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Περύληψη
Σα παραδοςιακά υςτιματα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ (ΔΜ) κακϊσ και οι υποδομζσ διαχείριςθσ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, όπωσ τα αποκετιρια ανοικτοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ζχουν αποδειχκεί ιδιαίτερα αποτελεςματικζσ τόςο ςτθν διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ διαφόρων τφπων (εκπαιδευτικά ςενάρια, εκπαιδευτικά αντικείμενα και μακιματα), όςο και ςτθν οργάνωςι του από τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτθν διάκεςι του ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Παράλλθλα τα ςυςτιματα αυτά ςυνικωσ παρζχουν
υπθρεςίεσ και εκπαιδευτικά εργαλεία κακϊσ και εργαλεία κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ
χϊρουσ ςυηθτιςεων και ανταλλαγισ μθνυμάτων.
Με τθν ευρεία χριςθ αυτϊν των ςυςτθμάτων τόςο για τθν υποςτιριξθ υβριδικισ μάκθςθσ (ςυνδυάηοντασ παραδοςιακζσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ με θλεκτρονικζσ) όςο και
για τθν εξϋ αποςτάςεωσ μάκθςθ (βαςίηεται αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ)
αναδεικνφεται θ ανάγκθ αποτελεςματικισ υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν. Οι
εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ ςυνδυάηουν το εκπαιδευτικό υλικό με τρόπουσ που ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ κάκε εκπαιδευόμενου ι ομάδασ εκπαιδευόμενων,
παρζχουν υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των
εκπαιδευόμενων και περιλαμβάνουν τθν δθμιουργία χϊρων ςυνεργατικισ μάκθςθσ
ϊςτε να μποροφν οι εκπαιδευόμενοι να μακαίνουν μζςα από τισ μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ και επικοινωνία.
Η παροφςα εργαςία επικεντρϊνεται ςτθν περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ και ςτθν υλοποίθςθ του απαραίτθτου λογιςμικοφ για τθν υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν
με τθν επζκταςθ τθσ λειτουργικότθτασ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ μάκθςθσ
και υποδομϊν διαχείριςθσ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςχεδιάςαμε και αναπτφξαμε τθν πλατφόρμα COLearn θ οποία λειτουργεί είτε αυτοτελϊσ
είτε ςαν “κζλυφοσ” το οποίο ενςωματϊνεται μζςω των υπθρεςιϊν του πάνω ςε υπάρiii
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χοντα ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ και επεκτείνει τθν λειτουργικότθτά τουσ παρζχοντασ υποδομι για τθν περιγραφι και τθν δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ςεναρίων κακϊσ και τθν επιτζλεςθ των ςεναρίων αυτϊν από χριςτεσ-μακθτζσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ. Με τον τρόπο αυτό θ πλατφόρμα COLearn επεκτείνει τισ δυνατότθτεσ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ παρζχοντασ λειτουργικότθτα δθμιουργίασ
ομάδων χρθςτϊν οι οποίοι ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ βάςει ςυγκεκριμζνων ςεναρίων. Ο δθμιουργόσ του ςεναρίου ζχει τθν δυνατότθτα να παρακολουκεί
τθν εξζλιξθ του, και να παρζχει ανατροφοδότθςθ ςτουσ χριςτεσ εκπαιδευόμενουσ. Σα
ςενάρια αυτά ζχουν παράλλθλα τθν δυνατότθτα προςαρμογισ μζςω ιδιοτιτων και των
αντίςτοιχων τιμϊν που παίρνουν οι ιδιότθτεσ αυτζσ κατά τθν εξζλιξθ του ςεναρίου. Η
πλατφόρμα COLearn βαςίηεται για τθν γραφικι αναπαράςταςθ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων ςτο πρότυπο Business Process Modeling Notation. Σο πρότυπο αυτό προςαρμόηεται ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ και ζννοιεσ που ςυνδζονται με τισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ που υποςτθρίηονται. Σο μοντζλο εςωτερικισ αναπαράςταςθσ είναι το πρότυπο
IMS Learning Design κακιςτϊντασ ζτςι αποτελεςματικι τθν διαλειτουργικότθτα τον διαμοιραςμό και τθν επζκταςθ υλοποιϊντασ το όραμα των ανοικτϊν εκπαιδευτικϊν
πρακτικϊν.
Η πλατφόρμα διακρίνει το ςτάδιο τθσ περιγραφισ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου από το
ςτάδιο τθσ επιτζλεςθσ του ςεναρίου. Μόλισ ο ςυντάκτθσ του ςεναρίου οριςτικοποιιςει
τθν περιγραφι του, μπορεί να το ανακζςει ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ εργαςίασ. φμφωνα με το ςενάριο κάκε δραςτθριότθτα ανατίκεται ςε ςυγκεκριμζνο ρόλο. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ μπορεί να ζχει ζναν από τουσ ρόλουσ αυτοφσ. τθν ςυνζχεια το ςενάριο
μπορεί να “αρχικοποιθκεί” ςτο περιβάλλον επιτζλεςθσ. Σο περιβάλλον επιτζλεςθσ εμφανίηει ςτον χριςτθ κάκε διαδικαςία ςτθν οποία ςυμμετζχει, παρζχοντασ του τα εκπαιδευτικά εργαλεία και το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό που ζχουν προκακοριςτεί
κατά τθν διαδικαςία δθμιουργίασ του ςεναρίου.
iv
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Κεφϊλαιο 1: Ειςαγωγό
1.1 Γενικϊ
τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ όπου οι ραγδαίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ οδθγοφν ςε κακθμερινζσ αλλαγζσ
τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ οργάνωςθσ και απαιτοφν νζεσ δεξιότθτεσ για τθν αποτελεςματικι
αξιοποίθςι τουσ, ζννοιεσ όπωσ αυτι τθσ μάκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ αποκτοφν ακόμθ μεγαλφτερθ
ςθμαςία. Παρατθρείται, ςε παγκόςμιο επίπεδο, θ ανάγκθ ςυνεχοφσ αναπροςαρμογισ των οργανωτικϊν προτφπων ςτθ λειτουργία των οικονομικϊν μονάδων και θ υιοκζτθςθ νζων τρόπων παραγωγισ
και κατανάλωςθσ κακιςτϊντασ απαραίτθτθ τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των πολιτϊν ϊςτε
να μπορζςουν να αξιοποιιςουν δθμιουργικά και αποτελεςματικά τισ νζεσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ.
Η μάκθςθ ζχει μπει ςτο κζντρο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και αποτελεί κυρίαρχο πολιτικό ςτόχο
ςε όλεσ τισ ανεπτυγμζνεσ κοινωνίεσ. Ο όροσ «δια βίου μάκθςθ» υποδθλϊνει ότι θ απόκτθςθ νζων
γνϊςεων και δεξιοτιτων αποτελεί πλζον μια δυναμικι διαδικαςία που ςυνεχίηεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ κακϊσ εξελίςςεται θ τεχνολογία και υιοκετοφνται ςυνεχϊσ νζα οργανωτικά πρότυπα
και τεχνολογικζσ καινοτομίεσ ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ ηωισ. Η γνϊςθ και θ εκπαίδευςθ αναδεικνφονται ςε κρίςιμουσ οικονομικοφσ ςυντελεςτζσ που μποροφν να επθρεάςουν κακοριςτικά τθν επιβίωςθ των μεμονωμζνων προςϊπων και των κοινωνικϊν ομάδων.
ε αυτό το πλαίςιο, οι παραδοςιακζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ κακίςτανται πολλζσ φορζσ ανεπαρκείσ
λόγω των φυςικϊν περιοριςμϊν που ςυνεπάγονται και του ςθμαντικοφ κόςτουσ τουσ. Χωρίσ να καταργοφνται, οι παραδοςιακζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ εμπλουτίηονται με νζεσ προςεγγίςεισ που ζχουν
ιςχυρι τεχνολογικι βάςθ: Αναπτφςςονται και τίκενται ςε λειτουργία προθγμζνεσ υποδομζσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ (e-Learning) οι οποίεσ ζχουν ωσ κφριο ςυςτατικό τουσ εξειδικευμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα τα οποία επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ προθγμζνων εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν. Η ανάπτυξθ αυτϊν των ςυςτθμάτων αξιοποιεί όχι μόνο τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτθν πλθροφορικι και τισ επικοινωνίεσ αλλά και ςτα πεδία τθσ γνωςτικισ επιςτιμθσ και των εκπαιδευτικϊνπαιδαγωγικϊν κεωριϊν. Λειτουργοφν ιδθ ποικίλα ςυςτιματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ που παρζχουν
εκπαίδευςθ οπουδιποτε και οποτεδιποτε αξιοποιϊντασ όχι μόνο το Διαδίκτυο αλλά και άλλεσ τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν όπωσ θ αλλθλεπιδραςτικι τθλεόραςθ και τα κινθτά τθλζφωνα. Σο κόςτοσ
17
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τθσ εκπαίδευςθσ μειϊνεται ενϊ παράλλθλα πολλαπλαςιάηονται οι ευκαιρίεσ μάκθςθσ που προςφζρονται.

1.2 κοπόσ και πλαύςιο εργαςύασ
κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να προτείνει πλατφόρμα υποςτιριξθσ δια βίου μάκθςθσ ικανοποιϊντασ τθν ανάγκθ για διαλειτουργικότθτα και επζκταςθ τθσ λειτουργικότθτασ ςε υπάρχοντα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Σο πλαίςιο εργαςίασ δεν διαμορφϊκθκε ςτοχεφοντασ ςτθν παράκαμψθ
των παραδοςιακϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ μάκθςθσ - εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Αντικζτωσ ο ςτόχοσ
μασ επικεντρϊνεται ςτθν περιγραφι μεκοδολογίασ και ςτθν υλοποίθςθ του απαραίτθτου λογιςμικοφ
για τθν επζκταςθ τθσ λειτουργικότθτασ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ. Πιο ςυγκεκριμζνα ςτισ επόμενεσ
παραγράφουσ κα παρουςιάςουμε τα πλεονεκτιματα, ςε διάφορα επίπεδα, που παρζχει θ ενςωμάτωςθ του ςυςτιματοσ που προτείνουμε και αναπτφξαμε.
Πλαίζιο:

Ζνα παραδοςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ προςφζρει ζνα ςτατικό ςφςτθμα με προ-

κακοριςμζνα εργαλεία παρζχοντασ ομοιόμορφεσ ςειρζσ μακθμάτων για τουσ μακθτζσ. Αντικζτωσ θ
προςζγγιςι μασ, λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ και τισ αποφάςεισ των εκπαιδευτικϊν που αφοροφν
τον ςχεδιαςμό των μακθμάτων τουσ. υγκεκριμζνα τουσ παρζχεται θ δυνατότθτα να οργανϊςουν το
εκπαιδευτικό υλικό, τα εργαλεία και τουσ μακθτζσ μζςα ςε μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν
διαμορφωκεί ςτο πλαίςιο ευρφτερων πλαιςίων μάκθςθσ (μακθςιακά ςενάρια). Κάκε τζτοιο ςχζδιο
κα μποροφςε να επαναχρθςιμοποιθκεί ι να τροποποιθκεί/ επεκτακεί, προςφζροντασ ζτςι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα να μοιραςτοφν τισ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ.
Αποκένηρωζη:

ε αντίκεςθ με ζνα παραδοςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ, το οποίο αποκθκεφ-

ει πλθροφορίεσ ςε κεντρικι βάςθ, ςε κλειςτό περιβάλλον, θ προςζγγιςθ μασ πθγαίνει πζρα από τα
όρια και τουσ περιοριςμοφσ μιασ τζτοιασ οργάνωςθσ και λειτουργεί ςε ζνα πιο αποκεντρωμζνο και
ανοικτό πλαίςιο. Οι μακθτζσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε κατανεμθμζνο περιβάλλον που αποτελείται από ζνα δίκτυο ανκρϊπων, υπθρεςιϊν και πόρων.
Μονηέλο Εκπαίδεσζης:

Ζνα παραδοςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ υιοκετεί ζνα μοντζλο γνϊ-

ςθσ το οποίο παρζχει υλικό ςτουσ μακθτζσ χωρίσ τον περαιτζρω ςυντονιςμό τθσ διαδικαςίασ. υνικωσ, αυτό που ςτθν πραγματικότθτα ςυμβαίνει είναι ότι ο δάςκαλοσ οργανϊνει τθ διαδικαςία τθσ
μάκθςθσ ζξω από το ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ διάφορα μζςα, όπωσ μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυ18
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δρομείου ι πρόςωπο-με-πρόςωπο ςυναντιςεισ. τθν προςζγγιςι μασ, όμωσ, επιτρζπεται ςτο δάςκαλο να υιοκετιςει ζνα άλλο μοντζλο γνϊςθσ. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθμιουργιςουν προςαρμοςμζνα περιβάλλοντα μάκθςθσ με τθ μορφι οργανωμζνων δραςτθριοτιτων μάκθςθσ, όπου οι
ςυμμετζχοντεσ μποροφν να αποκτιςουν τθ γνϊςθ που ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τουσ από ζνα
ευρφ φάςμα πθγϊν γνϊςθσ.
Σσνεργαηική μάθηζη:

Οι ομάδεσ μακθτϊν ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ είναι κλειςτζσ, οριο-

κετθμζνεσ, ςε ιεραρχικι δομι. τθν προςζγγιςι μασ, θ οργάνωςθ είναι ανοιχτι, κατανεμθμζνθ, ευζλικτθ, ζτςι ϊςτε ο δάςκαλοσ μπορεί να προςαρμοςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δυναμικι τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ. Σο μακθςιακό περιβάλλον που κεςπίηεται
κατά τθν εφαρμογι ενόσ ςχεδίου μάκθςθσ, είναι ουςιαςτικά ζνα κοινωνικό μζςο για ςφνδεςθ με άλλα μζλθ για τθν αποτελεςματικι ανταλλαγι γνϊςεων και ςυνεργατικι δθμιουργία γνϊςθσ.
Ο ρόλος ηοσ μαθηηή:

ε ζνα παραδοςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ ο μακθτισ κεωρείται ωσ

“καταναλωτισ” προκακοριςμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ και εξαρτάται από τθν “δθμιουργικότθτα”
του δαςκάλου. τθν προςζγγιςι μασ, μζςω των εργαλείων δθμιουργίασ περιεχομζνου και τθσ διαςφνδεςθσ των χρθςτϊν με εργαλεία ςυνεργαςίασ (όπωσ microbloging, forums, chat rooms κ.λπ.) κάτω από ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, ο μακθτισ γίνεται ενεργόσ, και αν το επιτρζπουν και οι κακθγθτζσ, δθμιουργόσ του περιεχομζνου.
υνοψίηοντασ, κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ νζων ι και χριςθ υπαρχόντων εκπαιδευτικϊν εργαλείων τα οποία ςυνεργάηονται και μποροφν να επεκτακοφν ι να αφαιρεκοφν διαμορφϊνοντασ τελικά ζνα ςυνεργατικό, πολλαπλϊν χρθςτϊν, εικονικό εκπαιδευτικό χϊρο. Για να ικανοποιθκεί θ ανάγκθ για διαλειτουργικότθτα και επίτευξθ ςυνζργειασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν εργαλείων
ζχουν χρθςιμοποιθκεί δθμοφιλι και διαδεδομζνα πρότυπα (IMS Learning Design (IMSLD)[1], IMS
Learning Tools Interoperability(IMSLTI)[3], Extensible Messaging Presence Protocol (XMPP)[4][5],
Business Process Modeling Notation (BPMN)[2]). Με βάςθ τα πρότυπα αυτά, περιγράφονται τα εκπαιδευτικά δεδομζνα, οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και γίνεται και ςυντονιςμόσ των εκπαιδευτικϊν εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτα πλαίςια των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων.
Η γενικι αρχιτεκτονικι τθσ πλατφόρμασ αποτελείται από το εργαλείο δθμιουργίασ, διαχείριςθσ ςυνεργατικϊν εκπαιδευτικϊν ςεναρίων (collaboration scripts)- τα οποία περιγράφονται με το πρότυπο
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IMS Learning Design, και από το περιβάλλον ςτο οποίο τα φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν, εκτελοφν το ςυνεργατικό εκπαιδευτικό ςενάριο ανάλογα με τον ρόλο που τουσ ζχει ανατεκεί.
Πιο ςυγκεκριμζνα, το εργαλείο δθμιουργίασ, διαχείριςθσ ςυνεργατικϊν εκπαιδευτικϊν ςεναρίων
(collaboration scripts) είναι γραφικό εργαλείο το οποίο απεικονίηει, ακολουκϊντασ το πρότυπο μοντελοποίθςθσ Business Process Modeling Notation(BPMN), ακολουκίεσ εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν
(learning activity workflows). Μζςω των απαραίτθτων υπθρεςιϊν-web services, το γραφικό εργαλείο
επικοινωνεί με μια υπάρχουςα πλατφόρμα διαχείριςθσ μάκθςθσ και ανακτά πλθροφορίεσ που αφοροφν μακθτζσ και εκπαιδευτικό υλικό. τα πλαίςια ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου, ο δθμιουργόσ του
ςεναρίου ανακζτει ςτουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ ρόλουσ, τυπικά τον ρόλο του μακθτι ι τον ρόλο
του εκπαιδευτικοφ- προςωπικοφ. Κάκε ρόλοσ ςτο ςενάριο είναι υπεφκυνοσ να διεκπεραιϊςει μια
εκπαιδευτικι διαδικαςία θ οποία περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό ι/και χριςθ-ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά εργαλεία.
τθν ςυνζχεια, το εκπαιδευτικό ςενάριο επιτελείται από τουσ χριςτεσ ςτο περιβάλλον εκτζλεςθσ. Σο
ςενάριο όπωσ προείπαμε, περιγράφει τισ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο χριςτθσ και τον τρόπο με τον οποίο ςυντονίηονται και διαδζχονται οι διαδικαςίεσ θ μία τθν άλλθ. Σο περιβάλλον εκτζλεςθσ εμφανίηει ςτον χριςτθ κάκε διαδικαςία ςτθν οποία ςυμμετζχει παρζχοντασ του τα εκπαιδευτικά
εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Η παροφςα εργαςία κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ μια προςπάκεια να επεκτείνει τθν λειτουργικότθτα ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ ςε μια εποχι όπου θ διαφάνεια, ευελιξία κατά τθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ γίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι. Η προςζγγιςι μασ δεν αποςκοπεί ςτθν διαχείριςθ
του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου των διαφόρων επιπζδων, ςτθν οργάνωςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
από τουσ εκπαιδευτικοφσ ι ςτθν παροχι εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτουσ μακθτζσ. Εν αντικζςει
πατϊντασ πάνω ςε αυτι τθν λειτουργικότθτα και τισ υπθρεςίεσ, προςφζρουμε τθν δυνατότθτα ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ να ςχεδιάηουν πλοφςιεσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ οι οποίεσ μποροφν να προςαρμοςτοφν δυναμικά κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ τουσ, ϊςτε να καταφζρνουμε τελικά να διευκολφνουμε τθν αξιολόγθςθ και τθν ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν. Σζλοσ με τθν υιοκζτθςθ προτφπων
που βαςίηονται ςε γραφικι αναπαράςταςθ για τθν απεικόνιςθ και αποκικευςθ των ςχεδίων μάκθςθσ είναι δυνατι θ αποτελεςματικι ανταλλαγι και ο ςυνδυαςμόσ των ςχεδίων αυτϊν. Αυτό είναι
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μια ςθμαντικι πτυχι, διότι κακιςτά ςαφι τθν εικόνα ςχετικά με τθν οργάνωςθ των μακθςιακϊν εμπειριϊν.

1.3 Δομό του κειμϋνου
το κεφάλαιο που ακολουκεί κα κάνουμε μια αναςκόπθςθ των κυριότερων τεχνικϊν προτφπων και
τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ πλατφόρμασ θλεκτρονικισ μάκθςθσ.
το τρίτο κεφάλαιο κα περιγράψουμε τθν αρχιτεκτονικι του γραφικοφ εργαλείου επεξεργαςίασ ςυνεργατικϊν εκπαιδευτικϊν ςεναρίων κακϊσ και του περιβάλλοντοσ εκτζλεςθσ των ςεναρίων αυτϊν.
Θα γίνει αναλυτικι περιγραφι και ανάλυςθ τθσ αρχιτεκτονικισ αυτισ ςε διάφορα επίπεδα, που περιγράφονται αναλυτικά.
το τζταρτο κεφάλαιο κα γίνει παρουςίαςθ των ςεναρίων χριςθσ που πρζπει να υποςτθρίηονται από
τθν πλατφόρμα κακϊσ και ο κακοριςμόσ των ενεργοφντων και των δυνατοτιτων που αυτοί ζχουν
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των ςεναρίων χριςθσ.
το πζμπτο κεφάλαιο κα παρουςιάςουμε με λεπτομζρεια το γραφικό εργαλείο ςχεδίαςθσ και διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίεσ και τα
πρότυπα χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάπτυξι του και κα παρακζςουμε λεπτομερζσ εγχειρίδιο χριςθσ. Παράλλθλα κα μιλιςουμε για τα πλεονεκτιματα που μασ παρζχει θ δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων χρθςιμοποιϊντασ τθν μοντελοποίθςθ Business Process Modeling Notation
και κα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο τα ςενάρια που ςχεδιάηονται ςτο γραφικό εργαλείο
μετατρζπονται – μεταφράηονται και εξάγονται ςτθν μορφι που περιγράφει το πρότυπο IMS Learning
Design. Σζλοσ κα παρουςιάςουμε τισ υπθρεςίεσ που παρζχει το γραφικό εργαλείο ϊςτε να κακιςτά
δυνατι τθν διαςφνδεςθ και ενςωμάτωςθ μιασ εξωτερικισ πλατφόρμασ διαχείριςθσ μάκθςθσ- Learning Management System.
το ζκτο κεφάλαιο κα περιγράψουμε το περιβάλλον εκτζλεςθσ των ςεναρίων. Θα περιγράψουμε τον
τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίεσ και τα πρότυπα χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάπτυξι του και κα
παρακζςουμε εγχειρίδιο χριςθσ. Ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο εκτελείται ςτα πλαίςια μιασ ομάδασ εργαςίασ. Μζςα από το περιβάλλον εκτζλεςθσ των ςεναρίων ο χριςτθσ ζρχεται ςε επαφι με τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ςτα πλαίςια ενόσ ρόλου που του ζχει δοκεί και παράλλθλα ςυ21
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νεργάηεται με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ κάνοντασ χριςθ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν επικοινωνίασ. Παράλλθλα κα περιγράψουμε τισ υπθρεςίεσ που παρζχει το περιβάλλον επιτζλεςθσ ςεναρίων
ϊςτε να κακιςτά δυνατι τθν διαςφνδεςθ και ενςωμάτωςθ του ςε μια εξωτερικι πλατφόρμα διαχείριςθσ μάκθςθσ- Learning Management System.
Σζλοσ, ςτο ζβδομο κεφάλαιο κα περιγράψουμε ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο και κα δείξουμε τον τρόπο
με τον οποίο θ πλατφόρμα- COLearn που ζχουμε αναπτφξει μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν υλοποίθςθ
του ςεναρίου. Θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο ζνα εξωτερικό περιβάλλον διαχείριςθσ μάκθςθσ
χρθςιμοποιεί τισ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται από το COLearn ϊςτε να ενςωματϊςει τθν
λειτουργικότθτα που παρζχεται από το γραφικό εργαλείο ςχεδίαςθσ και διαχείριςθσ ςυνεργατικϊν
εκπαιδευτικϊν ςεναρίων κακϊσ και από το περιβάλλον επιτζλεςθσ ςεναρίων. Ειδικότερα, κα δείξουμε πωσ μποροφμε να αποτυπϊςουμε το ςενάριο ςε μορφι ςυμβατι με το πρότυπο IMS LD, χρθςιμοποιϊντασ το γραφικό εργαλείο. τθν ςυνζχεια με βάςθ το ςενάριο αυτό δθμιουργοφνται οι δομζσ που απαιτοφνται ςτο επίπεδο του περιβάλλοντοσ εκτζλεςθσ ϊςτε το ςενάριο αυτό να επιτελεςτεί. Οι χριςτεσ αλλθλεπιδροφν με το ςενάριο ικανοποιϊντασ τουσ ςτόχουσ για τουσ οποίουσ δθμιουργικθκε.
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Κεφϊλαιο 2: χετικϊ τεχνικϊ πρότυπα, προδιαγραφϋσ και τεχνολογύεσ
2.1 Ειςαγωγό
Προκειμζνου να φζρουμε ςε πζρασ τθν παροφςα μεταπτυχιακι εργαςία χρθςιμοποιιςαμε μια ςειρά
κατάλλθλων τεχνικϊν προτφπων, εργαλείων και τεχνολογιϊν. Σα μεν τεχνικά πρότυπα είναι απαραίτθτα προκειμζνου να επιτφχουμε τθν επικυμθτι διαλειτουργικότθτα του εργαλείου ανάπτυξθσ και
διαχείριςθσ ςυνεργατικϊν εκπαιδευτικϊν ςεναρίων αφενόσ με άλλα αντίςτοιχα περιβάλλοντα και
αφετζρου με τον εκπαιδευτικό χϊρο που ςυνιςτά το περιβάλλον επιτζλεςθσ του ςεναρίου.
το κεφάλαιο αυτό κα περιγράψουμε τισ τεχνολογίεσ, τα μοντζλα και τισ προδιαγραφζσ που υιοκετιςαμε για να αναπτφξουμε τθν πλατφόρμα COLearn πετυχαίνοντασ τθν διαλειτουργικότθτα τθν οποία προαναφζραμε.
Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν παράγραφο 2.2 κα περιγράψουμε τα ςυνεργατικά εκπαιδευτικά ςενάρια και
τθν χρθςιμότθτά τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σα ςενάρια αυτά, αποτελοφν τθν εννοιολογικι
βάςθ για τθν περιγραφι των δραςτθριοτιτων και τον ςυντονιςμό τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ
μετζχοντεσ τθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα.
τθν παράγραφο 2.3 παρουςιάηουμε το μοντζλο IMS Learning Design το οποίο υιοκετοφμε για τθν
περιγραφι των ςυνεργατικϊν εκπαιδευτικϊν ςεναρίων τα οποία δθμιουργοφνται με τθν χριςθ του
εργαλείου ανάπτυξθσ, διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων.
τθν παράγραφο 2.4 παρουςιάηουμε το πρότυπο BPMN το οποίο αποτελεί μια ςφμβαςθ ϊςτε τα
διάφορα εργαλεία μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν- εκπαιδευτικϊν ι επιχειρθςιακϊν- να χρθςιμοποιοφν μια κοινι “γλϊςςα” ςτθν οποία οι χριςτεσ εκπαιδεφονται να χρθςιμοποιοφν. Σο πρότυπο αυτό
το χρθςιμοποιοφμε για τθν γραφικι αναπαράςταςθ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων.
τθν παράγραφο 2.5 περιγράφουμε το πρωτόκολλο επικοινωνίασ XMPP. Πρόκειται για πρωτόκολλο
επικοινωνίασ το οποίο βαςίηεται ςτθν ανταλλαγι XML εγγράφων, και με το οποίο υλοποιοφμε υπθρεςίεσ επικοινωνίασ ςε πραγματικό χρόνο.
τθν παράγραφο 2.6 περιγράφουμε το πρότυπο IMS Learning Tools Interoperability, το οποίο χρθςιμοποιοφμε προκειμζνου να επιτφχουμε τθν διαλειτουργικότθτα εκπαιδευτικϊν εργαλείων με το περιβάλλον επιτζλεςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Πιο ςυγκεκριμζνα, υιοκετϊντασ το πρότυπο αυτό
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δίνεται θ δυνατότθτα να προςτίκενται-ενςωματϊνονται, αφαιροφνται, επεκτείνονται εξωτερικά εκπαιδευτικά εργαλεία ςτο περιβάλλον εκτζλεςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων.
Σζλοσ ςτθν παράγραφο 2.8 παρουςιάηουμε το Copper Core engine το οποίο είναι θ πρϊτθ υλοποίθςθ που υποςτθρίηει τα τρία επίπεδα του IMS Learning Design. Πρόκειται για τθν υποδομι θ οποία
παρζχει το επίπεδο αποκικευςθσ και τισ βιβλιοκικεσ για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν που διαχειρίηονται εκπαιδευτικά ςενάρια εκφραςμζνα με το πρότυπο IMS LD.

2.2 Εκπαιδευτικϊ ενϊρια
ε αυτιν τθν παράγραφο κα παρουςιάςουμε τθν κεντρικι ιδζα που διζπει ζνα ςυνεργατικό εκπαιδευτικό ςενάριο, τθν ςθμαςία οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςε ακολουκίεσ, τθν ανάγκθ διαμοιραςμοφ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των ςεναρίων και πωσ τα παραπάνω βρίςκουν εφαρμογι με το πρότυπο IMS Learning Design.

2.2.1 υνεργατικϊ Εκπαιδευτικϊ ενϊρια (collaboration Scripts)
Tα υνεργατικά Εκπαιδευτικά ενάρια (collaboration scripts)[16], υποςτθρίηουν μάκθςθ ςε φυςικό
χϊρο αλλά είναι και ιδιαίτερα δθμοφιλι ςτο τομζα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςω Η/Τ. Σο είδοσ
των ςεναρίων αυτϊν, επιτρζπουν τθν περιγραφι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και τθν διαμόρφωςθ του τρόπου με τον οποίο αλλθλεπιδροφν οι εκπαιδευόμενοι. Όπωσ προκφπτει εμπειρικά και
αποδεικνφεται και με ςχετικζσ ζρευνεσ, τα άτομα αφομοιϊνουν καλφτερα όταν ςυμμετζχουν ενεργά
ςε εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ κακιςτϊντασ ζτςι τθν κοινωνικι και γνωςτικι διαδικαςία αποτελεςματικότερθ. Παράλλθλα κακορίηοντασ τθν αλλθλουχία των γνωςτικϊν δραςτθριοτιτων και ανακζτοντασ ρόλουσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκαλοφν τθν δζςμευςθ των ςυμμετεχόντων. Αυτι θ αλλθλουχία δραςτθριοτιτων μπορεί είτε να ζχει τθν μορφι απλισ ακολουκίασ, είτε ςε πιο ςφνκετεσ περιπτϊςεισ να περιλαμβάνει “μονοπάτια” με παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ μπορεί εκτελοφνται από μεμονωμζνα άτομα ςε μια ομάδα.
ε ζνα ςυνεργατικό ςενάριο το οποίο εκτελείται ςε μια e-learning πλατφόρμα, θ οποία μπορεί και τα
υποςτθρίηει, μποροφμε να παρακολουκοφμε τθν πρόοδο κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν εξζλιξθ του ςεναρίου, να ενεργοποιοφμε τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφν τθν ολοκλιρωςθ κάποιασ ι και να παρζχουμε πλθροφορίεσ και υλικό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςφμφωνα με το ςενάριο.
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2.2.2 Εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ
Η ικανότθτα ανκρϊπινθσ μάκθςθσ είναι ενεργθτικι διαδικαςία ςφνκεςθσ πλθροφοριϊν και προγενζςτερθσ γνϊςθσ. Παρόλα αυτά θ ικανότθτα αφομοίωςθσ ποικίλει ανάμεςα ςτα διάφορα άτομα και
ωσ εκ τοφτου θ αποτελεςματικι διδαςκαλία κα πρζπει να ενςωματϊνει ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ οι
οποίεσ κα ενεργοποιοφν και κα δίνουν κίνθτρα ςτουσ διδαςκόμενουσ για ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία. ε αυτι τθν κατεφκυνςθ υπάρχει πλικοσ παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων και τεχνικϊν, π.χ. μάκθςθ βαςιςμζνθ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων από πλευράσ μακθτϊν (problem based learning[6]), οι
οποίεσ προωκοφν τθν δθμιουργία δραςτθριοτιτων είτε ατομικϊν είτε ςυλλογικϊν. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ μπορεί περιλαμβάνουν ςυηθτιςεισ, πειράματα, προςομοιϊςεισ, κουίη, αςκιςεισ επίλυςθσ
προβλθμάτων κ.τ.λ. Επί του παρόντοσ θ τάςθ ςτα ςυςτιματα e-learning επικεντρϊνεται ςε απλζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ κουίη πολλαπλϊν επιλογϊν, ανάγνωςθ κειμζνου. Ζνα κομμάτι
του προτφπου IMS Learning Design αποςκοπεί ςτθν υποςτιριξθ ςφνκετων δραςτθριοτιτων από τα
περιβάλλοντα e-learning.

2.2.3 Διαμοιραςμόσ και επαναχρηςιμοπούηςη Εκπαιδευτικών εναρύων
ε γενικζσ γραμμζσ δεν είναι ιδιαίτερα εφκολο να περιγραφεί ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο με τζτοια
ςυνζπεια ϊςτε να επιτρζπεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ του τόςο από τον δθμιουργό του όςο και από
άλλα άτομα που ενδιαφζρονται να χρθςιμοποιιςουν το ςενάριο αυτό. Σο ςενάριο κα πρζπει να
προςθμειϊνει κάποιο παιδαγωγικό μοντζλο, να διατθρεί ζνα επίπεδο αφαίρεςθσ και να περιγράφει
με γενικότθτα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για το οποίο δθμιουργικθκε, αλλά να μθν είναι τόςο
αφθρθμζνο ϊςτε να χάνεται θ παιδαγωγικι του αξία.
Σα ςυγκεκριμζνα ηθτιματα το πρότυπο IMS-LDςτοχεφει να τα επιλφςει επικεντρϊνοντασ ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ προςκζτουν επίπεδο αφαίρεςθσ ςτο εκπαιδευτικό περιεχόμενο,
τισ αλλθλεπιδράςεισ των χρθςτϊν και τα εκπαιδευτικά εργαλεία.

2.2.4 Προδιαγραφϋσ των υνεργατικών Εκπαιδευτικών εναρύων
Ο Dillenbourg(2002)[17] περιγράφει τα ςενάρια αυτά ωσ αλλθλουχίεσ φάςεων κάκε μια από τισ οποίεσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: α) τον τφπο τησ δραςτηριότητασ που πρζπει να
ολοκλθρωκεί, β) τθν διαμόρφωςθ ομάδων εργαςίασ, γ) τθν κατανομή δραςτηριοτήτων ςε ομάδεσ
εργαςίασ, δ) τον τφπο τησ αλληλεπίδραςησ (απομακρυςμζνθ, ςφγχρονθ/ αςφγχρονθ, video25
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ςυνομιλίεσ, chat κ.λ.π) και τζλοσ ε) τον κακοριςμό χρονοδιαγράμματοσ για τθν ολοκλιρωςθ του ςεναρίου. Σα χαρακτθριςτικά αυτά ποικίλουν από φάςθ ςε φάςθ.
το εννοιολογικό του μοντζλου ο Dillenbourg και οι ςυνεργάτεσ του, επεκτείνουν το εφροσ ενόσ ςυνεργατικοφ ςεναρίου και το τοποκετοφν μζςα ςε μια διδακτικι οντότθτα και ςυγκεκριμζνα ενόσ
πλάνου μακιματοσ (το οποίο περιγράφει το κζμα που κα διδαχτεί, προαπαιτοφμενα για τθν διδαςκαλία του κ.λ.π).
Κατά τθν προςζγγιςθ των Kollar, FischerandHesse [18] τα ςυνεργατικά ςενάρια περιλαμβάνουν πζντε νοθματικζσ ςυνιςτϊςεσ: α) ςτόχο, β) δραςτθριότθτεσ, γ) αλλθλουχία/ ακολουκίεσ δραςτθριοτιτων, δ) ρόλουσ και ε) τφπο αναπαράςταςθσ.
Ο Kobbe (2006) [19] διακρίνει για τα ςυνεργατικά ςενάρια μθχανιςμοφσ και ςυνκετικά ςτοιχεία. Ωσ
ςυνκετικά ςτοιχεία ορίηει α) τα άτομα που ςυμμετζχουν ςε ζνα ςενάριο, β) τισ δραςτηριότητεσ ςτισ
οποίεσ ςυμμετζχουν, γ) τουσ ρόλουσ που τουσ ανατίκενται, δ) το υλικό ςτο οποίο ζχουν πρόςβαςθ.
Ωσ μθχανιςμοφσ διακρίνει α) τθν οργάνωςη των ατόμων ςε ομάδεσ εργαςίασ, β) τθν ανάθεςη των
ςυνκετικϊν ςτοιχείων ςτα άτομα που ςυμμετζχουν, γ) τθν ακολουθία των δραςτθριοτιτων ςτθν
διάρκεια του χρόνου ςτον οποίο εκτελείται το ςενάριο.
Σο πρότυπο IMS LD, όπωσ κα δοφμε ςτθν παρακάτω παράγραφο, αποτελεί το μοντζλο εκείνο που
μασ επιτρζπει να περιγράψουμε/ μοντελοποιιςουμε ζνα ςυνεργατικό εκπαιδευτικό ςενάριο το οποίο υπακοφει ςτισ προδιαγραφζσ που προαναφζραμε.

2.3 IMS Learning Design
ε αυτι τθν παράγραφο κα περιγράψουμε το πρότυπο IMS Learning Design, το οποίο αποτελεί το
πιο πλιρεσ και διαδεδομζνο πρότυπο για τθν περιγραφι εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. υγκεκριμζνα, κα
δϊςουμε μια λεπτομερι περιγραφι των προδιαγραφϊν του προτφπου.

2.3.1 Επιςκόπηςη του προτύπου
τόχοσ του προτφπου IMS Learning Design είναι να παράςχει το μοντζλο για τθν περιγραφι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τθν μορφι ενόσ ςεναρίου το οποίο κα ορίηει τισ δραςτθριότθτεσεργαςίεσ που πρζπει να ολοκλθρωκοφν ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ, τουσ ρόλουσ οι οποίοι ςυμμετζχουν, τισ αρμοδιότθτεσ κάκε ρόλου και τελικϊσ τθν διαδοχι των δραςτθριοτιτων.
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Παράλλθλα όπωσ προαναφζραμε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, ζνα ςθμαντικό ηιτθμα που το
πρότυπο καλείται να ικανοποιιςει είναι θ δυνατότθτα διαμοιραςμοφ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των
ςεναρίων.
Σο πρότυπο IMS-LDπεριγράφεται ςε τρία αλλθλζνδετα ζγγραφα


XML Binding Document [7]



Information Model [8]



Best Practice Guide [1]

Σο XML Binding Document είναι τεχνικό κείμενο το οποίο δίνει τθν αντιςτοίχθςθ των ςτοιχείων του
Learning Design ςτθν XML μορφι τουσ.
Ζνα ςτοιχείο ςτο οποίο πρζπει να δϊςουμε ζμφαςθ είναι ότι το IMS LD δεν περιζχει πλθροφορίεσ
ςχετικά με περιεχόμενο και το εκπαιδευτικό υλικό κακεαυτό, και ωσ εκ τοφτου ζχει ςχεδιαςτεί να
λειτουργεί μαηί με το πρότυπο IMS content packaging [9]. Ο τρόποσ με τον οποίο ςυνδζονται τα δφο
πρότυπα περιγράφεται ςτο Information Model κείμενο και ουςιαςτικά θ μοντελοποίθςθ για μια Μονάδα Μάκθςθσ είναι Unit of Learning = IMS Content Package + IMS Learning Design.
Σζλοσ ςτο κείμενο Best Practice Guide υπάρχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τρόπουσ και εκπαιδευτικζσ
πρακτικζσ με τισ οποίεσ το IMS LD παρζχει προςτικζμενθ αξία ςε περιβάλλοντα e-learning.

