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Πεπίλητη 

 

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ν εκπινπηηζκόο κε πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εξγαιείνπ LDAT Tool, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη από ηα δεδνκέλα ηνπ IBM-Lotus 

Learning Management System. Σν ήδε ππάξρνλ εξγαιείν, εμάγεη ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ ειεθηξνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ. ηόρνο καο 

είλαη λα πξνζηεζνύλ επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ζην LDAT Tool, όπσο είλαη ε εμόξπμε 

γλώζεο κε ηε ρξήζε ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ηνπ WEKA. Σν 

εξγαιείν καο, έρεη σο ζηόρν, λα βνεζήζεη ηνλ θαζεγεηή λα θαηαλνήζεη θαη λα 

εξκελεύζεη ηα απνηειέζκαηα, ησλ εμεηάζεσλ ησλ θνηηεηώλ, κέζα από ηε 

ζπκπεξηθνξά πινήγεζεο, πνπ ηείλεη λα έρεη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ θαη ηνπ αθαδεκατθνύ εμακήλνπ.  

Θα καο απαζρνιήζνπλ νη ηερληθέο πνπ αλαπηύρζεθαλ, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ε εμόξπμε γλώζεο (ηα βήκαηα) κε ηε ρξήζε ηνπ WEKA, γηα ηελ εμαγσγή 

αζθαιώλ θαη ρξήζηκσλ απνηειεζκάησλ. Απηό ζα γίλεη κέζα από ηα πξόηππα 

πινήγεζεο ησλ καζεηώλ ζην ΓΜ θαζώο θαη ησλ βαζκώλ από ηε δηεμαγσγή 

εξγαζηώλ θαη εμεηάζεσλ. Θα επηθεληξσζνύκε ζηε ζπζρέηηζε ησλ βαζκώλ ησλ 

καζεηώλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν, κε ην βαζκό δπζθνιίαο ηνπ εμεηαδόκελνπ 

καζήκαηνο, κε ην κέζν βαζκό επηηπρίαο ζην κάζεκα θαη ην ζπλδπαζκό όισλ ησλ 

πξνεγνύκελσλ κε ηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ επηιπζε ησλ ηεζη, πνπ 

έρεη θάλεη ν θάζε καζεηήο.  

Σέινο, νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη κε απιό, θαηαλνεηό θαη θηιηθό ηξόπν, 

κέζα από ην εξγαιείν, εξκελεύνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ. Με απηό ηνλ 

ηξόπν ν θαζεγεηήο κπνξεί λα έρεη κηα εηθόλα ηνπ επηπέδνπ ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ, 

κπνξεί λα εληνπίζεη ηα αδύλακα ζεκεία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηώλ ηνπ θαη λα 

θάλεη αλαζρεδηαζκό ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ, ώζηε λα επηηεπρζεί όζν ην 

δπλαηόλ θαιύηεξε κεηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλώζεο θαη ην κάζεκα λα 

ζηεθζεί κε επηηπρία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Διζαγυγή 

 

1.Ανάγκη για Δξόπςξη Γνώζηρ 

 Σν δηαδίθηπν αλαπηύρζεθε σο ηερλνινγία ζην κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ν όγθνο δεδνκέλσλ ηνπ δηαδηθηύνπ παξνπζίαζε 

ηεξάζηηα αύμεζε, πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί από ηελ αξρή. Νέα είδε επηρεηξήζεσλ 

παξνπζηάζηεθαλ, όπσο ην ειεθηξνληθό εκπόξην, ην νπνίν επεξέαζε ηελ αγνξά 

θαη δεκηνύξγεζε λέα είδε αγνξώλ. Όζν κεγαιώλεη θαη σξηκάδεη απηόο ν ρώξνο, 

ηόζν εληνλόηεξν γίλεηαη ην πξόβιεκα, ην νπνίν είλαη πσο κηα ειεθηξνληθή 

εηαηξεία ρξεηάδεηαη λα αμηνινγεί ηελ παξνπζία ηεο θαη ηελ επηξξνή ηεο ζην 

δηαδίθηπν, ώζηε λα απμάλεη ηα θέξδε ηεο θαη λα βειηηώλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη. Πιεξνθνξίεο όπσο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πινεγείηαη ν ρξήζηεο κέζα 

ζηηο ζειίδεο ηεο, πνηεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ηνπ ηξαβνύλ ηελ πξνζνρή είλαη 

πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηελ εηαηξεία. Η αλάιπζε ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ ρξεζηώλ 

ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά[51]. 

