ην
ελλνηνινγηθό ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πνπ θαζνξίδεηαη από ην πξόηππν LOM,
θαζηζηά ζρεδόλ αλαγθαία ηελ ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ ζπγγξαθή ζηηγκηόηππσλ
LOM XML.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο πινπνηήζακε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
πνπ παξέρεη έλα θηιηθό θαη επθνιόρξεζην γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ ζπγγξαθή
κεηαδεδνκέλσλ.

Ζ

εθαξκνγή

πγγξαθήο

Μεηαδεδνκέλσλ

Μαζεζηαθώλ

Αληηθεηκέλσλ ιεηηνπξγεί σο έλα wizard πνπ θαζνδεγεί ην ρξήζηε κέζα από κηα
ζεηξά βεκάησλ, έηζη ώζηε λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην
καζεζηαθό αληηθείκελν. Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ
ηελ γιώζζα XML. Δπίζεο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γηα ην
πξόηππν LOM. Ζ ίδηα εθαξκνγή ππνζηεξίδεη θαη ηελ έθδνζε αδεηώλ Creative
Commons πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.
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Ζ εθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αξρείσλ πινπνηήζεθε κε ζθνπό λα παξέρεη ζην
ρξήζηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ πνπ
παξάγνληαη από ηελ εθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή
πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ θαη ε εθαξκνγή Γηαρείξηζεο Αξρείσλ απνηεινύλ
καδί έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν ζπγγξαθήο θαη δηαρείξηζεο κεηαδεδνκέλσλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. Γηα λα εθκεηαιιεπηνύκε απηή ηελ
δπλαηόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, πινπνηήζακε κηα εθαξκνγή γηα ηελ αλαδήηεζε
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ εθαξκνγή πνπ πινπνηήζακε επηηξέπεη ηελ
δηεμαγσγή απιώλ θαη ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηελ
νκνηόηεηα πνπ έρνπλ σο πξνο ηελ εξώηεζε ηνπ ρξήζηε. Ζ νκνηόηεηα κεηαμύ ηεο
εξώηεζεο ηνπ ρξήζηε θαη ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην
επξεηήξην, ππνινγίδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ κνληέισλ Vector Space Model θαη
Ranked Boolean Model.
Οη

εθαξκνγέο

πνπ

πινπνηήζακε

ζηα

πιαίζηα

απηήο

εξγαζίαο,

αλαπηύρζεθαλ έηζη ώζηε ε εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε ηνπο λα είλαη γξήγνξε θαη
εύθνιε. Ζ εθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ θαη ε εθαξκνγή Γηαρείξηζεο
Αξρείσλ πινπνηήζεθαλ σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο(modules) ηνπ ζπζηήκαηνο
Drupal. Ζ εθαξκνγή Αλαδήηεζεο Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ πινπνηήζεθε σο
θιάζεηο Java πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από modules ηνπ Drupal. Σα modules πνπ
πινπνηήζακε κπνξνύλ εγθαηαζηαζνύλ πνιύ εύθνια ζε εμππεξεηεηέο πνπ
δηαζέηνπλ ην ζύζηεκα Drupal
ηα πιαίζηα απηή ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ θαη άδεηεο Creative
Commons. Ο νξγαληζκόο Creative Commons έθδσζε κηα ζεηξά από άδεηεο, νη
νπνίεο απνηεινύλ έλα απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ
πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο ζπγγξαθείο,
ηνπο εθδόηεο θαη γεληθά από ηνπο ρνξεγνύο πξσηόηππσλ έξγσλ, γηα λα
θαζνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηα πλεπκαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. Σα καζεζηαθά
αληηθείκελα πνπ πξνθέξνληαη ζην θνηλό γηα λόκηκε δσξεάλ δηαλνκή, ρξήζε,
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ηξνπνπνίεζε θαη γηα αλάκεημε κε άιιεο εξγαζίεο, είλαη δπλαηόλ λα απμεζνύλ κε
ηελ ρξήζε ησλ αδεηώλ Creative Commons. Οη δεκηνπξγνί ησλ καζεζηαθώλ
αληηθεηκέλσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο άδεηεο πνπ παξέρνληαη δσξεάλ
από ηνλ νξγαληζκό Creative Commons γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηα
πλεπκαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα.

6.2 Μειιοληηθές Επεθηάζεης
Ζ εθαξκνγή πγγξαθήο Μεηαδεδνκέλσλ Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ
πινπνηήζεθε βάζε ηνπ COSMOS IEEE LOM Science Education Application
Profile πνπ αλαπηύρζεθε γηα ην Cosmos Portal. Ζ εθαξκνγή ζα κπνξνύζε λα
επεθηαζεί ώζηε λα ππνζηεξίδεη θαη αιιά Application Profiles. Ζ επέθηαζε απηή
είλαη εθηθηή γηαηί νη θόξκεο html πνπ ζπιιέγνπλ ηα δεδνκέλα δεκηνπξγνύληαη
δπλακηθά. Ζ δπλακηθή δεκηνπξγία ησλ θνξκώλ ζα κπνξνύζε λα νδεγείηαη κέζσ
κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ δηάθνξσλ Application
Profiles πνπ ζα ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή.
Ζ εθαξκνγή Αλαδήηεζεο Μαζεζηαθώλ αληηθείκελσλ ζα κπνξνύζε λα
απνηειέζεη ηελ βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηα νινθιεξσκέλεο κεραλήο
αλαδήηεζεο πνπ ζα ζπλδπάδεη απνηειέζκαηα από δηάθνξα απνζεηήξηα
καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Ζ επέθηαζε απηή ζα κπνξνύζε λα γίλεη κε ηελ
πινπνίεζε εθαξκνγώλ (Crawlers) πνπ ζα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα από δηάθνξα
απνζεηήξηα καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Όιεο νη εθαξκνγέο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζα
κπνξνύζαλ λα αμηνινγεζνύλ από ρξήζηεο κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε
ηνπο.
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