2.3.2 Η ανατομύα του προτύπου
Σα βαςικά ςτοιχεία του Learning Design όπωσ αυτά ζχουν προςδιοριςτεί, ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθν
ανάλυςθ του Koper[10] και των ςυνεργατϊν του ςτθν εργαςία τουσ πάνω ςτθν EML [11]. Σο πρότυπο
βαςίηεται πάνω ςτθν εννοιολογικι οντότθτα τθσ Μονάδασ Μάθηςησ- Unit of Learning. Μονάδα Μάκθςθσ ορίηεται ωσ θ μικρότερθ δυνατι οντότθτα θ οποία μπορεί να ικανοποιιςει ζναν ι περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Πρακτικά μια τζτοια μονάδα κα μποροφςε να είναι μια ςειρά μακθμάτων, ζνα αυτόνομο μάκθμα, μια αυτόνομθ δραςτθριότθτα.
Σα κφρια χαρακτθριςτικά του προτφπου(Conceptual Vocabulary):
Σο μοντζλο ορίηεται ςε τρία επίπεδα. τθν αρχικι του μορφι το μοντζλο περιγραφόταν με το επίπεδο Α το οποίο ςτθν ςυνζχεια εμπλουτιηόταν με νζα ςτοιχεία και προζκυψε το επίπεδο Β και Γ.
Learning Design Επιπζδου Α: Περιλαμβάνει τον βαςικό πυρινα που απαιτείται για τθν
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υποςτιριξθ τθσ παιδαγωγικισ ποικιλότθτασ. Σα επίπεδα B και C προςκζτουν επιπλζον δυνατότθτεσ
για περιςςότερο εξατομικευμζνα εκπαιδευτικά ςενάρια.
Learning Design Επιπζδου Β: τα ςτοιχεία του επιπζδου Α προςτίκενται ςτοιχεία –“Properties” και
ςυνκικεσ – “Conditions”, τα οποία επιτρζπουν εξατομίκευςθ και ενεργοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων κάτω από ςυνκικεσ.
Learning Design Επιπζδου C: τα ςτοιχεία του επιπζδου Β προςτίκενται Ειδοποιιςεισ –
“Notifications”, τα οποία επιτρζπουν εξατομίκευςθ, αποςτολι ςυγκεκριμζνου μθνφματοσ ςε ρόλουσ
και ενεργοποίθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων μετά το πζρασ κάποιασ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ.
Σα κφρια ςτοιχεία του μοντζλου είναι:
Learning Objectives- Εκπαιδευτικοί τόχοι: Οι Εκπαιδευτικοί ςτόχοι που καλφπτονται από τουσ μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το εκπαιδευτικό ςενάριο. το IMS-LD υπάρχει θ δυνατότθτα να οριςτοφν
εκπαιδευτικοί ςτόχοι ςε δυο επίπεδα. Τπάρχει δυνατότθτα να οριςτοφν εκπαιδευτικοί ςτόχοι που
αφοροφν τθν Μονάδα Μάκθςθσ εξ’ ολοκλιρου, ι/και να οριςτοφν εκπαιδευτικοί ςτόχοι για κάκε ι
για κάποιεσ από τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου.
Prerequisites – Προαπαιτοφμενα: Σα προαπαιτοφμενα ορίηουν τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ που πρζπει
να ζχουν οι μακθτζσ για να ςυμμετάςχουν ςτθν Μονάδα Μάκθςθσ ι/και ςε κάποια-εσ από τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Όπωσ γίνεται αντιλθπτό από τα προαναφερκζντα, και ςτθν περίπτωςθ
των Προαπαιτοφμενων, αυτά μπορεί να οριςτοφν για ολόκλθρθ τθν Μονάδα Μάκθςθσ ι/και για κάποια από τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Components- Μζρθ: Είναι το ςτοιχείο κάτω από το οποίο περικλείονται τα βαςικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν και περιγράφουν ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο Learning Design. τθν περίπτωςθ των Learning
Designs επιπζδου Α το ςτοιχείο αυτό περικλείει τα “roles”, “activities”, “environments”. Για ςενάρια
επιπζδου Β,C περικλείεται επιπλζον το ςτοιχείο“properties”.
Roles–Ρόλοι: Οι ρόλοι ορίηουν τουσ τφπουσ των ςυμμετεχόντων ςε ζνα ςενάριο. Κάκε δραςτθριότθτα ςε ζνα ςενάριο ανατίκενται ςε ζναν ρόλο. Τπάρχουν δφο βαςικζσ κατθγορίεσ ρόλων: Μακθτισ –
Learner και Τποςτθρικτικό Προςωπικό – Staff. Για τισ δυο αυτζσ κατθγορίεσ ρόλων μποροφν να ορι28
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ςτοφν και υπό-τφποι οι οποίοι κλθρονομοφν τισ ιδιότθτεσ και τισ “αρμοδιότθτεσ” που ζχουν οριςτεί
για τουσ βαςικοφσ τφπουσ και επιπλζον μπορεί να εξειδικευτοφν επιπλζον αρμοδιότθτεσ για τουσ
υπό-ρόλουσ.
Σζλοσ, ςε ζνα ρόλο μπορεί να προςδιοριςτοφν περιοριςμοί για το ςφνολο των ατόμων ςτα οποία ανατίκεται ο ςυγκεκριμζνοσ ρόλοσ.
Properties – Ιδιότθτεσ: Οι ιδιότθτεσ είναι διακζςιμεσ για τφπουσ ςεναρίων του επιπζδου B και C. Είναι τα κφρια ςτοιχεία με τα οποία επιτυγχάνεται θ παρακολοφκθςθ, εξατομίκευςθ και αξιολόγθςθ
των μεμονωμζνων ςυμμετεχόντων ςτο εκπαιδευτικό ςενάριο. Τπάρχουν πζντε τφποι ιδιοτιτων: τοπικζσ (local), τοπικζσ – προςωπικζσ (local - personal), τοπικζσ – ρόλου (local-role), γενικζσ - προςωπικζσ (global - personal) και γενικζσ (global). Οι τοπικζσ ιδιότθτεσ αφοροφν το ςενάριο για το οποίο ζχουν οριςτεί. Οι γενικζσ ιδιότθτεσ είναι “εξωτερικζσ” και δεν αφοροφν ςυγκεκριμζνο ςενάριο.
Global Elements – Γενικά τοιχεία: Σα ςτοιχεία αυτά είναι διακζςιμα για τα ςενάρια επιπζδου B, C,
προκειμζνου να είναι δυνατόν για τουσ χριςτεσ να ορίςουν και να παρακολουκιςουν ιδιότθτεσ κατά
τθν διάρκεια τθσ εκπαιδευτικι διαδικαςίασ. Τπάρχουν τζςςερα είδθ γενικϊν ςτοιχείων: “setproperty”, “view-property”, “set-property-group”και“view-property-group”. Σο “set-property” ςτοιχείο χρθςιμοποιείται για τθν ανάκεςθ τιμισ ςε μια ιδιότθτα. Σο “view-property” ςτοιχείο ενςωματϊνει τθν τιμι τθσ επιλεγείςασ ιδιότθτασ. Σα “set-property-group” και “view-property-group” ζχουν
τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ με τα προθγοφμενα ςτοιχεία με τθν διαφορά ότι αφοροφν ςε ςετ από ιδιότθτεσ. Σα
Global Elements – Γενικά τοιχεία είναι εξωτερικά και ενςωματϊνονται ςε ζνα LD ςενάριο με τθν
χριςθ namespaces.
Δραςτθριότθτεσ – Activities: Ζνα από τα ςθμαντικότερα δομικά ςτοιχεία του προτφπου IMS-LD. Περιγράφουν τισ ενζργειεσ που ζχουν ανατεκεί ςε ζναν ρόλο και οποίεσ πρζπει να εκτελεςτοφν ςε ζνα
περιβάλλον από εκπαιδευτικά αντικείμενα και υπθρεςίεσ. Παράλλθλα ορίηουν και τουσ όρουσ τερματιςμοφ τουσ κακϊσ και τισ ενζργειεσ που πρζπει να ακολουκιςουν με το πζρασ τουσ. Τπάρχουν
δφο βαςικοί τφποι δραςτθριοτιτων: εκπαιδευτικζσ–“learning activities” και υποςτθρικτικζσ– “support activities”. Μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ζχει ςχεδιαςτεί και ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν ςτόχων για μεμονωμζνο χριςτθ – χριςτθ ςτον οποίο ανατζκθκε ο ρόλοσ
που εκτελεί τθν ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. Μια δραςτθριότθτα εκτελείται μία μόνο φορά από
τον χριςτθ ι τουσ χριςτεσ ςτον (ουσ) οποίο (ουσ) ζχει ανατεκεί. Αντίκετα οι υποςτθρικτικζσ δρα29
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ςτθριότθτεσ ζχουν ςτόχο να κακοδθγιςουν –ςυμβουλεφςουν κατά τθν εκτζλεςθ των εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων και μποροφν να ανατεκοφν ςε ζνα ι και περιςςότερουσ ρόλουσ.
Επιπλζον, οι δραςτθριότθτεσ μπορεί να ςυνακροιςτοφν ςε δομζσ δραςτθριοτιτων – “activity
structure”. Ο δθμιουργόσ του ςεναρίου μπορεί να ορίςει ότι οι δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν δομι είτε
κα εκτελεςτοφν ςειριακά είτε κα επιλζξει ο χριςτθσ τθν ςειρά εκτζλεςθσ. Επίςθσ μπορεί να ορίςει
ζναν αρικμό δραςτθριοτιτων οι οποίεσ αν εκτελεςτοφν κα κεωρθκεί ότι θ δομι δραςτθριοτιτων
ολοκλθρϊκθκε.
Σζλοσ ςε μια δραςτθριότθτα υπάρχει τουλάχιςτον μια περιγραφι και προαιρετικά ζνα περιβάλλον(
εκπαιδευτικά αντικείμενα ι/και υπθρεςίεσ) ςτο οποίο εκτελείται.
Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα – Learning Activity: Μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα αποτελείται
τουλάχιςτον από μια περιγραφι και ενδεχομζνωσ από διάφορα προαιρετικά ςτοιχεία. Η περιγραφι
τθσ δραςτθριότθτασ αποτελεί τθν πρϊτθ επαφι και προϊδεάηει τον χριςτθ ςχετικά με τθν δραςτθριότθτα ςτθν οποία κα ςυμμετάςχει. Η περιγραφι μπορεί να είναι είτε ςε μορφι κειμζνου είτε ςε
μορφι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, εμπεριζχεται ςε ςτοιχείο <item> -το οποίο προζρχεται από το πρότυπο Content Packaging- και ςυνικωσ είναι αρχείο που περιζχεται ςτο content package.
Σα προαιρετικά ςτοιχεία ςε ζνα ςενάριο είναι το ςτοιχείο με όνομα περιβάλλον - environment που
περιλαμβάνει εκπαιδευτικά αντικείμενα και εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ, ο τίτλοσ, IMS μεταδεδομζνα,
οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι, τα προαπαιτοφμενα, το ςτοιχείο <complete-activity> που προςδιορίηει πότε
ολοκλθρϊνεται μια δραςτθριότθτα. Σζλοσ ζνα επιπλζον προαιρετικό ςτοιχείο που μποροφμε να ςυναντιςουμε ςε ζνα ςενάριο είναι το “on completion” το οποίο προςδιορίηει τισ ενζργειεσ που κα ακολουκιςουν με το πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ που είναι ενεργι.
Επιπρόςκετα, ςε ςενάρια τφπου Α, το “on-completion”περιλαμβάνει μόνο το ςτοιχείο “feedbackdescription”το οποίο αποτελεί περιεχόμενο το οποίο δείχνεται ςτον χριςτθ κατά τθν ολοκλιρωςθ
τθσ δραςτθριότθτασ. ε ςενάρια τφπου Β το ςτοιχείο επεκτείνεται με το “change-propertyvalue”ςτοιχείο το οποίο ορίηει τθν νζα τιμι που δίνεται ςε μια ιδιότθτα και τζλοσ ςτα ςενάρια τφπου
C επεκτείνεται με το ςτοιχείο “notification” το οποίο χρθςιμοποιείται είτε για να ενεργοποιιςει μια
άλλθ δραςτθριότθτα είτε απλά για να ειδοποιιςει τουσ χριςτεσ με κάποιο μινυμα είτε και για τουσ
δφο προαναφερκζντεσ λόγουσ.
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Δραςτθριότθτεσ Τποςτιριξθσ– Support Activity: Μια δραςτθριότθτα υποςτιριξθσ περιλαμβάνει τα
ίδια ςτοιχεία με τισ Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ με εξαίρεςθ τα ςτοιχεία εκπαιδευτικοί ςτόχοι, τα
προαπαιτοφμενα και με προςκικθ του ςτοιχείου “role-ref” το οποίο υποδεικνφει τον χριςτθ που κα
ζχει τον υποςτθρικτικό ρόλο ςτθν δραςτθριότθτα. Ο ρόλοσ μπορεί να αναλάβει να υποςτθρίηει περιςςότερουσ του ενόσ χριςτεσ.
Παράδειγμα μιασ Τποςτθρικτικισ Δραςτθριότθτασ: ο ρόλοσ “staff” πρζπει να βακμολογιςει τισ αναφορζσ των μακθτϊν.
Δομζσ Δραςτθριοτιτων – Activity Structure: Μια δομι δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει αναφορζσ ςε
ζνα ι περιςςότερα εκ των Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων, Δραςτθριοτιτων Τποςτιριξθσ, Δομϊν
Δραςτθριοτιτων ι και ςε μια άλλθ ανεξάρτθτθ Μονάδα Μάκθςθσ. Όπωσ ςτθν περίπτωςθ των απλϊν
δραςτθριοτιτων, μια Δομι Δραςτθριοτιτων μπορεί να περιλαμβάνει αναφορζσ ςε ζνα ι περιςςότερα περιβάλλοντα (εκπαιδευτικά αντικείμενα ι/και εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ). Αυτό επιτρζπει ςτθν
δθμιουργία ςεναρίων όπου μια ςειρά από διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ λαμβάνουν χϊρα ςτο ίδιο
περιβάλλον.
Για μια Δομι ορίηεται επίςθσ το προαιρετικό ςτοιχείο πλθροφορία – information το οποίο περιλαμβάνει υλικό με περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν δομι.
Περιβάλλον–Environment: Μια δραςτθριότθτα ςτο Learning Design πρότυπο λαμβάνει χϊρα ςε ζνα
‘περιβάλλον’, το οποίο αποτελεί μια ςυλλογι από εκπαιδευτικά αντικείμενα και υπθρεςίεσ. Για παράδειγμα για τθν δραςτθριότθτα που κα ηθτοφςε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να διαβάςουν ζνα πρόβλθμα και να ςυηθτιςουν τθν λφςθ του, το ‘περιβάλλον’ κα περιελάμβανε το εκπαιδευτικό υλικό
που περιγράφει το πρόβλθμα κακϊσ επίςθσ και τουσ μθχανιςμοφσ επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν.
Εκπαιδευτικό Αντικείμενο– learning Object: Εκπαιδευτικό αντικείμενο ορίηεται οποιοδιποτε επαναχρθςιμοποιιςιμο ψθφιακό ι μθ υλικό το οποίο χρθςιμοποιείται κατά τθν διεξαγωγι μιασ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ. Παραδείγματα εκπαιδευτικϊν αντικειμζνων αποτελοφν οι ςελίδεσ διαδικτφου, κείμενα, εργαλεία επεξεργαςίασ κειμζνου, quizzesκτλ. το πρότυπο LOM ορίηονται οι διάφορεσ
κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ μπορεί να ανικει ζνα εκπαιδευτικό αντικείμενο.
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Εκπαιδευτικι Τπθρεςία – Service: Εκτόσ από το εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν και οι υπθρεςίεσ που
μπορεί να λάβουν χϊρα κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Για παράδειγμα ζνα forum
είναι μια τζτοια υπθρεςία. Σο ηθτοφμενο για μια υπθρεςία είναι να ζχει μοναδικό ‘ςτιγμιότυπο’ για
κάκε ‘ςτιγμιότυπο’ του ςεναρίου και για τουσ χριςτεσ που ζχουν οριςτεί να ςυμμετζχουν ςε αυτό.
Για να ικανοποιθκεί το προαναφερκζν και για να ζχουμε και τθν ευελιξία επζκταςθσ τθσ Πλατφόρμασ Εκτζλεςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων, χρθςιμοποιείται το πρότυπο IMS Learning Tool Interoperability. Σο πρότυπο αυτό επιτρζπει τθν διαλειτουργικότθτα των εκπαιδευτικϊν εργαλείων και μασ δίνει τθν δυνατότθτα να ενςωματϊςουμε τθν λειτουργικότθτα εκπαιδευτικϊν εργαλείων ςε πλατφόρμεσ που το υλοποιοφν.
Μζκοδοσ - Method: Περιλαμβάνει δφο από τα βαςικά ςτοιχεία του Learning Design: το ζργο- “play”
και ςυνκικεσ –“conditions” κακϊσ επίςθσ και τα ςτοιχεία “completion”, “on-completion” τα οποία
ορίηουν το μεν πρϊτο, τουσ κανόνεσ τερματιςμοφ μιασ μεκόδου και το δεφτερο τισ ενζργειεσ μετά
τθν ολοκλιρωςι τθσ.
Ζργο - Play: Σο ςτοιχείο που περιλαμβάνει τον πυρινα του ςεναρίου. το ςτοιχείο προςδιορίηεται θ
ενορχιςτρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και υπάρχουν αναφορζσ για κάκε ςτοιχείο- από αυτά
που αναφζραμε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ-το οποίο ζχει οριςτεί ςτο ςενάριο.
το“play”ςτοιχείο του ςεναρίου ορίηεται θ ςειρά εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων που ζχουν δθμιουργθκεί και οι ρόλοι οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςε κάκε μία από αυτζσ. Σο “play” μοντελοποιεί
ζνα κεατρικό ζργο με ςκθνζσ και ςυμμετζχοντεσ ρόλουσ.
Εν κατακλείδι, ζνα “play” αποτελείται από “acts” που εκτελοφνται διαδοχικά. ε κάκε “act”, διάφορεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ανατίκενται ςε διάφορουσ ρόλουσ, εκτελοφνται παράλλθλα. Όταν ζνα
“act”ολοκλθρϊνεται το επόμενο ξεκινά και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται μζχρι το πζρασ του ςεναρίου. Η ροι εκτζλεςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μπορεί να είναι ςυνδυαςμόσ παράλλθλων και
διαδοχικϊν δραςτθριοτιτων με τθν κατάλλθλθ επιλογι των “acts”και “role-parts”.
υνκικεσ-Conditions: Οι ςυνκικεσ είναι διακζςιμεσ ςτα ςενάρια επιπζδου B και C. Χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με τα ςτοιχεία “properties”με ςκοπό τθν εξατομίκευςθ των ςεναρίων. Οι ςυνκικεσ ζχουν τθν μορφι IF [ζκφραςθ - expression] THEN [εμφάνιςθ - show, απόκρυψθ - hide, αλλαγι –
change ι ειδοποίθςθ - notify].
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Ειδοποίθςθ- Notification: Οι ειδοποιιςεισ είναι διακζςιμεσ ςτο επίπεδο C του Learning Design. Οι
ειδοποιιςεισ χρθςιμοποιοφνται είτε για αποςτολι μθνυμάτων ςε ρόλουσ είτε για ενεργοποίθςθ
δραςτθριοτιτων είτε και για τα δφο. Μία ειδοποίθςθ μπορεί να αποςταλεί μετά από :


Ολοκλιρωςθ μιασ δραςτθριότθτασ.



Ολοκλιρωςθ ενόσ“act”.



Ολοκλιρωςθ ενόσ“play”.



Ολοκλιρωςθ μιασ μονάδασ μάκθςθσ “unit of learning”.



Μια ςυνκικθ γίνεται αλθκισ.



Μεταβάλλεται θ τιμι μιασ ιδιότθτασ.

τοιχείο – Item: Χρθςιμοποιείται για τθν αναφορά ςε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να αφορά
οπτικοακουςτικό υλικό ενςωματωμζνο ςτο αρχείο του ςεναρίου ι ςε υλικό εξωτερικό του αρχείου
όπωσ ορίηεται από το πρότυπο IMS Content Packaging.
Σο εννοιολογικό μοντζλο, εκφραςμζνο ςε UML παρατίκεται ςτθν εικόνα 2.3-1

Εικόνα 2.3-1: Εννοιολογικό μοντζλο του προτφπου IMS-LD
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Η περιγραφι του εννοιολογικοφ μοντζλου του προτφπου παρουςιάηεται με τθν μορφι πίνακα ςτο
Παράρτθμα Α

2.4 BPMN
Η BPMN είναι ςθμειογραφία εμπνευςμζνθ από τα διαγράμματα ροισ για τον προςδιοριςμό επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν (Business Processes). Αποτελεί μια ςφμβαςθ ϊςτε τα διάφορα εργαλεία μοντελοποίθςθσ των διαδικαςιϊν αυτϊν να χρθςιμοποιοφν μια κοινι “γλϊςςα” ςτθν οποία οι χριςτεσ
εκπαιδεφονται να χρθςιμοποιοφν. Η απεικόνιςθ και μοντελοποίθςθ των διαδικαςιϊν αυτϊν γίνεται
με τθν χριςθ γραφικϊν αντικειμζνων και αναλφεται ςε ζνα ςφνολο δράςεων που εκτελοφνται με ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςειρά.

Εικόνα 2.4-1: Παράδειγμα BPMN ροισ

2.4.1 Σα ςτοιχεύα του μοντϋλου

Εικόνα 2.4-2: Σα κφρια ςτοιχεία του BPMNμοντζλου
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Δραςτθριότθτεσ – Activities

Μια δραςτθριότθτα είναι μια εργαςία ςτα πλαίςια μιασ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ. υμβολίηονται
με τετράγωνο και μπορεί να εκτελεςτοφν μια φορά ι να ενςωματϊνουν επαναλθπτικζσ διεργαςίεσ.
Μια δραςτθριότθτα διακρίνεται ςε Τπο-Διαδικαςίεσ (Sub-Process), και απλζσ Διεργαςίεσ (Task). Μια
διεργαςία τφπου “Task”είναι ατομικι, ςε αντίκεςθ με “Sub-Process”που είναι μια ςφνκετθ δραςτθριότθτα που περιλαμβάνει-ενςωματϊνει άλλα “sub-processes”ι και “tasks”.
Γεγονότα - Events:

Ζνα Γεγονόσ (Event) ςυμβαίνει κατά τθν διάρκεια τθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ και επθρεάηει τθν
ροι τθσ διαδικαςίασ. Μποροφν να ξεκινιςουν, να διακόψουν, να μεταβάλλουν ι να τερματίςουν τθν
ροι τθσ διαδικαςίασ και ςυνικωσ παράγουν και κάποιο αποτζλεςμα το οποίο αξιοποιείται ςτα πλαίςια μιασ δραςτθριότθτασ που ζπεται.
Start Events: Προςδιορίηουν τθν ζναρξθ – αφετθρία μιασ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ
Intermediate Events: Λαμβάνουν χϊρα κατά τθν διάρκεια μιασ επιχειρθςιακι διαδικαςίασ (Business
Process). Σοποκετοφνται ενδιάμεςα των δραςτθριοτιτων ι ςτα ςφνορα μιασ δραςτθριότθτασ. τθν
μεν πρϊτθ περίπτωςθ μπορεί να δζχονται είςοδο από μια δραςτθριότθτα και να εξάγουν δεδομζνα
ςε μια άλλθ, ενϊ ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ υποδθλϊνουν ότι θ δραςτθριότθτα πρζπει να διακοπεί με
τθν ενεργοποίθςθ του “event”και θ ροι τθσ διαδικαςίασ μεταφζρεται ςτθν επόμενθ δραςτθριότθτα.
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Εικόνα 2.4-3:Παράδειγμα Intermediate Events

End Events: Τποδθλϊνουν το πζρασ μιασ διαδικαςίασ.
Πφλεσ Ελζγχου - Gateways:Αποτελοφν ςτοιχεία του μοντζλου που
ςυμβολίηονται με ρόμβο και χρθςιμοποιοφνται για να ελζγξουν τθν
διαδικαςία, είτε διαιρϊντασ το μονοπάτι τθσ ακολουκοφμενθσ ροισ ςε
περιςςότερα παράλλθλα, είτε ςυγχωνεφοντασ παράλλθλα μονοπάτια
ςε ζνα.
Διακρίνονται ςε“Exclusive”, “Inclusive”, “Complex”, “Parallel” gateways.

Exclusive Gateway: Αποτελοφν ςθμεία ςτα οποία θ ροι τθσ διεργαςίασ

Εικόνα 2.4-4: Παράδειγμα Gateway

μπορεί να διαςπαςτεί ςε εναλλακτικά μονοπάτια. τθν περίπτωςθ του “Exclusive Gateway” ζχουμε
τθν μοντελοποίθςθ του λογικοφ XOR και επομζνωσ ζνα μόνο μονοπάτι κα ακολουκθκεί. Σο μονοπάτι
που κα ακολουκθκεί είναι εκείνο για το οποίο είναι αλθκισ θ ζκφραςθ που ορίηεται ςτθν πφλθ ελζγχου. Παράλλθλα, ζνα “exclusive gateway” μπορεί να προςδιορίηει και το ςθμείο ςτο οποίο ςυγχωνεφονται παράλλθλα μονοπάτια τθσ ροισ τθσ διαδικαςίασ.

Εικόνα 2.4-5: Παράδειγμα Exclusive Gateway
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Inclusive Gateway: Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των “exclusive gateways”, αποτελοφν ςθμεία ςτα οποία θ ροι τθσ διαδικαςίασ διαςπάται ςε εναλλακτικά μονοπάτια. ε αντίκεςθ όμωσ με τα “exclusive
gateways”, ςε ζνα “Inclusive Gateway” μπορεί να ακολουκθκοφν ζνα ι και όλα τα μονοπάτια που ορίηονται, αρκεί να είναι αλθκισ θ ζκφραςθ που ζχει δθλωκεί για το μονοπάτι.
Και ςτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να ζχουμε
τθν ςυγχϊνευςθ παράλλθλων μονοπατιϊν.
Εικόνα 2.4-6: Παράδειγμα Inclusive Gateway

Complex Gateway: Ζνα “complex gateway” επιτρζπει τθν επιλογι μονοπατιϊν με πιο ςφνκετουσ τρόπουσ ςε
ςχζςθ με τουσ προθγοφμενουσ τφπουσ gateway. Κανόνεσ
και περιοριςμοί ςυνδυάηονται κακιςτϊντασ πιο ςφνκετθ
ανάλυςθ για τθν εξαγωγι ςυμπεράςματοσ. Η ανάλυςθ
πρζπει να οδθγεί ςτθν επιλογι ενόσ τουλάχιςτον μονοπατιοφ.

Εικόνα 2.4-7:Παράδειγμα Complex Gateway

Parallel Gateway: Ζνα “Parallel Gateway”ζχει τθν ιδιότθτα είτε να ορίηει παράλλθλεσ διαδρομζσ ςτθν
ροι εκτζλεςθσ ενόσ Business Process (fork gateway) είτε να αποτελεί το ςθμείο ςτο οποίο ςυγχωνεφονται παράλλθλεσ διαδρομζσ (join Gateway). Πιο ςυγκεκριμζνα ςε ζνα “fork gateway”,κα πρζπει να
εκτελεςτοφν όλα τα παράλλθλα μονοπάτια, ενϊ ςε ζνα “join gateway” κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι δραςτθριότθτεσ που ςυνκζτουν τα
μονοπάτια που καταλιγουν ςτο “join gateway”,
ϊςτε να προχωριςει θ εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ.

Εικόνα 2.4-8: Παράδειγμα join
gateway

Εικόνα 2.4-9: Παράδειγμα fork
gateway
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υνδζςεισ - Connectors: το μοντζλο BPMN υπάρχουν τρία είδθ ςυνδζςεων για τθν δθμιουργία τθσ
ροισ τθσ διαδικαςίασ.


Ροι Αλλθλουχίασ – Sequence Flow: Δείχνει τθν ςειρά εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων ςε μια
διαδικαςία.
Σα αντικείμενα πθγισ και προοριςμοφ μπορεί να είναι τφπου
“Event”, “Activity”, και“Gateway”. Παραδείγματα τζτοιων ςυνδζςεων ζχουμε ιδθ δει ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ που περιγράφαμε τα αντικείμενα που προαναφζραμε.



Ροι Μθνφματοσ – Message Flow: Δείχνει τθν ροι των μθνυμάτων
μεταξφ του αντικειμζνου αποςτολζα και του αντικειμζνου παραλιπτθ. Παραλιπτθσ και αποςτολζασ ςε μια ροι μθνφματοσ είναι δυο
διακριτοί Ρόλοι.



υςχετίςεισ - Association: Χρθςιμοποιείται για να ςυςχετίςει δεδομζνα και πλθροφορίεσ με αντικείμενα ροισ. Πρακτικά μια ςυςχζτιςθ
δείχνει δεδομζνα ειςόδου ι/και εξόδου από/ προσ μια δραςτθριότθτα

Swimlanes: Για τον διαχωριςμό και τθν οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων, των πυλϊν ελζγχου και γεγονότων, το πρότυπο BPMN χρθςιμοποιεί τα “Swimlanes”. Σα αντικείμενα αυτά διακρίνονται ςε δυο κατθγορίεσ: ε αντικείμενα που ονομάηονται“Pools”και ςτα
“Lanes”. Σα “Pools”τυπικά επιτρζπουν τθν οργάνωςθ
δραςτθριοτιτων

ςε

μια

διαδικαςία

ενϊ

τα

“lanes”μζςα ςε ζνα “pool”οργανϊνουν και κατθγοριοποιοφν τισ δραςτθριότθτεσ με βάςθ κάποιο ρόλο.

Εικόνα 2.4-10: Pools και Lanes
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Artifacts: Επιτρζπουν τθν επίδειξθ πλθροφοριϊν επιπρόςκετα από τα βαςικά ςτοιχεία τθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ. Παρακζτουμε τα είδθ των “artifacts”:
 Text Annotation: Επιτρζπουν τθν προςκικθ πρόςκετθσ πλθροφορίασ ςχετικά με μια δραςτθριότθτα. Η
ςφνδεςθ με ζνα αντικείμενο ςτο BPMNδιάγραμμα γίνεται με “association”.

Εικόνα 2.4-11: Παράδειγμα Text Annotation

 Data Objects: Παρζχουν πλθροφορίεσ για το πϊσ διαχειρίηεται θ επιχειρθςιακι διαδικαςία αρχεία και άλλα δεδομζνα. Παράλλθλα τα αντικείμενα αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον προςδιοριςμό ειςόδου και εξόδου ςε δραςτθριότθτεσ.

Εικόνα 2.4-12: Παράδειγμα Data Object

2.5 Σο πρωτόκολλο επικοινωνύασ XMPP
Σο Extensible Messaging και Presence Protocol (XMPP)[4] είναι ζνα ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίασ που βαςίηεται ςτθν ανταλλαγι XML μθνυμάτων. Η ςθμαντικότερθ δυνατότθτα του πρωτοκόλλου
είναι θ ανταλλαγι μθνυμάτων ςε πραγματικό χρόνο, με αυξθμζνθ αςφάλεια. Σα μθνφματα μπορεί
να περιζχουν δυνατότθτεσ μορφοποίθςθσ, δεδομζνα, φόρμεσ κακϊσ και οποιαδιποτε ζγγραφο XML
μπορεί να αποτελζςει μινυμα.
ε αντίκεςθ με άλλα πρωτόκολλα επικοινωνίασ, το XMPP διατθρεί μια μακράσ διάρκειασ ανοικτι
ςφνδεςθ TCP, με τθν οποία ςτζλνει αςυγχρόνωσ τα XML μθνφματα. Ζτςι επιτυγχάνει επικοινωνία
πραγματικοφ χρόνου, χωρίσ τθν ανάγκθ για δθμιουργία ςφνδεςθσ ςε κάκε μινυμα, ι για αναμονι
απάντθςθσ προτοφ αποςταλεί νζο μινυμα.
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2.5.1 Αρχιτεκτονικό XMPP δικτύου
ε ζνα XMPP δίκτυο κάκε πελάτθσ μπορεί να είναι ςυνδεδεμζνοσ ςε πολλοφσ διακομιςτζσ, για λόγουσ διαφοροποίθςθσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν και αςφάλειασ από αςτοχίεσ του δικτφου. Για τθν
μετάδοςθ μθνυμάτων XMPP επιτρζπεται θ διαςφνδεςθ μεταξφ διακομιςτϊν.

Εικόνα 2.5-1: Παράδειγμα Σοπολογίασ για XMPPδίκτυο

2.5.2 Διευθύνςεισ XMPP (jabber ID’s)
Οι διευκφνςεισ ςτο πρωτόκολλο XMPPζχουν ςφνταξθ παρόμοια με τισ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ζτςι θ giorgos@tuc.gr αποτελεί ζγκυρθ διεφκυνςθ XMPP. Επιπλζον κάκε διεφκυνςθ,
πζρα από το όνομα χριςτθ και το όνομα του διακομιςτι, μπορεί να περιζχει ζνα αναγνωριςτικό πόρου (resource identifier).Ζτςι οι διευκφνςεισ giorgos@tuc.gr/desktop και giorgos@tuc.gr/tablet ταυτοποιοφν τον χριςτθ και παράλλθλα ενθμερϊνουν τον εξυπθρετθτι για τθν ςυςκευι με τθν οποία
είναι ςυνδεμζνοσ ο λογαριαςμόσ του χριςτθ. Αυτό δίνει τθν δυνατότθτα για ενεργοποίθςθ διαφορετικϊν ρυκμίςεων για κάκε ςφνδεςθ.

2.5.3 Βαςικού τύποι μηνυμϊτων
 Απλά Μθνφματα
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Σα απλά μθνφματα χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά ενόσ οποιοδιποτε XMLεγγράφου από
ζνα χριςτθ ςτον άλλο. Η κατθγορία τουσ δθλϊνεται από ζνα χαρακτθριςτικό τφπου (type attribute) το οποίο μπορεί μεταξφ άλλων να είναι “normal” για απλι μετάδοςθ, “chat” για απλι μετάδοςθ με περιοριςμοφσ χρόνου, “group chat” για μετάδοςθ ςε πολλαπλοφσ χριςτεσ ι error για
μετάδοςθ ςφάλματοσ.
Παράδειγμα μθνφματοσ XMPP:
<message from='juliet@example.com'
to='romeo@example.net'xml:lang='en'>
<body>Art thou not Romeo, and a Montague?</body>
</message>
 Μθνφματα Παρουςίασ (Presence)
Με τα μθνφματα παρουςίασ γίνεται γνωςτι θ κατάςταςθ ενόσ χριςτθ. Με τθν χριςθ τουσ μπορεί
να γίνεται απλι ενθμζρωςθ για το αν κάποιοσ χριςτθσ είναι ςυνδεμζνοσ ι όχι (online, offline,
available, unavailable) ι πιο περίπλοκοσ οριςμόσ καταςτάςεων (away, do not disturb, appear offline) με ταυτόχρονθ προβολι κάποιου μθνφματοσ, π.χ. “αυτι τθν περίοδο γράφω το thesis μου”.
Παράδειγμα τζτοιου μθνφματοσ:
<presence from=”giorgos@tuc.gr/laptop”>
<show> busy </show>
<status> Writing my thesis </status>
</presence>

2.5.4 Λύςτα επαφών (roster)
Σο XMPP δίνει τθν δυνατότθτα για τθν αποκικευςθ γνωςτϊν επαφϊν, κακϊσ και του φιλτραρίςματοσ αυτϊν. ε κάκε ςφνδεςθ ο χριςτθσ λαμβάνει από τον εξυπθρετθτι τθν λίςτα των επαφϊν του
κακϊσ και τθν κατάςταςθ παρουςίασ αυτϊν.

2.5.5 Δυνατότητεσ πρωτοκόλλου
Οι βαςικζσ δυνατότθτεσ του πρωτοκόλλου ςυνοψίηονται ςτα εξισ: τον τομζα τθσ αςφάλειασ είναι θ
κρυπτογράφθςθ του καναλιοφ επικοινωνίασ, ζλεγχοσ των κωδικϊν χρθςτϊν και πιςτοποίθςθ τθσ αυ41
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κεντικότθτασ των μερϊν που επικοινωνοφν. Για τισ ομάδεσ χρθςτϊν υπάρχει θ δυνατότθτα διαχείριςθσ λίςτασ επαφϊν και αποςτολισ ςφνκετων μθνυμάτων διλωςθσ παρουςίασ. τθν μετάδοςθ μθνυμάτων μποροφμε να ζχουμε απλι μετάδοςθ ζνα προσ ζνα, μετάδοςθ ςε πολλαπλοφσ παραλιπτεσ,
αποςτολι φορμϊν δεδομζνων και οπτικοακουςτικϊν αρχείων μζςα από το δίαυλο επικοινωνίασ ι
μεγαλφτερων αρχείων εκτόσ διαφλου. Επιπλζον παρζχονται υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ για παράδοςθ
μθνυμάτων, κακυςτερθμζνθσ παράδοςθσ ςε περίπτωςθ χριςτθ εκτόσ ςφνδεςθσ και ανακάλυψθσ
λοιπϊν υπθρεςιϊν που παρζχουν οι διακομιςτζσ.

2.6 Σο πρότυπο IMS Learning Tools Interoperability
Σο πρότυπο IMS Learning Tools Interoperability[3] ςχεδιάςτθκε να ικανοποιιςει τθν ανάγκθ για διαλειτουργικότθτα - ενςωμάτωςθ εξωτερικϊν εφαρμογϊν ςε ζνα φςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ
(Learning Management System). Σο πρότυπο περιγράφει τισ υπθρεςίεσ που πρζπει να υποςτθρίηονται από το φςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ - από εδϊ και πζρα καταναλωτισ (consumer), και τθν
εξωτερικι εφαρμογι – από εδϊ και πζρα πάροχοσ (provider), ϊςτε τα εξωτερικά εκπαιδευτικά εργαλεία – εφαρμογζσ να λειτουργοφν ζτςι όπωσ κα λειτουργοφςε μια εγγενισ εφαρμογι.

2.6.1 Επιςκόπηςη του προτύπου
Σο πλαίςιο εργαςίασ το οποίο καλείται να καλφψει το IMSLTIςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του, αφοροφν


τθν ενςωμάτωςθ εξωτερικϊν εκπαιδευτικϊν εργαλείων ςε ζνα φςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ.



τθν εγκατάςταςθ αςφαλοφσ ςφνδεςθσ με το εξωτερικό εργαλείο εξαςφαλίηοντασ τθν εγκυρότθτα του χριςτθ και πλθροφορϊντασ ςχετικά με τον ρόλο του χριςτθ κατά τθν χριςθ του
εργαλείου και το είδοσ του περιεχομζνου του εκπαιδευτικοφ υλικοφ το οποίο τον αφορά.



τθν χριςθ υπθρεςιϊν διαδικτφου για τθν πρόςβαςθ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν ανάμεςα
ςτο εξωτερικό εργαλείο και το φςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ. Σζτοιου είδουσ πλθροφορίεσ
μπορεί για παράδειγμα να αφοροφν τουσ βακμοφσ του χριςτθ οι οποίοι βρίςκονται αποκθκευμζνοι ςτο φςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ.
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Δίνοντασ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το κζμα τθσ αςφάλειασ, κα πρζπει να αναφζρουμε ότι το
IMS LTI ζχει υιοκετιςει το OAuth (Open Authorization)[12] πρότυπο ςτθν μεταφορά των δεδομζνων
τα οποία είναι απαραίτθτα κατά τθν εκκίνθςθ τθσ εξωτερικισ εφαρμογισ. Αυτό εξαςφαλίηει ςτο εξωτερικό εργαλείο ότι τα δεδομζνα προζρχονται από το φςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ – “καταναλωτι” τθσ εφαρμογισ.
τθν περίπτωςθ του OAuth προτφπου, δεν αποςτζλλονται κωδικοί πρόςβαςθσ για τθν ταυτοποίθςθ
των χρθςτϊν που κζλουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςτον Εξυπθρετθτι, αλλά υπογραφζσ οι οποίεσ
ζχουν περιοριςμζνο χρόνο ηωισ και είναι περιοριςμζνθσ χρθςτικότθτασ. Οι υπογραφζσ αυτζσ αποςτζλλονται και ταυτοποιοφνται από κάποιο κλειδί το οποίο γνωρίηουν εκ τον προτζρων παραλιπτθσ
και αποςτολζασ.
το παρακάτω ςχιμα, περιγράφονται οι ενζργειεσ οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα κατά τθν εκκίνθςθ τθσ
εξωτερικισ εφαρμογισ, κατά το πρότυπο IMS Learning Tool Interoperability.

Εικόνα 2.6-1:Ακολουκία γεγονότων κατά τθν εκκίνθςθ εφαρμογισ μζςω LTI

Αρχικά ο χριςτθσ αφοφ πλοθγθκεί ςτο διαδικτυακό γραφικό περιβάλλον του LMS επιλζγει να χρθςιμοποιιςει το εξωτερικό εργαλείο. Σο LMS- μζςω του Browser, παράγει μια HTML φόρμα και με τθν
χριςθ javascript υποβάλλει τθν φόρμα ςτο εξωτερικό εργαλείο. Σο περιεχόμενο τθσ φόρμασ αφορά
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ταυτότθτα του χριςτθ, τον ρόλο που κα ζχει κατά τθν χριςθ του εργαλείου κακϊσ και το είδοσ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτο οποίο κα ζχει πρόςβαςθ. Παράλλθλα
ςτο περιεχόμενο τθσ φόρμασ περιλαμβάνονται και υπογραφζσ OAuth.
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Αφότου θ φόρμα υποβλθκεί ςτο εξωτερικό εργαλείο - μζςω του Browser, το εργαλείο πιςτοποιεί τισ
OAuth υπογραφζσ και χρθςιμοποιεί τισ πλθροφορίεσ που του παρζχονται για τθν ζναρξθ ςυνεδρίασ
για τον-τουσ χριςτεσ. Σαυτόχρονα το εξωτερικό εργαλείο επιςτρζφει ςτο LMS τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται για τθν διατιρθςθ τθσ ςυνεδρίασ. Από τθν ςτιγμι εκείνθ ο χριςτθσ αλλθλεπιδρά άμεςα
με το εργαλείο μζςω του Browser.
2.6.1.1 Δεδομϋνα που αποςτϋλλονται κατϊ την εκκύνηςη του εξωτερικού Εκπαιδευτικού
Εργαλεύου
Σο πρότυπο IMS Learning Tool Interoperability περιγράφει τα ακόλουκα πεδία τα οποία αποςτζλλονται κατά τθν εκκίνθςθ μια εξωτερικισ εφαρμογισ που ενςωματϊνεται ςε μια πλατφόρμα όπωσ ζνα
ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ.


lti_message_type= basic-lti-launch-request. Τποχρεωτικι παράμετροσ θ οποία δθλϊνει ότι
πρόκειται για μινυμα που αφορά ςτθν εκκίνθςθ του Εκπαιδευτικοφ Εργαλείου.



resource_link_id: Μοναδικό αναγνωριςτικό που διακρίνει τισ πολλαπλζσ εμφανίςεισ του ςυνδζςμου ςτο εξωτερικό εργαλείο. Πιο ςυγκεκριμζνα, αν ςε ζνα φςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ
υπάρχουν πολλαπλοί ςφνδεςμοι ςε ζνα Εκπαιδευτικό Εργαλείο, αυτι θ υποχρεωτικι παράμετροσ διακρίνει τουσ ςυνδζςμουσ αυτοφσ.



resource_link_title: Σίτλοσ που εμφανίηεται ςτον ςφνδεςμο προσ το εξωτερικό εργαλείο. Η
παράμετροσ δεν είναι υποχρεωτικι αλλά προτείνεται θ χριςθ τθσ.



resource_link_description: Προαιρετικι παράμετροσ που δίνει ςφντομθ περιγραφι για το
εξωτερικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο. Προτείνεται θ χριςθ τθσ.



User_id: Προαιρετικι παράμετροσ- μοναδικό αναγνωριςτικό που διακρίνει τον χριςτθ που
χρθςιμοποιεί τθν εφαρμογι.



User_image: Προαιρετικι παράμετροσ που ορίηει URI ςε φωτογραφία του χριςτθ τθσ εφαρμογισ.



roles: Προαιρετικι παράμετροσ που δίνει πλθροφορίεσ για τον ενδεχόμενο ρόλο που κα ζχει
ο χριςτθσ ςτο εξωτερικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο. Οι τιμζσ που μπορεί να πάρει θ παράμετροσ
φαίνονται ςτο Παράρτθμα Β
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lis_person_name_given,lis_person_name-family,lis_person_name_full,lis_person_contact_email_primary: Προαιρετικοί παράμετροι που δίνουν επιπλζον πλθροφορίεσ που αφοροφν τον χριςτθ τθσ εφαρμογισ.



context_id: Προαιρετικι παράμετροσ- μοναδικό αναγνωριςτικό που διακρίνει το μάκθμα ςτα
πλαίςια του οποίου γίνεται θ χριςθ του εξωτερικοφ εργαλείου. Προτείνεται θ χρθςιμοποίθςθ
τθσ.



context_type: Κακορίηει τον τφπο του μακιματοσ. Είναι προαιρετικι παράμετροσ, θ οποία
παίρνει τιμζσ οι οποίεσ φαίνονται ςτο Παράρτθμα Β



context_title: Προαιρετικόσ τίτλοσ για το μάκθμα. Ο τίτλοσ αυτόσ- αν παρζχεται μπορεί να
εμφανίηεται ςτο εξωτερικό εργαλείο. Προτείνεται θ χρθςιμοποίθςι του.



context_label: Προαιρετικι ετικζτα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο εξωτερικό εργαλείο



launch_presentation_locale: Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν γλϊςςα που χρθςιμοποιείται.



launch_presentation_document_target: Η τιμι τθσ προαιρετικισ παραμζτρου μπορεί να είναι εκ των “iframe”, “frame”, “window” και αφορά ςτον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτισ
ηθτά από τον Browserνα παρουςιάςει το εξωτερικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο.



launch_presentation_css_url: Περιζχει πλθροφορίεσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν από τον
πάροχο ςχετικά με τθν εμφάνιςθ- ςτυλ που κα μποροφςε να υιοκετθκεί ϊςτε να βρίςκεται ςε
ςυμφωνία με τθν εφαρμογι- καταναλωτι του εξωτερικοφ εργαλείου.



launch_presentation_width, launch_presentation_height: Οι διαςτάςεισ του παρακφρου ι
πλαιςίου ςτο οποίο κα παρουςιαςτεί ςτον καταναλωτι το περιεχόμενο του εξωτερικοφ εργαλείου.



tool_consumer_info_version, tool_consumer_instance_guid, tool_consumer_instance_name
tool_consumer_instance_description, tool_consumer_instance_url, tool_consumer_ instance_contact_email:Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τον καταναλωτι που ενςωματϊνει το εξωτερικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο. Οι παράμετροι αυτοί είναι προαιρετικοί αλλά προτείνεται θ
χριςθ τουσ.
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2.6.2 Ευκαιρύεσ - προκλόςεισ ςτα πλαύςια τησ διαλειτουργικότητασ των εκπαιδευτικών
εργαλεύων
Η κζςπιςθ του προτφπου IMS LTI για τθν διαλειτουργικότθτα και ενςωμάτωςθ εξωτερικϊν εκπαιδευτικϊν εργαλείων ςε υςτιματα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ, ζδωςε τθν προοπτικι για ελάττωςθ του κόςτουσ ανάπτυξθσ των ανωτζρω ςυςτθμάτων. Παράλλθλα δίνεται θ δυνατότθτα ςτα LMS’s να χρθςιμοποιοφν πλικοσ εργαλείων εν είδθ plug ins. Σο τελευταίο δίνει μεγάλθ ευελιξία και οδθγεί ςε ποικιλόμορφα περιβάλλοντα για τουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ.
Τπάρχουν βεβαίωσ και κάποια εμπόδια και προκλιςεισ που πρζπει να λθφκοφν υπόψιν


Σα εξωτερικά εργαλεία που ενςωματϊνονται ςε ζνα LMS μζςω του IMS LTI, ενδεχομζνωσ να
ακολουκοφν διαφορετικά πρότυπα αλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ και ζχουν διαφορετικι
εμφάνιςθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα οι χριςτεσ να χρειάηεται να προςαρμόηονται ςυνεχϊσ ςε
διαφορετικά περιβάλλοντα.