Η εμόξπμε γλώζεο είλαη κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ εμεηάδνληάο ηα θάησ από πνιιαπιέο νπηηθέο γσλίεο θαη εμάγνληαο 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα εθηηκήζεηο 

πσιήζεσλ αύμεζε θέξδνπο θαη ινηπά [48].  Σα δηάθνξα εξγαιεία γηα ηελ 

εμόξπμε γλώζεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλαιύζνπλ δεδνκέλα από 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, λα ηα θαηεγνξηνπνηνύλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο 

ζρέζεηο, πνπ βξίζθνπλ κεηαμύ ηνπο.  Η ηερληθή ηεο εμόξπμεο γλώζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζην ειεθηξνληθό εκπόξην[48], γηα θπβεξλεηηθνύο 

ζθνπνύο[50], αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. 

 

1.2 Δξόπςξη Γνώζηρ ζηην Ηλεκηπονική Μάθηζη 

 Με ηελ εθηόμεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ έγηλε πξαγκαηηθόηεηα θαη ε 

ηδέα γηα ειεθηξνληθή κάζεζε.  Δίλαη έλαο ηξόπνο θαηεπζπλόκελσλ νδεγηώλ κέζα 

από ηνλ ππνινγηζηή, πνπ δελ εμαξηάηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν ρώξν δηδαζθαιίαο 

ή έλα ζπγθεθξηκέλν πιηζκηθό. Σα δεκόζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία νινέλα θαη 
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απμάλνπλ ηελ παξνρή ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο (ΓΜ). Σα ΓΜ είλαη 

εξγαιεία ινγηζκηθνύ ζρεδηαζκέλα λα δηαρεηξίδνληαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 

γλώζε θαη λα παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα ζηνπο καζεηέο. Παξόιν, πνπ 

ηα ΓΜ παξέρνπλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε (όπσο ειεθηξνληθά 

δσκάηηα ζπλνκηιηώλ, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη άιια), παξνπζηάδνπλ όια ηε 

γλώζε κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

 Έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα γηα λα πξνζσπνπνηνύλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

γλώζεο αλάινγα κε ηεο αλάγθεο ηνπ καζεηή κε ηε ρξήζε ηερληθώλ ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο, όπσο είλαη ε κεραληθή κάζεζε θαη ε εμόξπμε γλώζεο (AIWBES). Η 

εμόξπμε γλώζεο είλαη έλα θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο Δύξεζεο 

Γλώζεο από Βάζεηο Γεδνκέλσλ (ΔΦΒΓ) θαη ζεκαίλεη πσο απνζπά ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο από κεγάινπο όγθνπο δεδνκέλσλ, πνπ πξσηίζησο θαίλνληαη 

αζήκαληα θαη άρξεζηα. 

 Η βνήζεηα, πνπ παξέρεηαη από ηα πξνεγνύκελα εξγαιεία ζην καζεηή είλαη 

πνιύ κεγάιε θαη ζεκαληηθή, δηόηη βνεζάεη ζε κεγάια πνζνζηά απνξξόθεζεο ηεο 

γλώζεο θαη θαηαλόεζήο ηεο. Από ηελ άιιε πιεπξά θαη νη θαζεγεηέο ρξεηάδνληαη 

εξγαιεία θαηαλόεζεο ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο. Απηόο είλαη 

ν ζθνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο. Μέζα από ηε ρξήζε ηεο εμόξπμεο γλώζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζα από ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο λα 

αλαηξνθνδνηήζεη ηνλ θαζεγεηή γηα ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα πξόηππα πινήγεζεο ησλ 

καζεηώλ ηνπ, ώζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκόζεη ην κάζεκά ηνπ ζηηο αλάγθεο θαη 

ζην επίπεδν ησλ καζεηώλ πνπ ην παξαθνινπζνύλ. 