Σα εργαλεία που προζρχονται από διαφορετικζσ πθγζσ ζχουν διαφορετικό επίπεδο αξιοπιςτίασ, επιδόςεων. Αυτό επθρεάηει τθν τεχνικι υποςτιριξθ των εργαλείων κάνοντάσ τθν δυςκολότερθ. Παράλλθλα κάκε αποτυχία των εξωτερικϊν εργαλείων εκλαμβάνεται από τον
χριςτθ ωσ αποτυχία του LMS.



Σζλοσ, υπάρχουν διαφορετικά νομοκετικά πλαίςια ςε κάκε χϊρα ςχετικά με τα προςωπικά
εκπαιδευτικά δεδομζνα των μακθτϊν. Αυτό πρζπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά τθν ενςωμάτωςθ ςε ζνα LMS ι κατά τθν χριςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ εργαλείου.

2.7 SVGs (Scalable Vector Graphics)
τθν παράγραφο αυτι κα παρουςιάςουμε τθν τεχνολογία Scalable Vector Graphics (SVG)[13] με τθν
χριςθ τθσ οποίασ κατζςτει δυνατι θ δθμιουργία διαδραςτικϊν γραφικϊν ςτοιχείων ςτο περιβάλλον
του γραφικοφ εργαλείου διαχείριςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων. Η χριςθ των διαδραςτικϊν γραφικϊν
επιτρζπει τθν αναπαράςταςθ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με βάςθ το πρότυπο BPMN.

2.7.1 Σι εύναι τα Scalable Vector Graphics:
Η τεχνολογία των Scalable Vector Graphics επιτρζπει τθν περιγραφι οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου
ςε μορφι κειμζνου-XML. Σα SVG αρχεία είναι υψθλισ ποιότθτασ ςυμπυκνϊνοντασ πλθροφορία ςε
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μικρό όγκο. Οι εικόνεσ περιγράφονται διανυςματικά – με ςχετικζσ ςυντεταγμζνεσ, και μπορεί να περιλαμβάνουν κείμενο και bitmap γραφικά.
Η περιγραφι των SVG γραφικϊν ςε XML δίνει τθν δυνατότθτα για εφκολθ ενςωμάτωςι τουσ ςε τεχνολογίεσ όπωσ XHTML, XSLT, SMIL, DOM και διάφορα άλλα W3C πρότυπα. Παράλλθλα το ςυγκεκριμζνο πρότυπο υποςτθρίηει πλιρωσ CSS, scripting και διαδραςτικότθτα κακιςτϊντασ το ιδανικό για
εφαρμογζσ που απαιτοφν διαδραςτικά γραφικά. Όλοι οι ςφγχρονοι browsers υποςτθρίηουν SVG
γραφικά.
Πλεονεκτιματα


Όπωσ ιδθ αναφζραμε ςτθν πρϊτθ παράγραφο ζνα SVG αρχείο είναι βαςιςμζνο ςε κείμενο
και αυτό ςυνάγει ότι είναι προςβάςιμο από μθχανζσ αναηιτθςθσ ςε αντίκεςθ με μια ςελίδα
Flash που απαιτεί επιπρόςκετα μεταδεδομζνα.



υμπυκνϊνουν πλθροφορία ςε μικρό όγκο, παρζχοντασ υψθλισ ποιότθτασ – ευκρίνειασ γραφικά ςε αρχεία μικροφ μεγζκουσ. Αυτό δίνει τθν δυνατότθτα για ενςωμάτωςθ υψθλισ πιςτότθτασ γραφικϊν ςε ςυςκευζσ περιοριςμζνων πόρων.

Εικόνα 2.7-1: Παράδειγμα εικόνασ SVG / Bitmap

2.8 Copper Core Engine
Σο πρότυπο IMS Learning Design όπωσ προαναφζραμε είναι ςφνκετο, ςθμαςιολογικά πλοφςιο αλλά
εμπεριζχει δυςκολία ςτθν πλιρθ υποςτιριξι του από πλευράσ εφαρμογϊν. Με το πρότυπο αυτό
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μπορεί να περιγραφεί θ ροι μακιματοσ παρζχοντασ τθν δυνατότθτα για ςυγχρονιςμό των χρθςτϊν
και προςαρμογι τθσ διαδικαςίασ ςτισ ανάγκεσ κάκε χριςτθ.
τθν παράγραφο αυτι κα παρουςιάςουμε το copper Core engine το οποίο ζχουμε ενςωματϊςει ςτο
περιβάλλον επιτζλεςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων που είναι εκφραςμζνα με το πρότυπο IMS LD.

2.8.1 Σι εύναι το copper Core Engine:
Σο copper Core engine[14] είναι θ πρϊτθ υλοποίθςθ που υποςτθρίηει τα τρία επίπεδα του IMS LD.
Πρόκειται για J2EE run time engine θ οποία ενςωματϊνεται ςε εφαρμογζσ και παρζχει τθν δυνατότθτα για εκτζλεςθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων εκφραςμζνων με το πρότυπο IMS LD.
Για παράδειγμα, ασ υποκζςουμε ότι ζχουμε ζνα ςενάριο το οποίο προχποκζτει τθν εκτζλεςθ διαφορετικϊν δραςτθριοτιτων από κάκε χριςτθ και με το τζλοσ όλων των δραςτθριοτιτων μπορεί θ διαδικαςία να περάςει ςτο επόμενο ςτάδιο. Σο copper Core παρζχει τισ υπθρεςίεσ μζςω βιβλιοκθκϊν –
APIs για τον ζλεγχο, τον ςυγχρονιςμό και τθν προςωποποιθμζνθ εκτζλεςθ του ςεναρίου.
Σα κφρια τεχνικά χαρακτθριςτικά του copper Core ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:


Πλιρθ υποςτιριξθ των τριϊν επιπζδων του IMS LD



Παρζχει APIs για τθν δθμιουργία/αποκικευςθ ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων των δομϊν που
χρειάηονται για τθν διαχείριςθ τουIMS LD ςεναρίου.



Παρζχει J2EE, Java και SOAP interfaces για τθν πρόςβαςθ/διαχείριςθ των δομϊν που προαναφζραμε ϊςτε να δθμιουργθκεί/εφαρμοςτεί θ επιχειρθςιακι λογικι (business logic) τθσ
εφαρμογισ μασ



Παρζχει λειτουργικότθτα για τον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ ενόσ IMS LD(XML) εγγράφου



Είναι ανεξάρτθτο τθσ πλατφόρμασ που εγκακίςταται και τρζχει ςε JBoss application Server

2.9 χετικϋσ Πλατφόρμεσ
Η πλατφόρμα LAMS (Learning Activity Management System) αποτελεί τθν ποιο επιτυχθμζνθ πλατφόρμα διαχείριςθσ και εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Η ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα είναι ζνα
ςφςτθμα το οποίο επιτρζπει τθν περιγραφι, εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων.
Πιο ςυγκεκριμζνα το LAMS παρζχει:
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Γραφικό περιβάλλον ςχεδιαςμοφ ακολουκίασ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Κάκε δραςτθριότθτα περιγράφεται από γραφικό μπλοκ το οποίο ουςιαςτικά αποτελεί ζνα εκπαιδευτικό
εργαλείο. Σα εργαλεία αυτά ποικίλουν από ςυνομιλίεσ (chat), ψθφοφορίεσ, οργανωμζνεσ ανταλλαγζσ απόψεων (structured debates) κ.λ.π



Περιλαμβάνει περιβάλλον παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ τθσ εκπαιδευτικισ ακολουκίασ και
επιτρζπει ςτουσ κακθγθτζσ να παρακολουκιςουν τθν ανταπόκριςθ των μακθτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ.

Η ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα είναι ζνα αυτοτελζσ περιβάλλον μάκθςθσ και δεν προορίηεται για τθν
ςυνεργαςία ι επζκταςθ τθσ λειτουργικότθτασ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ.
Σο LAMS δεν περιγράφει τισ ακολουκίεσ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων χρθςιμοποιϊντασ το
IMS Learning Design, όμωσ μπορεί να εξάγει ςενάρια τα οποία είναι ςυμβατά με το IMS LD Α επιπζδου. τθν γενικι περίπτωςθ όμωσ τα εκπαιδευτικά ςενάρια που εξάγει δεν τρζχουν ςε άλλα περιβάλλοντα εκτζλεςθσ, προσ το παρϊν τουλάχιςτον. Παράλλθλα το LAMS δεν ακολουκεί κάποιο ςυγκεκριμζνο πρότυπο για τθν γραφικι αναπαράςταςθ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Επίςθσ για τθν
περίπτωςθ των δραςτθριοτιτων διακλάδωςθσ (branching conditions) ςτο LAMS δεν χρθςιμοποιοφνται ιδιότθτεσ (properties) και δεν είναι δυνατι θ επιλογι ενόσ ςυγκεκριμζνου μονοπατιοφ με βάςθ
για παράδειγμα το ςκορ ςε μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. υνεχίηοντασ ζνα ακόμθ ςθμείο ςτο
οποίο διαφοροποιοφμαςτε αφορά τθν ενςωμάτωςθ εξωτερικϊν εκπαιδευτικϊν εργαλείων. το
LAMS για να ενςωματϊςει κάποιοσ ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο κα πρζπει να ακολουκιςει τα API’s
που παρζχονται από τθν πλατφόρμα. τθν πλατφόρμα που αναπτφξαμε ακολουκοφμε τθν ςτρατθγικι τθσ ενςωμάτωςθσ με βάςθ το πρότυπο IMS Learning Tools Interoperability. Σο πρότυπο περιγράφει τθν χριςθ και ανταλλαγι δεδομζνων από τθν πλατφόρμα ςτα εξωτερικά εργαλεία επιτρζποντασ
τθν χριςθ εξωτερικϊν εργαλείων ςαν υπθρεςίεσ (software as a service). Σζλοσ να ςθμειϊςουμε ότι θ
φιλοςοφία που προςπακιςαμε να εντάξουμε ςτθν πλατφόρμα που αναπτφξαμε αφορά ςτθν αρωγι
των ομάδων εργαςίασ. Ο βαςικόσ ςχεδιαςμόσ αφορά ςτθν ομαδοποίθςθ των χρθςτϊν ςε εικονικζσ
ομάδεσ εργαςίασ και θ παροχι ςε αυτοφσ των μθχανιςμϊν και εργαλείων ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ. Οι μθχανιςμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα ςθμαντικοί κακϊσ οι δραςτθριότθτεσ είναι κατά κφριο λόγο ςυνεργατικζσ και παράλλθλα οι χριςτεσ χρειάηονται ςυντονιςμό κατά τθν εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου.
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Ακολουκεί πίνακασ που ςυνοψίηει όςα αναφζραμε για το LAMS
Επιδιωκόμενοσ Σκοπόσ
1: Πεπιγπαθή
ΤνLAMS είλαη κηα web πιαηθόξκα γηα ηελ δεκηνπξγία δηαρείξηζε θαη εθηέιεζε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Τν γξαθηθό πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ έρεη ζρεδηαζηεί κε γλώκνλα λα είλαη εύρξεζην ζε κε ηερληθό εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, ελώ θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ ζελαξίνπ ν θαζεγεηήο έρεη ελεκέξσζε γηα ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ
ηνπ.
2: Ποιον εξςπεπεηεί
Έρεη ζρεδηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από θαζεγεηέο θαη καζεηέο
3: Scope
Τν LAMS απνηειεί παξάιιεια εξγαιείν ζύλζεζεο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θαη πεξηβάιινλ εθηέιεζεο/ παξαθνινύζεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο.
4: Εθαπμόδει ηο IMS-LD?
Τν επίπεδν Α, πξνο ην παξώλ.

Χαρακτηριςτικά ςχεδίαςησ
1: Οι κύπιερ ονηόηεηερ ζηεν πλαηθόπμα
Δραζηηριόηηηες (Activities) – είηε αηνκηθέο ή ζπλεξγαηηθέο/ νκαδηθέο
Αθνινπζηαθή ξνή εξγαζίαο
Ομάδες εργαζίας – Οη καζεηέο κπνξεί λα νξγαλσζνύλ ζε νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο
2: Η έννοια ηερ δπαζηεπιόηεηαρ ζηο μονηέλο ηος LAMS
Οη ζρεδηαζηέο ηεο πιαηθόξκαο δεκηνύξγεζαλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη πεξηζζόηεξν
πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε από ηα γεληθά εξγαιεία κάζεζεο. Εθηόο ησλ εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ππάξρεη θαη APIγηα ηελ πξνζζήθε εξγαιείσλ ζην ζύζηεκα.
3: Το μονηέλο ποήρ επγαζίαρ
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Τν κνληέιν ξνήο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηελ αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκεία stop
γηα λα επηηξέςνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο.
4: Τα γπαθικά σαπακηεπιζηικά ηερ πλαηθόπμαρ
Τν γξαθηθό πεξηβάιινλ πεξηγξάθεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο.
5: Για ηο πεπιβάλλον εκηέλεζερ
Επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηεο εμέιημεο ηνπ ζελαξίνπ.

2.10 Περύληψη
το κεφάλαιο που προθγικθκε αναφερκικαμε ςτα κφρια τεχνικά πρότυπα και ςτισ τεχνολογίεσ που
χρθςιμοποιιςαμε για τθν ανάπτυξθ του γραφικοφ εργαλείου διαχείριςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων
κακϊσ και τθσ ςυνεργατικισ πολφ-χρθςτικισ πλατφόρμασ εκτζλεςθσ ςεναρίων.
τθν πρϊτθ παράγραφο αναφερκικαμε ςτθν ςθμαςία οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων
ςε ακολουκίεσ κακϊσ και ςτθν ανάγκθ διαμοιραςμοφ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν
ςεναρίων.
τθν δεφτερθ παράγραφο εξθγιςαμε τα ςυνεργατικά εκπαιδευτικά ςενάρια και παρουςιάςαμε το
εννοιολογικό μοντζλο που ζχει δοκεί ςτθν βιβλιογραφία.
τθν τρίτθ παράγραφο παρουςιάςαμε το πρότυπο IMS-Learning Design, περιγράψαμε τα χαρακτθριςτικά και τισ δομζσ από τισ οποίεσ αποτελείται και δείξαμε πωσ το πρότυπο αυτό μπορεί να καλφψει
τθν ανάγκθ για περιγραφι, οργάνωςθ, διαχείριςθ και διαμοιραςμό των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων.
τθν τζταρτθ παράγραφο παρουςιάςαμε το μοντζλο Business Process Modeling Notation (BPMN) το
οποίο αποτελεί ςθμειογραφία εμπνευςμζνθ από τα διαγράμματα ροισ για τον προςδιοριςμό επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ (Business Processes). Περιγράψαμε τθν ςχετικότθτα των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν (Business Processes) με τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και αναφερκικαμε ςτθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςθμειογραφίασ ςτο γραφικό εργαλείο διαχείριςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. τθν πζμπτθ παράγραφο παρουςιάςαμε το πρωτόκολλο Extensible Messaging PresenceProtocol (XMPP) το οποίο είναι ζνα ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίασ που βαςίηεται
ςτθν ανταλλαγι XMLμθνυμάτων. Σθν δυνατότθτα του πρωτοκόλλου για ανταλλαγι μθνυμάτων ςε
πραγματικό χρόνο, με αυξθμζνθ αςφάλεια, τθν χρθςιμοποιοφμε ςτο περιβάλλον εκτζλεςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων.
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τθν ζκτθ παράγραφο παρουςιάςαμε το πρότυπο IMS Learning Tools Interoperability το οποίο όπωσ
προαναφζραμε ςχεδιάςτθκε για να ικανοποιιςει τθν ανάγκθ για διαλειτουργικότθτα ανάμεςα ςτα
εκπαιδευτικά εργαλεία. Σο πρότυπο περιγράφει τισ υπθρεςίεσ που πρζπει να υποςτθρίηονται από
μια πλατφόρμα και μια εξωτερικι εφαρμογι/εκπαιδευτικό εργαλείο ϊςτε το πρϊτο να ενςωματϊςει
τθν λειτουργικότθτα του δευτζρου. το περιβάλλον εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων ζχουμε υλοποιιςει το ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο και μποροφμε να ενςωματϊςουμε εξωτερικά εργαλεία που
επίςθσ το υποςτθρίηουν.
τθν ζβδομθ παράγραφο περιγράψαμε τθν τεχνολογία Scalable Vector Graphics (SVG) θ οποία μασ
δίνει τθν δυνατότθτα για δθμιουργία διαδραςτικϊν γραφικϊν ςτοιχείων ςτο περιβάλλον του γραφικοφ εργαλείου διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων.
τθν όγδοθ παράγραφο παρουςιάςαμε το copperCore engine μια J2EEengineθ οποία παρζχει τθν
λειτουργικότθτα για τθν δθμιουργία/ επεξεργαςία και διαχείριςθ των δομϊν που απαιτοφνται για
τθν υλοποίθςθ τθσ επιχειρθςιακισ λογικισ- business logic ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου που περιγράφεται με το πρότυπο IMS LD.
Σζλοσ ςτθν ζνατθ και τελευταία παράγραφο παρουςιάςαμε ςχετικζσ πλατφόρμεσ και ςυγκεκριμζνα
τθν πλατφόρμα LAMS (Learning Activity Management System), θ οποία αποτελεί και τθν πιο επιτυχθμζνθ πλατφόρμα ςτον τομζα διαχείριςθσ και εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Δείξαμε τθν λειτουργικότθτα που παρζχει και εντοπίςαμε τα ςθμεία ςτα οποία διαφοροποιοφμαςτε.
το κεφάλαιο που ακολουκεί κα περιγράψουμε με λεπτομζρεια τθν αρχιτεκτονικι του γραφικοφ εργαλείου διαχείριςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων κακϊσ και τθν αρχιτεκτονικι του περιβάλλοντοσ
εκτζλεςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων.
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Κεφϊλαιο 3: Περιγραφό τησ αρχιτεκτονικόσ του γραφικού εργαλεύου ςχεδύαςησ - διαχεύριςησ εκπαιδευτικών ςεναρύων και του περιβϊλλοντοσ επιτϋλεςησ των ςεναρύων αυτών
3.1 Ειςαγωγό
το κεφάλαιο αυτό κα παρουςιάςουμε και κα περιγράψουμε τθν αρχιτεκτονικι του γραφικοφ εργαλείου ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων κακϊσ και του περιβάλλοντοσ επιτζλεςθσ των ςεναρίων
από τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ. υγκεκριμζνα, κα περιγράψουμε με λεπτομζρεια πωσ χρθςιμοποιοφμε τισ διάφορεσ τεχνολογίεσ και τα τεχνικά πρότυπα που παρουςιάςαμε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ δθμιουργία/αποκικευςθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων αφενόσ και
αφετζρου θ επιτζλεςθ των ςεναρίων από μακθτζσ ςε ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ ςε πραγματικό χρόνο.

3.2 Αρχιτεκτονικό του γραφικού εργαλεύου ανϊπτυξησ και διαχεύριςησ εκπαιδευτικών ςεναρύων ςύμφωνα με το πρότυπο IMSLD
τθν εικόνα 3.2.1.1-1 παρουςιάηεται θ αρχιτεκτονικι του γραφικοφ εργαλείου ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Σα τμιματα και οι υπθρεςίεσ από τισ οποίεσ αποτελείται θ εν λόγω
αρχιτεκτονικι περιγράφονται ςε μια προςζγγιςθ πελάτθ-εξυπθρετθτι.

3.2.1 Αρχιτεκτονικό Πελϊτη (Client-Side)
φμφωνα με τθν εικόνα, ςτο ςυγκεκριμζνο κομμάτι τθσ αρχιτεκτονικισ περιλαμβάνονται τζςςερα
τμιματα των οποίων θ λειτουργικότθτα εκτίκεται μζςω του Browser.

3.2.1.1 Διαχεύριςη Λογαριαςμών Φρηςτών (User Accounts Management)
Σο κομμάτι αυτό είναι υπεφκυνο για τουσ λογαριαςμοφσ των χρθςτϊν τθσ εφαρμογισ. Ανάλογα με
τθν περίςταςθ εμφανίηεται -μζςω τθσ αρχικισ ςελίδασ τθσ εφαρμογισ- φόρμα που μπορεί να αφορά:


τθν ςυλλογι δεδομζνων από τον χριςτθ για τθν δθμιουργία ενόσ λογαριαςμοφ,



τθν μεταβολι ςτοιχείων που αφοροφν τον λογαριαςμό ενόσ χριςτθ
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τθν ςυλλογι των πλθροφοριϊν για τθν ταυτοποίθςθ του χριςτθ και τθν πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι.

Εικόνα 3.2.1.1-1: Αρχιτεκτονικι Γραφικοφ Εργαλείου χεδίαςθσ και Διαχείριςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων
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3.2.1.2 Αναζότηςη Εκπαιδευτικών εναρύων (Learning Design Finder)
Σο ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ αρχιτεκτονικισ είναι υπεφκυνο για τθν αναηιτθςθ και ανάκτθςθ υπαρχόντων εκπαιδευτικϊν ςεναρίων τα οποία ζχουν αποκθκευτεί ςτθν βάςθ δεδομζνων. Η αναηιτθςθ
γίνεται με τθν ςυμπλιρωςθ ςυγκεκριμζνθσ φόρμασ θ οποία περιλαμβάνει πεδία που αφοροφν ςτο


Αναγνωριςτικό με το οποίο αποκθκεφτθκε κάποιο Εκπαιδευτικό ενάριο



Όνομα το οποίο δόκθκε ςτο ενάριο κατά τθν δθμιουργία του



Όνομα του ςυντάκτθ



Εκπαιδευτικό πεδίο που πραγματεφεται το ςενάριο

Με τον ςυνδυαςμό των παραπάνω πεδίων γίνεται θ ανάκτθςθ των ςεναρίων που ικανοποιοφν τουσ
περιοριςμοφσ που δόκθκαν. Σα επιςτρεφόμενα ςενάρια εμφανίηονται ςε πίνακα ο οποίοσ ζχει τρεισ
ςτιλεσ. Η πρϊτθ περιλαμβάνει το όνομα- τίτλο του ςεναρίου, θ δεφτερθ τθν περιγραφι του και θ
τρίτθ το όνομα του ςυντάκτθ. Επιλζγοντασ γραμμι ανακτάται το αντίςτοιχο ςενάριο για επεξεργαςία.

3.2.1.3 Ανϊπτυξη-χεδύαςη (Authoring)
Σο τρίτο τμιμα που περιλαμβάνεται ςτο κομμάτι τθσ αρχιτεκτονικισ του πελάτθ (Client-Side)τθσ αρχιτεκτονικισ είναι το πιο περίπλοκο. υνδυάηει φόρμεσ για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν κακϊσ και
πλαίςιο γραφικοφ ςχεδιαςμοφ και γραφικισ απεικόνιςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
γίνεται γραφικά και αυτό επιτυγχάνεται με τθν χριςθ τθσ “μθχανισ”SVGπου παρζχεται από τουσ
ςφγχρονουσ Browsers. Παράλλθλα γίνεται και χριςθ υπθρεςιϊν που αφοροφν ςτθν αναηιτθςθ εκπαιδευτικϊν αντικειμζνων και εκπαιδευτικϊν εργαλείων. Σα εκπαιδευτικά αντικείμενα/ εργαλεία
είναι αποκθκευμζνα είτε ςε fileserverείτε ςε βάςθ δεδομζνων είτε τζλοσ μπορεί να αποτελοφν ζνα
URI.Σζλοσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ μονάδα τθσ αρχιτεκτονικισ γίνεται και χριςθ υπθρεςιϊν που αφοροφν
ςτθν εφρεςθ των μακθτϊν οι οποίοι κα επιλεγοφν και χωριςτοφν ςε κατάλλθλεσ ομάδεσ για τθν εκτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου.

3.2.2 Αρχιτεκτονικό Εξυπηρετητό (Server-Side)
Προκειμζνου να καταςτοφν λειτουργικά τα τμιματα τθσ αρχιτεκτονικισ που βρίςκονται ςτθν πλευρά
του πελάτθ, κα πρζπει αυτά να επικοινωνοφν με κάποιον εξυπθρετθτι-server. Σο τμιμα τθσ αρχιτεκτονικισ που ςχετίηεται με τισ υπθρεςίεσ του εξυπθρετθτι-server αποτελείται από τρία επίπεδα: ε55
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πίπεδο υπθρεςιϊν (service layer), επίπεδο επιχειρθςιακισ λογικισ (business logic layer), επίπεδο δεδομζνων (data layer).

3.2.2.1 Επύπεδο Τπηρεςιών (Service-Layer)
Περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ που ελζγχουν τθν λειτουργικότθτα που παρζχεται από τον εξυπθρετθτι
(server) και χρθςιμοποιείται από τον πελάτθ (client) τθσ εφαρμογισ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν:


Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Λογαριαςμϊν Χρθςτϊν (UserAccount CRUD Services): Παρζχει τθν λειτουργικότθτα για χειριςμό των λογαριαςμϊν των χρθςτϊν. υγκεκριμζνα, θ λειτουργικότθτα
αφορά ςτθν δθμιουργία, ανάκτθςθ, επεξεργαςία, διαγραφι ενόσ λογαριαςμοφ και ταυτοποίθςθ ενόσ χριςτθ.



Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων (LD CRUD Services): Παρζχει τθν λειτουργικότθτα για τον χειριςμό των Εκπαιδευτικϊν εναρίων. υγκεκριμζνα, θ λειτουργικότθτα αφορά
ςτθν δθμιουργία, διαγραφι, ανάκτθςθ και επεξεργαςία των Εκπαιδευτικϊν εναρίων ςυμπεριλαμβανομζνου των γραφικϊν αναπαραςτάςεων, των αρχείων και μεταδεδομζνων που τυχόν ζχουν χρθςιμοποιθκεί.



Τπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ (Search Services): Παρζχει τθν λειτουργικότθτα για ανάκτθςθ των Εκπαιδευτικϊν εναρίων με βάςθ μεταδεδομζνα που ζχουν δοκεί κατά τθν δθμιουργία των ςεναρίων.



Τπθρεςίεσ Αναηιτθςθσ Μακθτϊν (Student-Search Services): Παρζχει τθν λειτουργικότθτα για
τθν εφρεςθ μακθτϊν οι οποίοι κα χωριςτοφν ςτισ ομάδεσ που κα εκτελζςουν το Εκπαιδευτικό
ενάριο. Παρζχεται θ δυνατότθτα για φιλτράριςμα μζςω κριτθρίων όπωσ θ αναηιτθςθ μακθτϊν που ζχουν παρακολουκιςει ςυγκεκριμζνα μακιματα κ.λ.π.

3.2.2.2 Επύπεδο Επιχειρηςιακόσ Λογικόσ (Business Logic Layer)
ε αυτό το επίπεδο τθσ αρχιτεκτονικισ, παρζχεται θ λειτουργικότθτα που απαιτείται ϊςτε να τροφοδοτοφνται οι υπθρεςίεσ του επιπζδου υπθρεςιϊν (Service Layer) με τα απαραίτθτα δεδομζνα από το
επίπεδο δεδομζνων (Data Layer). Οι υπθρεςίεσ που ζχουν υλοποιθκεί περιλαμβάνουν:
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Διαχείριςθ Λογαριαςμϊν Χρθςτϊν (User Account Management): Λειτουργικότθτα που υλοποιεί τουσ κανόνεσ για τθν δθμιουργία, διαγραφι, επεξεργαςία και ταυτοποίθςθ των λογαριαςμϊν των χρθςτϊν.



Διαχείριςθ Εκπαιδευτικϊν εναρίων (LD Management): Παρζχει τθν λειτουργικότθτα για τθν
δθμιουργία, επεξεργαςία, ανάκτθςθ, διαγραφι και αναηιτθςθ των Εκπαιδευτικϊν εναρίων.
Τλοποιεί τουσ κανόνεσ για τον χειριςμό των Εκπαιδευτικϊν εναρίων και παράλλθλα εκμεταλλεφεται τα μεταδεδομζνα που βρίςκονται ςτο επίπεδο data layer προκειμζνου να παρζχει
τθν αναηιτθςθ.



Διαχείριςθ Μακθτϊν (Student Management): Παρζχει τθν λειτουργικότθτα για τθν αναηιτθςθ μακθτϊν που κα διαμορφϊςουν τισ ομάδεσ εργαςίασ οι οποίεσ κα εκτελζςουν το Εκπαιδευτικό ενάριο. Οι πλθροφορίεσ των μακθτϊν βρίςκονται ςτο επίπεδο δεδομζνων (data
layer) και πάνω ςε αυτά τα δεδομζνα κα μποροφςαν να προκφψουν προφίλ μακθτϊν τα οποία κα ιταν χριςιμα κατά τον κακοριςμό των ομάδων. Οφείλουμε να υπογραμμίςουμε λειτουργικότθτα που αφορά ςε προφίλ μακθτϊν δεν είναι διακζςιμθ ςτον χριςτθ τθσ εφαρμογισ.

3.2.2.3 Επύπεδο Δεδομϋνων (Data Layer)
Σελειϊνοντασ, το τρίτο επίπεδο τθσ αρχιτεκτονικισ είναι υπεφκυνο για τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν. υγκεκριμζνα αποτελείται από ζξι διαφορετικζσ αποκικεσ. Κοιτϊντασ τθν εικόνα 3.2.1.1-1 από
αριςτερά προσ τα δεξιά διακρίνουμε αρχικά τθν αποκικθ που περιζχει τισ πλθροφορίεσ για τουσ λογαριαςμοφσ των χρθςτϊν. Η δεφτερθ αφορά ςτθν αποκικευςθ αρχείων τα οποία χρθςιμοποιοφνται
ςτο ενάριο, θ τρίτθ αποκθκεφει τθν γραφικι αναπαράςταςθ του εναρίου ενϊ θ τζταρτθ περιζχει
τα Εκπαιδευτικά ενάρια ςε IMSLD–XML μορφι. Η πζμπτθ αποκικθ περιζχει πλθροφορίεσ για τα μεταδεδομζνα που δίνουν οι χριςτεσ για τα Εκπαιδευτικά ενάρια όταν τα δθμιουργοφν ι τα επεξεργάηονται. Σζλοσ θ ζκτθ αποκικθ περιζχει τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ μακθτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτα ενάρια.
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3.3 Αρχιτεκτονικό τησ ςυνεργατικόσ πλατφόρμασ πραγματικού χρόνου
τθν εικόνα 3.3.1-1 παρουςιάηεται θ αρχιτεκτονικι τθσ πολυχρθςτικισ ςυνεργατικισ πλατφόρμασ
επιτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Η αρχιτεκτονικι ακολουκεί τθν προςζγγιςθ πελάτθεξυπθρετθτι.

3.3.1 Αρχιτεκτονικό Πελϊτη (Client-Side)
Σο ςυγκεκριμζνο κομμάτι τθσ αρχιτεκτονικισ περιλαμβάνει τθν προβολι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου (μζςω του Browser), ςτον μακθτι ςυμμετζχοντα ςτο ςενάριο. Κάκε μακθτισ ζχει πρόςβαςθ και
διεκπεραιϊνει τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ανατεκεί ςτον ρόλο που ζχει αναλάβει. Η διαχείριςθ
των δραςτθριοτιτων κάκε μακθτι κακϊσ και ο ςυγχρονιςμόσ των δραςτθριοτιτων που ζχουν αναλθφκεί από διαφορετικοφσ μακθτζσ γίνεται μζςω τθσ χριςθσ των API’sπου παρζχει θ μθχανι εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων copperCore Learning Design Engine. Παράλλθλα θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ και θ διαχείριςθ των χρθςτϊν ωσ ςφνολα μιασ ομάδασ εργαςίασ γίνεται μζςω
τθσ χριςθσ του πρωτοκόλλου XMPPκαι των υπθρεςιϊν που παρζχει ο Openfire XMPP server, που
υλοποιεί το ςυγκεκριμζνο πρωτόκολλο. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ ςυνιςτοφν ανταλλαγι δεδομζνων ςε
πραγματικό χρόνο, (π.χ chat) και γίνεται ανάμεςα ςε χριςτεσ που ανικουν ςτθν ίδια ομάδα εργαςίασ.
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Εικόνα 3.3.1-1: Αρχιτεκτονικι τθσ Πολυχρθςτικισ Πλατφόρμασ Εκτζλεςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων
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3.3.2 Αρχιτεκτονικό Εξυπηρετητό (Server-Side)
Σο τμιμα τθσ αρχιτεκτονικισ που ςχετίηεται με τισ υπθρεςίεσ του εξυπθρετθτι server περιλαμβάνει
τζςςερα επίπεδα: επίπεδο υπθρεςιϊν (service layer), επιχειρθςιακι λογικι (business logic layer), επίπεδο εξωτερικϊν εξυπθρετθτϊν (external servers layer), επίπεδο δεδομζνων (data layer).

3.3.2.1 Επύπεδο Τπηρεςιών (Service Layer)
Περιλαμβάνει τισ υπθρεςίεσ που ελζγχουν τθν λειτουργικότθτα που παρζχεται από τον εξυπθρετθτι
serverκαι χρθςιμοποιείται από τον πελάτθ client τθσ εφαρμογισ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν:


Σθν προβολι και κατ’ επζκταςθ εκτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου από τουσ μακθτζσςυμμετζχοντεσ μζςω των υπθρεςιϊν που παρζχουν πρόςβαςθ ςτθν μθχανι επιτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων copperCore LD engine.



Σθν επικοινωνία μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςε πραγματικό χρόνο μζςω των υπθρεςιϊν που
υποςτθρίηουν το πρωτόκολλο XMPP.

3.3.2.2 Επύπεδο Επιχειρηςιακόσ Λογικόσ (Business Logic Layer) – Επύπεδο Εξωτερικών Εξυπηρετητών (External Servers Layer)
ε αυτό το επίπεδο τθσ αρχιτεκτονικισ, παρζχεται θ λειτουργικότθτα που απαιτείται ϊςτε να τροφοδοτοφνται οι υπθρεςίεσ του επιπζδου υπθρεςιϊν (Service Layer) με τα απαραίτθτα δεδομζνα από το
επίπεδο δεδομζνων (Data Layer). Η επικοινωνία ανάμεςα ςτα δφο επίπεδα που προαναφζραμε δεν
γίνεται αυτόματα αλλά μζςω εξωτερικϊν εξυπθρετθτϊν servers. Πιο ςυγκεκριμζνα:


Η μθχανι εκτζλεςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων μζςω τθσ πρόςβαςθσ ςτο Επίπεδο Δεδομζνων (Data Layer) διαχειρίηεται δεδομζνα των χρθςτϊν και ςυντονίηει τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ με τον τρόπο που αυτζσ είναι περιγεγραμμζνεσ ςτο αντίςτοιχο IMS Learning Design ζγγραφο του ςεναρίου που εκτελείται. Οι υπθρεςίεσ που υποςτθρίηει θ μθχανι εκτζλεςθσ ςεναρίων παρζχεται από το επίπεδο των υπθρεςιϊν (Service Layer) μζςω τθσ τεχνολογίασ των
Enterprise Java Beans (τεχνολογία για ανάπτυξθ κατανεμθμζνων εφαρμογϊν).



το επίπεδο αυτό παρζχεται και θ διαχείριςθ των υπθρεςιϊν επικοινωνίασ και ανταλλαγισ
δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ (Multiplayer Coordination Module).
Πιο ςυγκεκριμζνα, για τθν επικοινωνία των χρθςτϊν ςε πραγματικό χρόνο χρθςιμοποιείται ο
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openfire Server ο οποίοσ υλοποιεί το πρωτόκολλο XMPP. Ο ςυγκεκριμζνοσ εξυπθρετθτισ
server διαχειρίηεται κανάλια επικοινωνίασ χρθςτϊν και επιτρζπει τθν δθμιουργία υπθρεςιϊν
που αφοροφν ςε ανταλλαγι δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο. Επιπρόςκετα ο εξυπθρετθτισ
server διαχειρίηεται δεδομζνα χρθςτϊν όπωσ για παράδειγμα τθν ομάδα εργαςίασ ςτθν οποία ανικουν ι τθν παρουςία-απουςία τουσ ςτο ςφςτθμα και με τον τρόπο αυτό υπάρχει ζλεγχοσ ςτθν πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτισ υπθρεςίεσ και τα δεδομζνα που ανταλλάςςονται.

3.3.2.3 Επύπεδο Δεδομϋνων (Data Layer)
το επίπεδο αυτό βρίςκονται οι αποκικεσ που διαχειρίηονται δεδομζνα χρθςτϊν και τα XMLζγγραφα
που περιγράφουν τα εκπαιδευτικά ςενάρια που ζχουν δθμιουργθκεί από το εργαλείο ανάπτυξθσ και
διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Όπωσ αναφζραμε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο τα ζγγραφα
των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων χρθςιμοποιοφνται από τθν μθχανι εκτζλεςθσ copperCore. Επίςθσ δεδομζνα χρθςτϊν αποκθκεφονται προκειμζνου να ζχουμε εξατομικευμζνθ εκτζλεςθ των ςεναρίων.
Σζλοσ ο openfire server αποκθκεφει και χρθςιμοποιεί πλθροφορίεσ για χριςτεσ ϊςτε να δθμιουργεί
κανάλια επικοινωνίασ ανάμεςα ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ. Παράλλθλα αποκθκεφονται και τα δεδομζνα που ανταλλάςςονται.

3.4 υνολικό αρχιτεκτονικό τησ πλατφόρμασ

Εικόνα 3.4-1: υνολικι Αρχιτεκτονικι τθσ πλατφόρμασ

τθν παράγραφο αυτι παρακζτουμε τθν ςυνολικι αρχιτεκτονικι τθσ πλατφόρμασ που αναπτφξαμε.
το ςχιμα τθσ εικόνασ 3.4-1 παρατθροφμε τα δυο βαςικά κομμάτια τθσ αρχιτεκτονικισ.
Παρατθροφμε το εργαλείο ανάπτυξθσ/διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων το οποίο ζχει πρόςβαςθ
ςε δεδομζνα χρθςτϊν (π.χ τα μακιματα που ζχει παρακολουκιςει ζνασ μακθτισ) και ςε δεδομζνα
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που αφοροφν τθν κλιςθ και αρχικοποίθςθ εξωτερικϊν εκπαιδευτικϊν εργαλείων τα οποία υλοποιοφν το πρωτόκολλο IMS LTI. Σο εργαλείο διαχείριςθσ ενςωματϊνει αλγόρικμο μετατροπισ τθσ γραφικισ ςθμειογραφίασ -εκφραςμζνθσ ςε BPMN- ςε IMS Learning Design ακλουκϊντασ ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ οι οποίοι κα παρουςιαςτοφν ςτο κεφάλαιο 5.2.
Σο ζτερο κομμάτι τθσ αρχιτεκτονικισ αφορά ςτο περιβάλλον εκτζλεςθσ των ςεναρίων. Σο περιβάλλον
εκτζλεςθσ βαςίηεται ςτθν “μθχανι” CooperCore, θ οποία μασ παρζχει τουσ μθχανιςμοφσ αποκικευςθσ, διαχείριςθσ, οργάνωςθσ, ςυντονιςμοφ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου το οποίο υλοποιεί το μοντζλο IMS Learning Design. Παράλλθλα όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, το περιβάλλον εκτζλεςθσ ενςωματϊνει και ζναν εξυπθρετθτι- server (openfire server) ο οποίοσ υλοποιεί το πρωτόκολλο XMPP. Η
ανάγκθ για ανάπτυξθ μθχανιςμϊν διαχείριςθσ ομάδων εργαςίασ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα μζλθ
τθσ ομάδασ καλφπτεται με τθν υιοκζτθςθ ενόσ πρωτοκόλλου πραγματικοφ χρόνου ι άμεςων μθνυμάτων (instant messaging) όπωσ είναι το XMPP. Ιδιαίτερα ο μθχανιςμόσ εγγραφισ-δθμοςίευςθσ
(publish-subscribe) μασ επιτρζπει τθν “εγγραφι” ατόμων ςε ςυγκεκριμζνουσ κόμβουσ οι οποίοι προςομοιάηουν μια ομάδα εργαςίασ. Πάνω ςε αυτόν τον κόμβο γίνεται ανταλλαγι μθνυμάτων και υλικοφ το οποίο αφορά αποκλειςτικά τα μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ.

3.5 Περύληψη
το τρίτο κεφάλαιο περιγράψαμε τθν αρχιτεκτονικι πελάτθ-εξυπθρετθτι του γραφικοφ εργαλείου
ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων κακϊσ και τθσ πλατφόρμασ μζςω τθσ οποίασ τα ςενάρια αυτά
εκτελοφνται από τουσ μακθτζσ που ςυμμετζχουν.
Περιγράψαμε τουσ μθχανιςμοφσ που ελζγχουν τθν δθμιουργία/αποκικευςθ/αναηιτθςθ των Εκπαιδευτικϊν εναρίων κακϊσ και αυτοφσ που ελζγχουν τθν εκτζλεςθ των ςεναρίων από μακθτζσ ςε ζνα
πλαίςιο εξατομίκευςθσ και ςυνεργαςίασ ςε πραγματικό χρόνο.
το κεφάλαιο που ακολουκεί κα παρουςιάςουμε τα ςενάρια χριςθσ του γραφικοφ εργαλείου κακϊσ
και τθσ πλατφόρμασ επιτζλεςθσ των ςεναρίων.
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Κεφϊλαιο 4: Περιγραφό των Λειτουργικών Απαιτόςεων του Γραφικού Εργαλεύου χεδύαςησ & Διαχεύριςησ Εκπαιδευτικών εναρύων καθώσ και τησ
Πλατφόρμασ Επιτϋλεςησ των εναρύων
4.1 Ειςαγωγό
ε αυτό το κεφάλαιο κα πραγματοποιθκεί μια αναλυτικι περιγραφι των λειτουργικϊν απαιτιςεων
του γραφικοφ εργαλείου ςχεδίαςθσ & διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων κακϊσ και τθσ πλατφόρμασ επιτζλεςθσ των ςεναρίων αυτϊν. τθν ενότθτα 4.2 κα γίνει ανάλυςθ των απαιτιςεων για το
γραφικό εργαλείο ςχεδίαςθσ & διαχείριςθσ των ςεναρίων θ οποία κα περιγραφεί με τθ βοικεια των
ςεναρίων χριςθσ. κα παρατεκεί το διάγραμμα τθσ «ςυνολικισ εικόνασ» (overall picture) το οποίο
αναπαριςτά τισ περιπτϊςεισ χριςθσ ωσ κουτιά τα οποία ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςχζςεισ (ποια
περίπτωςθ χριςθσ καλεί ποια άλλθ). Ζπειτα ςτθν ενότθτα 4.3 κα δοκεί ο «ςυνοπτικόσ πίνακασ»
(summary table) ο οποίοσ περιζχει πλθροφορία ςχετικά με το αναγνωριςτικό, το όνομα, τον κφριο
ενεργοφντα, το ςτόχο και μια μικρι περιγραφι για κάκε περίπτωςθ χριςθσ. τισ ενότθτεσ 4.4 και 4.5
περιγράφονται τα ςενάρια χριςθσ για τθν πλατφόρμα επιτζλεςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με
τον αντίςτοιχο τρόπο που ακολουκιςαμε ςτισ ενότθτεσ 4.2 & 4.3.
Η αναλυτικι περιγραφι όλων των ςεναρίων χριςθσ παρατίκεται ςτο παράρτθμα Γ του κειμζνου.
Παράλλθλα κάκε ςενάριο χριςθσ ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο διάγραμμα δραςτθριότθτασ (activity diagram).
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4.2 Διϊγραμμα υνολικόσ Εικόνασ των Περιπτώςεων Φρόςησ του γραφικού Εργαλεύου χεδύαςησ και Διαχεύριςησ Εκπαιδευτικών εναρύων

4.2-1 Περιπτϊςεισ Χριςθσ του γραφικοφ Εργαλείου χεδίαςθσ και Διαχείριςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων
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4.3 υνοπτικόσ Πύνακασ Περιπτώςεων Φρόςησ του γραφικού Εργαλεύου χεδύαςησ και Διαχεύριςησ Εκπαιδευτικών εναρύων
τθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτεί ο ςυνοπτικόσ πίνακασ όλων των περιπτϊςεων χριςθσ τισ οποίεσ πρζπει να υποςτθρίηει το γραφικό εργαλείο. Ο ςυνοπτικόσ πίνακασ παρουςιάηει τισ περιπτϊςεισ και περιζχει πλθροφορία ςχετικά με το αναγνωριςτικό, τον κφριο ενεργοφντα, το ςτόχο και μια
μικρι περιγραφι για κάκε περίπτωςθ χριςθσ.
Όνομα

Επίπεδο

Κφριοσ Ενεργϊν

τόχοσ

Περίλθψθ

Authenticate

Summary

Γραφικό Εργαλείο

Η αναγνϊριςθ – ταυτοποίθςθ του χριςτθ
από το ςφςτθμα.

Ο χριςτθσ ξεκινάει
τθν εφαρμογι για
να διαχειριςτεί
Εκπαιδευτικά ενάρια. Αρχικά
μπορεί να κάνει
login ι register, να
διαχειριςτεί το
profile του.

Register

Primary Task

Χριςτθσ

Εγγραφι του χριςτθ
ςτο ςφςτθμα.

Ο χριςτθσ κάνει
εγγραφι ζτςι ϊςτε
να μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
εργαλείο.

Login

Primary Task

Χριςτθσ

Edit Profile

Primary Task

Χριςτθσ

φνδεςθ του χριςτθ Ο χριςτθσ κάνει
ςτο ςφςτθμα.
ςφνδεςθ ζτςι ϊςτε
να μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
εργαλείο.
Η τροποποίθςθ
Ο χριςτθσ επικυτου prοfile του χριςτθ. μεί να
διαχειριςτεί το
profile του. Μπορεί να τροποποιιςει τα προςωπικά
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ManageScenarios

Summary

Χριςτθσ

Οι Επιλογζσ διαχείριςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων με τθν είςοδο
του χριςτθ ςτο ςφςτθμα

New Scenario

Primary Task

Χριςτθσ

Δθμιουργία νζου Εκπαιδευτικοφ εναρίου.

New Act

Sub-function

Χριςτθσ

Δθμιουργία νζου ςτοιχείου Act το οποίο περιζχει Learning Activities και Activity Structures

του ςτοιχεία αλλά
και να αλλάξει
ςτοιχεία του λογαριαςμοφ
του(π.χpassword)
Ο χριςτθσ μπορεί
να διαχειριςτεί τα
Εκπαιδευτικά ενάρια μετά τθν
είςοδο του ςτο
ςφςτθμα
Ο χριςτθσ επιχειρεί να δθμιουργιςει ζνα νζο Εκπαιδευτικό ενάριο.
Με τθ βοικεια του
εργαλείου ο χριςτθσ κα ςυμπλθρϊςει τα πεδία και
κα προβεί ςτισ
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν
ςφνκεςθ ενόσ νζου Εκπαιδευτικοφ
εναρίου.
Ο χριςτθσ επιχειρεί να δθμιουργιςει ζνα νζο Act.
Με τθ βοικεια του
εργαλείου ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει
τα αντίςτοιχα πεδία και προβαίνει
ςτισ απαιτοφμενεσ
ενζργειεσ.
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New Role

Sub-function

Χριςτθσ

New Learning Activity

Sub-function

Χριςτθσ

New Activity
Structure

Sub-function

Χριςτθσ

Delete Act

Sub-function

Χριςτθσ

Δθμιουργίανζουρόλου. Ο χριςτθσ επιχειρεί να δθμιουργιςει ζνα νζο ρόλο.
Με τθ βοικεια του
εργαλείου ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει
τα αντίςτοιχα πεδία και προβαίνει
ςτισ απαιτοφμενεσ
ενζργειεσ.
Δθμιουργίανζου Learn- Ο χριςτθσ επιχειing Activity.
ρεί να δθμιουργιςει ζνα νζο LearningActivity. Με τθ
βοικεια του εργαλείου ο χριςτθσ
ςυμπλθρϊνει τα
αντίςτοιχα πεδία.
Δθμιουργίανζου Activi- Ο χριςτθσ επιχειty Structure.
ρεί να δθμιουργιςει ζνα νζο ActivityStructure το οποίο κα περιλαμβάνει LearningActivities. Με τθ
βοικεια του εργαλείου ο χριςτθσ
ςυμπλθρϊνει τα
αντίςτοιχα πεδία.
Διαγραφι ενόσ Act
Ο χριςτθσ διαγράφει ζνα ςτοιχείο Act από το
ςενάριο του. Κατά
τθν διαδικαςία
αυτι διαγράφονται και όλα τα
LearningActivities
και ActivityStruc67
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Delete Role

Sub-function

Χριςτθσ

Διαγραφι ενόσ Role

Delete Learning
Activity

Sub-function

Χριςτθσ

Διαγραφι ενόσ Learning Activity

Delete ActivityStructure

Sub-function

Χριςτθσ

Διαγραφι ενόσ Activity
Structure

Save Scenario

Primary Task

Χριςτθσ

Αποκικευςθ ενόσ ςεναρίου

Clone Scenario

Primary Task

Χριςτθσ

Αντιγραφι ςεναρίου

Edit Scenario

Primary Task

Χριςτθσ

Σροποποίθςθ ενόσ ςεναρίου

tures που περιζχονται ςε αυτό.
Ο χριςτθσ διαγράφει ζναν ρόλο.
τθν περίπτωςθ
που ο ρόλοσ χρθςιμοποιείται ςε
κάποιο LearningActivity ι ActivityStructure τότε
δεν επιτρζπεται θ
διαγραφι.
Ο χριςτθσ διαγράφει ζνα LearningActivity από το
ςενάριο
Ο χριςτθσ διαγράφει ζνα ActivityStructure από
το ςενάριο. τθν
περίπτωςθ αυτι
διαγράφονται και
τα περιεχόμενα
LearningActivities
και ActivityStructures.
Ο χριςτθσ επιλζγει να αποκθκεφςει ζνα ςενάριο.
Ο χριςτθσ επιλζγει να αντιγράψει
ςενάριο ςτον δικό
του λογαριαςμό
Ο χριςτθσ επιλζγει να ανοίξει ζνα
ςενάριο για να το
τροποποιιςει
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Delete Scenario

Primary Task

Χριςτθσ

Διαγραφι ςεναρίου

Search Scenario

Primary Task

Χριςτθσ

Αναηιτθςθ ςεναρίου

Open Scenario

Primary Task

Χριςτθσ

Άνοιγμα ςεναρίου

Export Scenario

Primary Task

Γραφικό Εργα- υγκεκριμζνο ςενάριο
λείο
εξάγεται με τθν μορφι
IMSLearningDesign

Transform BPMN
Format to IMS LD

Sub-function

Γραφικό Εργα- Μετατροπι γραφικισ
λείο
αναπαράςταςθσ ςεναρίου ςε IMSLD

Deploy Scenario

Primary Task

Χριςτθσ

Load LD to CopperCore Engine

Sub-function

Γραφικό Εργα- ενάριο το οποίο φορλείο
τϊνεται ςτθν μθχανι
εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων

υγκεκριμζνο ςενάριο
επιλζγεται για το περιβάλλον εκτζλεςθσ

Ο χριςτθσ επιλζγει να διαγράψει
από τθν βάςθ ζνα
ςενάριο που ζχει
δθμιουργιςει
Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει κάποια
κριτιρια για τθν
αναηιτθςθ από
τθν βάςθ ςεναρίων που τα πλθροφν.
Ο χριςτθσ επιλζγει να φορτϊςει
ςτον Browser κάποιο ςενάριο
Ζνα ςενάριο περιγράφεται ςε XML
κατά το πρότυπο
IMSLearningDesign
Η γραφικι κατά το
πρότυπο BPMN
αναπαράςταςθ
του ςεναρίου μετατρζπεται ςε
XMLIMSLD
Ο χριςτθσ επιλζγει ζνα ςενάριο το
οποίο κα παίξει
ςτο περιβάλλον
εκτζλεςθσ
Ζνα εκπαιδευτικό
ςενάριο φορτϊνεται ςτθν μθχανι
εκτζλεςθσ και είναι διακ-ζςιμο
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
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Define Student
Groups

Sub-function

Χριςτθσ

Επιλογι ομάδων εργαςίασ

Ο χριςτθσ κακορίηει τα άτομα που
κα απαρτίηουν τισ
ομάδεσ εργαςίασ
που κα εκτελζςουν το ςενάριο.
Παράλλθλα ορίηει
και το ρόλο κάκε
ςυμμετζχοντα ςτο
ςενάριο.

4.4 Διϊγραμμα υνολικόσ Εικόνασ των Περιπτώςεων Φρόςησ τησ πλατφόρμασ
εκτϋλεςησ των εκπαιδευτικών ςεναρύων

4.4-1 Περιπτϊςεισ χριςθσ πλατφόρμασ εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων

4.5 υνοπτικόσ Πύνακασ Περιπτώςεων Φρόςησ του περιβϊλλοντοσ εκτϋλεςησ
των εκπαιδευτικών ςεναρύων
τθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτεί ο ςυνοπτικόσ πίνακασ όλων των περιπτϊςεων χριςθσ τισ οποίεσ
πρζπει να υποςτθρίηει το περιβάλλον εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Ακολουκεί ο πίνακασ με
όλθ τθν απαραίτθτθ πλθροφορία:
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Όνομα

Επίπεδο

Κφριοσ Ενεργϊν

τόχοσ

Περίλθψθ

Authenticate

Summary

Περιβάλλον Εκτζ-

Η αναγνϊριςθ –

Ο χριςτθσ ξεκινάει

λεςθσ

ταυτοποίθςθ του

τθν εφαρμογι για

χριςτθ από το ςφ-

να ζχει πρόςβαςθ-

ςτθμα

ςτα ςενάρια που
ςυμμετζχει

Login

Primary Task

Χριςτθσ

φνδεςθ του χρι-

Ο χριςτθσ κάνει

ςτθ ςτο ςφςτθμα

ςφνδεςθ ζτςι ϊςτε
να μπορεί να χρθςιμοποιιςει το περιβάλλον

Manage Scenarios

Summary

Περιβάλλον Εκτζ-

Επιλογζσ ςχετικά με

Με τθν είςοδο του

λεςθσ

τα εκπαιδευτικά

χριςτθ ςτο περι-

ςενάρια

βάλλον υπάρχουν
επιλογζσ ςχετικζσ
με τα εκπαιδευτικά
ςενάρια

Load Scenarios

Primary Task

Περιβάλλον Εκτζ-

Προβολι διακζςι-

τον χριςτθ προ-

λεςθσ

μων ςεναρίων

βάλλονται τα ςενάρια ςτα οποία ζχει
επιλεγεί να ςυμμετάςχει

Choose Scenario

Sub-Function

Χριςτθσ

Επιλογι ςεναρίου

Ο χριςτθσ επιλζγει

για προβολι και

κάποιο από τα ςε-

εκτζλεςθ

νάρια ςτα οποία
ςυμμετζχει

Execute Scenario

Primary Task

Χριςτθσ

Αλλθλεπίδραςθ

Ο χριςτθσ ςυμμε-

χριςτθ με το εκ-

τζχει με βάςθ τον

παιδευτικό ςενά-

ρόλο του ςτθν εξζ-

ριο

λιξθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
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Participate in activi-

Sub-Function

Χριςτθσ

ties

Εκτζλεςθ ςυγκεκρι-

Ο χριςτθσ ςυμμε-

μζνων δραςτθριο-

τζχει και εκτελεί

τιτων

μια ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα

Launch External

Sub-Function

Tools

Περιβάλλον Εκτζ-

Κλιςθ/ Αρχικοποί-

Σο περιβάλλον ε-

λεςθσ

θςθ Εξωτερικοφ

κτζλεςθσ αρχικο-

Εκπαιδευτικοφ Ερ-

ποιεί και δίνει πρό-

γαλείου

ςβαςθ ςε εξωτερικά εκπαιδευτικά
εργαλεία, ςτον
χριςτθ του ςεναρίου

Communicate

Primary Task

Χριςτθσ

Επιλογι επικοινω-

Ο χριςτθσ επιλζγει

νίασ ανάμεςα ςτα

να επικοινωνιςει

μζλθ μιασ ομάδασ

με τα μζλθ τθσ ομάδασ του

Choose Comunication Tools

Sub-Function

Χριςτθσ

Επιλογι τρόπου

Ο χριςτθσ επιλζγει

επικοινωνίασ

κάποιο από τα εργαλεία τθσ πλατφόρμασ το οποίο
του επιτρζπουν τθν
επικοινωνία με τα
υπόλοιπα μζλθ τθσ
ομάδασ του.

4.6 Περύληψη
το κεφάλαιο αυτό περιγράψαμε τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ του γραφικοφ εργαλείου ςχεδίαςθσ &
διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων κακϊσ και τθσ πλατφόρμασ επιτζλεςθσ των ςεναρίων αυτϊν. Η
ανάλυςθ των απαιτιςεων ζγινε ακολουκϊντασ τθν μεκοδολογία των ςεναρίων χριςθσ.
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το πζμπτο κεφάλαιο κα παρουςιάςουμε το γραφικό περιβάλλον ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Θα δείξουμε τθν λειτουργικότθτα που παρζχει και κα αναφερκοφμε και ςτισ
τεχνολογίεσ που υιοκετικθκαν για τθν ανάπτυξι του. Παράλλθλα κα περιγράψουμε και τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από το εργαλείο για τθν διαςφνδεςι του με ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ.
το ζκτο κεφάλαιο κα παρουςιάςουμε και το περιβάλλον επιτζλεςθσ των ςεναρίων. Θα δείξουμε και
ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, τθν λειτουργικότθτα που παρζχεται και κα αναφζρουμε τισ τεχνολογίεσ και
τον τρόπο που τισ χρθςιμοποιιςαμε για τθν ανάπτυξι του. Σζλοσ κα περιγράψουμε και ςτο κεφάλαιο αυτό τισ υπθρεςίεσ που αναπτφξαμε για τθν διαςφνδεςθ του περιβάλλοντοσ επιτζλεςθσ με ζνα
ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ.
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Κεφϊλαιο 5: Γραφικό Εργαλεύο Διαχεύριςησ Εκπαιδευτικών εναρύων Τιοθετώντασ το Πρότυπο IMS Learning Design
5.1 Ειςαγωγό
το κεφάλαιο αυτό κα περιγράψουμε το γραφικό εργαλείο διαχείριςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων
το οποίο αναπτφξαμε ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ. Όπωσ αναφζρκθκε ιδθ ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, το γραφικό εργαλείο βαςίηεται ςτο πρότυπο Business Process Modeling Notation για τθν ςθμειογραφία και γραφικι απεικόνιςθ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Παράλλθλα τα εκπαιδευτικά ςενάρια
που δθμιουργοφμε μζςω του εργαλείου ςχεδίαςθσ αναπαρίςτανται ςφμφωνα με το πρότυπο IMS
Learning Design.
Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςτοφν τα κφρια γραφικά ςτοιχεία του εργαλείου
ςχεδίαςθσ και οι τεχνολογίεσ που υιοκετικθκαν για τθν ανάπτυξι του. Για τθν ςχεδίαςθ του γραφικοφ εργαλείου χρθςιμοποιικθκαν τεχνολογίεσ όπωσ HTML, CSS, για τθν επικοινωνία με servers δθμιουργικθκαν JSPs και χρθςιμοποιικθκαν και τεχνολογίεσ AJAX. Για τθν ανταλλαγι δεδομζνων ανάμεςα ςτο γραφικό εργαλείο και ςτουσ servers κακϊσ και ςτθν μεταφορά δεδομζνων ανάμεςα ςτισ
φόρμεσ του εργαλείου, τα δεδομζνα είναι ςε μορφι XML και JSON. Παράλλθλα για τθν παροχι τθσ
λειτουργικότθτασ του γραφικοφ εργαλείου ςε εξωτερικά ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ αναπτφχκθκαν υπθρεςίεσ με τθν μορφι RESTful Web-Services.
Επιπρόςκετα, κα παρουςιάςουμε τον τρόπο με τον οποίο χρθςιμοποιοφμε τθν ςθμειογραφία BPMN
για τθν γραφικι αναπαράςταςθ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων και κα αναφζρουμε και τθν τεχνολογία
Scalable Vector Graphics, θ οποία υιοκετείται από όλουσ τουσ ςφγχρονουσ Browsers (Chrome,
Mozilla, IE 9) και μασ δίνει τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ διαδραςτικϊν γραφικϊν.
Σζλοσ, κα δείξουμε και τον μθχανιςμό μετατροπισ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων που περιγράφονται ςθμειογραφικά με το BPMN ςτθν IMS Learning Design-XML αναπαράςταςι τουσ.

5.2 Φρόςη BPMN ςτο Γραφικό Εργαλεύο Διαχεύριςησ Εκπαιδευτικών εναρύων
Σο πρότυπο Business Process Modeling Notation (BPMN) όπωσ προαναφζραμε, παρζχει τθν δυνατότθτα γραφικισ απεικόνιςθσ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν με τρόπο ευανάγνωςτο. Εξαιτίασ τθσ ομοιότθτασ-ςχετικότθτασ μεταξφ των επιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων και των Εκπαιδευτικϊν Διεργαςιϊν
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το γραφικό εργαλείο διαχείριςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων που αναπτφξαμε, υιοκετεί τθν ςθμειογραφία BPMN. Ζτςι οι εκπαιδευτικζσ διεργαςίεσ αναπαρίςτανται ωσ μια ροι διαςυνδεμζνων διαδικαςιϊν και δομϊν. τον παρακάτω πίνακα παρακζτουμε τθν αντιςτοίχθςθ που υιοκετοφμε μεταξφ
των BPMN απεικονίςεων και των ςτοιχείων του IMS Learning Design.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΧΕΙΟΤ ΣΟ BPMN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΧΕΙΟΤ ΣΟ ΕΡΓΑ-

ΠΡΟΣΤΠΟ

ΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΕΝΑΡΙΩΝ

Η απεικόνιςθ ςυμβολίηει ζνα Pool Η απεικόνιςθ που ζχει τθν μορφι
το οποίο είναι επιτρζπει τθν οργά- καρτζλασ ςτο γραφικό εργαλείο,
νωςθ των δραςτθριοτιτων ςε μια ςυμβολίηει ζνα ςτοιχείο “Act” του
διαδικαςία και περιλαμβάνει τα learning design προτφπου. Κάτω
υπόλοιπα BPMN ςτοιχεία (π.χ από αυτό το ςτοιχείο οργανϊνονται ακολουκίεσ εκπαιδευτικϊν

tasks, Gateways κτλ)

δραςτθριοτιτων και δομζσ δραςτθριοτιτων.
Η απεικόνιςθ ςυμβολίηει ζνα Sub- Η απεικόνιςθ ςυμβολίηει μια δομι
Processτο οποίο είναι μια ςφνκετθ δραςτθριοτιτων (“ActivityStrucδραςτθριότθτα θ οποία μπορεί ture”)θ οποία περιλαμβάνει μία ι
περιλαμβάνει απλζσ δραςτθριό- περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ δρατθτεσ,

Gateways,

Events,

Se- ςτθριότθτεσ και άλλεσ δομζσ δρα-

quenceFlows ι και άλλεσ ςφνκετεσ ςτθριοτιτων.Να διευκρινίςουμε
δρα-ςτθριότθτεσ

ότι θ δομι αυτι περιζχει τισ πλθροφορίεσ που υποδεικνφει το πρότυπο IMSLDγια τισ δομζσ δραςτθριοτιτων αλλά παράλλθλα από
αυτό το ςτοιχείο δίνεται και θ
πλθροφορία ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ ρόλουσ. υνεπϊσ το
ςτοιχείο αυτό περιγράφει ζνα
ςτοιχείο “role-part”κατά το πρό-
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΧΕΙΟΤ ΣΟ BPMN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΧΕΙΟΤ ΣΟ ΕΡΓΑ-

ΠΡΟΣΤΠΟ

ΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΕΝΑΡΙΩΝ
τυπο IMSLD.

Η απεικόνιςθ ςυμβολίηει μια από Η απεικόνιςθ ςυμβολίηει μία εκτισ εργαςίεσ θ οποία εκτελείται παιδευτικι δραςτθριότθτα θ οςτα πλαίςια ενόσ BusinessProcess.

ποία περιγράφει ζνα ςφνολο από
ενζργειεσ τισ οποίεσ πρζπει να εκτελζςει ο μακθτισ ι ο εκπαιδευτισ. Όπωσ και προθγοφμενα, ςτο
ςτοιχείο αυτό δίνεται και θ πλθροφορία ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ ρόλουσ. Κατά ςυνζπεια μιλάμε για ζνα “role-part” κατά το
πρότυπο IMSLD, όπου περιγράφεται θ δραςτθριότθτα και οι ρόλοι
που ςυμμετζχουν.

Η απεικόνιςθ ςυμβολίηει ζνα Se- Η απεικόνιςθ ςυμβολίηει τθν ςειρά
quence Flow, το οποίο περιγράφει με τθν οποία κα εκτελεςτοφν οι
τθν ςειρά με τθν οποία κα εκτελε- εκπαιδευτικζσ

δραςτθριότθτεσ

ςτοφν οι δραςτθριότθτεσ ςε ζνα ι/και οι δομζσ δραςτθριοτιτων ςε
Business Process.

μια εκπαιδευτικι διαδικαςία.

υμβολίηει ζνα ParallelGatewayτο

Χρθςιμοποιείται για να ορίςει ζνα

οποίο ορίηει παράλλθλεσ διαδρο-

ςθμείο ςυγχρονιςμοφ παράλλθλων

μζσ ςτθν ροι εκτζλεςθσ ενόσ Busi-

δραςτθριοτιτων. υγκεκριμζνα

nessProcess (forkgateway) είτε

όλεσ οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριό-

αποτελεί το ςθμείο ςτο οποίο οι

τθτεσ που καταλιγουν ςτο ςθμείο

παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ που

αυτό πρζπει να ολοκλθρωκοφν για

καταλιγουν ςε αυτό πρζπει να

να ςυνεχίςει θ ροι εκτζλεςθσ τθσ

ολοκλθρωκοφν μαηί για να ςυνεχί-

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Επίςθσ

ςει θ ροι εκτζλεςθσ.

ςυμβολίηει και το ςθμείο από το
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΧΕΙΟΤ ΣΟ BPMN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΧΕΙΟΤ ΣΟ ΕΡΓΑ-

ΠΡΟΣΤΠΟ

ΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΕΝΑΡΙΩΝ
οποίο ξεκινάνε παράλλθλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ.

υμβολίηει Inclusive Gateway το

Χρθςιμοποιείται για να ορίςει

οποίο αποτελεί ςθμείο ςτα οποία

conditional branching. Όταν υπάρ-

θ ροι τθσ διεργαςίασ διαςπάται ςε

χει το ςφμβολο αυτό, κα ακολου-

εναλλακτικά μονοπάτια διεργα-

κθκοφν τα μονοπάτια διεργαςιϊν

ςιϊν από τα οποία ακολουκοφνται

(μονοπάτια από εκπαιδευτικζσ

όλα εκείνα για τα οποία είναι αλθ-

δραςτθριότθτεσ) για τα οποία εί-

κισ θ ζκφραςθ θ οποία ζχει ορι-

ναι αλθκισ θ ζκφραςθ που ορί-

ςτεί.

ςτθκε ςτο Inclusive Gateway

Start Event το οποίο ςυμβολίηει το

Ορίηει το ςθμείο ζναρξθσ μιασ εκ-

ςθμείο ζναρξθσ ενόσ Business Pro-

παιδευτικισ διαδικαςίασ.

cess.
End Event το οποίο ςυμβολίηει το

Ορίηει το ςθμείο τερματιςμοφ μιασ

ςθμείο τερματιςμοφ ενόσ Business

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.

Process.
Text Annotation: Επιτρζπουν τθν

Επιτρζπει τθν προςκικθ περαιτζ-

προςκικθ πρόςκετθσ πλθροφορί-

ρω πλθροφορίασ ςε μια δραςτθ-

ασ ςχετικά με μια δραςτθριότθτα.

ριότθτα

5.3 Σο γραφικό εργαλεύο ςε λεπτομϋρεια
τθν παράγραφο αυτι κα δείξουμε ςε λεπτομζρεια τισ διάφορεσ οκόνεσ του γραφικοφ περιβάλλοντοσ του εργαλείου διαχείριςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Παράλλθλα κα παρακζςουμε και κα
περιγράψουμε και τισ διάφορεσ φόρμεσ που ςυναντϊνται ςτο εργαλείο.
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5.3.1 Υόρμα login
Για τθν είςοδο ςτο γραφικό εργαλείο υπάρχουν δυο εκδοχζσ. Η μια περίπτωςθ αφορά τθν αυτοτελι
χριςθ του COLearn και θ άλλθ τθν χριςθ του COLearn μζςα από ζνα περιβάλλον διαχείριςθσ μάκθςθσ (LMS). ε αυτι τθν παράγραφο κα περιγράψουμε τθν πρϊτθ περίπτωςθ, ενϊ ςτο ζβδομο κεφάλαιο υπάρχει λεπτομερζσ παράδειγμα χριςθσ του COLearn ςε ςυνδυαςμό με μια κοινωνικι πλατφόρμα δθμιουργίασ και διαμοιραςμοφ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν (Open Discovery Space).
τθν περίπτωςθ λοιπόν τθσ αυτοτελοφσ χριςθσ του COLearn, ςυναντάμε ςτθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ τθν φόρμα καταχϊρθςθσ του λογαριαςμοφ του χριςτθ. Ο χριςτθσ γράφει το username
και password, πατάει το κουμπί “connect” και το ςφςτθμα ελζγχει τθν εγκυρότθτα του λογαριαςμοφ.
Αν οι καταχωριςεισ είναι αλθκισ θ εφαρμογι περνάει ςτθν επόμενθ οκόνθ (MetadataTemplate) ενϊ
ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ θ εφαρμογι ηθτά από τον χριςτθ να επανειςάγει το username password.
Σζλοσ ςτθν φόρμα υπάρχει και το κουμπί “Create an Account” για τθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ κζλει να δθμιουργιςει ζναν νζο λογαριαςμό.

Εικόνα5.3-1: Φόρμα Login

5.3.2 Metadata Template
Με τθν ζγκυρθ καταχϊρθςθ username-password, εμφανίηεται ςτον χριςτθ θ πρϊτθ από τισ ςελίδεσ
τθσ εφαρμογισ που αφοροφν ςτθν δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Ζχει τθν μορφι ενόσ
wizardμε τρία βιματα. το πρϊτο βιμα ο χριςτθσ καταχωρεί ςτα κατάλλθλα πεδία, δεδομζνα που
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αφοροφν μεταδεδομζνα ςχετικά με το εκπαιδευτικό ςενάριο ( πχ δθμιουργόσ, θμερομθνία δθμιουργίασ κ.λ.π)
Μενοφ τθσ εφαρμογισ

Εικόνα 5.3-2: Φόρμα καταχϊρθςθσ Μεταδεδομζνων ςχετικϊν με το Εκπαιδευτικό ενάριο

το δεφτερο βιμα ο χριςτθσ μπορεί με τθν βοικεια ενςωματωμζνθσ εφαρμογισ διαγραμμάτων
πλθροφορίασ (mind map) τθσ Wikipedia, να διευκολυνκεί ςτθν περιγραφι του πεδίου που προςπακεί να καλφψει το ςενάριο κακϊσ και των γενικότερων ςτόχων που ζχει θ υιοκζτθςθ του ςτα πλαίςια
ενόσ μακιματοσ.
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Wiki mind map
Επεξιγθςθ κάκε βιματοσ

Εικόνα 5.3-3 Καταχϊρθςθ μεταδεδομζνων που αφοροφν το γνωςτικό πεδίο και τουσ γενικοφσ Εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ που καλφπτει το ςενάριο

5.3.3 χεδιαςμόσ Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ (Educational Process Design)
το τρίτο βιμα τθσ φόρμασ, ο χριςτθσ ζρχεται ςε επαφι με τα εργαλεία και το κφριο παράκυρο ςχεδιαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ ακολουκίασ, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 5.3-4.
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Δθμιουργία/
επεξεργαςία





Φάςθσ
Ρόλου
Ομάδασ εργαςίασ
Ιδιοτιτων

εργαλειοκικθ

Πλαίςιο χεδιαςμοφ

Εικόνα5.3-4: Διάκριςθ των τριϊν τμθμάτων του Δευτζρου Βιματοσ ςτο Γραφικό Εργαλείο

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν εικόνα5.3-4διακρίνουμε τισ τρείσ περιοχζσ οι οποίεσ ςυνκζτουν το τρίτο βιμα του Γραφικοφ Εργαλείου. Από αριςτερά προσ τα δεξιά οι περιοχζσ αυτζσ είναι:


Η περιοχι ςτθν οποία υπάρχουν τζςςερα κουμπιά για τα οποία
o Πατϊντασ το κουμπί “Act ”ο χριςτθσ δθμιουργεί/ επεξεργάηεται τισ διάφορεσ φάςεισ
οι οποίεσ ςυνκζτουν το εκπαιδευτικό ςενάριό (οι φάςεισ αυτζσ αναπαριςτοφν τα ςτοιχεία Act του IMS LD)
o Πατϊντασ το κουμπί “Roles” ο χριςτθσ δθμιουργεί / επεξεργάηεται τουσ διάφορουσ
ρόλουσ οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο ςενάριο
o Πατϊντασ το κουμπί “Groups” ο χριςτθσ δθμιουργεί / επεξεργάηεται τισ διάφορεσ ομάδεσ εργαςίασ τισ οποίεσ δθμιοφργθςε. Πιο ςυγκεκριμζνα όπωσ κα περιγράψουμε
παρακάτω, κάκε ομάδα εργαςίασ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και περιλαμβάνει μακθτζσ ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί ζνασ ρόλοσ.
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o Σζλοσ, πατϊντασ το κουμπί “Properties” ο χριςτθσ δθμιουργεί / επεξεργάηεται Ιδιότθτεσ – Properties τισ οποίεσ ζχουμε περιγράψει παραπάνω ςτθν παράγραφο Properties
– Ιδιότθτεσ του κεφαλαίου IMS Learning Design.
Ζνα παράδειγμα χριςθσ των ιδιοτιτων αφορά ςτθν δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ςεναρίων τα οποία προςαρμόηονται κατά τθν εξζλιξι τουσ (adaptive learning). Ο ςυντάκτθσ
του ςεναρίου χρθςιμοποιϊντασ ιδιότθτεσ μπορεί να ορίςει εναλλακτικά μονοπάτια
για τθν εξζλιξθ του ςεναρίου. Η επιλογι του μονοπατιοφ μπορεί να κακορίηεται από
τθν τιμι τθσ ιδιότθτασ. τθν εικόνα 5.3-5 βλζπουμε το ςφμβολο“Exclusive Gateway”ζχει περιγραφεί ςτο κεφάλαιο που αναλφεται το BPMN πρότυπο. Σο μονοπάτι που κα
ακολουκθκεί κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ, κακορίηεται από ποία ι ποιεσ από τισ εκφράςεισ που ζχουν οριςτεί κα ικανοποιθκοφν. τισ εκφράςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται και
οι ιδιότθτεσ που ζχουν δθμιουργθκεί. Ο ςυντάκτθσ του ςεναρίου, ςτισ φόρμεσ “completion Rule”, “Finishing this activity ”- που κα περιγράψουμε παρακάτω, μπορεί να
ορίςει νζεσ τιμζσ για τισ ιδιότθτεσ, τισ οποίεσ κα πάρουν κατά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ
ςυγκεκριμζνου ζργου- “act” ι εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ-“learning activity”. Επίςθσ κατά τθν φάςθ τθσ εκτζλεςθσ του ςεναρίου δίνεται θ δυνατότθτα ςε χριςτεσ που
ζχουν ρόλο τφπου κακθγθτι- “staff” να μποροφν να αλλάηουν τισ τιμζσ των ιδιοτιτων
κακορίηοντασ το μονοπάτι εκτζλεςθσ του ςεναρίου.

Εικόνα 5.3-5: Μονοπάτια τα οποία κα ακολουκιςει θ εξζλιξθ του ςεναρίου ςτθν περίπτωςθ που θ ζκφραςθ που ορίηεται είναι αλθκισ



Σο Πλαίςιο χεδιαςμοφ τθσ ροισ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, όπου ο χριςτθσ ςχεδιάηει τθν BPMN αναπαράςταςθ του ςεναρίου,
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Η περιοχι τθσ Εργαλειοκικθσ όπου ο χριςτθσ τθν χρθςιμοποιεί για να δθμιουργιςει και να
επεξεργαςτεί τισ γραφικζσ αναπαραςτάςεισ των δομικϊν ςτοιχείων του ςεναρίου (π.χ δθμιουργεί τα τετράγωνα που αναπαριςτοφν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ).

τθν εικόνα 5.3-4 μπορεί κανείσ να διακρίνει ζνα παράδειγμα ροισ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. το παράδειγμα αυτό, το ςενάριο αποτελείται από δφο φάςεισ κάκε μια από τισ οποίεσ αποτελείται από
διάφορεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που διαδζχονται θ μία τθν άλλθ. τισ παραγράφουσ που
ακολουκοφν κα περιγράψουμε τθν διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Θα δείξουμε πωσ γίνεται θ δθμιουργία φάςεων(“act” κατά το πρότυπο IMSLD), θ δθμιουργία δραςτθριοτιτων, δομϊν δραςτθριοτιτων και ρόλων που ςυμμετζχουν ςε αυτζσ. Για τθν περιγραφι τθσ λειτουργικότθτασ που προαναφζραμε κα χρθςιμοποιιςουμε ζνα παράδειγμα ςφμφωνα με το οποίο κα κζλαμε να δθμιουργιςουμε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν επίςκεψθ ςε ζνα μουςείο. Οι δραςτθριότθτεσ κα οργανϊνονταν ςε δυο φάςεισ, πριν και μετά τθν επίςκεψθ.

5.3.4 Δημιουργύα / Επεξεργαςύα μιασ φϊςησ - “Act” του ςεναρύου
τθν παράγραφο αυτι, κα δείξουμε τθν δθμιουργία/ επεξεργαςία
φάςεων(“acts”) οι οποίεσ αποτελοφν τισ δομζσ που οργανϊνουν τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και δομζσ δραςτθριοτιτων.
Ο χριςτθσ επιλζγει το κουμπί “Acts” και ζχει πρόςβαςθ ςε δενδρικι αναπαράςταςθ του ςεναρίου. Πιο ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα με το IMSLD και όπωσ
ζχουμε ιδθ περιγράψει ςτο ανάλογο κεφάλαιο, οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ οργανϊνονται ςε ςτοιχεία “Act”του μοντζλου. Παράλλθλα, ζνασ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων μπορεί να αποτελοφν μζροσ μιασ ςφνκετθσ δραςτθριότθτασ (“Activity Structure”).Σθν δομι που μόλισ περιγράψαμε
Εικόνα 5.3-6: Δενδρικι
Αναπαράςταςθ Εκπαιδευτικοφ
εναρίου

τθν αναπαριςτοφμε δενδρικά όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 5.3-6. τθν εικόνα
υπάρχουν δφο φάςεισ (“Acts”), μια που λζγεται previsit και μια που λζγεται
postvisit φάςθ. Όπωσ κα περιγράψουμε παρακάτω, πατϊντασ ςτα ονόματα

των φάςεων κα εμφανιςτεί ςτο “Πλαίςιο χεδιαςμοφ” θ αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων από τισ
οποίεσ αποτελείται θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ.
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Παράλλθλα ο χριςτθσ πατϊντασ το κουμπί “New Act” ζχει τθν δυνατότθτα να δθμιουργιςει μια νζα
φάςθ για το εκπαιδευτικό του ςενάριο.

Εικόνα 5.3-7: Δθμιουργία νζασ Φάςθσ

τθν εικόνα5.3-7 παρατίκεται θ φόρμα που εμφανίηεται ςτον χριςτθ κατά τθν δθμιουργία νζασ Φάςθσ. Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τίτλο και μπορεί να επιλζξει τισ ςυνκικεσ οι οποίεσ κα κακορίςουν τον
τερματιςμό τθσ νζασ Φάςθσ, μπορεί να ορίςει ότι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ κα εμφανιςτεί περαιτζρω πλθροφόρθςθ ι/ και κα ςταλοφν ειδοποιιςεισ ςε κάποιουσ από τουσ ρόλουσ οι οποίοι ζχουν οριςτεί.
Όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 5.3-7, οι επιλογζσ που κακορίηουν τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ διακρίνονται


“No Condition”, ουςιαςτικά ο χριςτθσ μετακζτει τον προςδιοριςμό του κριτιριου τερματιςμοφ ςε κάποιο άλλο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ.



“When Activities have been completed”, με τθν επιλογι αυτι, θ φάςθ του ςεναρίου κα τερματίςει με το πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ θ οποία προθγείται του ςυμβόλου.
Για παράδειγμα όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα5.3-4 θ φάςθ “PreVisit” κα τερματίςει με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ “report”.
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“After a period of time ”, προςδιορίηεται ζνα χρονικό διάςτθμα το οποίο ξεκινά με τθν ζναρξθ
τθσ Φάςθσ. Με το πζρασ του διαςτιματοσ αυτοφ θ φάςθ του ςεναρίου κα ολοκλθρωκεί.

Παράλλθλα, ςτο κάτω ςθμείο τθσ φόρμα φαίνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ (κατά το run
time τθσ εφαρμογισ), μπορεί να κακοριςτεί μια νζα τιμι για μια ιδιότθτα.

Εικόνα 5.3-8 Αποςτολι Ειδοποίθςθσ με τθν ολοκλιρωςθ Φάςθσ

Όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 5.3-8, ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να ορίςει ζναν αρικμό από ειδοποιιςεισ οι οποίεσ κα ςταλοφν ςτουσ αντίςτοιχουσ ρόλουσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ.
Σζλοσ, ςτθν εικόνα 5.3-9, φαίνονται τα πεδία τα οποία εφόςον ςυμπλθρωκοφν κα εμφανιςτεί θ αντίςτοιχθ πλθροφορία με τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ ςτουσ χριςτεσ που εκτελοφν το ςενάριο.
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Εικόνα 5.3-9: Αποςτολι αναπλθροφόρθςθσ με τθν ολοκλιρωςθ μιασ Φάςθσ

υνεχίηοντασ, κατά τθν δθμιουργία μιασ νζασ φάςθσ παράγεται και ςτο “Πλαίςιο χεδιαςμοφ” μια
νζα καρτζλα, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα5.3-10. ε κάκε καρτζλα υπάρχει θ αντίςτοιχθ επιλογι για
διαγραφι ι/και επεξεργαςία των ιδιοτιτων κάκε φάςθσ. υγκεκριμζνα πατϊντασ το εικονίδιο επεξεργαςίασ που βρίςκεται δίπλα ςτθν αντίςτοιχθ καρτζλα, ανοίγει θ φόρμα που αναλφςαμε ςτθν
προθγοφμενθ παράγραφο. Σζλοσ, πατϊντασ ςε κάκε καρτζλα- όπωσ επίςθσ πατϊντασ το όνομα τθσ
φάςθσ από τθν δενδρικι δομι (εικόνα5.3-6)- εμφανίηεται ςτο “Πλαίςιο χεδιαςμοφ” για περαιτζρω
επεξεργαςία, θ αντίςτοιχθ γραφικι ακολουκία δραςτθριοτιτων που ζχει δθμιουργθκεί για τθν ςυγκεκριμζνθ φάςθ του ςεναρίου.

Εικόνα 5.3-10Καρτζλεσ Φάςεων
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5.3.5 “Πλαύςιο χεδιαςμού”
τθν εικόνα 5.3-11, παρακζτουμε τθν εικόνα που αφορά ςτο “Πλαίςιο χεδιαςμοφ” και ςτθν “Εργαλειοκικθ”.

Εικόνα 5.3-11: Πλαίςιο χεδιαςμοφ και Εργαλειοκικθ

Ο χριςτθσ χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ επιλογζσ από τθν “Εργαλειοκικθ” ςχεδιάηει τθν γραφικι
BPMN απεικόνιςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου. Οι επιλογζσ του χριςτθ ςυνοψίηονται


τθν δθμιουργία νζασ Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ- “New Learning Activity”. Κάκε νζα
δραςτθριότθτα ςυμβολίηεται με ζνα τετράγωνο ςτο πλαίςιο ςχεδιαςμοφ.



τθν δθμιουργία νζασ δομισ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων- “New Activity Structure”, θ οποία ενςωματϊνει ακολουκίεσ απλϊν ι/ και άλλων ςφνκετων δραςτθριοτιτων.



τθν δθμιουργία Parallel Gateway

,- “Sync.Point”, το οποίο όπωσ περιγράψαμε ςτθν αντί-

ςτοιχθ παράγραφο ορίηει παράλλθλεσ διαδρομζσ ςτθν ροι εκτζλεςθσ ενόσ Business Process
είτε αποτελεί το ςθμείο ςτο οποίο ςυγχωνεφονται παράλλθλεσ διαδρομζσ δραςτθριοτιτων.


τθν δθμιουργία Exclusive Gateway - “O or Point”, το οποίο όπωσ περιγράψαμε ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο αποτελεί ςθμείο ςτο οποίο θ ροι τθσ διεργαςίασ μπορεί να διαςπαςτεί ςε
εναλλακτικά μονοπάτια από ακολουκίεσ δραςτθριοτιτων.
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τθν δθμιουργία ςυνδζςεων– “Connect”. Ο χριςτθσ αφοφ επιλζξει “Connect” ςτθν εργαλειοκικθ, πατάει πάνω ςε ςτοιχείο και ςφρει τον cursor του mouse μζχρι το ςτοιχείο που κζλει να
καταλιξει θ ςφνδεςθ.



τθν διαγραφι – “Delete”. Με τθν επιλογι αυτι γίνεται διαγραφι του ςτοιχείου το οποίο επιλζγεται με τθν βοικεια του mouse.



τθν δθμιουργία Start Event– “Start Point”, το οποίο ςυνδζεται με τθν δραςτθριότθτα θ οποία
κα αποτελζςει το ςθμείο ζναρξθσ τθσ αντίςτοιχθσ φάςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.



τθν δθμιουργία End Event – “End Point”, το οποίο ςυνδζεται με τθν δραςτθριότθτα θ οποία
κα αποτελζςει το ςθμείο ολοκλιρωςθσ τθσ αντίςτοιχθσ φάςθσ ςτθν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα.



τθν επιλογι αναίρεςθσ – Undo μιασ ενζργειασ.