 

1.3 Ανηικείμενο ηηρ επγαζίαρ 

 Σν εξγαιείν LDAT Tool έρεη αλαπηπρζεί ώζηε λα εμάγεη ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα  κε βάζε ηα αξρεία θαηαγξαθήο θηλήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο κάζεζεο IBM Lotus. Μέζα από απηό εμάγνληαη απνηειέζκαηα κε 

βάζε ην ρξόλν πινήγεζεο, ηε ζπρλόηεηα, θαη ηα πξόηππα πινήγεζεο, πνπ 

παξαηεξνύληαη. 

 ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε νπνία είλαη ε επέθηαζε ηνπ LDAT Tool, 

γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε ειεθηξνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ κε 

έκθαζε ηηο πξνζπάζεηεο, πνπ θάλνπλ ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη εμεηάζεηο, 



 3 

 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αιγνξίζκνπο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ηνπ WEKA. Θα 

επηθεληξσζνύκε ζηε ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηώλ κε ην βαζκό 

δπζθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ, κε ην κέζν βαζκό επηηπρίαο ζην κάζεκα θαη ην 

ζπλδπαζκό ησλ πξνεγνύκελσλ κε ην ζπλνιηθό αξηζκό πξνζπαζεηώλ, πνπ έγηλαλ 

απν ηνλ εθάζηνηε καζεηή γηα ηελ επίιπζε ησλ ηεζη.  

Σέινο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα, όζν ην 

δπλαηόλ πην απιά θαη θαηαλνεηά γηα ην δηδάζθνληα, ρσξίο ρξήζε ζύλζεησλ 

όξσλ, ώζηε ν θαζεγεηήο λα κπνξεί εύθνια θαη άκεζα λα απνθηά εηθόλα ησλ 

πξνζπαζεηώλ ησλ καζεηώλ ηνπ. 

 

1.4 Γομή ηηρ επγαζίαρ 

 Αξρηθά ζα παξνπζηαζηεί κηα αλαζθόπεζε γηα ην ηη δεκηνύξγεζε ηελ 

αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εμόξπμεο γλώζεο, γεληθά, θαη ζηε ζπλέρεηα πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην ρώξν ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Θα καο απαζρνιήζνπλ νη 

ηερληθέο, πνπ αλαπηύρζεθαλ, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εμόξπμε γλώζεο (ηα 

βήκαηα), ε εμόξπμε γλώζεο ζηα ΓΜ,  πνηα πξόηππα καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

απαζρόιεζαλ ηνπο κειεηεηέο, θαη ρξεηάζηεθαλ λα εηζαρζνύλ ζηα ΓΜ θαζώο 

θαη νη δπζθνιίεο εηζαγσγήο απηώλ ησλ πξνηύπσλ, ε αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηύζζνληαη κέζα ζηα ΓΜ θαη ε εθθνξά ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ από απηά, ε 

ρξήζε επθπώλ ηερλνινγηώλ όπσο είλαη ε ηερλεηή λνεκνζύλε θαη ηέινο, ε ρξήζε 

ηνπ WEKA θαη ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο, γηα ηελ εμαγσγή αζθαιώλ 

θαη ρξήζηκσλ απνηειεζκάησλ, από ηα πξόηππα πινήγεζεο θαη ηε ρξήζε ησλ 

ΓΜ από ηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε πινπνίεζε ελόο 

ζπζηήκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηα αξρεία θαηαγξαθήο θηλήζεσλ ησλ 

καζεηώλ ελόο ΓΜ, αλαιύεη αξρηθά κε ρξήζε ζηαηηζηηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

ηε βνήζεηα ηνπ WEKA θαη ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ηα 

ζπκπεξηθνξηζηηθά πξόηππα ησλ καζεηώλ θαη δίλεη ρξήζηκε αλαηξνθνδόηεζε 

ζηνλ θαζεγεηή. Σέινο, γίλεηαη ζύγθξηζε ηνπ εξγαιείνπ πνπ αλαπηύρζεθε κε 

άιια ζπζηήκαηα θαη πξνηείλνληαη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο ηνπ γηα ην κέιινλ, 

ώζηε λα ππάξμεη αθόκα πην ιεπηνκεξήο θαη εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ 

καζεζηαθώλ πξνηύπσλ πινήγεζεο, πνπ ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ζηε κεγαιύηεξε αθνκνίσζε ηεο κεηαδηδόκελεο γλώζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Θευπηηική Δπιζκόπιζη 