5.3.6 Δημιουργύα Εκπαιδευτικόσ Δραςτηριότητασ
Με τθν επιλογι δθμιουργίασ νζασ Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ εμφανίηεται ςτον χριςτθ φόρμα
για τθν ςυμπλιρωςθ των πεδίων από τα οποία περιγράφεται, όπωσ ορίηεται και από το μοντζλο IMS
Learning Design. τισ παρακάτω εικόνεσ κα περιγράψουμε τα πεδία αυτά.
τθν εικόνα 5.3-12, ο χριςτθσ- δθμιουργόσ τθσ Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ, ζχει επιλζξει τθν δθμιουργία νζασ Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ και ςτθν φόρμα που εμφανίηεται ειςάγει


Όνομα για τθν δραςτθριότθτα



υμπλθρϊνει περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ με τθν μορφι κειμζνου,



κοπό τον οποίο καλείται να καλφψει θ δραςτθριότθτα,



Προαπαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και γνϊςεισ οι οποίεσ κα πρζπει να είναι ςε γνϊςθ των χρθςτϊν οι οποίοι ςυμμετζχουν,



Ορίηει το “περιβάλλον” τθσ δραςτθριότθτασ το οποίο περιλαμβάνει Εκπαιδευτικά Αντικείμενα και Εκπαιδευτικά Εργαλεία με τα οποία ζρχονται ςε επαφι οι ςυμμετζχοντεσ,



Σισ ςυνκικεσ που κακορίηουν τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δραςτθριότθτασ. υγκεκριμζνα μια Δραςτθριότθτα μπορεί να ολοκλθρωκεί όταν τον κρίνουν οι ςυμμετζχοντεσ, μπορεί να ολοκλθρωκεί με το πζρασ ενόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ι όταν μια Ιδιότθτα πάρει μια προκακοριςμζνθ τιμι,
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Σζλοσ, μπορεί να οριςτεί τυχόν νζα τιμι που απαιτείται να λάβει μια ιδιότθτα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δραςτθριότθτασ.

Εικόνα 5.3-12 Δθμιουργία νζασ Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ

Θα πρζπει να προςκζςουμε ςτο ςθμείο αυτό, ότι ο δθμιουργόσ του Εκπαιδευτικοφ εναρίου- Διαδικαςίασ, για να ορίςει τθν Περιγραφι, τον κοπό, τα Προαπαιτοφμενα, τα Εκπαιδευτικά Αντικείμενα
τα οποία προαναφζραμε μπορεί να χρθςιμοποιιςει μια από τισ παρακάτω μορφζσ,


Απλό κείμενο,



URLςε μια διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο,



Αρχείο αποκθκευμζνο ςτον υπολογιςτι του χριςτθ- δθμιουργοφ τθσ Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ,



Αρχείο από τθν ψθφιακι βιβλιοκικθ “Europeana”

ε ότι αφορά τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία τα οποίο μπορεί να ειςαχκοφν ςε μια Δραςτθριότθτα,
ζχουμε υιοκετιςει το πρότυπο IMS Learning Tool Interoperability. Όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα
5.3-13, ο δθμιουργόσ του εναρίου ζχει “φορτϊςει” τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία τα οποία ζχουν
ενςωματωκεί ςτθν πλατφόρμα και είναι ςτθν διάκεςι του. φμφωνα με το πρότυπο που προα89
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ναφζραμε, ςτα εργαλεία αυτά μπορεί να γίνουν κάποιεσ ρυκμίςεισ, οι οποίεσ -εφόςον ζχουν νόθμα για το ςυγκεκριμζνο εργαλείο- αφοροφν ςτον κακοριςμό τίτλου και περιγραφισ ενόσ πλαιςίου εργαςίασ και ςτον κακοριςμό ρόλων για τουσ διάφορουσ χριςτεσ του εργαλείου.

Εικόνα 5.3-13: Οριςμόσ Εκπαιδευτικϊν Εργαλείων για μια Δραςτθριότθτα

Για παράδειγμα ςτθν εικόνα 5.3-13, φαίνεται ότι είναι διακζςιμο ζνα Wiki. Για το εργαλείο αυτό, ο
τίτλοσ και θ περιγραφι χρθςιμοποιοφνται για τθν περιγραφι μιασ νζασ ςελίδασ εργαςίασ που δθμιουργείται ςτο Wiki και ςτθν οποία ςελίδα οι ςυμμετζχοντεσ μπορεί να ζχουν και ςυγκεκριμζνο ρόλο,
π.χ κάποιοσ να είναι ο διαχειριςτισ τθσ ςελίδασ ι κάποιοσ άλλοσ να ζχει δικαίωμα μόνο να ειςάγει
κείμενο.
Σζλοσ, να διευκρινίςουμε ότι θ ειςαγωγι νζων Εκπαιδευτικϊν Εργαλείων ςτθν πλατφόρμα είναι λειτουργικότθτα διακζςιμθ ςτον διαχειριςτι τθσ πλατφόρμασ. Κατά τθν διαδικαςία αυτι, υπάρχει θ
ανάγκθ για κακοριςμό και τον επιπλζον παραμζτρων όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο πρότυπο IMS Learning Tool Interoperability και ζχουν περιγραφεί ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο. Παράδειγμα μιασ τζτοια παραμζτρου είναι το URL ςτο οποίο βρίςκεται το Εκπαιδευτικό Εργαλείο.
90

Κεφάλαιο 5: Γραφικό Εργαλείο χεδίαςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων Τιοκετϊντασ το Πρότυπο IMS
Learning Design

5.3.7 Επεξεργαςύα Εκπαιδευτικόσ Δραςτηριότητασ
Με τθν δθμιουργία τθσ Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ, εμφανίηεται ςτθν “Παλζτα χεδιαςμοφ” ζνα τετράγωνο που τθν αναπαριςτά. Κατευκφνοντασ τον κζρςορα του “ποντικιοφ”
πάνω ςτο τετράγωνο εμφανίηονται τα ςφμβολα που φαίνονται ςτθν εικόνα
5.3-14. Παρατθροφμε πζντε ςφμβολα με το πάτθμα των οποίων εμφανίηεται
Εικόνα 5.3-14: Επεξεργαςία
Εκπαιδευτικισ Διεργαςίασ

θ αντίςτοιχθ λειτουργικότθτα που κα περιγράψουμε ςτθν επόμενθ παράγραφο.

Πατϊντασ το ςφμβολο “κακοριςμοφ ρόλων ςυμμετοχισ”

εμφανίηεται φόρμα ςτον δθμιουργό του
ςεναρίου ςτθν οποία μπορεί να ορίςει τουσ ρόλουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ διεργαςία.
τθν εικόνα 5.3-15 βλζπουμε τθν
φόρμα ςτθν οποία εμφανίηονται οι
ρόλοι οι οποίοι είναι διακζςιμοι ςτο
ςενάριο και οι οποίοι είναι οργανωμζνοι ςε αυτοφσ που αφοροφν εκπαι-

Εικόνα 5.3-15: Κακοριςμόσ των ρόλων που ςυμμετζχουν ςε μια Δραςτθριότθτα

δευόμενουσ και ςε αυτοφσ που αφοροφν εκπαιδευτζσ.

Πατϊντασ το ςφμβολο “ειςαγωγισ ςχολίων”

εμφανίηεται ςτον δθμιουργό του ςεναρίου πλαίςιο

το οποίο εμπεριζχει τα ςχόλια που ζχει προςκζςει για τθν ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα. Πατϊντασ ςτο πλαίςιο των ςχολίων εμφανίηεται και θ
φόρμα ςτθν οποία μπορεί να επεξεργαςτεί τα ςχόλια ι να προςκζςει
ςχόλια ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν. Η φόρμα για τθν επεξεργαΕικόνα 5.3-16: χόλια για τθν Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα

ςία/ δθμιουργία ςχολίων φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

91

Κεφάλαιο 5: Γραφικό Εργαλείο χεδίαςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων Τιοκετϊντασ το Πρότυπο IMS
Learning Design

Εικόνα 5.3-17 Επεξεργαςία/ Δθμιουργία ςχολίων για τθν Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα

Πατϊντασ το ςφμβολο “διαγραφισ”

είναι δυνατι θ διαγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ Εκπαιδευτικισ

Δραςτθριότθτασ.
Με το ςφμβολο “επεξεργαςίασ των ςτοιχείων τθσ δραςτθριότθτασ”

εμφανίηεται ςτον δθμιουργό

του ςεναρίου θ φόρμα που περιγράψαμε ςτθν παράγραφο τθσ Δθμιουργίασ μίασ Εκπαιδευτικισ
Δραςτθριότθτασ. τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ,
κακίςταται δυνατι θ επεξεργαςία των πεδίων ιδθ περιγράψαμε ςτθν ανωτζρω παράγραφο.
Σζλοσ, με το ςφμβολο “αποςτολισ ειδοποιιςεων”

δίνεται θ δυνατότθτα να κακοριςτοφν “ειδο-

ποιιςεισ”, οι οποίεσ μεταφζρονται ςε ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ με το πζρασ τθσ Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ.
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Πιο ςυγκεκριμζνα, όπωσ φαίνεται και ςτθν επόμενθ εικόνα, είναι δυνατόν να κακοριςτοφν μθνφματα
τα οποία αποςτζλλονται ςε ρόλουσ (ουςιαςτικά ςτουσ χριςτεσ ςτουσ οποίουσ ζχουν ανατεκεί οι ρόλοι) με το πζρασ τθσ Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ.

Εικόνα 5.3-18: Κακοριςμόσ μθνυμάτων που αποςτζλλονται με το τζλοσ τθσ Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ

5.3.8 Δημιουργύα Δομόσ Εκπαιδευτικών Δραςτηριοτότων
Με τθν επιλογι δθμιουργίασ νζασ Δομισ Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων εμφανίηεται ςτον χριςτθ
φόρμα για τθν ςυμπλιρωςθ των πεδίων από τα οποία περιγράφεται, όπωσ ορίηεται και από το μοντζλο IMS Learning Design.
τθν εικόνα του ςχιματοσ , ο χριςτθσ- δθμιουργόσ τθσ Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ, ζχει επιλζξει τθν
δθμιουργία νζασ δομισ Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ και ςτθν φόρμα που εμφανίηεται


Ειςάγει όνομα για τθν νζα δομι,



Ορίηει πόςεσ από τισ δραςτθριότθτεσ που εμπεριζχονται, πρζπει να ολοκλθρωκοφν για να
κεωρθκεί ότι ολοκλθρϊκθκε θ δομι των δραςτθριοτιτων,



Κακορίηει τα Εκπαιδευτικά Εργαλεία και τα Εκπαιδευτικά Αντικείμενα με τα οποία κα ζρκουν
ςε επαφι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ δομι,



Σζλοσ, κακορίηει κάποιεσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ κα εμφανιςτοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με το
πζρασ τθσ δομισ των Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων
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Η λειτουργικότθτα που περιγράψαμε ςυνοψίηεται ςτισ εικόνεσ που ακολουκοφν

Εικόνα 5.3-19: Κακοριςμόσ ονόματοσ δομισ Δραςτθριοτιτων και του πλικουσ των εμπεριεχόμενων δραςτθριοτιτων, θ ολοκλιρωςθ των οποίων κακορίηει και τθν ολοκλιρωςθ τθσ δομισ

Εικόνα 5.3-20: Κακοριςμόσ Εκπαιδευτικϊν Εργαλείων και Εκπαιδευτικϊν Αντικειμζνων
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Εικόνα 5.3-21Κακοριςμόσ πλθροφοριϊν που εμφανίηονται με το τζλοσ τθσ δομισ Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων

5.3.9 Επεξεργαςύα Δομόσ Εκπαιδευτικών Δραςτηριοτότων
Με τθν δθμιουργία νζασ δομισ Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων εμφανίηεται
ςτο “Πλαίςιο χεδιαςμοφ” το τετράγωνο του ςχιματοσ, ενϊ παράλλθλα εμφανίηεται και ςτθν δενδρικι αναπαράςταςθ του ςεναρίου θ νζα δομι θ οποία
Εικόνα5.3-22: Δομι Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων

κα ενςωματϊςει και τισ δραςτθριότθτεσ που κα δθμιουργθκοφν και κα εμπεριζχονται ςε αυτιν. Πατϊντασ πάνω ςτο

ο χριςτθσ “μεταφζρεται” ςτο

“εςωτερικό” τθσ δομισ προκειμζνου να δθμιουργιςει μια νζα ακολουκία Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων και Δομϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα με το πάτθμα, δθμιουργείται μια νζα καρτζλα ςτο “Πλαίςιο χεδιαςμοφ”.
Σζλοσ, τα υπόλοιπα ςφμβολα που εμφανίηονται πάνω ςτο τετράγωνο που αντιςτοιχεί ςτθν γραφικι
απεικόνιςθ τθσ δομισ Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων ζχουν αντίςτοιχθ λειτουργικότθτα με αυτά
που περιγράψαμε και ςτθν περίπτωςθ μιασ απλισ Εκπαιδευτικισ Δραςτθριότθτασ. Πιο ςυγκεκριμζνα
το ςφμβολο

, χρθςιμοποιείται για τθν ανάκεςθ των ρόλων που κα ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθ95
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τεσ που εμπεριζχονται ςτθν δομι, το ςφμβολο
ςία ςχολίων που αφοροφν ςτθν δομι και τζλοσ το

χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία/ επεξεργαπαρζχει πρόςβαςθ ςτθν φόρμα που περιγρά-

ψαμε ςτθν παράγραφο τθσ Δθμιουργίασ Δομισ Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων.

5.3.10

Δημιουργύα / Επεξεργαςύα ρόλων που θα ςυμμετϊςχουν ςτο ςενϊριο

τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ αναφζραμε ότι κάκε δραςτθριότθτα ανατίκεται ςε ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ. τθν παράγραφο αυτι κα περιγράψουμε τθν δθμιουργία/ επεξεργαςία των ρόλων.
τθν εικόνα 5.3-23, ο δθμιουργόσ του ςεναρίου ζχει πατιςει το κουμπί “Roles”. το αριςτερό τμιμα
του γραφικοφ εργαλείου εμφανίηονται οι ρόλοι που ιδθ ζχουν δθμιουργθκεί. Ο χριςτθσ, πατϊντασ το ςφμβολο

μπορεί να δθμιουρ-

γιςει νζο ρόλο. Η εικόνα 5.3-24 δείχνει τθν φόρμα που εμφανίηεται
κατά τθν δθμιουργία του ρόλου και περιζχει τα πεδία που περιγράφουν ζναν ρόλο κατά το IMSLDπρότυπο
Εικόνα 5.3-23Οι ρόλοι που ζχουν
δθμιουργθκεί ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο

Εικόνα 5.3-24Δθμιουργία Ρόλου
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τθν εικόνα 5.3-23, παρατθροφμε επίςθσ τα ςφμβολα

και

. Σο μεν πρϊτο αφορά τθν επεξεργα-

ςία του ρόλου που ζχει επιλεγεί. υγκεκριμζνα, ςτον χριςτθ- δθμιουργό του ςεναρίου, εμφανίηεται
θ φόρμα τθσ εικόνα 5.3-24 για τθν επεξεργαςία των αντίςτοιχων πεδίων. Ενϊ το δεφτερο ςφμβολο
αφορά ςτθν διαγραφι του ρόλου που επιλζγεται.
Σζλοσ, όπωσ φαίνεται και από τθν εικόνα5.3-23, μπορεί να παρατθριςει κάποιοσ τθν διάκριςθ των
ρόλων ςε ρόλουσ εκπαιδευόμενων και ςε ρόλουσ εκπαιδευτϊν. Ζχουμε ιδθ αναφερκεί ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο Roles ςτο κεφάλαιο που περιγράψαμε το πρότυπο IMS
Learning Design. ε ότι αφορά τθν φόρμα τθσ εικόνα5.3-24, αυτι είναι ίδια και για τισ δφο περιπτϊςεισ.

5.3.11

Δημιουργύα / Επεξεργαςύα των ομϊδων εργαςύασ που αναλαμβϊνουν την

εκτϋλεςη του ςεναρύου
τθν παράγραφο αυτι κα περιγράψουμε τθν δθμιουργία των ομάδων εργαςίασ ςτισ οποίεσ ανατίκεται θ εκτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου.
τθν εικόνα 5.3-25, ο δθμιουργόσ του ςεναρίου ζχει πατιςει το κουμπί “Groups” και εμφανίηονται οι
ομάδεσ που ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί. Η δθμιουργία μιασ ομάδασ εργαςίασ γίνεται πατϊντασ το κουμπί. τον χριςτθ εμφανίηεται θ φόρμα τθσ
εικόνασ5.3-25, ςτθν οποία μπορεί να κακορίςει το όνομα τθσ ομάδασ
κακϊσ επίςθσ και τα άτομα που κα τθν αποτελοφν. Για τθν διευκόλυνςθ
ςτθν επιλογι των ατόμων, δίνεται θ δυνατότθτα εφρεςθσ μακθτϊν με
Εικόνα5.3-25:Ομάδεσ Εργαςίασ

τθν χριςθ κάποιων παραμζτρων. υγκεκριμζνα ςτθν εικόνα 5.3-26 βλζ-

πουμε ότι υπάρχουν ενδεικτικά δυο κριτιρια. Πρϊτον, αν οι μακθτζσ ζχουν παρακολουκιςει κάποια ςυγκεκριμζνα μακιματα και δεφτερον το φφλλο τουσ.
Σζλοσ, ςτθν εικόνα 5.3-25, δίπλα ςτο όνομα κάκε ομάδασ, εμφανίηονται τα ςφμβολα

. Σο πρϊτο

αφορά τθν επεξεργαςία τθσ ομάδασ. υγκεκριμζνα, ςτον ςυντάκτθ του ςεναρίου, εμφανίηεται θ
φόρμα τθσ εικόνασ 5.3-26. Σο δεφτερο ςφμβολο αφορά τθν διαγραφι τθσ ομάδασ.
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Εικόνα 5.3-26: Κακορίηοντασ τα άτομα που ςυμμετζχουν ςε μια ομάδα

Εικόνα5.3-27: Εφρεςθ μακθτϊν με χριςθ κριτθρίων
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5.3.12

Δημιουργύα / Επεξεργαςύα Ιδιοτότων- Properties

τθν παράγραφο αυτι κα περιγράψουμε τθν διαδικαςία δθμιουργίασ / επεξεργαςίασ Ιδιοτιτων. χετικά με τθν χριςθ των Ιδιοτιτων ζχουμε μιλιςει ςτο κεφάλαιο IMS
Learning Design ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο. τθν εικόνα 5.3-28, ο
ςυντάκτθσ του ςεναρίου ζχει πατιςει το κουμπί “Properties”. Πατϊντασ το κουμπί

ςτον ςυντάκτθ του ςεναρίου εμφανίηεται θ φόρμα

τθσ εικόνασ5.3-29. τθν φόρμα αυτι κακορίηονται τα χαρακτθριςτικάόνομα/τφποσ/αρχικι τιμι τθσ καινοφριασ Ιδιότθτασ
Εικόνα5.3-28: Ιδιότθτεσ

Σζλοσ δίπλα από το όνομα κάκε Ιδιότθτασ εμφανίηονται τα κουμπιά

. Όπωσ και ςτισ προθγοφ-

μενεσ περιπτϊςεισ, το πρϊτο κουμπί αφορά τθν επεξεργαςία τθσ Ιδιότθτασ, δθλαδι τθν επεξεργαςία
των πεδίων τθσ φόρμασ ςτθν εικόνα 5.3-29. Σο δεφτερο κουμπί αφορά τθν διαγραφι τθσ Ιδιότθτασ.

Εικόνα 5.3-29Δθμιουργϊντασ μια νζα Ιδιότθτα

Σισ ιδιότθτεσ που δθμιουργοφνται μποροφμε να τισ χρθςιμοποιιςουμε για να ορίςουμε ςυνκικεσ οι
οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτα “Exclusive Gateways” ι “Or Points” για τα οποία μιλιςαμε ςε προθγοφμενεσ παραγράφουσ. τθν εικόνα 5.3-5 μποροφμε να δοφμε πωσ απεικονίηεται γραφικά ζνα ςθμείο “Or point”. Πατϊντασ κάποιοσ ςτθν ςυνκικθ (εικόνα 5.3-5) τότε κα εμφανιςτεί θ φόρμα τθσ εικόνα 5.3-30 ςτθν οποία ο χριςτθσ μπορεί να ορίςει/ επεξεργαςτεί τθν ςυνκικθ, θ οποία αν είναι αλθκισ οδθγεί ςτθν ενεργοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου μονοπατιοφ (ςτο περιβάλλον εκτζλεςθσ)
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Εικόνα 5.3-30 Κακορίηοντασ ςυνκικθ

5.4 Αποθόκευςη Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ
Όταν ο ςυντάκτθσ του ςεναρίου αποφαςίςει τθν αποκικευςι του τότε δθμιουργοφνται δυο
xmlαρχεία. Σο πρϊτο είναι το αρχείο που περιζχει τθν xmlαναπαράςταςθ του ςεναρίου όπωσ ορίηεται από το IMS Learning Design ςχιμα. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο αλγόρικμοσ δθμιουργίασ του
xmlεγγράφου ςαρϊνει τα διάφορα πεδία του γραφικοφ εργαλείου και δθμιουργεί τα αντίςτοιχα πεδία που ορίηει το ςχιμα του IMS Learning Design ςυμπλθρϊνοντάσ τα με τισ τιμζσ που ζχει δϊςει ο
ςυντάκτθσ.
Σο δεφτερο αρχείο περιζχει και πρόςκετθ πλθροφορία θ οποία αφορά ςτθν γραφικι αναπαράςταςθ
του ςεναρίου. υγκεκριμζνα χρειαηόμαςτε τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν τοποκζτθςθ των
BPMNςτοιχείων ςτο χϊρο του “Πλαιςίου εργαςίασ”.
Κατά τθν αποκικευςθ του ςεναρίου εκτόσ από τα αρχεία xml που προαναφζραμε, αποκθκεφονται
ςτθν βάςθ δεδομζνων και τα αρχεία- εκπαιδευτικά αντικείμενα που τυχόν ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτο
ςενάριο.
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τθν παράγραφο που ακολουκεί κα περιγράψουμε τισ ςυμβάςεισ και τθν διαδικαςία μετατροπισ τθσ
γραφικισ απεικόνιςθσ του ςεναρίου ςτο IMSLDιςοδφναμό του.

5.5 Μετατροπό BPMN γραφικόσ αναπαρϊςταςησ ςε IMS LD xml ϋγγραφο
τθν παράγραφο 5.2 παρουςιάςαμε τα γραφικά ςτοιχεία BPMN που χρθςιμοποιοφμε ςτο γραφικό
εργαλείο και τθν αντιςτοίχθςι τουσ ςτα ςτοιχεία του IMS Learning Design.
τισ εικόνεσ που κα ακολουκιςουν κα δείξουμε τισ γραμμζσ xml που παράγονται από τα γραφικά
ςτοιχεία όταν ο χριςτθσ αποφαςίςει να αποκθκεφςει το Εκπαιδευτικό ενάριο. Να διευκρινίςουμε
ότι κα παρακζςουμε τα xmlςτοιχεία του Learning Design που παράγονται από τα γραφικά ςφμβολα,
όμωσ τα επιμζρουσ πεδία που περιζχονται ςε αυτά κακϊσ και οι τιμζσ τουσ λαμβάνονται από τθν
ςυμπλιρωςθ των φορμϊν που περιγράψαμε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ.
BPMN γραφικό ςτοιχείο

XML αναπαράςταςθ κατά το IMSLD πρότυπο
<imsld:learning-activity identifier="" isvisible="true">
<imsld:title>activity1</imsld:title>
<imsld:activity-description>
<imsld:item identifier="" identifierref="">
<imsld:title>description</imsld:title>
</imsld:item>
</imsld:activity-description>
<imsld:complete-activity>
<imsld:user-choice/>
</imsld:complete-activity>
</imsld:learning-activity>
<imsld:conditions>
<imsld:if>
<imsld:complete>
<imsld:learning-activity-ref ref="activity1"/>
</imsld:complete>
</imsld:if>
<imsld:then>
<imsld:show>
<imsld:learning-activity-ref ref="activity2"/>
</imsld:show>
</imsld:then>
<imsld:else>
<imsld:hide>
<imsld:learning-activity-ref ref="activity2"/>
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</imsld:hide>
</imsld:else>
</imsld:conditions>
<imsld:conditions>
<imsld:if>
<imsld:complete>
<imsld:learning-activity-ref ref="activity1"/>
</imsld:complete>
</imsld:if>
<imsld:then>
<imsld:show>
<imsld:learning-activity-ref ref="activity2"/>
</imsld:show>
<imsld:show>
<imsld:learning-activity-ref ref="activity3"/>
</imsld:show>
</imsld:then>
<imsld:else>
<imsld:hide>
<imsld:learning-activity-ref ref="activity2"/>
</imsld:hide>
<imsld:hide>
<imsld:learning-activity-ref ref="activity3"/>
</imsld:hide>
</imsld:else>
</imsld:conditions>
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<imsld:conditions>
<if>
<and>
<complete>
<learning-activity-ref ref=”activity1”/>
</complete>
<complete>
<learning-activity-ref ref=”activity2”/>
</complete>
</and>
</if>
<then>
<show>activity3</show>
</then>
<else>
<hide>activity3</hide>
</else>
</imsld:conditions>
<imsld:conditions>
<if>
<and>
<complete>
<learning-activity-ref ref=”activity1”>
</complete>
<is>
<property-value>
<property-ref ref=””/>
</property-value>
<property-value>1 </property-value>
</is>
</and>
</if>
<then>
<show>activity3</show>
</then>
<else>
<hide>activity3</hide>
</else>
<if>
<and>
<complete>

103

Κεφάλαιο 5: Γραφικό Εργαλείο χεδίαςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων Τιοκετϊντασ το Πρότυπο IMS
Learning Design
<learning-activity-ref ref=”activity1”/>
</complete>
<is-not>
<property-value>
<property-ref ref=””/>
</property-value>
<property-value>2 </property-value>
</is-not>
</and>
</if>
<then>
<show>activity2</show>
</then>
<else>
<hide>activity2</hide>
</else>
</imsld:conditions>
<imsld:activity-structure identifier=" " sort="" structuretype="">
<imsld:title></imsld:title>
<imsld:information>
<imsld:item identifier=" " identifierref="">
<imsld:title></imsld:title>
</imsld:item>
</imsld:information>
</imsld:activity-structure>

Σζλοσ να υπενκυμίςουμε ότι ενςωματϊνουμε ςτθν πλατφόρμα εξωτερικά εκπαιδευτικά εργαλεία
υποςτθρίηοντασ το πρότυπο IMS LTI.
Κατά τθν διαδικαςία τθσ μετατροπισ τθσ γραφικισ αναπαράςταςθσ ςτο IMSLD,τα δεδομζνα που αφοροφν τα εξωτερικά εκπαιδευτικά εργαλεία αποκθκεφονται ςε ςτοιχεία “environment”. Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν περίπτωςθ που μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα χρθςιμοποιεί εξωτερικό εργαλείο κα
δθμιουργθκεί το κάτωκι ςτοιχείο. το ςτοιχείο παρατθροφμε το χαρακτθριςτικό “parameters” το οποίο περιζχει τα IMS LTI ςτοιχεία που χρειάηονται για τθν αρχικοποίθςθ του εξωτερικοφ εργαλείου.
Σα δεδομζνα url (θ διεφκυνςθ του εξωτερικοφ εργαλείου),key και secret (χρθςιμοποιοφνται για τθν
ταυτοποίθςθ του “καταναλωτι” κατά το πρότυπο IMSLTI) ανακτϊνται δυναμικά από τθν βάςθ δεδο-
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μζνων, ςτθν οποία ζχουν καταχωρθκεί τα ςτοιχεία αυτά από τον διαχειριςτι. Σα υπόλοιπα δεδομζνα
παρζχονται από τον χριςτθ.
<imsld:environment identifier="env-1351520343610">
<imsld:service identifier="forum-1351520376149" isvisible="true" parameters="{key:12345,secret:secret,launch_url:http://147.27.41.25:8084/jforum/red
irect2Jforum.jsp, context_id:id, context_title:title, context_label:label,
resource_link_title:link_title, resource_link_id:link_id,role_mapping:[{administrator:student,content_developer
:student,mentor:none,instructor:none}]}">
<imsld:monitor><imsld:self/>
<imsld:title>forum</imsld:title>
<imsld:item identifier="item1351520376151"/>
</imsld:monitor>
</imsld:service>
</imsld:environment>
</imsld:environments>

Σζλοσ να παρατθριςουμε ότι για κάκε ξεχωριςτό unit of learning, δθλαδι για κάκε εκπαιδευτικό ςενάριο το πεδίο context_id για τα εξωτερικά εκπαιδευτικά εργαλεία είναι διαφορετικό ϊςτε να μπορζςει να εξυπθρετιςει πολλαπλότθτα (multi-tenacy) ςε κάποια εκπαιδευτικά εργαλεία. Για παράδειγμα ο πάροχοσ του εξωτερικοφ forum, μπορεί να χρθςιμοποιεί τισ πολλαπλζσ τιμζσ του context_id
και να δθμιουργεί διαφορετικζσ κεματικζσ κατθγορίεσ (διαφορετικά categories).
Σζλοσ, το ςχιμα που ακολουκεί περιγράφει ςε ψευδοκϊδικα τον αλγόρικμο μετατροπισ τθσ γραφικισ αναπαράςταςθσ ςε IMS LD
/* initialization */
stack openStack = { startPoint }
/* loop */
while ( !openStack.empty() ) {
while ( openStack.top() is a visited node ) openStack.pop();
cur_node = openStack.pop();
visit(cur_node);
cur_node.visited=true;
for each non-visited nodes with an edge from {
openStack.push( adjacentNodes); } }
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function: visit
If node == end point
createCondition();
Else If node is activity:
la = Create learning activity(name, description, objectives, prerequisites,
environments, completion rules, feedback, notifications, metadata)
roles = GetRolesAssignedToActivity();
CreateRolePart(la, roles);
Else If node is gateway:
If node is inclusive gateway:
expressions = GetDefinedExpressions();
Create LD condition (expressions)
If node is parallel gateway:
Create LD condition()
Else If node is activity structure
createActivityStructure(title, activiy references)

Κάκε ςτοιχείο lane τθσ γραφικισ αναπαράςταςθσ αντιςτοιχεί ςε πεδίο Act του Learning Design. Σο
ςτοιχείο αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικζσ ακολουκίεσ. Κάκε ακολουκία περιγράφεται ςαν δζντρο
με ρίηα το γραφικό ςτοιχείο start τθσ BPMN. Κάκε κόμβοσ αποκθκεφει πλθροφορίεσ για τουσ κόμβουσ που είναι παιδιά του. Η δθμιουργία του IMS LD εγγράφου γίνεται με διάςχιςθ ςε βάκοσ τθσ δεντρικισ δομισ που περιγράψαμε (depth first search traversal).

5.6 Αντιγραφό Εκπαιδευτικόσ Διαδικαςύασ
Η διαδικαςία αυτι είναι παρόμοια με τθν διαδικαςία αποκικευςθσ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου μόνο με
τθν διαφορά ότι αφορά ζτοιμο εκπαιδευτικό ςενάριο το οποίο κάποιοσ χριςτθσ ζχει φορτϊςει από
τθν βάςθ δεδομζνων και ζχει αποφαςίςει να το επεξεργαςτεί. τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το ζνα
αντίγραφο του αρχικοφ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου κα αποκθκευτεί ςτον λογαριαςμό του χριςτθ. Για
τθν αντιγραφι εκπαιδευτικοφ ςεναρίου κα πρζπει ο χριςτθσ να επιλζξει τθν επιλογι clone από το
μενοφ τθσ εφαρμογισ.

5.7 Εύρεςη Εκπαιδευτικού εναρύου
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το πρϊτο βιμα του γραφικοφ εργαλείου
υπάρχει το κουμπί “LD Project”. Η λειτουργικότθτά του αφορά ςτθν εφρεςθ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου το οποίο ζχει δθμιουργθκεί
και αποκθκευτεί ςτθν βάςθ δεδομζνων. Η
αναηιτθςθ, όπωσ φαίνεται και από τθν εικόνα 5.7-1, μπορεί να γίνει χρθςιμοποιϊντασ
ςυνδυαςμό από τα ακόλουκα πεδία


Αναγνωριςτικό με το οποίο αποκθ-

κεφτθκε το ςενάριο,


Σίτλοσ που ζχει δοκεί ςτο ςενάριο



Όνομα του ςυντάκτθ



Σο εκπαιδευτικό πεδίο που πραγμα-

τεφεται το ςενάριο
Εικόνα 5.7-1 Αναηιτθςθ Εκπαιδευτικοφ εναρίου

τθν εικόνα 5.7-2 ζχουν ανακτθκεί όλα τα αποκθκευμζνα ςενάρια. Με τθν επιλογι κάποιου εκ των
ςεναρίων γίνεται θ αντίςτροφθ διαδικαςία από αυτιν που περιγράψαμε ςτθν παράγραφο που εξθγοφμε τθν αποκικευςθ ςεναρίου. Πιο ςυγκεκριμζνα, το xml ζγγραφο που περιγράφει το ςενάριο κατά το LD πρότυπο (για να είμαςτε ακριβείσ αναφερόμαςτε ςτο αρχείο που περιζχει και τισ πλθροφορίεσ για τθν διάταξθ των γραφικϊν ςτοιχείων BPMN), ανακτάται, γίνεται ςάρωςθ και δθμιουργία των
φάςεων του ςεναρίου κακϊσ και των δραςτθριοτιτων και δομϊν που ενςωματϊνουν οι φάςεισ αυτζσ. Επιπρόςκετα, διατάςςονται ςτον χϊρο του “Πλαιςίου χεδιαςμοφ” και τα διάφορα γραφικά
ςτοιχεία όπου βρίςκονταν κατά τθν ςτιγμι τθσ αποκικευςισ τουσ.
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Σζλοσ, ςτθν περίπτωςθ ανοίγματοσ αποκθκευμζνου ςεναρίου, ανακτϊνται και τα διάφορα αρχεία
που τυχόν ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά τθν δθμιουργία του (π.χ εκπαιδευτικά αντικείμενα που χρθςιμοποιικθκαν για να περιγράψουν τον εκπαιδευτικό ςτόχο μιασ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ).

Εικόνα 5.7-2Αποτελζςματα αναηιτθςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων

5.8 Επικοινωνύα με εξωτερικϊ υςτόματα Διαχεύριςησ Μϊθηςησ
Όπωσ αναφζραμε ςε προθγοφμενεσ παραγράφουσ ςτο κεφάλαιο αυτό, για τθν επικοινωνία του γραφικοφ εργαλείου με ζνα εξωτερικό ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ ζχουν αναπτυχκεί υπθρεςίεσ με
τθν μορφι RESTful Web services. τθν παράγραφο αυτι κα περιγράψουμε τισ υπθρεςίεσ αυτζσ και
τον ςτόχο που ικανοποιοφν.

Μζκοδοσ:

addStudent

Περιγραφι

Προςκικθ μακθτι ςτισ δομζσ του γραφικοφ
εργαλείου και του περιβάλλοντοσ επιτζλεςθσ ςεναρίων
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Method Input:

Parameter Name

Parameter Type

Description

User_data

JSON

Σα δεδομζνα του χριςτθ ςτθν ακόλουκθ
μορφι {"username":"", "mail":"", "gender":"",
"full_name":"", "organization":""}

Method Output: Ν/Α
Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

Μζκοδοσ:

create_group

Περιγραφι

Δθμιουργία μιασ νζασ ομάδασ μακθτϊν ςτισ
δομζσ του γραφικοφ εργαλείου και του περιβάλλοντοσ επιτζλεςθσ ςεναρίων

Method Input:

Parameter Name

Parameter Type

Description

group

JSON

Σα δεδομζνα τθσ ομάδασ ςτθν ακόλουκθ
μορφι {"title":" ", "persons_in_group":[
{"username":"", "mail":"", "gender":"",
"full_name":"", "organization":""},…]
}
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Method Output:

Parameter Type

Description

int: Group_id

Σο αναγνωριςτικό τθσ ομάδασ εργαςίασ

Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

Μζκοδοσ:

addStudent_toGroup

Περιγραφι

Προςκικθ μακθτι ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα
εργαςίασ

Method Input:

Parameter Name

Parameter Type

Description

User_data

JSON

Σα δεδομζνα του χριςτθ ςτθν ακόλουκθ
μορφι {"username":"", "mail":"", "gender":"",
"full_name":"", "organization":""}

Group_id

int

Σο αναγνωριςτικό τθσ ομάδασ εργαςίασ

Method Output: Ν/Α
Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion
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Μζκοδοσ:

deleteGroup

Περιγραφι

Διαγραφι ςυγκεκριμζνθσ ομάδα εργαςίασ

Method Input:

Parameter Name

Parameter Type

Description

Group_id

int

Σο αναγνωριςτικό τθσ ομάδασ εργαςίασ

Method Output: Ν/Α
Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

Μζκοδοσ:

deleteStudent

Περιγραφι

Διαγραφι ςυγκεκριμζνου μακθτι από τισ
δομζσ του γραφικοφ εργαλείου και από το
περιβάλλον επιτζλεςθσ ςεναρίων

Method Input:

Parameter Name

Parameter Type

Description

student_id

int

Σο αναγνωριςτικό του μακθτι

Method Output:

Parameter Type

Description
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void
Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

Μζκοδοσ:

deleteStudentFromGroup

Περιγραφι

Διαγραφι ςυγκεκριμζνου μακθτι από ςυγκεκριμζνθ ομάδα εργαςίασ

Method Input:

Parameter Name

Parameter Type

Description

student_id

int

Σο αναγνωριςτικό του μακθτι

group_id

int

Σο αναγνωριςτικό τθσ ομάδασ εργαςίασ

Method Output: Ν/Α
Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

Μζκοδοσ:

getGroup

Περιγραφι

Ανάκτθςθ δεδομζνων μιασ ομάδασ εργαςίασ

Method Input:

Parameter Name

Parameter Type

Description

Group_id

int

Σο αναγνωριςτικό τθσ ομάδασ εργαςίασ
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Method Output:

Parameter Type

Description

JSON

Σα δεδομζνα τθσ ομάδασ ςτθν ακόλουκθ μορφι {"title":" ",
"persons_in_group":[ {"username":"", "mail":"", "gender":"",
"full_name":"", "organization":""},…]
}

Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

Μζκοδοσ:

getStudentFromGroup

Περιγραφι

Ανάκτθςθ δεδομζνων ςυγκεκριμζνου μακθτι μιασ ομάδασ εργαςίασ

Method Input:

Parameter Name

Parameter Type

Description

user_id

int

Σο αναγνωριςτικό του μακθτι

Group_id

int

Σο αναγνωριςτικό τθσ ομάδασ εργαςίασ

Method Output:

Parameter Type

Description
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JSON

Σα δεδομζνα του μακθτι ςτθν ακόλουκθ μορφι
{"username":"", "mail":"", "gender":"", "full_name":"", "organiza-

tion":""}
Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

τθν περίπτωςθ που το εξωτερικό ςφςτθμα μπορεί να περιγράψει κοινότθτεσ χρθςτϊν ζχουμε επιπλζον
Method:

saveLDToCommunity

Description

Αποκικευςθ του ςεναρίου ωσ αναφορά
ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςελίδα τθσ κοινότθτασ

Method Input:

Parameter

Parameter

Description

Name

Type

Community_id

int

Σο αναγνωριςτικό τθσ κοινότθτασ.

Scenario_data

JSON

Σο ςενάριο με τθν μορφι
{“scenario_id”:”…”, “title”:”…” , “description”:”…”,
“url”:”…”}

Method Output: N/A
Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion
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Method:

cloneLDToCommunity

Description

Αντιγραφι του ςεναρίου ωσ αναφορά ςτθν
ςυγκεκριμζνθ ςελίδα τθσ κοινότθτασ

Method Input:

Parameter

Parameter

Description

Name

Type

Community_id

int

Σο αναγνωριςτικό τθσ κοινότθτασ.

Scenario_id

int

Σο αναγνωριςτικό του ςεναρίου.

Method Output: N/A
Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

Method:

statusLD

Description

Η κατάςταςθ του ςεναρίου για ςυγκεκριμζνθ κοινότθτα.
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Method Input:

Parameter

Parameter

Description

Name

Type

Community_id

int

Σο αναγνωριςτικό τθσ κοινότθτασ.

Scenario_id

int

Σο αναγνωριςτικό του ςεναρίου.

Method Output:

Parameter Type

Description

String

Επιςτρζφεται “deployed” ςτθν περίπτωςθ που το ςενάριο
είναι προσ εκτζλεςθ ςτο περιβάλλον εκτζλεςθσ.
Επιςτρζφεται “pending” ςτθν περίπτωςθ που το ςενάριο δεν
είναι προσ εκτζλεςθ

Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

Method:

GetLDFromCommunityId

Description

Ανάκτθςθ του ςεναρίου για ςυγκεκριμζνθ
κοινότθτα.
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Method Input:

Parameter

Parameter

Description

Name

Type

Community_id

int

Σο αναγνωριςτικό τθσ κοινότθτασ.

Scenario_id

int

Σο αναγνωριςτικό του ςεναρίου.

Method Output:

Parameter Type

Description

JSON

Σο ςενάριο με τθν μορφι
{“scenario_id”:”…”, “title”:”…” , “description”:”…”, “url”:”…”}

Fault:

Exception Name

Description

DBOperationExcep-

Επιςτρζφεται exception ςτθν περίπτωςθ αποτυχίασ

tion

5.9 Περύληψη
το κεφάλαιο αυτό περιγράψαμε το γραφικό εργαλείο ςχεδίαςθσ και διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. υγκεκριμζνα, παρουςιάςαμε τισ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιιςαμε για τθν ανάπτυξθ του
εργαλείου, περιγράψαμε τον τρόπο που χρθςιμοποιοφμε τθν ςθμειογραφία BPMN για τθν γραφικι
αναπαράςταςθ των ςεναρίων και παρακζςαμε εικόνεσ από τα διάφορα τμιματα του γραφικοφ περιβάλλοντοσ που χρθςιμοποιεί ο ςυντάκτθσ του ςεναρίου για τθν δθμιουργία του. Επίςθσ, παρουςιάςαμε τον μθχανιςμό που αναπτφξαμε για τθν μετατροπι τθσ γραφικισ αναπαράςταςθσ ενόσ ςεναρίου ςτθν μορφι XML που περιγράφει το μοντζλο IMS LD. Επιπλζον, παρακζςαμε τισ διάφορεσ
φόρμεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ του ςεναρίου και αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται
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για τθν αναηιτθςθ αποκθκευμζνων ςεναρίων. Σζλοσ, περιγράψαμε τισ υπθρεςίεσ (RESTful WebServices) που αναπτφξαμε προκειμζνου να επιτφχουμε τθν παροχι λειτουργικότθτασ του γραφικοφ
εργαλείου ςε εξωτερικά ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ.
το κεφάλαιο που ακολουκεί κα περιγράψουμε τθν πλατφόρμα που αναπτφξαμε για τθν εκτζλεςθ
των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Σα ςενάρια εκτελοφνται από ομάδεσ εργαςίασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν μακθτζσ με ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ και οι οποίοι λαμβάνουν μζροσ ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Οι πλατφόρμα που αναπτφξαμε υποςτθρίηει τθν προςωποποιθμζνθ εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων και παράλλθλα παρζχει τθν δυνατότθτα για επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
κάκε ομάδασ εργαςίασ.
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Κεφϊλαιο 6: Πολυχρηςτικό ςυνεργατικό πλατφόρμα εκτϋλεςησ εκπαιδευτικών ςεναρύων ςε πραγματικό χρόνο
6.1 Ειςαγωγό
το κεφάλαιο αυτό κα περιγράψουμε τθν πολυχρθςτικι πλατφόρμα επιτζλεςθσ των εκπαιδευτικϊν
ςεναρίων τθν οποία αναπτφξαμε ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ. Όπωσ αναφζρκθκε ιδθ ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, με το γραφικό εργαλείο ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων δθμιουργοφμε εκπαιδευτικά ςενάρια τα οποία ακολουκοφν το πρότυπο IMS Learning Design. Σα ςενάρια περιγράφουν τον ρόλο και τισ δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να εκτελζςει κάκε ςυμμετζχοντασ. ε αυτό το κεφάλαιο κα παρουςιάςουμε τθν πλατφόρμα ςτθν οποία λαμβάνουν χϊρα οι δραςτθριότθτεσ
που περιγράφονται ςτο ςενάριο. Οι δραςτθριότθτεσ ζχουν μια προςωποποιθμζνθ προςζγγιςθ τθν
οποία θ πλατφόρμα επιτζλεςθσ των ςεναρίων υποςτθρίηει και παράλλθλα δίνει και τθν δυνατότθτα
ςυνεργαςίασ-επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ.
ε ότι αφορά τισ τεχνολογίεσ ανάπτυξθσ τθσ πλατφόρμασ, για τθν ςχεδίαςθ του περιβάλλοντοσ εκτζλεςθσ ςεναρίων χρθςιμοποιικθκαν τεχνολογίεσ όπωσ HTML, CSS, Javascript, για τθν επικοινωνία με
servers δθμιουργικθκαν Java Server Pages και χρθςιμοποιικθκαν τεχνολογίεσ AJAX και Enterprise
JavaBeans. Σα δεδομζνα που ανταλλάςςονται ανάμεςα ςτο περιβάλλον και ςτουσ servers είναι ςε
μορφι XML και JSON. Σζλοσ, για τισ υπθρεςίεσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ χρθςιμοποιείται
το πρωτόκολλο XMPPκαι ο openfire Server.

6.2 Η πλατφόρμα ςε λεπτομϋρεια
τθν παράγραφο αυτι κα δείξουμε ςε λεπτομζρεια τισ διάφορεσ οκόνεσ τθσ πλατφόρμασ επιτζλεςθσ
των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων.

6.2.1 Υόρμα login
Για τθν είςοδο του χριςτθ-ςυμμετζχοντα ςτθν πλατφόρμα εκτζλεςθσ ςεναρίων υπάρχουν δυο εκδοχζσ. τθν μία περίπτωςθ θ είςοδοσ γίνεται μζςω τθσ φόρμασ που φαίνεται ςτθν εικόνα 6.2-1. Οι χριςτεσ που μποροφν να ςυμμετάςχουν κα πρζπει να είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςε προγενζςτερο ςτάδιο
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και κεωροφμε ότι ιδθ κατζχουν τα username/passwords που απαιτοφνται. τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ οι λογαριαςμοί είναι αποκθκευμζνοι ςτθν βάςθ δεδομζνων του COLearn. τθν δεφτερθ περίπτωςθ που θ πλατφόρμα χρθςιμοποιείται από ζνα εξωτερικό ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ (LMS), θ
διαχείριςθ των λογαριαςμϊν γίνεται από το LMS. Για τθν ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν το COLearn και
το εξωτερικό LMS υλοποιοφν OAuth. υγκεκριμζνα όπωσ ιδθ παρουςιάςαμε ςτο δεφτερο κεφάλαιο
μζςω του πρωτοκόλλου OAuth “ανταλλάςςονται” υπογραφζσ οι οποίεσ μαηί με επιπλζον ςτοιχεία
ταυτοποιοφν τον χριςτθ που κζλει να χρθςιμοποιιςει το COLearn μζςα από το LMS. το ζβδομο κεφάλαιο κα περιγράψουμε με λεπτομζρεια τθν διαςφνδεςθ και χριςθ του COLearn με μια κοινωνικι
πλατφόρμα δθμιουργίασ και διαμοιραςμοφ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν (Open Discovery Space).
υνεχίηοντασ, ςτθν περίπτωςθ τθσ αυτόνομθσ χριςθσ του COLearn, ο χριςτθσ ο οποίοσ κζλει να ςυνδεκεί ςτθν πλατφόρμα, εκτόσ από τα ςτοιχεία που απαιτοφνται, κα επιλζξει και ζνα από τα διακζςιμα ςενάρια. τθν περίπτωςθ που ο ςυντάκτθσ του ςεναρίου δεν ζχει ορίςει τθν ςυμμετοχι του ςυγκεκριμζνου χριςτθ ςτο επιλεχκζν ςενάριο, τότε θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα δεν ολοκλθρϊνεται.

Εικόνα 6.2-1: Φόρμα ειςόδου ςτθν πλατφόρμα εκτζλεςθσ ςεναρίων
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6.2.2 Εύςοδοσ ςτην πλατφόρμα εκτϋλεςησ ςεναρύων
Με τθν επιτυχθμζνθ πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα ο χριςτθσ ζρχεται ςε επαφι με τθν λειτουργικότθτα
που παρζχει το περιβάλλον. Πατϊντασ το κουμπί “start” βλζπει τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6.2-2.
Πιο ςυγκεκριμζνα, το περιβάλλον τθσ πλατφόρμασ περιλαμβάνει τθν επιλογι “Activities”θ οποία παρζχει πρόςβαςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ που πρζπει να εκπλθρωκοφν από κάκε χριςτθ.

Εικόνα 6.2-2: Διακζςιμθ λειτουργικότθτα τθσ πλατφόρμασ εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων

Επίςθσ υπάρχουν υπθρεςίεσ για τθν επικοινωνία μεταξφ των ατόμων τθσ ίδιασ ομάδασ εργαςίασ. υγκεκριμζνα οι χριςτεσ μποροφν να κάνουν ιδιωτικι ςυνομιλία (chat), να ανταλλάξουν αρχεία και να
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εκφράηουν απόψεισ ςε μια υπθρεςία τφπου “micro-blogging”όπου τα δεδομζνα που ανταλλάςςονται είναι διακζςιμα ςε όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ. Σζλοσ, τα μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν να οργανϊςουν από κοινοφ τον τρόπο με τον οποίο κα διεκπεραιϊςουν κάποιεσ από τισ δραςτθριότθτεσ χρθςιμοποιϊντασ τθν υπθρεςία τφπου θμερολογίου που παρζχεται από το περιβάλλον. τθν επόμενθ παράγραφο κα περιγράψουμε με περιςςότερθ λεπτομζρεια τθν λειτουργικότθτα που προαναφζραμε.

6.2.3 Διεκπεραιώνοντασ τισ δραςτηριότητεσ που ϋχουν ανατεθεύ ςτον χρόςτη- μαθητό
Ο μακθτισ πατϊντασ τθν επιλογι “activities” ζρχεται ςε επαφι με το παράκυρο τθσ εικόνασ 6.2-3.
Όπωσ μπορεί να διακρίνει κανείσ από το ςχιμα, ςτο αριςτερό τμιμα υπάρχουν δυο “καρτζλεσ”. Η
μία εμφανίηει γενικζσ πλθροφορίεσ ςτον χριςτθ παρζχοντάσ του μια γενικι εικόνα του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου και των δραςτθριοτιτων από τισ οποίεσ αποτελείται. Σαυτόχρονα δείχνει τα άτομα
που ςυμμετζχουν ςε κάκε μια από τισ δραςτθριότθτεσ κακϊσ επίςθσ μασ πλθροφορεί και για το αν
τισ ζχουν ολοκλθρϊςει.
Γενικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν το
εκπαιδευτικό ςενάριο

Οργανόγραμμα δραςτθριοτιτων

Εικόνα 6.2-3Γενικι περιγραφι του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου
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Επιλζγοντασ τθν δεφτερθ “καρτζλα”, εμφανίηονται ςτον χριςτθ οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει. Πιο ςυγκεκριμζνα, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 6.2-4,εμφανίηονται οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ οργανωμζνεσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ, ανάλογα με τον ςχεδιαςμό του ςεναρίου.
Δενδρικι απεικόνιςθ των δραςτθριοτιτων ςτισ
οποίεσ ςυμμετζχει ο χριςτθσ

το τμιμα του παρακφρου εμφανίηεται το οπτικοακουςτικό εκπαιδευτικό υλικό ι τα εκπαιδευτικά
εργαλεία που περιλαμβάνονται ςτθν εκπαιδευτικι
δραςτθριότθτα

Εικόνα 6.2-4: Προβολι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ μιασ δραςτθριότθτασ

Επιλζγοντασ μια δραςτθριότθτα ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία τθν ςυνκζτουν, όπωσ φαίνεται ςτισ εικόνεσ 6.2-5, 6.2-6. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςε
ότι αφορά τα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι είναι εξωτερικά εργαλεία και θ πρόςβαςθ ςε αυτά προχποκζτει
τθν υποςτιριξθ του πρωτοκόλλου IMS Learning Tool Interoperability το οποίο περιγράψαμε ςτο δεφτερο κεφάλαιο. Παράδειγμα πρόςβαςθσ ςε εξωτερικό εκπαιδευτικό εργαλείο παρακζτουμε ςτισ ει123
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κόνεσ 6.2-5, 6.2-6. τθν εικόνα 6.2-5 ο χριςτθσ ζχει επιλζξει τθν πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό εργαλείο (πατϊντασ τθν καρτζλα “services”) και μετά τθν ταυτοποίθςθ του μπορεί να το χρθςιμοποιιςει
(εικόνα 6.2-6). τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το εκπαιδευτικό εργαλείο είναι το media wiki. Ο κακοριςμόσ των χρθςτϊν που μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτό, κακϊσ και άλλεσ πλθροφορίεσ που
αφοροφν ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο ςφμφωνα με το πρότυπο IMS Learning Tool Interoperability, όπωσ για παράδειγμα ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ πλθροφορίεσ που κα εμφανίηονται ςτθν ςελίδα
του wikiκαι κα αφοροφν το περιεχόμενο τθσ δραςτθριότθτασ- δίνονται κατά τθν ςφνταξθ/ δθμιουργία του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου.

Εικόνα 6.2-5: Σαυτοποίθςθ χριςτθ για τθν χριςθ εξωτερικοφ εκπαιδευτικοφ εργαλείου
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Εικόνα 6.2-6: Χριςθ εξωτερικοφ εκπαιδευτικοφ εργαλείου

ε ότι αφορά τθσ διάφορεσ φάςεισ ι τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, αυτζσ ενεργοποιοφνται όπωσ
ορίηεται ςτο ςενάριο. Για παράδειγμα, ζςτω ότι ςτθν φάςθ δθμιουργίασ εκπαιδευτικοφ ςεναρίου με
τθν χριςθ του γραφικοφ εργαλείου ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων δθμιουργοφςαμε τθν ακόλουκθ τθν γραφικι αναπαράςταςθ.

Όπωσ ζχουμε περιγράψει ςτο τρίτο κεφάλαιο ςτθν παράγραφο που παρακζτουμε τον αλγόρικμο μετατροπισ BPMN αναπαράςταςθσ ςε IMSLD, θ παραπάνω αναπαράςταςθ υποδεικνφει ότι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ “learning about dinosaurs”ενεργοποιείται θ δραςτθριότθτα “visiting
a museum”. το περιβάλλον εκτζλεςθσ του ςεναρίου, θ παραπάνω υπόκεςθ κα είχε ωσ αποτζλεςμα
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θ δραςτθριότθτα “learning about dinosaurs” να είναι “ενεργοποιθμζνθ” και οι χριςτεσ που λαμβάνουν μζροσ ςε αυτιν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό υλικό ι/και ςτα εκπαιδευτικά εργαλεία
τα οποία περιλαμβάνονται. Αντίκετα θ επόμενθ δραςτθριότθτα κα είναι “ανενεργι” και οι ςυμμετζχοντεσ κα αποκτιςουν πρόςβαςθ όταν κα ολοκλθρωκεί θ προθγοφμενθ δραςτθριότθτα. Οι ςυνκικεσ που κακορίηουν τθν ολοκλιρωςθ μιασ δραςτθριότθτασ περιγράφονται ςτο ςενάριο, όπωσ ιδθ
ζχουμε εξθγιςει ςτα προθγοφμενα κεφάλαια.
Επιπρόςκετα, κατά τθν ολοκλιρωςθ μιασ δραςτθριότθτασ οι υπόλοιποι χριςτεσ ενθμερϊνονται μζςω μθνφματοσ που εμφανίηεται ςτο περιβάλλον εργαςίασ τουσ. τθν εικόνα 6.2-7 παρατίκεται θ ςυγκεκριμζνθ λειτουργικότθτα.

Εικόνα 6.2-7: Ενθμζρωςθ ολοκλιρωςθσ δραςτθριότθτασ
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Σζλοσ, ςτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να υπενκυμίςουμε ότι θ προβολι- ενεργοποίθςθ- ολοκλιρωςθ
μιασ δραςτθριότθτασ επιτυγχάνεται με τθν κλιςθ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν οι οποίεσ παρζχουν
πρόςβαςθ ςτθν μθχανι copperCore, θ οποία διαχειρίηεται τθν εκτζλεςθ των ςεναρίων.

6.2.4 Τπηρεςύεσ επικοινωνύασ ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ ομϊδασ εργαςύασ
Όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, ςε κάκε εκπαιδευτικό ςενάριο οι ςυμμετζχοντεσ οργανϊνονται ςε ομάδεσ εργαςίασ. Για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα μζλθ
μια ομάδασ αναπτφξαμε υπθρεςίεσ επικοινωνίασ. Όπωσ ιδθ ζχουμε αναφζρει ςε προθγοφμενα κεφάλαια, οι υπθρεςίεσ επικοινωνίασ που αναπτφξαμε είναι πραγματικοφ χρόνου και υλοποιοφν το
πρωτόκολλο XMPP. τισ παραγράφουσ που ακολουκοφν κα παρουςιάςουμε τισ υπθρεςίεσ αυτζσ με
λεπτομζρεια.
6.2.4.1 Chat
Όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6.2-8 το
περιβάλλον εκτζλεςθσ ςεναρίων παρζχει τθν δυνατότθτα ςφγχρονθσ επικοινωνίασ τφπου chat ανάμεςα ςτα μζλθ
τθσ ομάδασ εργαςίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ επιλογι “Group Users” παρζχει
τθν πλθροφορία για τα ςυνδεδεμζνα
μζλθ τθσ ομάδασ και επιτρζπει ςε ζνα
χριςτθ-μζλοσ να επιλζξει το μζλοσ τθσ
ομάδασ με το οποίο κζλει να ςυνομιλιςει.
Εικόνα 6.2-8: φγχρονθ επικοινωνία μζςω chat

Να ςθμειϊςουμε ότι θ ςυνομιλία είναι ιδιωτικι ενϊ αν ςταλεί μινυμα ςε χριςτθ που δεν είναι ςυνδεδεμζνοσ, τότε το μινυμα κα παραδοκεί όταν ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ ςυνδεκεί.
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6.2.4.2 Αςύγχρονη επικοινωνία τύπου “micro-blogging”
Ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ των μελϊν που απαρτίηουν μια ομάδα εργαςίασ είναι μια
υπθρεςία τφπου “micro-blogging”. Πιο ςυγκεκριμζνα με τθν επιλογι “twilike”- ονομαςία εμπνευςμζνθ από το twitter, εμφανίηεται ςτον χριςτθ το παράκυρο τθσ εικόνασ6.2-9. Με τθν ςυγκεκριμζνθ
υπθρεςία κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ μπορεί να εκφζρει άποψθ για κάποιο ηιτθμα και να προκαλζςει
ανταλλαγι μθνυμάτων. Παράλλθλα μζςω τθσ υπθρεςίασ, δίνεται θ δυνατότθτα για μεταφορά αρχείων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ.

Εικόνα 6.2-9: Αςφγχρονθ επικοινωνία τφπου micro-blogging

6.2.4.3 Οργάνωςη εκπαιδευτικήσ διαδικαςίασ με χρήςη ημερολογίου
Μια επιπλζον υπθρεςία που παρζχεται ςτα μζλθ τθσ ομάδασ αφορά ςε θμερολόγιο με τθν χριςθ
του οποίου ορίηονται χρονοδιαγράμματα και γενικότερα βελτιϊνεται θ δυνατότθτα οργάνωςθσ τθσ
δουλειάσ που πρζπει να παραχκεί ςτα πλαίςια του ςεναρίου. τθν εικόνα 6.2-10 παρακζτουμε το
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θμερολόγιο το οποίο εμφανίηεται ςτον χριςτθ με τθν επιλογι “calendar”.
Θα πρζπει να προςκζςουμε ότι κατά τον προςδιοριςμό ι κατά τθν αλλαγι του χρονοδιαγράμματοσ
που ορίηεται ςτο θμερολόγιο, αποςτζλλεται ενθμερωτικό μινυμα ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ με αντίςτοιχο τρόπο όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6.2-7.

Εικόνα 6.2-10: Χριςθ θμερολογίου για τθν διευκόλυνςθ ςτθν τιρθςθ χρονοδιαγράμματοσ

6.3 Περύληψη
το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο παρουςιάςαμε τθν πολφ-χρθςτικι πλατφόρμα επιτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Περιγράψαμε ζνα εγχειρίδιο χριςθσ παρακζτοντασ ςυγκεκριμζνεσ εικόνεσ από το περιβάλλον. Περιγράψαμε το γραφικό περιβάλλον το οποίο προβάλλει ςτον χριςτθ τισ δραςτθριότθτεσ
ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει. Η ενεργοποίθςθ/προβολι/ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων ελζγχεται από

129

Κεφάλαιο 6: Πολυχρθςτικι ςυνεργατικι πλατφόρμα εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων ςε πραγματικό χρόνο
τθν ροι του ςεναρίου και επιτυγχάνεται με τθν κλιςθ των υπθρεςιϊν που παρζχουν πρόςβαςθ ςτθν
μθχανι copperCore.
το κεφάλαιο αυτό δείξαμε και παράδειγμα χριςθσ εξωτερικοφ εκπαιδευτικοφ εργαλείου και ςυγκεκριμζνα το εργαλείο media wiki. Ο τρόποσ με τον οποίο ενςωματϊνεται ζνα εξωτερικό εργαλείο ζχει
περιγραφεί ςτο δεφτερο κεφάλαιο, ςτθν παράγραφο που περιγράφουμε το πρότυπο IMS Learning
Tool Interoperability.
Σζλοσ παρουςιάςαμε τουσ ςφγχρονουσ/ αςφγχρονουσ τρόπουσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ
ομάδασ. Οι υπθρεςίεσ είναι πραγματικοφ χρόνου και υλοποιοφνται με το πρωτόκολλο XMPP.
το κεφάλαιο που ακολουκεί κα παρακζςουμε ζνα παράδειγμα χριςθσ του λογιςμικοφ που αναπτφξαμε. Σο ςενάριο κα αφορά τθν επίςκεψθ ςε ζνα μουςείο φυςικισ ιςτορίασ και κα δείξουμε τον
τρόπο με τον οποίο το λογιςμικό που αναπτφξαμε κα μποροφςε να διευκολφνει ςτθν οργάνωςθ και
ςτθν αποτελεςματικότερθ ικανοποίθςθ των ςτόχων που επιδιϊκονται μζςω του ςεναρίου.
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Κεφϊλαιο 7: Παρϊδειγμα διαςύνδεςησ του λογιςμικού που αναπτύχθηκε
ςτα πλαύςια τησ εργαςύασ με το Open Discovery Space- μια ανοικτό κοινωνικό πλατφόρμα διαμοιραςμού εκπαιδευτικών πρακτικών
7.1 Ειςαγωγό
το κεφάλαιο που ακολουκεί κα δείξουμε ζνα παράδειγμα χριςθσ του γραφικοφ εργαλείου ςχεδίαςθσ και επεξεργαςίασ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων κακϊσ και τθσ πλατφόρμασ επιτζλεςθσ του ςεναρίου
αυτοφ. Σο γραφικό εργαλείο κακϊσ και το περιβάλλον επιτζλεςθσ των ςεναρίων με τθν χριςθ των
υπθρεςιϊν που παρζχουν ζχουν ενςωματωκεί ςε μια εξωτερικι πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ
με το όνομα Open Discovery Space. Η ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα αφορά μια ανοικτι υποδομι δθμιουργίασ διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και διαμοιραςμοφ των πρακτικϊν αυτϊν- μζςα από
υποδομι κοινωνικι δικτφωςθσ, ανάμεςα ςε κακθγθτζσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Σο ςυγκεκριμζνο ζργο
προςπακεί να κινθκεί ςε τρείσ κατευκφνςεισ. Αρχικά να ενοποιιςει πλθροφορία διάφορων μεμονωμζνων αποκθκϊν υλικοφ και να δϊςει πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία αυτι μζςα από τθν υποδομι του
ζργου. ε επόμενο ςτάδιο το ζργο παρζχοντασ κατάλλθλα εργαλεία δθμιουργίασ και διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ παρζχει τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ και διαμοιραςμοφ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ που παράγεται ςτα πλαίςια του ζργου. το τελικό του
ςτάδιο το ζργο αυτό αποςκοπεί ςτο να παρζχει υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν οι οποίεσ κα υιοκετθκοφν από τα Ευρωπαϊκά ςχολεία.
Για τθν διαςφνδεςθ του COLearn με μια πλατφόρμα όπωσ είναι το ODS, υλοποιοφμε παράλλθλα και
μθχανιςμοφσ Single Sign On. Ζνασ χριςτθσ του ODS μπορεί να μεταφερκεί και να χρθςιμοποιιςει το
COLearn χωρίσ να χρειάηεται να ξαναδϊςει τα ςτοιχεία ειςόδου ςτο COLearn. Πιο ςυγκεκριμζνα, κατά τθν χριςθ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν που παρζχονται από το COLearn, απαιτείται και θ αποςτολι μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν (τα ζχει δθμιουργιςει θ εξωτερικι πλατφόρμα) τα οποία και ταυτοποιοφν τουσ χριςτεσ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκυρθσ ςφνδεςθσ μεταξφ του ODS και του COLearn και
τθσ αςφάλειασ ςτθν ανταλλαγι των δεδομζνων χρθςιμοποιείται το πρωτόκολλο OAuth, το οποίο περιγράψαμε ςτο δεφτερο κεφάλαιο.
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Σο ςενάριο χριςθσ που κα περιγράψουμε ςτο κεφάλαιο αυτό, υποκζτει μια παραδοςιακι τάξθ θ
οποία οργανϊνει επίςκεψθ ςε ζνα μουςείο φυςικισ ιςτορίασ. Σο ςενάριο είναι οργανωμζνο ςε φάςεισ (πριν τθν επίςκεψθ/pre-visit, επίςκεψθ/visit, μετά τθν επίςκεψθ/post-visit) με διάφορεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ κακϊσ και ςτον φυςικό χϊρο του μουςείου (κατά τθν φάςθ τθσ επίςκεψθσ). Παρακάτω κα περιγράψουμε αναλυτικότερα το ςενάριο και κα δείξουμε πωσ θ χριςθ των εργαλείων που αναπτφξαμε κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν τθν διαδικαςία αυτι.

7.2 Ανϊπτυξη του εκπαιδευτικού ςεναρύου
Η διαδικαςία που κα περιγράψουμε αφορά ςτθν δθμιουργία του ςεναρίου. Θα παρακζςουμε τθν
διαδικαςία ςε πίνακα που αποτελείται από δφο ςτιλεσ. Η αριςτερι περιγράφει τον ςτόχο τθσ δραςτθριότθτασ ενϊ θ δεξιά μασ περιγράφει πωσ εκπλθρϊνεται με τθν χριςθ του λογιςμικοφ που αναπτφξαμε.

1. Pre-Visit
1.1 :ProvokeCuriosity

1.1ProvokeCuriosity:

Ο κακθγθτισ επιδιϊκει να αποςπάςει
τθν προςοχι των μακθτϊν παρουςιάηοντασ κατάλλθλο υλικό από τον ιςτοχϊρο του μουςείου φυςικισ ιςτορίασ.

Θεωροφμε ότι θ διαδικαςία λαμβάνει χϊρα
ςτθν αίκουςα. Σο υλικό που παρατίκεται
είναι διακζςιμο και μετά το πζρασ του μακιματοσ. Η παραπάνω υπόκεςθ υλοποιείται
με τθν δθμιουργία διεργαςίασ θ οποία περιλαμβάνει κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό το
οποίο βρίςκεται ςτον ιςτοχϊρο του Open
Discovery Space. Οι ρόλοι που ανατίκενται
ςτουσ μακθτζσ ζχουν πρόςβαςθ ςτθν παραπάνω διεργαςία.

1.2 Define questions from
current knowledge:

1.2 Define Questions from current
knowledge:

τουσ μακθτζσ απευκφνονται ερωτιςεισ που άπτονται εξειδικευμζνθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ.

H διαδικαςία λαμβάνει χϊρα ςτθν αίκουςα.
Για να πετφχουμε τθν διαδικαςία μια παρουςίαςθ παρατίκεται ςτουσ μακθτζσ θ οποία περιλαμβάνει τισ ερωτιςεισ. Η παρουςίαςθ περιζχεται ςε μια διεργαςία ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ οι μακθτζσ.
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1.3 Propose preliminary explanations or hypotheses:

1.3 Propose preliminary explanations or hypotheses:

Οι μακθτζσ κάνουν πικανζσ προτάςεισ
Η διαδικαςία λαμβάνει χϊρα αρχικά ςτθν
προςπακϊντασ να επεξθγιςουν τισ εαίκουςα και ςτθν ςυνζχεια ςτο ςπίτι. Θα
ρωτιςεισ που προθγικθκαν. Ο κακθιταν ςκόπιμο το υλικό που προκφπτει από
γθτισ αναγνωρίηει τυχόν παρερμθνείεσ.
τθν ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ να είναι διακζςιμο
θλεκτρονικά ςτουσ μακθτζσ κατά τθν ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ ςτο ςπίτι. Επίςθσ κα
χρειάηεται και μθχανιςμόσ ο οποίοσ κα επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ τθσ ανταλλαγισ απόψεων ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ. Σα παραπάνω κα μποροφςαν να επιτευχκοφν με μια
δραςτθριότθτα θ οποία κα περιζχει οπτικοακουςτικό υλικό με τθν ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ
και κα ενεργοποιεί και υπθρεςίεσ όπωσ microblogging για τθν εξζλιξθ τθσ ανταλλαγισ
απόψεων.
Οι μακθτζσ ζχουν πρόςβαςθ ςτθν διεργαςία
και ο κακθγθτισ παρακολουκεί τθν εξζλιξθ
τθσ κουβζντασ για αναγνωρίςει τυχόν παρερμθνείεσ.

1.4 Plan and conduct simple
investigation:

1.4 Plan and conduct simple investigation:

Οι μακθτζσ ψάχνουν για επιςτθμονικζσ
αποδείξεισ οι οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για να τεκμθριωκοφν επιςτθμονικά οι απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που
ζχουν τεκεί.
Ο κακθγθτισ παρζχει βοικεια ςτθν διαδικαςία αυτι.

Η διεργαςία αυτι κα κάνει χριςθ κάποιου
εξωτερικοφ εργαλείου όπωσ word editor.
Κάκε μακθτισ κα αναπτφξει ζνα ςφντομο
κείμενο το οποίο κα αποτελζςει μζροσ ενόσ
κειμζνου το οποίο κα οργανϊνει το υλικό
που προζκυψε από τισ ςυηθτιςεισ και τθν
ζρευνα ςτο Open Discovery Space για επιςτθμονικό υλικό.
Σαυτόχρονα μια άλλθ διεργαςία κα τρζχει
παράλλθλα ςτθν οποία οι μακθτζσ με τθν
βοικεια του κακθγθτι κα ςυντάςςουν το
τελικό κείμενο. Η διεργαςία αυτι κα μποροφςε να επιτευχκεί με τθν χριςθ ενόσ εξωτερικοφ εργαλείου τφπου wiki.

2. Visit
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2.1Gatherevidencefromobser
vation:

2.1Gatherevidencefromobservati
on:

Κατά τθν διάρκεια τθσ επίςκεψθσ ςτο
μουςείο φυςικισ ιςτορίασ οι μακθτζσ
καταγράφουν υλικό για τθν κεμελίωςθ
και απόδειξθ των όςων υποςτθρίηουν
και ζχουν καταγράψει ςτθν αναφορά
που δθμιοφργθςαν ςτθν προθγοφμενθ
φάςθ.

Οι μακθτζσ καταγράφουν με διάφορουσ
τρόπουσ υλικό το οποίο μπορεί να είναι κείμενο είτε βίντεο. Η διεργαςία αυτι λαμβάνει χϊρα ςτο μουςείο και το υλικό που καταγράφθκε ςτθν ςυνζχεια μπορεί να διανεμθκεί ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ με τθν χριςθ
του “microblogging”.

3. Post-visit
3.1 Communicateexplanation:

Communicateexplanation:

Κάκε ομάδα εργαςίασ εμπλουτίηει/
τροποποιεί και τελειοποιεί το κείμενο
τθσ πρϊτθσ φάςθσ. το αρχικό κείμενο
προςτίκεται και το υλικό που προζκυψε μετά τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο.

Η διεργαςία αυτι ενεργοποιείται με το πζρασ τθσ επίςκεψθσ ςτο μουςείο. Σο wiki επιτρζπει τθν ςυγγραφι του τελικοφ κειμζνου
το οποίο διανζμεται μζςω του “microblogging” και ςτα μζλθ των άλλων ομάδων.

3.2 Assessment:

3.2 Assessment:

Σα κείμενα κάκε ομάδασ γίνονται αντικείμενο κριτικισ και ςχολιαςμοφ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ ομάδεσ και “παρουςία” του κακθγθτι.

Η διεργαςία αυτι μπορεί να λαμβάνει χϊρα
ςτθν τάξθ αλλά ταυτόχρονα κα μποροφςε
να χρθςιμοποιθκεί και το περιβάλλον εκτζλεςθσ του ςεναρίου ϊςτε να καταγράφεται
μζροσ τθσ ςυηιτθςθσ ςτο “microblogging’.

7.3 UI mock ups τα οπούα περιγρϊφουν την δημιουργύα του ςεναρύου με το εργαλεύο δημιουργύασ/ διαχεύριςησ των εκπαιδευτικών ςεναρύων
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Αρχικά ο κακθγθτισ ζχει δθμιουργιςει μια κοινότθτα ςτθν πλατφόρμα που παρζχεται από το Open
Discovery Space ζργο. Μζςα ςτθν κοινότθτα υπάρχει μια κεματικι ενότθτα που αφορά ςε εκπαιδευτικά ςενάρια που δθμιουργοφνται ςτα πλαίςια τθσ κοινότθτασ αυτισ. Από τθν ςελίδα αυτι δίνεται

Εικόνα 7.3-1: Περιβάλλον Open Discovery Space

πρόςβαςθ ςτο εργαλείο δθμιουργίασ και διαχείριςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων που αναπτφξαμε.

τθν εικόνα 7.3-1 βλζπουμε το περιβάλλον του Open Discovery Space. Ο κακθγθτισ κα επιλζξει τθν
δθμιουργία νζου ςεναρίου και κα οδθγθκεί ςτο γραφικό εργαλείο του COLearn χωρίσ να χρειάηεται
να κάνει login ςε αυτό (Single Sign On).
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το γραφικό εργαλείο κα δθμιουργιςει τθν εκπαιδευτικι ακολουκία και τισ διεργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν πρϊτθ φάςθ του ςεναρίου, δθλαδι ςτθν φάςθ πριν τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο.

Εικόνα 7.3-2: Οι διεργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν φάςθ πριν τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο

τθν εικόνα 7.3-3 ζχουμε τθσ διεργαςίεσ τθσ φάςθσ που περιλαμβάνει τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο
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Εικόνα 7.3-3: Διεργαςίεσ κατά τθν φάςθ τθσ επίςκεψθ ςτο μουςείο

τθν εικόνα 7.3-4 ζχουμε τισ διεργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν τρίτθ φάςθ του ςεναρίου, δθλαδι ςτθν φάςθ μετά τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο.
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Εικόνα 7.3-4: Διεργαςίεσ κατά τθν φάςθ μετά τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο

Σζλοσ ο δθμιουργόσ του ςεναρίου ορίηει ομάδεσ εργαςίασ που απαρτίηονται από ςυγκεκριμζνουσ
μακθτζσ και άτομα βοθκθτικοφ προςωπικοφ (staff) τα οποία κα ςυμμετζχουν ςε ςυγκεκριμζνεσ μόνο
δραςτθριότθτεσ όπωσ ζχουμε περιγράψει ςτο ςενάριο. τθν εικόνα 7.3-5 φαίνεται θ διαδικαςία επιλογισ ομάδων εργαςίασ και ςτθν ςυνζχεια ο ςυντάκτθσ του ςεναρίου πατάει το κουμπί
“deploy”αρχικοποιϊντασ το ςενάριο ςτο περιβάλλον εκτζλεςθσ. Να ςθμειϊςουμε ότι προτοφ ενεργοποιθκεί το ςενάριο ςτο περιβάλλον εκτζλεςθσ, προθγείται ζλεγχοσ εγκυρότθτασ του ςεναρίου ϊςτε αυτό να είναι ςφμφωνο με το πρότυπο IMS Learning Design. Σο αποτζλεςμα του ελζγχου φαίνεται ςτθν εικόνα 7.3-6.

138

Κεφάλαιο 7: Παράδειγμα χριςθσ του λογιςμικοφ που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ

Ομάδεσ εργαςίεσ

Εικόνα 7.3-5 Οι ομάδεσ εργαςίασ που εκτελοφν το ςενάριο

Εικόνα 7.3-6: Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ
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7.4 UI mock ups τα οπούα περιγρϊφουν την εκτϋλεςη του ςεναρύου ςτο περιβϊλλον εκτϋλεςησ
Σο ςενάριο ζχει γίνει “deploy” ςτο περιβάλλον επιτζλεςθσ. τθν εικόνα 7.3-1 το ςυγκεκριμζνο ςενάριο κα προβάλλεται ςτθν ςτιλθ με τα ςενάρια που βρίςκονται προσ επιτζλεςθ. Κάτω από κάκε τζτοιο ςενάριο υπάρχει ςφνδεςμοσ που κατευκφνει τον χριςτθ ςτο περιβάλλον επιτζλεςθσ. Σο περιβάλλον ελζγχει τθν ταυτότθτα του χριςτθ και ςτθν περίπτωςθ που ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ είναι
μακθτισ που ςυμμετζχει ςτο ςενάριο τότε επιτρζπεται θ πρόςβαςι του.
υνεχίηοντασ ςτθν παράγραφο αυτι, κα παρακζςουμε το περιβάλλον εκτζλεςθσ του ςεναρίου. Θα
δείξουμε τον τρόπο που εξελίςςετε το ςενάριο για τα δφο μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ τα οποία ζχουν
τον γενικό ρόλο “μακθτισ” και κα δείξουμε και εικόνεσ από το περιβάλλον εργαςίασ του ατόμου που
ζχει επιφορτιςτεί με τον ρόλο του βοθκοφ ςτθν διαδικαςία. Να ςθμειϊςουμε ότι το γεγονόσ ότι ζχει
ανατεκεί ο ίδιοσ ρόλοσ ςτα δυο μζλθ ςυνεπάγεται ότι κα ςυμμετάςχουν ςτισ ίδιεσ δραςτθριότθτεσ.
Με τθν είςοδο ςτο περιβάλλον κάκε χριςτθσ μπορεί να ελζγξει ποιοι από τουσ υπόλοιπουσ τθσ ομάδασ του είναι ςυνδεδεμζνοσ και να αρχίςει αν κζλει, επικοινωνία μαηί του μζςω chatόπωσ φαίνεται
ςτισ εικόνεσ που παρατίκενται και αφοροφν τουσ δυο χριςτεσ.

7.4-1 Επικοινωνία χρθςτϊν μζςω Chat

Κάκε ςυμμετζχοντασ πατϊντασ το κουμπί “Activities” που εμφανίηεται πατϊντασ το “Start” ζρχεται
ςε επαφι με τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει. Αρχικά μπορεί να διαβάςει γενικζσ πλθροφορίεσ ϊςτε να κατανοιςει τθν ροι του ςεναρίου. Όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα ο χριςτθσ ενθμε140
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ρϊνεται για τισ τρεισ φάςεισ που περιλαμβάνονται ςτο ςενάριο, για τουσ τίτλουσ των δραςτθριοτιτων ςε κάκε φάςθ κακϊσ και για το ποιοσ ςυμμετζχει ςε ποια δραςτθριότθτα και αν ο ςυγκεκριμζνοσ
χριςτθσ τθν ζχει ολοκλθρϊςει.
τθν ςυνζχεια, πατϊντασ τθν καρτζλα “Phases” βλζπει υπό τθν μορφι δζνδρου τισ φάςεισ και τισ
δραςτθριότθτεσ από τισ οποίεσ αποτελείται (εικόνα 7.3-7). Πατϊντασ πάνω ςτο όνομα τθσ δραςτθριότθτασ βλζπουμε να εμφανίηονται τα διάφορα πεδία τθσ. τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι θ
πρϊτθ δραςτθριότθτα τθσ πρϊτθσ φάςθσ. Οι άλλεσ δραςτθριότθτεσ και φάςεισ κα εμφανίηονται με
τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ που προθγείται, όπωσ ζχει περιγραφεί ςτο ςενάριο.

7.4-2Εμφάνιςθ Δραςτθριοτιτων

Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν εικόνα 7.3-7 βλζπουμε ζνα τφπου “ακορντεόν” ςτο δεξί τμιμα του παρακφρου. Σο “ακορντεόν” περιλαμβάνει και οργανϊνει τα περιεχόμενα των δραςτθριοτιτων κακϊσ και
τισ ςυνκικεσ ολοκλιρωςισ τουσ.
Αφοφ ο χριςτθσ “πλοθγθκεί” ςτα περιεχόμενα τθσ δραςτθριότθτασ κα πρζπει να ελζγξει και τθν
ςυνκικθ ολοκλιρωςισ τθσ (ςυγκεκριμζνα από το ςενάριο μπορεί να ζχει επιλεγεί είτε ο μακθτισ να
μπορεί να ολοκλθρϊςει τθν δραςτθριότθτα - πατϊντασ ςυγκεκριμζνο κουμπί είτε να ζχει προςδιοριςτεί ςυγκεκριμζνο χρονικό πλαίςιο με το πζρασ του οποίου ολοκλθρϊνεται θ δραςτθριότθτα).
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τθν εικόνα 7.3-8 ο χριςτθσ βλζπει τθν ςυνκικθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ, που για
τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι αυτόσ που επιλζγει αν ζχει ολοκλθρωκεί. Παράλλθλα ςτθν εικόνα
7.3-8 φαίνεται και θ καρτζλα που περιζχει το “feedback” μιασ δραςτθριότθτασ κακϊσ και εκείνθσ
που περιζχει το “feedback” μιασ φάςθσ. Κατά τθν ολοκλιρωςθ μια δραςτθριότθτασ/ φάςθσ αυτζσ οι
καρτζλεσ εμφανίηονται αυτόματα ςτον χριςτθ.

7.4-3 υνκικεσ Ολοκλιρωςθσ Δραςτθριότθτασ

υνεχίηοντασ, πατϊντασ το κουμπί “complete” (αν θ δραςτθριότθτα ολοκλθρωνόταν ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα τότε με το πζρασ του διαςτιματοσ αυτοφ κα ακολουκοφςαν αυτά που περιγράφουμε παρακάτω) ολοκλθρϊνεται για τον ςυγκεκριμζνο χριςτθ θ δραςτθριότθτα. τθν περιοχι
με τισ γενικζσ πλθροφορίεσ “τικάρεται” το όνομα του υποδθλϊνοντασ ότι ολοκλιρωςε και παράλλθλα οι άλλοι χριςτεσ λαμβάνουν ειδοποίθςθ για το ςυγκεκριμζνο ςυμβάν όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα
7.3-9. Η ειδοποίθςθ αναφζρει ποιοσ χριςτθσ ολοκλιρωςε αλλά παράλλθλα μπορεί να περιζχει και
μινυμα το οποίο ζχει ςυνταχκεί ςτθν φάςθ ςχεδιαςμοφ του ςεναρίου. υγκεκριμζνα κάνουμε αναφορά ςτο ςτοιχείο “notification” του προτφπου Learning Design το οποίο περιζχεται ςυν τισ άλλθσ, ςε
ζνα ςτοιχείο τφπου δραςτθριότθτασ. Οι ειδοποιιςεισ αυτζσ όπωσ ζχουμε αναφζρει ςτθν περιγραφι
του μοντζλου LD, είναι ςτοχευμζνεσ και αποςτζλλονται ςε ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ/χριςτεσ. Ο κακοριςμόσ των ρόλων αυτϊν, γίνεται κατά τθν ςχεδίαςθ του ςεναρίου.
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7.4-4 Ειδοποίθςθ ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ για τθν ολοκλιρωςθσ Δραςτθριότθτασ

Κατά τθν ολοκλιρωςθ μιασ δραςτθριότθτασ γίνεται παράλλθλα και ζλεγχοσ για το αν θ δραςτθριότθτα είναι ςυνεργατικι, δθλαδι ςυμμετζχουν και άλλοι χριςτεσ ςε αυτιν. τθν εικόνα 7.3-10 βλζπουμε ότι με τον ζλεγχο διαπιςτϊκθκε ότι και άλλοι χριςτεσ ςυμμετζχουν. Ο χριςτθσ ςτθν περίπτωςθ
αυτι ερωτάται για τον αν κζλει να ςυνεχίςει ςτισ επόμενεσ δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν ι αν κα
περιμζνει και τουσ υπόλοιπουσ.

7.4-5'Ελεγχοσ αν θ δραςτθριότθτα είναι ςυνεργατικι

τθν περίπτωςθ που επιλζξει να ςυνεχίςει, τότε εμφανίηεται θ δραςτθριότθτα που ακολουκεί ι οι
δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν για τθν περίπτωςθ που ζχουμε παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ. τθν
περίπτωςθ που επιλζξει να περιμζνει, όταν ολοκλθρϊςουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ, κα ενθμερωκεί
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ και κα εμφανιςτεί ςε αυτόν θ επόμενθ ι οι επόμενεσ.
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Ζνα ςθμαντικό κζμα το οποίο κα πρζπει να παρουςιάςουμε ςτο ςενάριο του παραδείγματοσ αφορά
ςτισ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν τθν χριςθ εξωτερικϊν εργαλείων και ςυγκεκριμζνα ενόσ
wiki. Σο wikiπου χρθςιμοποιοφμε είναι open source και ςυγκεκριμζνα είναι το media wiki. Για τθν
ενςωμάτωςι του ςτθν πλατφόρμα μασ χρθςιμοποιείται το πρωτόκολλο Learning Tools Interoperability όπωσ ζχουμε ιδθ περιγράψει. Η πρόςβαςθ ςτα εξωτερικά εργαλεία δίνεται από τθν καρτζλα
“Services” θ οποία βρίςκεται ςτο παράκυρο που περιλαμβάνει τα διάφορα πεδία κάκε δραςτθριότθτασ. Κατά τθν ςχεδίαςθ του ςεναρίου δίνονται κάποια δεδομζνα που κα αποςταλοφν ςτο εξωτερικό
εργαλείο και κα χρθςιμοποιθκοφν για κάποια αρχικοποίθςθ. Οι κατθγορίεσ των δεδομζνων περιγράφονται ςτο πρωτόκολλο IMS Learning Tool Interoperability. Για παράδειγμα κατά τθν ςχεδίαςθ
του ςεναρίου μπορεί να ορίςει ο ςυντάκτθσ, ζναν τίτλο για τθν ςελίδα που κα ανοίξει ςτο wikiόταν
αυτό “ενεργοποιθκεί” κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ροισ του ςεναρίου. ε κάκε ομάδα εργαςίασ ςφμφωνα
με το πρωτόκολλο, μπορεί να ανοίξει μια νζα ςελίδα εργαςίασ αν αυτό υποςτθρίηεται από το εξωτερικό wiki. τθν εικόνα 7.3-12 βλζπουμε τθν πρόςβαςθ ςτο media wiki το οποίο “τρζχει” ανεξάρτθτα
από τθν πλατφόρμα που ζχουμε αναπτφξει ενϊ ςτθν εικόνα7.3-11 βλζπουμε τον ζλεγχο τθν ταυτότθτασ του χριςτθ ο οποίοσ προθγείται και γίνεται από το εξωτερικό εργαλείο πριν δοκεί πρόςβαςθ
ςε αυτό.