 

2.1 Σςζηήμαηα Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ (ΣΓΜ) 

Η ειεύζεξε κεηάδνζε θαη πξόζβαζε ζηνλ παγθόζκην ηζηό θαη ε επθνιία 

ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ πινήγεζεο, έρνπλ θαηαζηήζεη ην δηαδίθηπν πνιύ 

δεκνθηιή επηινγή γηα ηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε. Απηό, νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηε ρξήζε κεγάινπ αξηζκνύ πιαηθνξκώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο, 

θαζώο θαη εξγαιείσλ δηαρείξηζεο καζεκάησλ αλά ηνλ θόζκν. Γε ρσξάεη 

ακθηβνιία, πσο όια απηά ηα καζεζηαθά πξνγξάκκαηα πξόθεηηαη λα αιιάμνπλ ηε 

δνκή ηεο εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο, από ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα, 

κέρξη ηα επαγγεικαηηθά ζεκηλάξηα θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε. 

 Γηα λα εκπινπηηζηεί ε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ κάζεζεο, 

είλαη αλαγθαίν λα δηαρσξίζνπκε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηεπόκελσλ, πνπ 

βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλνη ζην ζύζηεκα, νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζηελ ηδηαίηεξε, 

πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη αλάγθεο θαζώο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ 

πξαγκαηηθή κεηαιακπάδεπζε κάζεζεο. Παξνιαπηά, θαη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη 

ζηνπο δηδαζθόκελνπο, παξέρεηαη ιίγε εσο θαζόινπ ππνζηήξημε, ώζηε λα 

αμηνινγνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηεπνκέλσλ ζην δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ. 

Έλα θιαζζηθό, δηαδηθηπαθό εξγαιείν κάζεζεο πεξηέρεη ειεθηξνληθέο 

ζειίδεο, παξέρνληαο ζεκεηώζεηο θαζώο θαη πεγέο ησλ καζεκάησλ, πνπ 

δηδάζθνληαη ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα θνιιέγηα, αθόκα θαη αλ ηα καζήκαηα 

απηά δηδάζθνληαη ηαπηόρξνλα  θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κέζα ζηηο παλεπηζηεκηαθέο 

αίζνπζεο. Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΓΜ) είλαη δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία ειεθηξνληθήο κάζεζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηξόπνπο παξνπζίαζεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο, θνπηδ, εξγαιεία ππνβνιήο εξγαζηώλ,  αλαθνξέο 

βαζκνινγηώλ ησλ ζπνπδαζηώλ, αλαιπζηηθά αξρεία θαηαγξαθήο θηλήζεσλ ησλ 

ρξεζηώλ θαη άιια. Οη δηδάζθνληεο παξέρνπλ πιηθό, πνπ έρεη θαιπθζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ αίζνπζα θαη νη δηδαζθόκελνη παξαθηλνύληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πεγέο απηέο θαη λα ζπκκεηέρνπλ δηαδηθηπαθά ζε δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο κέζα από ην ΓΜ. Όκσο, είλαη δύζθνιν γηα ηνπο δηδάζθνληεο λα 
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θαηαγξάςνπλ θαη λα ηαπηνπνηήζνπλ όιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο θηλήζεηο, πνπ 

έρνπλ γίλεη από ηνπο καζεηέο ηνπο. Δπηπξόζζεηα, είλαη εμίζνπ δύζθνιν λα 

βαζκνινγήζνπλ θαη λα θξίλνπλ ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ηελ 

επάξθεηα θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Θα ήηαλ πνιύ εύθνιν 

λα ππήξρε ελα απηνκαηνπνηεκέλν εξγαιείν, πνπ ζα έδηλε αληηθεηκεληθή θαη νξζή 

αλαηξνθνδόηεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ ρξεζηώλ, νύησο ώζηε λα γίλεηαη επθνιόηεξε 

ε παξαηήξεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη  ε αμηνιόγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηαδηθηπαθήο δνκήο ηνπ καζήκαηνο[10]. Από ηελ άιιε 

πιεπξά, νη καζεηέο, ζα κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίδνληαη ζεκαληηθά, εάλ ην 