7.4-6Ζλεγχοσ χριςτθ για τθν πρόςβαςθ ςε εξωτερικό εργαλείο
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7.4-7 Πρόςβαςθ ςτο media Wiki

φμφωνα με αυτά που περιγράψαμε παραπάνω εξελίςςεται θ ροι του ςεναρίου. Παράλλθλα ςε κάκε ςτιγμι οι χριςτεσ μποροφν να επικοινωνοφν μζςω microblogging γράφοντασ διάφορεσ ιδζεσ ι
διαμοιράηοντασ αρχεία. Επίςθσ χρθςιμοποιϊντασ το θμερολόγιο μποροφν να ορίςουν χρονοδιάγραμμα οργανϊνοντασ τον χρόνο τουσ για τθν περάτωςθ του ςεναρίου.

7.5 Περύληψη
ε αυτό το κεφάλαιο δείξαμε ζνα παράδειγμα ςφνδεςθσ τθσ πλατφόρμασ COLearn με ζνα εξωτερικό
περιβάλλον θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Παρουςιάςαμε ζνα ςενάριο χριςθσ του γραφικοφ εργαλείου
ςχεδίαςθσ και επεξεργαςίασ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων κακϊσ και τθσ πλατφόρμασ επιτζλεςθσ του
ςεναρίου αυτοφ. Σο ςενάριο υπζκετε μια παραδοςιακι τάξθ θ οποία οργανϊνει επίςκεψθ ςε ζνα
μουςείο φυςικισ ιςτορίασ. Σο ςενάριο ιταν οργανωμζνο ςε φάςεισ (πριν τθν επίςκεψθ/pre-visit, επίςκεψθ/visit, μετά τθν επίςκεψθ/post-visit) με διάφορεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ
λάμβαναν χϊρα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ κακϊσ και ςτον φυςικό χϊρο του μουςείου (κατά τθν
φάςθ τθσ επίςκεψθσ). Περιγράψαμε αναλυτικότερα το ςενάριο και δείξαμε πωσ θ χριςθ των εργαλείων που αναπτφξαμε κα μποροφςαν να υποςτθρίξουν τθν διαδικαςία αυτι.
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Κεφϊλαιο 8: υμπερϊςματα και υνειςφορϊ τησ Εργαςύασ
8.1 ύνοψη τησ εργαςύασ
Κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να προτείνει μία πλατφόρμα υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ικανοποιϊντασ τθν ανάγκθ για διαλειτουργικότθτα και επζκταςθ τθσ λειτουργικότθτασ ςε υπάρχοντα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ϊςτε να αξιοποιοφνται οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Η πλατφόρμα που ςχεδιάςαμε και αναπτφξαμε διαμορφϊνει ζνα ςυνεργατικό εικονικό εκπαιδευτικό χϊρο. Σα κφρια δομικά ςτοιχεία που τον απαρτίηουν ςυνοψίηονται ςτο
εργαλείο δθμιουργίασ/διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων/ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και
ςτο ςυνεργατικό περιβάλλον επιτζλεςθσ των ςεναρίων αυτϊν. Η λειτουργικότθτα τθσ πλατφόρμασ
παρζχεται με τθ μορφι υπθρεςιϊν ιςτοφ και ζτςι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από παραδοςιακά ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ ι υποδομζσ διαχείριςθσ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Ειδικότερα,
τα υποςυςτιματα τθσ πλατφόρμασ είναι τα εξισ:
Εργαλείο δθμιουργίασ διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων/εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων:
Η δθμιουργία, διαχείριςθ ςυνεργατικϊν εκπαιδευτικϊν ςεναρίων πραγματϊνεται μζςω ενόσ γραφικοφ εργαλείου το οποίο απεικονίηει, ακολουκϊντασ το πρότυπο περιγραφισ Business Process
Modeling Notation (BPMN), ακολουκίεσ εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν. Σο μοντζλο “εςωτερικισ” περιγραφισ και αποκικευςθσ των διαδικαςιϊν είναι το IMS Learning Design Specification. Επιλζξαμε τθν
ςθμειογραφία BPMN για τθν γραφικι απεικόνιςθ των ςεναρίων/ εκπαιδευτικϊν ακολουκιϊν εξαιτίασ τθσ ςφνδεςθσ που υπάρχει και ζχει καταδειχκεί ςτθν βιβλιογραφία [21], ανάμεςα ςε επιχειρθςιακζσ ακολουκίεσ και ακολουκίεσ εκπαίδευςθσ. Χρθςιμοποιϊντασ λοιπόν τθν ςυγκεκριμζνθ ςθμειογραφία ζχουμε το πλεονζκτθμα να περιγράφουμε ςφνκετεσ διαδικαςίεσ με καταλθπτό τρόπο. Η αντιςτοίχιςθ των γραφικϊν ςτοιχείων BPMN και των ςτοιχείων του IMS LD κακϊσ και ο αλγόρικμοσ
μετατροπισ από τθν γραφικι απεικόνιςθ ςτο μοντζλο περιγραφισ και αποκικευςθσ αποτζλεςαν
ιδιαίτερο ςτόχο τθσ εργαςίασ και ζχουν περιγραφεί ςτο κεφάλαιο 5.
Μόλισ ο ςυντάκτθσ του ςεναρίου οριςτικοποιιςει τθν περιγραφι του, μπορεί να το ανακζςει ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ εργαςίασ. ε ζνα ςενάριο θ κάκε επιμζρουσ δραςτθριότθτα ανατίκεται ςε ςυ-
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γκεκριμζνο ρόλο. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ μπορεί να ζχει ζναν από τουσ ρόλουσ αυτοφσ. τθν ςυνζχεια το ςενάριο μπορεί να “αρχικοποιθκεί” ςτο περιβάλλον επιτζλεςθσ.
Περιβάλλον Επιτζλεςθσ των εναρίων
Κάκε ςενάριο όπωσ προείπαμε, περιγράφει τισ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο χριςτθσ και τον
τρόπο με τον οποίο ςυντονίηονται και διαδζχονται οι διαδικαςίεσ θ μία τθν άλλθ. Σο περιβάλλον επιτζλεςθσ εμφανίηει ςτον χριςτθ κάκε διαδικαςία ςτθν οποία ςυμμετζχει, παρζχοντασ του τα εκπαιδευτικά εργαλεία και το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό που ζχουν προκακοριςτεί κατά τθν διαδικαςία δθμιουργίασ του ςεναρίου. Για τθν οργάνωςθ των ομάδων εργαςίασ και τθν επικοινωνία των μελϊν τουσ ζχει ενςωματωκεί ςτο περιβάλλον επιτζλεςθσ ο openfire server, ο οποίοσ υλοποιεί το πρωτόκολλο Extensible Messaging Presence Protocol (XMPP). Εκμεταλλευόμαςτε τθν τεχνικι PublishSubscribe που υλοποιεί το πρωτόκολλο και δθμιουργοφμε ομάδεσ εργαςίασ που αντιςτοιχοφν ςε κανάλια/ κόμβουσ επικοινωνίασ (publish/subscribe nodes). Κάκε κόμβοσ αντιςτοιχεί ςε μια ομάδα και
ςε αυτόν “εγγράφουμε” τα μζλθ που απαρτίηουν τθν κάκε ομάδα. Με τον τρόπο αυτό ζχουμε δθμιουργιςει επικοινωνία πραγματικοφ χρόνου ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ παρζχοντάσ τουσ παράλλθλα, όπωσ περιγράψαμε ςτο κεφάλαιο 6 και διάφορα κοινωνικά εργαλεία (chat, microblog κ.λ.π)
που αναπτφξαμε και χρθςιμοποιοφν XMPP. Παράλλθλα από τα κανάλια επικοινωνίασ μεταφζρουμε
και πλθροφορίεσ για τθν εξζλιξθ του ςεναρίου, ενθμερϊνοντασ κάκε χριςτθ για τθν κατάςταςθ του
άλλου.
φνδεςθ με εξωτερικά ςυςτιματα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ
Η λειτουργικότθτα που παρζχει θ πλατφόρμα που αναπτφξαμε είναι διακζςιμθ και ςε εξωτερικά ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ. Σισ υπθρεςίεσ αυτζσ τισ περιγράψαμε ςτθν παράγραφο 5.8. Με τον
τρόπο αυτό κεωροφμε ότι κάνουμε μια αποτελεςματικι προςπάκεια ϊςτε να επεκτείνουμε τθν λειτουργικότθτα ςυςτθμάτων διαχείριςθσ μάκθςθσ ςε μια εποχι όπου θ διαφάνεια και θ ευελιξία κατά
τθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ γίνονται ιδιαίτερα ςθμαντικζσ. Η προςζγγιςι μασ δεν αποςκοπεί ςτθν
διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου των διαφόρων επιπζδων, ςτθν οργάνωςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ι ςτθν παροχι εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτουσ μακθτζσ. Εν
αντικζςει πατϊντασ πάνω ςε αυτι τθν λειτουργικότθτα και τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ, προςφζρουμε
τθν δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να ςχεδιάηουν πλοφςιεσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ που μπο-
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ροφν να προςαρμοςτοφν δυναμικά κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ τουσ, ϊςτε να καταφζρνουμε
τελικά να διευκολφνουμε τθν αξιολόγθςθ και τθν ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν.
Ανοικτι αρχιτεκτονικι για τθν ενςωμάτωςθ εξωτερικϊν εκπαιδευτικϊν εργαλείων
Ζνα άλλο ςθμαντικό κζμα αφορά ςτθν επεκταςιμότθτα τθσ πλατφόρμασ με τθν ενςωμάτωςθ νζων
εκπαιδευτικϊν εργαλείων. Για τθν ικανοποίθςθ τθσ ανάγκθσ αυτισ υλοποιιςαμε το πρότυπο IMS
Learning Tool Interoperability. Σον τρόπο με τον οποίο μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τα εξωτερικά
εργαλεία ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, τον περιγράφουμε ςτο κεφάλαιο 5.5 (ζνα ςυγκεκριμζνο
ςτοιχείο του μοντζλου IMS LD χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ που χρειάηεται
για τθν υλοποίθςθ του προτφπου IMS LTI).

8.2 υνειςφορϊ τησ εργαςύασ
Σα κφρια ςτοιχεία ερευνθτικισ ςυνειςφοράσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ςυνδζονται με τθν αντιμετϊπιςθ βαςικϊν προβλθμάτων ςτθν αποτελεςματικι δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με γραφικό
τρόπο, τθν υποςτιριξθ τθσ επιτζλεςθσ ςεναρίων και ςτθν υιοκζτθςθ μιασ ανοικτισ αρχιτεκτονικισ θ
οποία επιτρζπει τθν διαςφνδεςθ του λογιςμικοφ που αναπτφχκθκε ςτθν παροφςα εργαςία με προχπάρχοντα ςυςτιματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Ειδικότερα:
Γραφικι απεικόνιςθ ςεναρίων και αντιςτοίχθςθ γραφικϊν ςτοιχείων ςε ςτοιχεία του IMS-LD
Σα υπάρχοντα εργαλεία δθμιουργίασ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων που βαςίηονται ςτο IMS Learning Design διακρίνονται ςε δυο κατθγορίεσ. τα εργαλεία που είναι “form-based” και βαςίηονται ςτθν XML
δομι του μοντζλου. Πλεονζκτθμα τθσ προςζγγιςθσ είναι ότι τα εργαλεία αυτά παρζχουν ζλεγχο του
μοντζλου ςε όλθ τθν δομι και ςτα αντίςτοιχα ςτοιχεία. Μειονζκτθμα αποτελεί το γεγονόσ ότι ουςιαςτικά χρθςιμοποιείται ζνα πολφπλοκο μοντζλο (IMS LD) ωσ μοντζλο αναπαράςταςθσ χριςτθ (user
model). Σο αποτζλεςμα είναι να ζχουμε εργαλεία δθμιουργίασ ςεναρίων τα οποία είναι πολφπλοκα
και δυςνόθτα, ιδιαίτερα ςτουσ μθ κατζχοντεσ το μοντζλο χριςτεσ. Η άλλθ προςζγγιςθ περιλαμβάνει
τα εργαλεία που παρζχουν γραφικζσ “drag and drop” διεπαφζσ. Σα εργαλεία αυτά είναι περιςςότερο
εφχρθςτα και δεν απαιτοφν ςε βάκοσ πρότερθ γνϊςθ του μοντζλου. ε αυτι τθν περίπτωςθ προφανϊσ και απαιτείται μια αντιςτοιχία από τα γραφικά ςτοιχεία αναπαράςταςθσ ςτα ςτοιχεία του μοντζλου IMS LD.

148

Εμείσ υιοκετοφμε τθν πρόταςθ για “graphical-based”“drag and drop” διεπαφζσ και προτείνουμε τθν
ςθμειογραφία Business Process Modeling Notation(BPMN) για τθν περιγραφι των ςτοιχείων του μοντζλου IMS Learning Design γραφικά. Η ςθμειογραφία αυτι αποτελεί standard για τθν περιγραφι
ςφνκετων επιχειρθςιακϊν διεργαςιϊν (business processes). Σθν ςθμειογραφία μποροφμε να τθν
χρθςιμοποιιςουμε δεδομζνου ότι ςτθν βιβλιογραφία υπάρχει θ πρόταςθ για τθν υιοκζτθςθ των
ςτρατθγικϊν που ζχουν ακολουκθκεί ςτθν διαχείριςθ επιχειρθςιακϊν διεργαςιϊν (business processes management). Τπάρχουν πολλζσ ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτα δυο πεδία εκπαιδευτικό, επιχειρθςιακό) ςε πολλαπλά επίπεδα. υγκεκριμζνα ςτο επίπεδο τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ οι ςυμμετζχοντεσ προςπακοφν να επιτφχουν ζνα ςυγκεκριμζνο ςτόχο ςυνεργαηόμενοι κάτω από ςυγκεκριμζνα
πλαίςια. το διαδικαςτικό επίπεδο και ςτα δυο πεδία ορίηονται ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ που
πρζπει να επιτελεςτοφν ακολουκϊντασ ςτρατθγικζσ και κάτω από ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ. Σζλοσ
και ςτο επίπεδο του υλικοφ και ςτα δυο πεδία ζχουμε τυποποιθμζνο διαλειτουργικό ψθφιακό υλικό.
Η υιοκζτθςθ τθσ ςθμειογραφίασ αυτισ μασ παρζχει τθν δυνατότθτα να περιγράφουμε ςφνκετεσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ με εφκολο και εφχρθςτο τρόπο. Σα υπάρχοντα γραφικά εργαλεία δεν παρείχαν τζτοια δυνατότθτα. τθν παράγραφο 5.5 περιγράφουμε τθν αντιςτοίχθςθ και τον αντίςτοιχο αλγόρικμο μετατροπισ, των γραφικϊν ςτοιχείων ςτα ςτοιχεία του μοντζλου IMS LD που αποτελεί και
το μοντζλο εςωτερικισ αναπαράςταςθσ.
Ευζλικτο / πλιρεσ μοντζλο διαχείριςθσ ομάδων χρθςτϊν με αξιοποίθςθ του πρωτοκόλλου πραγματικοφ χρόνου Extensible Messaging Presence Protocol (XMPP)
Μία ςθμαντικι πρόκλθςθ που χρειάςτθκε να αντιμετωπίςουμε αφορά ςτθν ζλλειψθ τθσ ζννοιασ “ομάδα” από το μοντζλο IMS LD. H μεκοδολογία “publish-subscribe” θ οποία παρζχεται από το πρωτόκολλο XMPP μασ επιτρζπει να ορίςουμε ωσ ομάδα ζνα κανάλι/κόμβο επικοινωνίασ πάνω ςτον οποίο
εγγράφονται και επικοινωνοφν/ ςυντονίηονται οι χριςτεσ που απαρτίηουν τθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα
εργαςίασ. Πιο ςυγκριμζνα ςτθν αρχιτεκτονικι μασ ενςωματϊςαμε τον openfire-server ο οποίοσ υλοποιεί το πρωτόκολλο (XMPP). υνεχίηοντασ, ζχουμε πολλαπλά πλεονεκτιματα υιοκετϊντασ τθν ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ. υγκεκριμζνα, αντιμετωπίηουμε άλλο ζνα ςθμαντικό κζμα το οποίο αφορά
ςε ζνα από τα μεγαλφτερα αίτια για τθν εγκατάλειψθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ μζςω διαδικτφου. Αυτό δεν είναι άλλο από τθν ζλλειψθ διάδραςθσ ςε πραγματικό χρόνο.
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Παράλλθλα και ο ςυντονιςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ γίνεται περιςςότερο αποτελεςματικόσ
με τθν ζγκαιρθ παράδοςθ ενθμερωτικϊν μθνυμάτων μζςω του μθχανιςμοφ που περιγράψαμε.
Ανοικτι και ευζλικτθ αρχιτεκτονικι βαςιςμζνθ ςε υπθρεςίεσ ιςτοφ
Ζνα ακόμθ πλεονζκτθμα τθσ πλατφόρμασ COLearn αποτελεί και θ υιοκζτθςθ του μοντζλου IMS
Learning Tool Interoperability (IMS LTI). Σο ςυγκεκριμζνο μοντζλο μασ παρζχει τθν δυνατότθτα να
ενςωματϊνουμε εξωτερικά εκπαιδευτικά εργαλεία ςτθν εφαρμογι μασ. ε κάκε εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα που περιγράφουμε μποροφμε να ορίςουμε τθν χριςθ εξωτερικοφ εργαλείου που υλοποιεί το μοντζλο IMS LTI. Η πρόςβαςθ ςτα εξωτερικά εργαλεία κατά τθν εκτζλεςθ μιασ δραςτθριότθτασ ςτο περιβάλλον επιτζλεςθσ, προχποκζτει τθν “μεταφορά” από τθν πλατφόρμα COLearn ςυγκεκριμζνων δεδομζνων όπωσ ζχουμε περιγράψει ςτο κεφάλαιο 2.6. Κάποια από τα δεδομζνα αυτά
βρίςκονται αποκθκευμζνα ςτο ίδιο το ςενάριο (όπωσ περιγράφουμε ςτο κεφάλαιο 5.5, αποκθκεφονται ςε ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο του IMS LD), ενϊ κάποια άλλα ςτοιχεία, τα οποία αφοροφν ςτον ςυγκεκριμζνο χριςτθ που εκτελεί τθν δραςτθριότθτα ανακτϊνται από το ίδιο το περιβάλλον επιτζλεςθσ. Σα ςυνολικά δεδομζνα αποςτζλλονται ςτο εξωτερικό εργαλείο κατά τθν προςπάκεια ςφνδεςθσ
με αυτό.
Σζλοσ θ παροφςα αρχιτεκτονικι είναι ευζλικτθ και παρζχει μζςω υπθρεςιϊν ιςτοφ πρόςβαςθ ςτθν
βαςικι λειτουργικότθτα (π.χ δθμιουργία ομάδασ εργαςίασ, προςκικθ χριςτθ ςε ομάδα εργαςίασ
κ.λ.π). Με τον τρόπο αυτό παρζχεται θ δυνατότθτα, για τθν δθμιουργία ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων, ςε ζνα περιβάλλον διαχείριςθσ μάκθςθσ (Learning Management System).
το κεφάλαιο 7 ζχουμε περιγράψει τθν διαςφνδεςθ του COLearn με τθν πλατφόρμα θλεκτρονικισ
μάκθςθσ με το όνομα Open Discovery Space (ODS). Η ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα αφορά μια ανοικτι
υποδομι δθμιουργίασ διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν και διαμοιραςμοφ των πρακτικϊν αυτϊν- μζςα από υποδομι κοινωνικι δικτφωςθσ, ανάμεςα ςε κακθγθτζσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Η διαδφνδεςθ γίνεται με τθν χριςθ από τθν πλατφόρμα ODS των υπθρεςίων ιςτου που παρζχει το
COLearn. Παράλλθλα ζχουμε υλοποιιςει και μθχανιςμοφσ Single Sign On. Ζνασ χριςτθσ του ODS
μπορεί να μεταφερκεί και να χρθςιμοποιιςει το COLearn χωρίσ να χρειάηεται να ξαναδϊςει τα ςτοιχεία ειςόδου ςτο COLearn. Πιο ςυγκεκριμζνα, κατά τθν χριςθ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν που παρζχονται από το COLearn, απαιτείται και θ αποςτολι μοναδικϊν αναγνωριςτικϊν (τα ζχει δθμιουργιςει θ εξωτερικι πλατφόρμα) τα οποία και ταυτοποιοφν τουσ χριςτεσ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζ150

γκυρθσ ςφνδεςθσ μεταξφ του ODS και του COLearn και τθσ αςφάλειασ ςτθν ανταλλαγι των δεδομζνων χρθςιμοποιείται το πρωτόκολλο OAuth, το οποίο περιγράψαμε ςτο δεφτερο κεφάλαιο.

8.3 Μελλοντικϋσ Επεκτϊςεισ
τισ μελλοντικζσ επεκτάςεισ τθσ πλατφόρμασ που αναπτφξαμε προτείνουμε τθν υλοποίθςθ του μοντζλου IMS Enterpise. Σο μοντζλο προορίηεται ςτθν υποςτιριξθ διαλειτουργικότθτασ ανάμεςα ςτα
ςυςτιματα διαχείριςθσ μάκθςθσ δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ ομάδων εργαςίασ. Οι
διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ομάδων μποροφν να περιλαμβάνουν τθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν τμθμάτων (class creation), τθ διαχείριςθ εγγραφϊν εκπαιδευομζνων ςε αυτά, τον προγραμματιςμό των
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν χϊρα κατά τθ λειτουργία τουσ (class scheduling) κακϊσ και τθν διαρκι ενθμζρωςθ των ςυναφϊν πλθροφοριϊν. Η δθμιουργία πλθροφοριϊν για τισ ομάδεσ μπορεί να γίνεται από ζνα αρχικό ςφςτθμα και ςτθ ςυνζχεια να ανταλλάςςεται με άλλα ςςτιματα τα οποία εμπλζκονται ςτισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ των ομάδων. υνακόλουκα, απαιτοφνται
πρότυπα διαλειτουργικότθτασ μεταξφ αυτϊν των ςυςτθμάτων και αυτό ακριβϊσ υποςτθρίηει το μοντζλο IMS Enterpise. Η υποςτιριξθ αυτοφ του μοντζλο από το CoLearn κα του δϊςει τθ δυνατότθτα
να ανταλλάςςει πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν επιτζλεςθ των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων με άλλα ςυςτιματα με διαλειτουργικό τρόπο επεκτείνοντασ το υφιςτάμενο διαλειτουργικό πλαίςιο το οποίο
καλφπτει κζματα που αφοροφν το διαμοιραςμό εκπαιδευτικοφ υλικοφ και διαςφνδεςθ με εξωτερικά
εργαλεία.
Σζλοσ ζνα άλλο ςθμαντικό πεδίο ςτο οποίο κα μποροφςε να επεκτακεί θ πλατφόρμα μασ αφορά
ςτθν υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν ςυμπεριλαμβανομζνου παιχνιδιϊν εικονικισ πραγματικότθτασ (augmented reality games). Για να μποροφν τζτοιου είδουσ ςενάρια
να πραγματοποιθκοφν, απαιτείται μοντελοποίθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν
εργαλείων που τρζχουν ςτθν φορθτι ςυςκευι και των δεδομζνων που λαμβάνουν χϊρα ςτο φυςικό
πεδίο ςτο οποίο διαδραματίηεται το ςενάριο. Παραδείγματα τζτοιων επεκτάςεων κα μποροφςαν να
είναι τα εκπαιδευτικά ταξίδια-ζρευνασ που ςχετίηονται με ιςτορία τθν γεωγραφία και τθν εκμάκθςθ
γλωςϊν.
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Παρϊρτημα Α
Σο εννοιολογικό μοντζλο του Learning Design κα περιγραφεί ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ οι οποίοι
περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά από τα οποία αποτελείται το μοντζλο. Οι πίνακεσ κα
ζχουν τθν ακόλουκθ μορφι
Label

Explanation

No.

The number of the element in the hierarchy.

Name

The name of the element or attribute. Attributes are in italic.
No annotation element is part of level A LD.
(*) element is part of level B LD (B contains also A)
(**) element is part of Level C LD (C contains A and B)
(cp) element is part of IMS Content Packaging

Explanation

The meaning and function of the element.

Reqd

Indicates whether the element or attribute is mandatory (M) or optional (O).

Mult

Indicates the multiplicity of the element or attribute.
1
element occurs 1 time
0..1 element is optional and occurs zero or 1 time
0..n element may occur zero or more times
1..* element occurs 1 or more times
multiplicity is undetermined at this level. This is true for top level elements of which the
multiplicity will be determined in the context of use

Type

Indicates the type of the element of attribute.
Container: wraps one or more elements of the same type
Choice: wraps a selection of multiple elements
Sequence: wraps an ordered collection of multiple elements
Group: placeholder for a elaborate hierarchy that is re-used multiple times. This hierarchy will be
expanded in a separate table
String: placeholder for character data
Any: placeholder for any other construct
Empty: end note not containing further character data
A general convention followed in naming attributes in the information model is the following.
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In order to distinguish between references (IDREF) within the learning-design model and references to resources in the content package, the following rules apply:
1. Attribute name 'ref' (IDREF) refers to an element with an identifier within the learning-design.
Example: <act-ref ref=""/> refers to an act element within learning design.
2. Elements with the 'identifierref' attribute, refer to a resource in the content package.
Example: <item identifierref="..."/> refers to a resource. The attribute name 'uri' is used for
URIs, which are worldwide unique identifiers, and the attribute 'href' is used to refer to URIs.

learning-design
Explanation
This element specifies the learning design.

Reqd Mult
Type
sequence

No.
0

Name
learningdesign

0.1

identifier

An identifier that is unique within the learning design file (ID).

M

1

ID

0.2

version

A version number.

O

1

string

0.3

Uri

Specifies a URI.

M

1

anyURI

0.4

level

Specifies the lowest level of Learning Design that the docu- M
ment instance is valid against. The letter is specified with one
of the following characters: A, B, C, a, b or c.
Possible values:A, B, C, a, b, c

1

token

0.5

sequenceused

Boolean, when set to 'true' IMS Simple Sequencing is included O
at the appropriate places in the document instance. Default is
false.
Possible values:true, false
Default value:false

1

boolean

0.6

title

A short name given to the resource, suitable for rendering in O
user-agents.

0..1

string

0.9

components

Specifies the building blocks used in the method section.

M

1

sequence

0.10 method

The method contains a sequence of elements for the defini- M
tion of the dynamics of the learning process. It consists of one
or more play(s) (which could be interpreted as the runscript
for the unit of learning) and a statement for the completion of
the unit of learning.

1

sequence

0.11 metadata

Placeholder for metadata. In the context of the Natural Eu- M
rope project, a set of elements based on the LOM metadata

0..1

sequence

153

schema will be used.
Πίνακασ1 Information Table 'learning-design'

No.
0

Name
Play

Play
Explanation
The play is the root element when interpreting the learning de-

Reqd Mult
Type
sequence

sign. It represents the flow of activities during the learning process (the 'workflow' or better: the 'learningflow'). A play consists
of a series of acts and an act consists of a series of role-parts.
There is always at least one play in every learning design (and
every unit-of-learning). In runtime the play is interpreted to show
and hide activities, (other)units-of-learning, environments and
resources to the users. When there is more than one play, these
are interpreted concurrently and independent of each other. The
same user can see the results of more than one play in the userinterface. Practical experience has shown that a lot of designs
use multiple plays, to represent the flows of activities per role,
e.g. a play for the learners and a play for staff. However this can
only be done when the activities are independent of each other.
0.1

identifier

An identifier that is unique within the learning design file (ID).

O

1

ID

0.2

isvisible

Initial visibility attribute; possible values: true (default) or false.

O

1

boolean

O

0..1

string

M

1..*

sequence

Possible values:true, false
Default value:true
0.3

Title

A short name given to the resource, suitable for rendering in user-agents.

0.4

Act

A play consists of a series of acts and an act consists of a series of
role-parts. An act represents a series of concurrent role-parts.
There is at least one act in a play. When there is more than one
act in a play, these are presented in sequence from first act to
last act. Only one act in a play is the active act at any moment in
time, starting with the first. When the first act is completed, the
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second act is made the active act. When the second act is completed, the third act is made active, etc. Acts, which are sequenced in row after the current active act, are never visible.
Conditions cannot overrule this, meaning that the act is of higher
priority than conditions. However, completed acts are still left
visible and accessible, but the interface should sharply distinguish them from the current act, and make it clear that they are
only available for reference as part of the learner's history.
0.4.1 identifier See bellow

O

1

ID

Πίνακασ 2Information Table 'play'

No.
0

Name
roles

Roles
Explanation
This element specifies the roles distinguished in the learning de-

Reqd Mult
Type
sequence

sign. Roles contains a sequence that declares the two general
roles: learner & staff. A href may be provided when referring to a
global role (e.g. a role defined by an institute). This is obligatory
when specifying a global role and connected globrole-properties.
Global roles are specified with the href attribute. The rest of the
declaration, like information, is local. It is not possible to declare
global roles in a learning design. This is just an organizational issue and is nothing more or less than providing absolute URIs for
roles. The URI doesn't necessarily point to a resource on the location of the address, its just used as a worldwide unique identifier.
The attribute 'identifier' on roles can be used to refer to the
whole group of all roles within the learning-design (learners and
staff). In every learning-design at least one learner role is specified. In institutional installations the role names are fixed. For
instance in most universities, the role-identifier for learners is:
'student'.
0.1

identifier An identifier that is unique within the learning design file (ID).

O

1

ID
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0.2

learner

In every learning design there is one learner-role.

M

1

sequence

O

1

anyURI

M

1

ID

O

1

string

M

1

sequence

See above

O

1

anyURI

0.3.3 identifier See above

M

1

ID

O

1

string

In the Natural Europe approach, one learner-role will be predefined with the given title “Learner“.
0.2.2 href

Refers to a URI.

0.2.3 identifier See above
0.2.7 title

A short name given to the resource, suitable for rendering in user-agents.
In the Natural Europe approach, one learner-role will be predefined with the given title “Learner“.

0.3

staff

In every learning design there is one staff -role.
In the Natural Europe approach, one staff -role will be predefined
with the given title “Teacher“.

0.3.2 href

0.3.7 title

A short name given to the resource, suitable for rendering in user-agents.
In the Natural Europe approach, one learner-role will be predefined with the given title “Teacher“.
Πίνακασ 3Information Table 'roles'

No.
0

Name
Act

Act
Explanation
A play consists of a series of acts and an act consists of a

Reqd Mult
Type
sequence

series of role-parts. An act represents a series of concurrent role-parts. There is at least one act in a play. When
there is more than one act in a play, these are presented in sequence from first act to last act. Only one act in
a play is the active act at any moment in time, starting
with the first. When the first act is completed, the second act is made the active act. When the second act is
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completed, the third act is made active, etc. Acts, which
are sequenced in row after the current active act, are
never visible. Conditions cannot overrule this, meaning
that the act is of higher priority than conditions. However, completed acts are still left visible and accessible,
but the interface should sharply distinguish them from
the current act, and make it clear that they are only
available for reference as part of the learner's history.
0.1

identifier

An identifier that is unique within the learning design

O

1

ID

O

0..1

string

M

1..*

sequence

file (ID).
0.2

Title

A short name given to the resource, suitable for rendering in user-agents.

0.3

role-part

A play consists of a series of acts and an act consists of a
series of role-parts. A role-part relates exactly one role
to exactly one type of activity (including the performance of another unit-of-learning and activitystructures). Role-parts within one act, are performed
concurrently. When an activity or item attribute isvisible
is set to 'false', the link in the activity-tree may be made
visible when the role-part sets the activity for a role
(implementation dependent), but the content isn't accessible.

0.3.1

identifier

See above

O

1

ID

0.3.2

Title

See above

O

0..1

string

0.3.3

role-ref

Refers to the identifier of the resource of the role. The

M

1

empty

Refers to an identifier within the learning design.

M

1

IDREF

Choice

M

1

choice

Refers to a learning-activity. The element can be used as

M

1

empty

element can be used as an operand in an expression.
0.3.3.1

Ref

0.3.4
0.3.4.1

learning-
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activity-ref
0.3.4.1.1 Ref
0.3.4.4

activity-

an operand in a calculation or expression.
See above

M

1

IDREF

Reference to an activity-structure.

M

1

empty

See above

M

1

IDREF

Refers to an environment in this package.

M

1

empty

See above

M

1

IDREF

structure-ref
0.3.4.4.1 Ref
0.3.4.5

environmentref

0.3.4.5.1 Ref

Πίνακασ 4Information Table 'act'

No.
0

Name
method

Method
Explanation
The method contains a sequence of elements for the definition

Reqd Mult
Type
sequence

of the dynamics of the learning process. It consists of one or
more play(s) (which could be interpreted as the runscript for the
unit of learning) and a statement for the completion of the unit
of learning.
0.1

Play

The play is the root element when interpreting the learning de-

M

1..*

sequence

sign. It represents the flow of activities during the learning process (the 'workflow' or better: the 'learningflow'). A play consists of a series of acts and an act consists of a series of roleparts. There is always at least one play in every learning design
(and every unit-of-learning). In runtime the play is interpreted
to show and hide activities, (other)units-of-learning, environments and resources to the users. When there is more than one
play, these are interpreted concurrently and independent of
each other. The same user can see the results of more than one
play in the user-interface. Practical experience has shown that a
lot of designs use multiple plays, to represent the flows of activities per role, e.g. a play for the learners and a play for staff.
However this can only be done when the activities are inde-
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pendent of each other.
0.1.1 identifier

An identifier that is unique within the learning design file (ID).

O

1

ID

0.1.2 isvisible

Initial visibility attribute; possible values: true (default) or false.

O

1

boolean

M

1

sequence

Possible values:true, false
Default value:true
0.2

conditions
Πίνακασ 5Information Table 'method'

No.
0

Name
components

Components
Explanation
Specifies the building blocks used in the method section.

0.1

roles

This element specifies the roles distinguished in the learning

Reqd Mult
Type
sequence
M

1

sequence

design. Roles contains a sequence that declares the two
general roles: learner & staff. A href may be provided when
referring to a global role (e.g. a role defined by an institute).
This is obligatory when specifying a global role and connected globrole-properties. Global roles are specified with the
href attribute. The rest of the declaration, like information,
is local. It is not possible to declare global roles in a learning
design. This is just an organizational issue and is nothing
more or less than providing absolute URIs for roles. The URI
doesn't necessarily point to a resource on the location of the
address, its just used as a worldwide unique identifier. The
attribute 'identifier' on roles can be used to refer to the
whole group of all roles within the learning-design (learners
and staff). In every learning-design at least one learner role
is specified. In institutional installations the role names are
fixed. For instance in most universities, the role-identifier for
learners is: 'student'.
In the context of the Natural Europe project, two predefined
user roles will be used. One for the learner as well as one for
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the staff entitle as “learner” and “teacher” accordingly.
0.1.1 identifier

An identifier that is unique within the learning design file

O

1

ID

O

0..1

choice

O

0..1

container

(ID).
0.2

activities

This element contains a choice for different activity definitions, including 'activity-structure'.

0.3

environments Container for the environment elements.
Πίνακασ 6Information Table 'components'

No.
0

Name
activities

Activities
Explanation
This element contains a choice for different activity defini-

Reqd Mult
Type
choice

tions, including 'activity-structure'.
0.1

learning-

This element contains a sequence of elements for learning-

activity

activity definitions.

0.1.1 identifier

An identifier that is unique within the learning design file

M

1

sequence

M

1

ID

O

1

boolean

M

1

sequence

(ID).
0.1.2 isvisible

Initial visibility attribute; possible values: true (default) or
false.
Possible values:true, false
Default value:true

0.3

activity-

An activity-structure groups activities in sequences or selec-

structure

tions. The tree is handled depth first (and not breadth first).

0.3.1 identifier

See above

M

1

ID

0.3.4 structure-

Indicates whether the activity-structure represents a se-

O

1

token

quence or a selection.

type

Possible values:sequence, selection
Πίνακασ 7Information Table 'activities'

No.

Name

activity-structure
Explanation

Reqd Mult

Type
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0

activity-

An activity-structure groups activities in se-

structure

quences or selections. The tree is handled

-

-

sequence

M

1

ID

O

1

nonNegativeInteger

O

1

token

O

1

token

O

0..1

string

O

0..1

sequence

depth first (and not breadth first).
0.1

identifier

An identifier that is unique within the learning
design file (ID).

0.2

number-to-

When the attribute 'number-to-select' is set,

select

the activity-structure is completed when the
number of activities completed equals the
number set. The number-to-select must be the
same as or smaller than the number of activities (including unit-of-learnings) which are at
the immediate child level. When the numberto-select isn't set, the activity-structure is completed when all the activities in the structure
are completed.

0.3

sort

The attribute 'sort' determines the sort-order in
relation to the visibility. Default the order in
which activities are made visible is in the order
specified in the activity-structure.
Possible values:as-is, visibility-order
Default value:as-is

0.4

structure-type

Indicates whether the activity-structure represents a sequence or a selection.
Possible values:sequence, selection

0.5

title

A short name given to the resource, suitable for
rendering in user-agents.

0.6

information

The information element may be used to provide additional information about the activitystructure. It specifies the set of items pointing
to the resource(s) where the information can
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be found.
0.6.1

{itemmodel}

A schema group.

M

1

group

0.7

environment-

Refers to an environment in this package.

O

0..*

empty

Refers to an identifier within the learning de-

M

1

IDREF

Choice

M

1..*

choice

learning-

Refers to a learning-activity. The element can

M

1

empty

activity-ref

be used as an operand in a calculation or ex-

See above

M

1

IDREF

Reference to an activity-structure.

M

1

empty

See above

M

1

IDREF

ref
0.7.1

ref

sign.
0.8
0.8.1

pression.
0.8.1.1 ref
0.8.4

activitystructure-ref

0.8.4.1 ref

Πίνακασ8Information Table 'activity-structure'

No.
0

0.1

Name
learning-

learning-activity
Explanation
This element contains a sequence of elements for learning-

activity

activity definitions.

identifier

An identifier that is unique within the learning design file

Reqd Mult
Type
sequence

M

1

ID

O

1

boolean

O

0..1

string

O

0..*

empty

(ID).
0.2

isvisible

Initial visibility attribute; possible values: true (default) or
false.
Possible values:true, false
Default value:true

0.4

title

A short name given to the resource, suitable for rendering
in user-agents.

0.7

environment-

Refers to an environment in this package.
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ref
0.7.1 ref
0.8

Refers to an identifier within the learning design.

M

1

IDREF

activity-

Alias: task. The activity-description is the actual cue given to

M

1

sequence

description

the user (rendered in the user-interface) to describe the

M

1

group

activity to be performed by the user. In most cases the activity-description is text (of type webcontent or imsldcontent). In other cases it can be an audio-file (webcontent), a
video file or any other cue to the user. Activity-descriptions
also define the environment for the activity. Every noun
mentioned in the description refers to a resource in the environment. It is up to the author to have a strict representation of the nouns in the environment or a more open one
(leaving nouns implicit).
0.8.1 {itemmodel}

See above
Πίνακασ9Information Table 'learning-activity'

0

Name
environments

Environments
Explanation
Container for the environment elements.

0.1

environment

Contains a sequence of elements to model an envi-

No.

Reqd Mult
Type
container
M

1..*

sequence

M

1

ID

ronment. IMS Simple Sequencing elements can be
namespaced into the environment, to support the
further sequencing of the environment elements.
When there is no sequencing information provided,
all elements that are specified in the environment
will be shown to the user in the order and hierarchy
provided, given that there are no further conditions
defined that influences the visibility of the environment or the elements it contains.
0.1.1

identifier

An identifier that is unique within the learning design file (ID).
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0.1.2

title

A short name given to the resource, suitable for ren-

O

0..1

string

Choice

O

0..*

choice

learning-

Learning objects are incorporated either by using an

M

1

choice

object

included schema (e.g. IMS QTI) or by referencing

dering in user-agents.
0.1.3
0.1.3.1

resources through the item elements. IMS Simple
Sequencing elements can be namespaced into the
learning-object, to support the further sequencing of
the item elements. When there is no sequencing
information provided, all items that are specified in
the learning-object will be shown to the user in the
order and hierarchy provided, given that there are
no further conditions defined that influences the
visibility of the items or the learning-object.
0.1.3.1.2

identifier

See above

M

1

ID

0.1.3.1.3

isvisible

Initial visibility attribute; possible values: true (de-

O

1

boolean

Sequence

M

1

sequence

fault) or false.
Possible values:true, false
Default value:true
0.1.3.1.6
0.1.3.1.6.1

title

See above

O

0..1

string

0.1.3.1.6.2

item

A node in a structure, referring to a resource.

M

1..*

sequence

0.1.3.1.6.2.1 identifier

See above

O

1

ID

0.1.3.1.6.2.2 identifierref

Refers to an identifier of a resource in the content

O

1

IDREF

package (outside the learning design).
0.1.3.1.6.2.3 isvisible

See above

O

1

boolean

0.1.3.1.6.2.5 title

See above

O

0..1

string

0.1.3.1.6.2.6 item

See above

O

0..*

sequence
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0.1.3.3

environment-

Refers to an environment in this package.

M

1

empty

Refers to an identifier within the learning design.

M

1

IDREF

ref
0.1.3.3.1

ref

Πίνακασ 10Information Table 'environments'

No.
0

Name
conditions
(*)

0.1

title

0.2
0.2.1

if (*)

0.2.1.1
0.2.2
0.2.2.1
0.2.3
0.2.3.1

{expression}
(*)
then (*)
{thenmodel}
(*)
else (*)
{thenmodel}
(*)

0.2.3.2
0.2.3.2.1
if (*)
0.2.3.2.1.1 {expression}
(*)
0.2.3.2.2
then (*)
0.2.3.2.2.1 {thenmodel}
(*)
0.2.3.2.3
else (*)

Conditions
Explanation
determines the visibility of an object. The show and
hide actions set the visibility attribute (isvisible) of different objects: activities, environments, items, plays,
activity-structures, units-of-learning and different classes of objects (set with the 'class' attribute).
A short name given to the resource, suitable for rendering in user-agents.
Sequence
If refers to an expression-schema which evaluation results in the value: true or false. Different expression
schemas may be used, however it is preferred to use
the expression (and calculation) schema provided with
IMSLD. The expression elements (e.g. a random number
function) may be extended given that a separate
namespace is used. When the expression resolves to
'true', the 'then' rule fires. When it resolves to 'false'
the 'else' rule fires when it is present (otherwise nothing happens in this rule).
A schema group.

Reqd Mult
Type
sequence

O

0..1

string

M
M

1..*
1

sequence
choice

M

1

group

When expression specified in the if element is true, the
statements after the then element are executed.
A schema group.

M

1

choice

M

1

group

Is executed when the If expression is false.
See above

O
M

0..1
1

choice
group

Sequence
See above
See above

M
M
M

1
1
1

sequence
choice
group

See above
See above

M
M

1
1

choice
group

See above

O

0..1

choice

Πίνακασ 11Information Table ‘conditions’
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No. Name
0.1 show
(*)
0.2

hide
(*)

{thenmodel}
Explanation
A choice of elements to specify what has to be shown when the condition (if) is true. This has effect on the 'isvisible' status of the entity (set
to true).
A choice of elements to specify what must be made hidden when the
condition (if) is true. This affects the 'isvisible' status of the entity (set
to false).

Reqd Mult Type
M
1
choice

M

1

choice

Πίνακασ12Information Table '{thenmodel}'

No.
Name
0
if (*)

0.1

{expression}
(*)

If
Explanation
If refers to an expression-schema which evaluation results in the
value: true or false. Different expression schemas may be used,
however it is preferred to use the expression (and calculation)
schema provided with IMSLD. The expression elements (e.g. a
random number function) may be extended given that a separate
namespace is used. When the expression resolves to 'true', the
'then' rule fires. When it resolves to 'false' the 'else' rule fires
when it is present (otherwise nothing happens in this rule).
A schema group.

Reqd Mult Type
choice

M

1

group

Πίνακασ 13Information Table 'if'

No.
0.17

Name
complete (*)

0.17.1

learningactivity-ref
ref
activitystructure-ref
ref
act-ref (*)
ref
play-ref (*)
ref

0.17.1.1
0.17.2
0.17.2.1
0.17.3
0.17.3.1
0.17.4
0.17.4.1

{expression}
Explanation
Is true when the corresponding element (e.g. activity) has
been completed.
Refers to a learning-activity. The element can be used as
an operand in a calculation or expression.
See above
Reference to an activity-structure.
See above
Refers to an act (in method/play/act).
See above
Reference to a play.
See above

Reqd Mult Type
M
1
choice
M

1

empty

M
M

1
1

IDREF
empty

M
M
M
M
M

1
1
1
1
1

IDREF
empty
IDREF
empty
IDREF

Πίνακασ14Information Table '{expression}

No.
0.1

Name
title

0.2

item

{itemmodel}
Explanation
A short name given to the resource, suitable for rendering in
user-agents.
A node in a structure, referring to a resource.

Reqd Mult
O
0..1
M

1..*

Type
string
sequence
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0.2.1
identifier
0.2.2 identifierref
0.2.3

isvisible

0.2.4
0.2.5
0.2.6

parameters
title
item

An identifier that is unique within the learning design file (ID).
Refers to an identifier of a resource in the content package
(outside the learning design).
Initial visibility attribute; possible values: true (default) or
false.
Possible values:true, false
Default value:true
Parameters to be passed during runtime.
See above
See above

O
O

1
1

ID
IDREF

O

1

boolean

O
O
O

1
0..1
0..*

string
string
sequence

Πίνακασ15Information Table 'item model'

RelatedArtifacts: Οι πίνακεσ που παρακζτουμε περιγράφουν τα ςτοιχεία “act”, “learningactivity”,
“activitystructure” και “role” τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τθν διεπαφι του γραφικοφ εργαλείου
ςχεδίαςθσ και διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Πιο ςυγκεκριμζνα ςτουσ πίνακεσ περιγράφονται
εκείνα τα ςτοιχεία και τα χαρακτθριςτικά του IMSLD τα οποία περιλαμβάνονται ςτα ςτοιχεία τθσ διεπαφισ του γραφικοφ εργαλείου.
Ο λόγοσ για τον οποίο παρακζτουμε τουσ ςυγκεκριμζνουσ πίνακεσ αφορά αφενόσ ςτο ότι ςτα ςτοιχεία τθσ διεπαφισ δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί όλα τα προαιρετικά ςτοιχεία και χαρακτθριςτικά που
περιγράφονται

ςτο

μοντζλο

για

τα

αντίςτοιχα

ςτοιχεία

imsld:act,

imsld:learningactivityimsld:activitystructure και imsld:role. Αφετζρου δε, τα ςτοιχεία “learningactivity” και “activitystructure” που χρθςιμοποιοφμε ςτο γραφικό εργαλείο διαφοροποιοφνται απο τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του προτφπου IMSLD. Η διαφοροποίθςθ οφείλεται ςτθν ανάγκθ να διατθριςουμε
το γραφικό εργαλείο κατά το δυνατόν απλοποιθμζνο και ςυνοψίηεται ςτο ότι ςτα ςτοιχεία “activity”
και “activitystructure” του γραφικοφ εργαλείου δίνεται και θ πλθροφορία για τουσ ρόλουσ οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ι δομι δραςτθριοτιτων.
Να ςθμειϊςουμε τζλοσ ότι από τισ φόρμεσ των ςτοιχείων τθσ διεπαφισ διαχειριηόμαςτε τα ςτοιχεία
του IMSLD που περιζχονται. Kατά τθν φάςθ τθσ μετατροπισ τθσ γραφικισ απεικόνιςθσ του ςεναρίου
ςε μορφι xml - IMSLD από τα δεδομζνα που ζχει καταχωριςει ο χριςτθσ ςτα πεδία, δθμιουργοφνται
τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του IMSLD. Πιο ςυγκεκριμζνα για τθν περίπτωςθ των ςτοιχείων “activity”, “activitystructure” του γραφικοφ εργαλείου κατά τθν φάςθ τθσ μετάφραςθσ εκτόσ από τα ςτοιχεία
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imsld:activity , imsld:activity-structutre κα δθμιουργθκοφν και τα ςτοιχεία imsld:role-parts από τισ
πλθροφορίεσ που ζχουν δοκεί ςχετικά με τουσ ρόλουσ που κα ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ.
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Παρϊρτημα Β
Λεξικό ςχετικά με τθν ορολογία του IMSLTI
Λεξικό για τουσ ρόλουσ ςφμφωνα με το IMSLTI
Handle

Full URN

SysAdmin

urn:lti:sysrole:ims/lis/SysAdmin

SysSupport

urn:lti:sysrole:ims/lis/SysSupport

Creator

urn:lti:sysrole:ims/lis/Creator

AccountAdmin

urn:lti:sysrole:ims/lis/AccountAdmin

User

urn:lti:sysrole:ims/lis/User

Administrator

urn:lti:sysrole:ims/lis/Administrator

None

urn:lti:sysrole:ims/lis/None

Student

urn:lti:instrole:ims/lis/Student

Observer

urn:lti:instrole:ims/lis/Observer

Faculty

urn:lti:instrole:ims/lis/Faculty

Member

urn:lti:instrole:ims/lis/Member

Learner

urn:lti:instrole:ims/lis/Learner

Instructor

urn:lti:instrole:ims/lis/Instructor

Mentor

urn:lti:instrole:ims/lis/Mentor

Staff

urn:lti:instrole:ims/lis/Staff

Λεξικό για το contexttypeςφμφωνα με το IMSLTI
CourseTemplate

urn:lti:context-type:ims/lis/CourseTemplate

CourseOffering

urn:lti:context-type:ims/lis/CourseOffering

CourseSection

urn:lti:context-type:ims/lis/CourseSection
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Group

urn:lti:context-type:ims/lis/Group

Παρϊρτημα Γ
ενϊρια χρόςησ και Διαγρϊμματα ροόσ του γραφικού εργαλεύου ςχεδύαςησ
και διαχεύριςησ Εκπαιδευτικών εναρύων
το ςυγκεκριμζνο παράρτθμα παρακζτουμε ςενάρια χριςθσ του εργαλείου διαχείριςθσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων. Παράλλθλα κάτω από το ςενάριο χριςθσ παρακζτουμε και το αντίςτοιχο διάγραμμα
ροισ για τθν βαςικι λειτουργικότθτα, όπου κρίνεται αναγκαίο.
USE CASE #

Authenticate

Goal in Context

Ο χριςτθσ ξεκινά τθν εφαρμογι για να
διαχειριςτεί Εκπαιδευτικά ενάρια. Αρχικά
μπορεί να κάνει login ι register, να διαχειριςτεί το profile του ι να αποςυνδεκεί
από το ςφςτθμα

Scope

Η εφαρμογι

Level

Summary

Preconditions

Κανζνα

Success End Condition

Ο χριςτθσ κάνει επιτυχϊσ εγγραφι ι ςυνδζεται επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα.

Failed End Condition

Ο χριςτθσ δεν εγγράφεται επιτυχϊσ ι δεν
ςυνδζεται επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα.
Η εφαρμογι δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί απο τον χριςτθ.

Primary,
Secondary Actors

Εφαραμογι
Χριςτθσ

Trigger

Ο Χριςτθσ επικυμεί τθν εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ ξεκινά τθν εφαρμογι
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2

Η εφαρμογι παρουςιάηει περιβάλλον όπου ο χριςτθσ μπορεί
να κάνει Login, ι Register

USE CASE #

Register

Goal in Context

Ο χριςτθσ κάνει εγγραφι ςτθν εφαρμογι
ζτςι ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιιςει
το εργαλείο

Scope

Authentication Tool

Level

Primary Task

Preconditions

Να ζχει γίνει εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ

Success End Condition

Ο χριςτθσ κάνει επιτυχϊσ εγγραφι ςτο
ςφςτθμα.

Failed End Condition

Ο χριςτθσ δεν εγγράφεται ςφςτθμα.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο Χριςτθσ δεν ζχει εγγραφεί και επικυμεί
τθν εγγραφι του ςτο ςφςτθμα

DESCRIPTION

Step

Action

1

Η εφαρμογι εμφανίηει μία
φόρμα που περιζχει τα πεδία
που οφείλει να ςυμπλθρϊςει ο
χριςτθσ για τα προςωπικά του
ςτοιχεία
και
επικυμθτό
username και password

2

Ο χριςθσ ςυμπλθρϊνει κατάλλθλα τα πεδία με τα προςωπικά του ςτοιχεία.

3

Η εφαρμογι δθμιουργεί ζνα
νζο λογαριαςμό και αποκθκεφει τα ςτοιχεία του χριςτθ
ςτθ βάςθ δεδομζνων χρθςτϊν.
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EXTENSIONS

Step

Branching Action

2a

Ο χριςτθσ δεν ςυμπλθρϊνει
κατάλλθλα τα προςωπικά του
ςτοιχεία ι κάποιοι περιοριςμοί
παραβιάηονται.
2a1)Η εφαρμογι ενθμερϊνει
τον χριςτθ για παραλιψεισ ςτα
απαιτοφμενα πεδία.

USE CASE #

Login

Goal in Context

Ο χριςτθσ κάνει ςφνδεςθ ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι.

Scope

Authentication Tool

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ να ζχει εγγραφεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα

Success End Condition

Ο χριςτθσ ςυνδζεται επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα.

Failed End Condition

Ο χριςτθσ δεν ςυνδζεται επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ δεν ζχει ςυνδεκεί και επικυμεί τθν ςφνδε172

ςθ του ςτο ςφςτθμα
DESCRIPTION

Step

Action

1

Η εφαρμογι εμφανίηει μία φόρμα που περιζχει τα πεδία username και password
που οφείλει να ςυμπλθρϊςει ο χριςτθσ.

2

Ο χριςθσ ςυμπλθρϊνει τα παραπάνω πεδία.

3

Η εφαρμογι ελζγχει αν υπάρχει αντίςτοιχοσ λογαριαςμόσ ςτθ βάςθ δεδομζνων και
ςε περίπτωςθ που υπάρχει κάνει τθ ςφνδεςθ.

EXTENSIONS

Step

Branching Action

3a

Ο χριςτθσ δεν ςυμπλθρϊνει κατάλλθλα τα
ςτοιχεία του λογαριαςμοφ του (π.χ. το
username ι το password είναι λάκοσ).
3a1) Ο χριςτθσ ενθμερϊνεται για το λάκοσ
και του ηθτείται να ειςάγει ςωςτά τα ςτοιχεία λογαριαςμοφ του
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USE CASE #

Edit Profile

Goal in Context

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαχειριςτεί το profile του. Μπορεί να τροποποιιςει τα
προςωπικά του ςτοιχεία αλλά και να αλλάξει ςτοιχεία του λογαριαςμοφ του

Scope

Profile Manager

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ να ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα

Success End Condition

Ο χριςτθσ τροποποιεί επιτυχϊσ το προφίλ του.

Failed End Condition

Ο χριςτθσ δεν τροποποιεί επιτυχϊσ το προφίλ του.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαχειριςτεί το προφίλ του
174

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να μεταβεί ςτο profile του.

2

Η εφαρμογι εμφανίηει ζνα περιβάλλον όπου παρουςιά-ηονται τα ςτοιχεία του χριςτθ.

3

Ο χριςτθσ μεταβάλλει τα πεδία που επικυμεί

4

Ο χριςτθσ επικυρϊνει τισ αλλαγζσ που πραγματοποίθςε

EXTENSIONS

5

Οι αλλαγζσ αποκθκεφονται ςτθν βάςθ δεδομζνων.

Step

Branching Action

4a

Ο χριςτθσ δεν επικυρϊνει τισ αλλαγζσ
4a1) Ο χριςτθσ ακυρϊνει τθν διαδικαςία

USE CASE #

Manage Scenarios
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Goal in Context

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαχειριςτεί Εκπαιδευτικά ενάρια.

Scope

Εφαρμογι

Level

Summary

Preconditions

Ο χριςτθσ να ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο
ςφςτθμα

Success End Condition

Ο χριςτθσ μεταβαίνει ςτο κατάλλθλο περιβάλλον.

Failed End Condition

Η εφαρμογι δεν εκκινεί είτε ο χριςτθσ
δεν μπορεί να μεταβεί ςτο κατάλλθλο περιβάλλον.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαχειριςτεί Εκπαιδευτικά ενάρια

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να μεταβεί
ςτο

περιβάλλον

διαχείριςθσ

Εκπαιδευτικϊν εναρίων
2

Η εφαρμογι εμφανίηει το περιβάλλον διαχείριςθσ.

3

Ο χριςτθσ μπορεί να εκτελζςει
από ταπαρακάτω:
New/edit Act
New/edit Role
New/edit Learning Activity
New/edit Activity Structure
New/edit Property
Delete Act
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Delete Role
Delete Learning Activity
Delete Activity Structure
Delete Property

USE CASE #

New Scenario

Goal in Context

Ο χριςτθσ επικυμεί να δθμιουργιςει νζο
Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ να ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο
ςφςτθμα
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Success End Condition

Ο χριςτθσ δθμιουργεί νζο Εκπαιδευτικό
ενάριο

Failed End Condition

Σο ςφςτθμα δεν δθμιουργεί το ενάριο.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί δθμιουργία νζου Εκπαιδευτικοφ εναρίου

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιλζγει τθν δθμιουργία εναρίου

2

Η εφαρμογι εμφανίηει τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςει ο χριςτθσ και τα αντίςτοιχα
πεδία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν για τθν υλοποίθςθ του
νζου Εκπαιδευτικοφ εναρίου.

3

Ο χριςτθσ μπορεί να διαχειριςτεί ςενάριο (managescenario)

USE CASE #

New Role

Goal in Context

Ο χριςτθσ επικυμεί τθν δθμιουργία νζου
ρόλου ςτο Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function

Preconditions

Ο χριςτθσ να ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο
ςφςτθμα

Success End Condition

Ο χριςτθσ δθμιουργεί νζo ρόλο.

Failed End Condition

Σο ςφςτθμα δεν δθμιουργεί νζο ρόλο.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι
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Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί δθμιουργία νζου ρόλου για το Εκπαιδευτικό ενάριο

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιλζγει τθν δθμιουργία νζου ρόλου

2

Η εφαρμογι εμφανίηει τα πεδία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν για τθν δθμιουργία του
ρόλου.

USE CASE #

New Act

Goal in Context

Ο χριςτθσ επικυμεί να δθμιουργιςει νζα
φάςθ ςτο Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub Function

Preconditions

Ο χριςτθσ να ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο
ςφςτθμα.

Success End Condition

Ο χριςτθσ δθμιουργεί νζα φάςθ.

Failed End Condition

Σο ςφςτθμα δεν δθμιουργεί νζα φάςθ.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί δθμιουργία νζασ φάςθσ για το Εκπαιδευτικό ενάριο

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιλζγει τθν δθμιουργία νζασ φάςθσ

2

Η εφαρμογι εμφανίηει τα πεδία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν για τθν δθμιουργία τθσ
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νζασ φάςθσ.
3

Ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ New Learning Activity
ι/και νζεσ δομζσ εκπαιδευτικϊν

δραςτθριο-τιτων

New

Activity Structure

USE CASE #

New Learning Activity

Goal in Context

Ο χριςτθσ επικυμεί να δθμιουργιςει νζα
εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ςτο Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, ζχει δθμιουργθκεί τουλάχιςτον
ζνασ ρόλοσ που ςυμμετζχει ςτο ςενάριο
και ζχει επιλεγεί θ φάςθ ςτθν οποία εντάςςεται θ νζα δραςτθριότθτα.

Success End Condition

Ο χριςτθσ δθμιουργεί νζα εκπαιδευτικι
δραςτθριότθτα.

Failed End Condition

Σο ςφςτθμα δεν δθμιουργεί νζα δραςτθριότθτα.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί δθμιουργία νζασ
δραςτθριότθτασ ςτο Εκπαιδευτικό ενάριο

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιλζγει τθν δθμι-
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ουργία νζασ δραςτθριό-τθτασ
2

Η εφαρμογι εμφανίηει τα πεδία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν για τθν δθμιουργία
τθσ.

3

Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τα πεδία που προςδιορίηουν τθν
δραςτθριότθτα- κατά το IMS
LD, και κακορίηει και τον ρόλο
που αναλαμβάνει να τθν εκτελζςει.

USE CASE #

New Activity Structure

Goal in Context

Ο χριςτθσ επικυμεί να δθμιουργιςει νζα
δομι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο
Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, ζχει δθμιουργθκεί τουλάχιςτον
ζνασ ρόλοσ που ςυμμετζχει ςτο ςενάριο
και ζχει επιλεγεί θ φάςθ ςτθν οποία εντάςςεται θ νζα δομι δραςτθριοτιτων

Success End Condition

Ο χριςτθσ δθμιουργεί νζα δομι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων.

Failed End Condition

Σο ςφςτθμα δεν δθμιουργεί τθν δομι.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί δθμιουργία δομισ
δραςτθριοτιτων ςτο Εκπαιδευτικό ενάριο
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DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιλζγει τθν δθμιουργία νζασ δομισ δραςτθριοτιτων

2

Η εφαρμογι εμφανίηει τα πεδία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν και περιγραφοφν τα
χαρακτθριςτικά τθσ δομισ κατά
το πρότυπο IMS LD.

3

Ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει ςτα πλαίςια τθσ νζασ δομισ δραςτθριοτιτων μια νζα
εκπαιδευτικι
ι/και

δραςτθ-ριότθτα

νζα

δομι

δρα-

ςτθριοτιτων

USE CASE #

New Property

Goal in Context

Ο χριςτθσ επικυμεί να δθμιουργιςει νζο
χαρακτθριςτικό (property).

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο
ςφςτθμα και επεξεργάηεται ςυγκεκριμζνο
εκπαιδευτικό ςενάριο.

Success End Condition

Ο χριςτθσ δθμιουργεί νζο χαρακτθριςτικό
(property)

Failed End Condition

Σο ςφςτθμα δεν δθμιουργεί το χαρακτθριςτικό.
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Primary

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί δθμιουργία χαρακτθριςτικοφ.

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιλζγει τθν δθμιουργία νζου χαρακτθριςτικοφ

2

Η εφαρμογι εμφανίηει τα πεδία
που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν
και περιγραφοφν τα χαρακτθριςτικά κατά το πρότυπο IMSLD.

3

Σο νζο χαρακτθριςτικό δθμιουργείται και είναι διακζςιμο ςε
όλεσ τισ φόρμεσ που χρθςιμοποιοφν χαρακτθριςτικά (properties)

USE CASE #

Save Scenario

Goal in Context

Ο χριςτθσ αποκθκεφει το Εκπαιδευτικό
ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα και ζχει αρχίςει να ςυνκζτει ι να
τροποποιεί Εκπαιδευτικό ενάριο.

Success End Condition

Ο χριςτθσ αποκθκεφει το ενάριο.

Failed End Condition

Σο ςφςτθμα δεν αποκθκεφει το ενάριο.

Primary,

Χριςτθσ
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Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί αποκικευςθ Εκπαιδευτικοφ εναρίου

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να αποκθκεφςει κάποιο ενάριο

2

Η εφαρμογι μετατρζπει τθν
γραφικι αναπαράςταςθ του
ςεναρίου ςε xml αναπαράςταςθ κατά το πρότυπο IMS
Learning

Design

(Transform

BPMN format to IMS LD)
3

Η εφαρμογι αποκθκεφει το Εκπαιδευτικό ενάριο

4

Ενθμερϊνεται ο χριςτθσ για
τθν αποκικευςθ του εναρίου

EXTENSIONS

Step

Branching Action

2a

Σο ςενάριο δεν είναι ζγκυρο,
ενθμερϊνεται ο χριςτθσ και το
ςενάριο δεν αποκθκεφεται
2a1) Ο χριςτθσ είτε διορκϊνει
τα λάκθ και επιχειρεί εκ νζου
να αποκθκεφςει το ςενάριο ι
διακόπτει τθν διαδικαςία
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USE CASE #

Edit Scenario

Goal in Context

Ο χριςτθσ επεξεργάηεται Εκπαιδευτικό
ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα και ζχει “φορτϊςει” το Εκπαιδευτικό ενάριο που κζλει να επεξεργαςτεί.

Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να επεξεργαςτεί
κάποιο ςενάριο.

Failed End Condition

Σο ςφςτθμα δεν “φορτϊνει” το ςενάριο
και το ςενάριο δεν τροποποιείται.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι
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Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να τροποποιιςει κάποιο Εκπαιδευτικό ενάριο

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ μπορεί να διαχειριςτεί το ςενάριο (managescenario)

USE CASE #

Delete Scenario

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι
Βάςθ αποκικευςθσ Εκπαιδευτικϊν εναρίων

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα και ζχει “φορτϊςει” το Εκπαι-δευτικό
ενάριο που κζλει να διαγράψει.

Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να διαγράψει το ςενάριο.

Failed End Condition

Ο χριςτθσ δεν ζχει δικαιϊματα πάνω ςτο
ςενάριο και το ςφςτθμα δεν το διαγράφει.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαγράψει κάποιο
Εκπαιδευτικό ενάριο

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει
το ςενάριο που ζχει επιλζξει
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2

Η εφαρμογι ελζγχει αν ο χριςτθσ ζχει δικαίωμα διαγραφισ του ςυγκεκριμζνου εναρίου

EXTENSIONS

Step

Branching Action

2a

τθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν ζχει δικαίωμα διαγραφισ του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου, ενθμερϊνεται με αντίςτοιχο μινυμα
2a1) Η διαδικαςία τερματίηεται

USE CASE #

Delete Act

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει ςυγκεκριμζνθ φάςθ απο ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα και ζχει “φορτϊςει” το Εκπαι187

δευτικό ενάριο που κζλει να επεξεργαςτεί.
Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να διαγράψει τθν
ςυγκεκριμζνθ φάςθ.

Failed End Condition

Η εφαρμογι δεν διαγράφει ςυγκεκριμζνθ
φάςθ

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαγράψει κάποια
φάςθ από το Εκπαιδευτικό ενάριο

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει φάςθ απο το ςενάριο
που ζχει επιλζξει

2

Διαγράφονται όλα τα περιεχόμενα τθσ φάςθσ (εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ κ.λ.π)

3

Η φάςθ διαγράφεται απο το
ςενάριο

USE CASE #

Delete Property

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει ςυγκεκριμζνοχαρακτθριςτικό (property) από
ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο
ςφςτθμα και επεξεργάηεται ςυγκεκριμζνο
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εκπαιδευτικό ςενάριο.
Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να διαγράψει το
ςυγκεκριμζνοχαρακτθριςτικό.

Failed End Condition

Η εφαρμογι δεν διαγράφει το χαρακτθριςτικό

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαγράψει κάποιο
χαρακτθριςτικό

Description

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιλζγει να διαγράψει ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό

2

Σο χαρακτθριςτικό διαγράφεται

3

Σο χαρακτθριςτικό αφαιρείται
από τισ φόρμεσ που το χρθςιμοποιοφςαν.

USE CASE #

Delete Role

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει ςυγκεκριμζνο ρόλο απο ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα και ζχει “φορτϊςει” το Εκπαιδευτικό ενάριο που κζλει να επεξεργα189

ςτεί.
Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να διαγράψει τον
ςυγκεκριμζνο ρόλο.

Failed End Condition

Η εφαρμογι δεν διαγράφει τον ρόλο που
ζχει επιλζξει

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαγράψει κάποιο
ρόλο από το Εκπαιδευτικό ενάριο

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει ρόλο απο το ςενάριο
που ζχει επιλζξει

2

Η εφαρμογι ελζγχει αν ο ρόλοσ
χρθςιμοποιείται ςε κάποια εκπαιδευτικι

δραςτθριότθτα

ι/και

εκπαιδευτικϊν

δομι

δραςτθριοτιτων
3

Ο ρόλοσ διαγράφεται απο το
ςενάριο

EXTENSIONS

Step

Branching Action

2a

Ο ρόλοσ χρθςιμοποιείται ςε
κάποια δραςτθριότθτα

2a1) Ο χριςτθσ ενθμερϊνεται
ότι ο ρόλοσ δεν μπορεί να διαγραφεί και θ επιλογι του χριςτθ ακυρϊνεται
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USE CASE #

Delete Learning Activity

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα απο
ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα και ζχει “φορτϊςει” το Εκπαιδευτικό ενάριο που κζλει να επεξεργαςτεί.

Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να διαγράψει τθν
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.

Failed End Condition

Η εφαρμογι δεν διαγράφει ςυγκεκριμζνθ
δραςτθριότθτα

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαγράψει κάποια
δραςτθριότθτα από το Εκπαιδευτικό ενάριο

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει δραςτθριότθτα απο το
ςενάριο που ζχει επιλζξει

2

Η δραςτθριότθτα διαγράφεται
απο το ςενάριο

USE CASE #

Delete Activity Structure

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει ςυγκεκριμζνθ δομι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων απο ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό
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ενάριο.
Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα και ζχει “φορτϊςει” το Εκπαιδευτικό ενάριο που κζλει να επεξεργαςτεί.

Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να διαγράψει τθν
ςυγκεκριμζνθ δομι δραςτθριοτιτων.

Failed End Condition

Η εφαρμογι δεν διαγράφει τθν ςυγκεκριμζνθ δομι

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να διαγράψει κάποια
δομι δραςτθριοτιτων από το Εκπαιδευτικό ενάριο

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να διαγράψει δομι δραςτθ-ριοτιτων
απο το ςενάριο που ζχει επιλζξει

2

Σα περιεχόμενα τθσ δομισ (εκπαιδευτικζσ

δραςτθριότθτεσ,

άλλεσ δομζσ δραςτθριοτιτων
που

περιλαμ-βάνονται

ςτθν

δομι) διαγρά-φονται απο το
ςενάριο
3

Η δομι δραςτθριοτιτων διαγράφεται απο το ςενάριο

192

USE CASE #

Open Scenario

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να ανοίξει ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα.

Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να ανοίξει το ςενάριο που ζχει επιλζξει.

Failed End Condition

Η εφαρμογι δεν φορτϊνει το ςενάριο

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι, Βαςθ αποκικευςθσ ςεναρίων

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να ανοίξει ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό ενάριο που ζχει εντοπίςει

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να φορτϊςει εκπαιδευτικό ςενάριο

2

Η εφαρμογι εκτελεί τθν διαδικαςία

αναηιτθςθσ

Search

Scenario
3

Η εφαρμογι επιςτρζφει τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ

4

Ο χριςτθσ επιλζγει το ςενάριο
που επικυμεί να φορτϊςει

5

Η εφαρμογι τρζχει αλγόρικμο
μετατροπισ του ςεναρίου απο
τθν μορφι ςτθν οποία είναι
αποκθκευμζνο (είναι ςε μορφι
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XML κατά το πρότυπο

IMS

Learning Design) ςτθν μορφι
BPMN που περιγράφει γραφικά
το ςεναρίο (Transform IMS LD
to BPMN format)
6

Η εφαρμογι φορτϊνει το ςενάριο και ενθμερϊνει τον χριςτθ

USE CASE #

Search Scenario

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να εντοπίςει ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό ενάριο.

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφ194

ςτθμα.
Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να βρεί ςενάρια
που ικανοποιοφν κριτιρια αναηιτθςθσ.

Failed End Condition

Η εφαρμογι δεν βρίςκει ςενάρια που ικαναοποιοφν τα κριτιρια

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι, Βαςθ αποκικευςθσ ςεναρίων

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να εντοπίςει ςυγκεκριμζνα Εκπαιδευτικά ενάρια

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ ειςάγει κριτιρια αναηιτθςθσ

2

Η εφαρμογι εκτελεί τθν διαδικαςία αναηιτθςθσ και επιςτρζφει τα αποτελζςματα που ικανοποιοφν τα κριτιρια
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USE CASE #

Deploy Scenario

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να “φορτϊςει” ςυγκεκριμζνο Εκπαιδευτικό ενάριο ςτθν
μθχανι εκτζλεςθσ των ςεναρίων.

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, ζχει “φορτϊςει” το Εκπαι-δευτικό
ενάριο που κζλει να τρζξει ςτθν μθχανι
εκτζλεςθσ ςεναρίων, ζχει ορίςει τισ ομάδεσ χρθςτϊν που κα ςυμμετζχουν κακϊσ
και τον ρόλο κάκε χριςτθ ςτο ςενάριο.

Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να φορτϊςει το
ςενάριο ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ.

Failed End Condition

Η εφαρμογι δεν φορτϊνει το ςενάριο
ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να φορτϊςει Εκπαιδευτικό ενάριο ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ ορίηει τισ ομάδεσ
εργαςίασ που κα εκτελζςουν το
ςυγκεκριμζνο ςενάριο (Define
Student Groups)

2

Ο χριςτθσ επιλζγει να φορτϊςει το ςενάριο ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ

3

Η εφαρμογι ελζγχει τθν εγκυρότθτα του ςεναρίου αφοφ ζχει
μετατρζψει τθν γραφικι ανα196

παράςταςθ του ςεναρίου ςε
xml αναπαράςταςθ κατά το
πρότυπο IMS Learning Design
(Transform BPMN format to
IMS LD)
4

Σο ςενάριο φορτϊνεται ςτθν
μθχανι εκτζλεςθσ

5

Καταχωροφνται οι ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ ςτον OpenfireServer

6

Δθμιουργοφνται

contactlists

(περιλαμβάνουν τα άτομα τθσ
ομάδασ)για κάκε χριςτθ
7

Δθμιουργοφνται οι κόμβοι publish/ subscribeγια τθν επικοινωνία/διαχείριςθ των μελϊν τθσ
ομάδασ. Ζνασ κόμβοσ για κάκε
ομάδα εργαςίασ

Extensions

Step

Branching Action

2a

Σο ςενάριο δεν είναι ζγκυρο

2a1) Ο χριςτθσ ενθμερϊνεται
για τα λάκθ που ζχει το ςενάριο

2a2) Ο χριςτθσ είτε διορκϊνει
τα λάκθ και επιλζγει ξανά να
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φορτϊςει το ςενάριο ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ ι ακυρϊνει τθν
διαδικαςία

USE CASE #

Define Student Groups

Goal in Context

Ο χριςτθσ επιχειρεί να δθμιουργιςει ομάδεσ εργαςίασ και να ανακζςει ρόλουσ
ςε φυςικά πρόςωπα για τθν εκτζλεςθ ςεναρίου.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function
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Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, ζχει “φορτϊςει” το Εκπαι-δευτικό
ενάριο που κζλει να φορτϊςει ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ (ο οριςμόσ ομάδων εργαςίασ είναι προαπαιτοφμενο του τελικοφ
ςτόχου που αφορά ςτο “φόρτωμα” του
ςεναρίου ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ).

Success End Condition

Ο χριςτθσ επιτυγχάνει να ορίςει ομάδεσ
εργαςίασ και να ανακζςει ρόλουσ ςτα φυςικά πρόςωπα.

Failed End Condition

Η εφαρμογι αποτυγχάνει ςτθν δθμιουργία των ομάδων εργαςίασ

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να δθμιουργιςει ομάδεσ εργαςίασ και να ανακζςει ρόλουσ
ςε φυςικά πρόςωπα

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ αναηθτά φυςικά
πρόςωπα και ορίηει τισ ομάδεσ
εργαςίασ που κα εκτελζςουν το
ςυγκεκριμζνο ςενάριο. Σαυτόχρονα ανακζτει ρόλουσ ςτα
φυςικά πρόςωπα

USE CASE #

Transform IMS LDto BPMN format

Goal in Context

Η εφαρμογι μετατρζπει τθν xml αναπαράςταςθ κατά το πρότυπο IMS Learning
Design ςε BPMN γραφικι αναπαράςταςθ.

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function
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Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, και επιχειρζι να φορτϊςει το ςενάριο που ζχει επιλζξει.

Success End Condition

Η εφαρμογι μεταφράηει το εκπαιδευτικό
ςενάριο ςε BPMN μορφι

Failed End Condition

Η εφαρμογι αποτυγχάνει να μεταφράςει
το ςενάριο ςε BPMN μορφι

Primary,

Εφαρμογι

Secondary Actors
Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να ανοίξει ςυγκεκριμζνο ςενάριο.

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να ανοίξει
ςενάριο που ζχει επιλζξει.

2

Η εφαρμογι τρζχει αλγόρικμο
μετατροπισ του ςεναρίου απο
τθν μορφι που περιγράφει το
πρότυπο IMS LD ςτθν γραφικι
αναπαράςταςθ κατά το πρότυπο BPMN

USE CASE #

Transform BPMN format to IMS LD

Goal in Context

Η εφαρμογι μετατρζπει τθν γραφικι αναπαράςταςθ του ςεναρίου ςε xml αναπαράςταςθ κατά το πρότυπο IMS Learning
Design

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, ζχει “φορτϊςει” Εκπαιδευτικό ενάριο και επιχειρζι να φορτϊςει το ςενά200

ριο ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ ι επιχειρεί να
το αποκθκεφςει.
Success End Condition

Η εφαρμογι μεταφράηει το εκπαιδευτικό
ςενάριο ςε IMS LD μορφι

Failed End Condition

Η εφαρμογι αποτυγχάνει να μεταφράςει
το ςενάριο ςε IMS LD μορφι

Primary,

Εφαρμογι

Secondary Actors
Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να αποκθκεφςει ςυγκεκριμζνο ςενάριο ι επιχειρεί να το φορτϊςει ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ.

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να αποκθκεφςει το ςενάριο ι να το
φορτϊςει ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ ςεναρίων.

2

Η εφαρμογι τρζχει αλγόρικμο
μετατροπισ του ςεναρίου απο
τθν γραφικι αναπαράςταςθ
ςτθν μορφι που περιγράφει το
πρότυπο IMS LD

Extensions

Step

Branching Action

2a

Σο ςενάριο δεν είναι ζγκυρο

2a1) Ο χριςτθσ ενθμερϊνεται
για τα λάκθ που ζχει το ςενάριο

USE CASE #

Transform BPMN format to IMS LD
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Goal in Context

Η εφαρμογι μετατρζπει τθν γραφικι αναπαράςταςθ του ςεναρίου ςε xml αναπαράςταςθ κατά το πρότυπο IMS Learning
Design

Scope

Εφαρμογι

Level

Sub- Function

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, ζχει “φορτϊςει” Εκπαιδευτικό ενάριο και επιχειρζι να φορτϊςει το ςενάριο ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ ι επιχειρεί να
το αποκθκεφςει.

Success End Condition

Η εφαρμογι μεταφράηει το εκπαιδευτικό
ςενάριο ςε IMS LD μορφι

Failed End Condition

Η εφαρμογι αποτυγχάνει να μεταφράςει
το ςενάριο ςε IMS LD μορφι

Primary,

Εφαρμογι

Secondary Actors
Trigger

Ο χριςτθσ επικυμεί να αποκθκεφςει ςυγκεκριμζνο ςενάριο ι επιχειρεί να το φορτϊςει ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ.

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ επιχειρεί να αποκθκεφςει το ςενάριο ι να το
φορτϊςει ςτθν μθχανι εκτζλεςθσ ςεναρίων.

2

Η εφαρμογι τρζχει αλγόρικμο
μετατροπισ του ςεναρίου απο
τθν γραφικι αναπαράςταςθ
ςτθν μορφι που περιγράφει το
πρότυπο IMS LD

Extensions

Step

Branching Action
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2a

Σο ςενάριο δεν είναι ζγκυρο

2a1) Ο χριςτθσ ενθμερϊνεται
για τα λάκθ που ζχει το ςενάριο

Παρϊρτημα Δ
ενϊρια χρόςησ και Διαγρϊμματα ροόσ του περιβϊλλοντοσ εκτϋλεςησ Εκπαιδευτικών εναρύων
USE CASE #

Load scenario

Goal in Context

Ο χριςτθσ κάνει ςφνδεςθ ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι.

Scope

Authentication Tool

Level

Primary Task

Preconditions

Ο χριςτθσ να ζχει εγγραφεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα

Success End Condition

Ο χριςτθσ ςυνδζεται επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα.

Failed End Condition

Ο χριςτθσ δεν ςυνδζεται επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα.

Primary,

Χριςτθσ

Secondary Actors

Εφαρμογι

Trigger

Ο χριςτθσ δεν ζχει ςυνδεκεί και επικυμεί τθν ςφνδεςθ του ςτο ςφςτθμα

DESCRIPTION

Step

Action

1

Η εφαρμογι εμφανίηει μία φόρμα που περιζχει τα πεδία username και password
που οφείλει να ςυμπλθρϊςει ο χριςτθσ.

2

Ο χριςθσ ςυμπλθρϊνει τα παραπάνω πεδία.

203

3

Η εφαρμογι ελζγχει αν υπάρχει αντίςτοιχοσ λογαριαςμόσ ςτθ βάςθ δεδομζνων και
ςε περίπτωςθ που υπάρχει κάνει τθ ςφνδεςθ.

4

Ο χριςτθσ επιλζγει από τα ςενάρια που
ςυμμετζχει εκείνο το οποίο κζλει να επιτελζςει

EXTENSIONS

Step

Branching Action

3a

Ο χριςτθσ δεν ςυμπλθρϊνει κατάλλθλα τα
ςτοιχεία του λογαριαςμοφ του (π.χ. το
username ι το password είναι λάκοσ).
3a1) Ο χριςτθσ ενθμερϊνεται για το λάκοσ
και του ηθτείται να ειςάγει ςωςτά τα ςτοιχεία λογαριαςμοφ του
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USE CASE #

Execute scenario

Goal in Context

Ο χριςτθσ υλοποιεί το ςενάριο και εκτελεί
τισ δραςτθριότθτεσ που του ζχουν ανατεκεί

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, ζχει “φορτϊςει” Εκπαιδευτικό ενάριο καιζχει ανοίξει το παράκυρο που
προβάλει το ςενάριο

Success End Condition

Ο χριςτθσ εκτελεί με επιτυχία τισ δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου

Failed End Condition

Η εφαρμογι αποτυγχάνει να φορτϊςει τισ
δραςτθριότθτεσ

Primary,

Εφαρμογι, Χριςτθσ

Secondary Actors
Trigger

Ο χριςτθσ κζλει να επιτελζςει ςενάριο
από εκείνα ςτα οποία ςυμμετζχει

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ ακολουκεί τισ οδθγίεσ του ςεναρίου και ζρχεται ςε
επαφι με το περιεχόμενα του
ςεναρίου
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USE CASE #

Usage of External Service

Goal in Context

Ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί εξωτερικό εκπαιδευτικό εργαλείο

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, ζχει “φορτϊςει” Εκπαιδευτικό ενάριο.

Success End Condition

Ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί με επιτυχία το
εξωτερικό εκπαιδευτικό εργαλείο

Failed End Condition

Η εφαρμογι αποτυγχάνει να ςυνδεκεί με
επιτυχία ςτο εξωτερικό εργαλείο

Primary,

Εφαρμογι, Χριςτθσ

Secondary Actors
Trigger

Σο ςενάριο περιλαμβάνει τθν χριςθ εξωτερικισ εφαρμογισ και ο χριςτθσ ζχει επιλζξει να ςυνδεκεί ςτθν εξωτερικι εφαρμογι

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί ςτο
ςφςτθμα και ζχει “φορτωκεί”
το ςενάριο

2

Σο ςενάριο περιλαμβάνει τθν
χριςθ εξωτερικισ εφαρμογισ

3

Ο χριςτθσ επιλζγει να ςυνδεκεί
ςτθν εξωτερικι εφαρμογι
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USE CASE #

Calendar Usage

Goal in Context

Ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί το θμερολόγιο
για να ςυντονίςει το χρονοδιάγραμμα του
ςεναρίου

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμα, ζχει “φορτϊςει” Εκπαιδευτικό ενάριο καιζχει ανοίξει το θμερολόγιο

Success End Condition

Ο χριςτθσ ενθμερϊνει με επιτυχία τισ θ208

μερομθνίεσ
Failed End Condition

Η εφαρμογι αποτυγχάνει να αποκθκεφςει
τισ νζεσ θμερομθνίεσ

Primary,

Εφαρμογι, Χριςτθσ

Secondary Actors
Trigger

Ο χριςτθσ κζλει να χρθςιμοποιιςει το θμερολόγιοκαι ανοίγει το “παράκυρο ”calendar

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ αφοφ ζχει ςυνδεκεί
ςτο ςφςτθμα και ζχει “φορτωκεί” το ςενάριο, επιλζγει να
ενθμερϊςει το θμερολόγιο
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USE CASE #

Chat

Goal in Context

Ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί τθν δυνατότθτα
ςφγχρονθσ επικοινωνίασ με τα άτομα τθσ
ομάδασ του

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμακαι ζχει επιλζξει να ςυνομιλιςει με
κάποιο άτομο τθσ ομάδασ του.

Success End Condition

Οι χριςτεσ επικοινωνοφν με επιτυχία

Failed End Condition

Η εφαρμογι αποτυγχάνει να μεταφζρει τα
μθνφματα των χρθςτϊν

Primary,

Εφαρμογι, Χριςτθσ

Secondary Actors
Trigger

Ο χριςτθσ κζλει να επικοινωνιςει με κάποιο άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ του και ανοίγει το “παράκυρο”groupuserslist

DESCRIPTION

Step

Action

1

Ο χριςτθσ αφοφ ζχει ςυνδεκεί
ςτο ςφςτθμα επιλζγει από τα
άτομα τθσ ομάδασ του κάποιο
με το οποίο κα ανταλλάξει μθνφματα.
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USE CASE #

Microblog

Goal in Context

Ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί τθν δυνατότθτα
ςφγχρονθσ/αςφγχρονθσ επικοινωνίασ με
τα άτομα τθσ ομάδασ του

Scope

Εφαρμογι

Level

Primary task

Preconditions

Ο χριςτθσ ζχει ςυνδεκεί επιτυχϊσ ςτο ςφςτθμακαι ζχει επιλζξει να χρθςιμοποιιςει
το microblog.

Success End Condition

Ο χριςτθσ επικοινωνεί με επιτυχία με τα
άλλα άτομα τισ ομάδασ του.

Failed End Condition

Η εφαρμογι αποτυγχάνει να μεταφζρει τα
μθνφματα του χριςτθ.

Primary,

Εφαρμογι, Χριςτθσ

Secondary Actors
Trigger

Ο χριςτθσ κζλει να μεταφζρει οπτικοακουςτικό υλικό ι να κάνει μια διλωςθ και
ανοίγει το παράκυρο “microblog”

DESCRIPTION

Step

Action
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1

Ο χριςτθσ αφοφ ζχει ςυνδεκεί
ςτο ςφςτθμα επιλζγει να μεταφζρει ςτα άλλα άτομα τισ ομάδασ του οπτικοακουςτικό υλικό
ι απλά να κάνει μια “διλωςθ”.
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