ζπζηεκα είρε ηε δπλαηόηεηα λα ηνπο θαζνδεγεί κέζα από ηα βήκαηα, πνπ 

επηιέγνπλ λα αθνινπζνύλ θαη κε έμππλν ηξόπν λα ηνπο πξνηείλεη ειεθηξνληθέο 

ελαζρνιήζεηο θαη πεγέο, πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα βειηηώζνπλ 

ηε κάζεζή ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, έρνπλ παξνπζηαζηεί πνιιέο κειέηεο γηα ηε 

δηεξεύλεζε ηεο πηζαλήο ρξήζεο ηεο εμόξπμεο γλώζεο γηα ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

εξγαιεία ειεθηξνληθήο κάζεζεο [1-7], όπσο επίζεο θαη γηα λα εξεπλεζνύλ 

δηαθνξεηηθέο θαη κε επηζεκαζκέλεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, κε ηε βνήζεηα ησλ 

αληηδξάζεσλ-απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ, κέζα από ηα δεδνκέλα ησλ εξγαιείσλ 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο [8-9]. Οη έξεπλεο δηαρεηξίζηεθαλ δεδνκέλα από ηελ 

ειεθηξνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ, ζπλδπάδνληάο ηα κε εθείλα, πνπ 

πεξηείραλ ηηο θηλήζεηο ηνπο, πεξηερόκελν θαη ην ειεθηξνληθό πξνθίι ηνπο, ώζηε 

λα πάξνπλ δξαζηηθέο θαη ζσζηέο απνθάζεηο, όζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο 

θαη ηα κνληέια παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο. Έλα άιιν δηαδηθηπαθό εξγαιείν 

ζρεδηάζηεθε γηα λα αλαιύζεη ηε δηαδπθηηαθή ζπκπεξηθνξά πινήγεζεο ηνπ 

ρξήζηε θαη ιάκβαλε πιεξνθνξίεο, πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ εηθνληθή ζρεδίαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνλ ζπνπδώλ θαη ησλ καζεκάησλ [3], όπνπ νη ζπγγξαθείο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ [4], πξόηεηλαλ λέεο ηερλνινγίεο εμόξπμεο γλώζεο γηα 

ζπλεξγαηηθέο ηερλνινγίεο κάζεζεο. Σέινο, αλαπηύρζεθαλ εξγαιεία [9], πνπ 

νδεγνύλ ζε αμηνζεκείσηεο εθαξκνγέο πξνηάζεσλ πξνο ην ρξήζηε, 

πξνζσπνπνίεζεο ηνπ ΓΜ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ θάζε ζπνπδαζηή είηε γηα ηελ πξόβιεςε απνηειεζκάησλ ησλ 

ζπνπδαζηώλ ζηηο εμεηάζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο έμππλεο ηερληθέο [37]. 
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2.2 Δξόπςξη γνώζευν 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε ππνινγηζηώλ ήηαλ 

ξαγδαίεο θαη νδήγεζαλ ζηελ παξαγσγή θαη ηε ζπγθέληξσζε ηεξάζηησλ όγθσλ 

δεδνκέλσλ, πνπ ήηαλ αδύλαην γηα ηηο αλζξώπηλεο ηθαλόηεηεο λα ηα αλαιύζνπλ 

θαη λα πάξνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα έρνπκε 

πνιιά δεδνκέλα, αιιά ζρεδόλ θαζόινπ πιεξνθνξία. Γη‟απην ην ιόγν 

δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε εξγαιείσλ, πνπ κε έμππλν θαη γξήγνξν 

ηξόπν λα κπνξνύλ λα κεηαηξέπνπλ ηα απιά δεδνκέλα ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία. 

Κάησ από απηή ηελ αλάγθε δεκηνπξγήζεθε ε εμόξπμε γλώζεο από κεγάιεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο ώζηε λα επηηεπρζεί ε εμόξπμε γλώζεσλ [26], 

[39]. Μηα από απηέο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε, όπνπ ζεη εγγξαθώλ 

δεκηνπξγνύληαη κέζσ από πξν-θαηεγνξηνπνηεκέλα παξαδείγκαηα θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλα κνληέιν από ηηο πεξηγξαθέο απηώλ ησλ ζεη. Απηό ην κνληέιν 

εθαξκόδεηαη ζηηο αθαηέξγαζηεο εγγξαθέο, δίλνληαο ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. 

Μηα άιιε ηερληθή είλαη ε πξόβιεςε. Η ηειεπηαία, βαζίδεηαη ζε ήδε ππάξρνπζεο 

πιεξνθνξίεο θαη βάζεη απηώλ πξνβιέπεηαη ηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ. Μηα πνιύ 

ρξήζηκε ηερληθή είλαη απηή, ζύκθσλα κε ηελ νπνία γίλνληαη ζπζρεηίζεηο, πνπ 

θαζνξίδεη, δειαδή, πνηα ζηνηρεία ηαηξηάδνπλ, γηα παξάδεηγκα πνηα ζηνηρεία 

αγνξάδνληαη καδί ζε θάπνηα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα. Άιιε ηερληθή είλαη ε 

ζπζηαδνπνίεζε, ε νπνία ζπγρέεηαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε. ηε ζπζηαδνπνίεζε 

δεκηνπγνύκε ζπζηάδεο ζηνηρείσλ, όπσο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε, αιιά ε δηαθνξά 

είλαη πσο ζηε ζπζηαδνπνίεζε νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηεθώλ ησλ ζπζηάδσλ δελ 

είλαη νξηζκέλεο από πξηλ, αιιά πξνέξρνληαη από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Τπάξρνπλ, επίπξόζζεηα, δηάθνξεο κεζνδνινγίεο [27], πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμόξπμε γλώζεο [32]. Δίλαη ε από πάλσ πξνο ηα 

θάησ,ε από θάησ πξνο ηα πάλσ θαη ε πβξηδηθή. ηελ από πάλσ πξνο ηα θάησ 

πξνζέγγηζε, μεθηλάκε κε κηα ππόζεζε θαη ζηε ζπλέρεηα θηηάρλνπκε έλα εξώηεκα 

ζηε βάζε, πνπ ζα ειέγρεη ηελ ππόζεζε απηή. Άλ ε ππόζεζή καο δελ 

επαιεζεύεηαη, ηελ αλαζεσξνύκε. ηελ από θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζε 

κπνξεί λα ειεγρζεί (ειεγρόκελε κάζεζε), αλ ππάξρνπλ ππνέλλνηεο, ηη ςάλνπκε, ή 

ρσξίο λα ειέγρεηαη (κε ειεγρόκελε κάζεζε), αλ δελ γλσξίδνπκε ηη ςάρλνπκε. Η 
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πβξηδηθή πξνζέγγηζε είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ηεο από πάλσ πξνο ηα θάησ θαη ηεο 

από θάησ πξνο ηα πάλσ πξνζέγγηζεο. Γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε 

κε από θάησ πξνο ηα πάλσ, λα αλαθαιύςνπκε έλα πξόηππν θαη λα ζπλερίζνπκε 

κε από πάλσ πξνο ηα θάησ κεζνδνινγία. 

Η εμόξπμε γλώζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν αξηζκό απνζεθώλ 

δεδνκέλσλ[27], όπσο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, κεγάιεο απνζήθεο 

δεδνκέλσλ, αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο δεδνκέλσλ, πνιπκεζηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ζε κεγάια αξρεία θαη άιια. Μπνξεί, επίζεο, λα εθαξκνζηεί ζηνλ 

παγθόζκην ηζηό, κε ηε κνξθή ηεο δηαδηθηπαθήο εμόξπμεο γλώζεο. 

 

2.2.1 Γιαδικηςακή Δξόπςξη Γνώζηρ 

Η αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ εληαηηθνπνηήζεθε, εηδηθά κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ. Δίλαη ηόζν κεγάιν ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ, 

πνπ είλαη αδύλαην λα επεμεξγαζηνύλ κε ηα ζπκβαηηθά κέζα, πνπ ππήξραλ ζην 

κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Έηζη, νδεγεζήθακε ζηε δεκηνπξγία λέσλ εξγαιείσλ 

ώζηε λα γίλεηαη απνδνηηθά απηή ε επεμεξγαζία. 

Η εμόξπμε γλώζεο θαη νη δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο αλαπηύρζεθαλ ζην 

κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, παξόιν πνπ δελ ππήξρε ζπζρεηηζκόο κεηαμύ ηνπο 

εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν. Η δηαδηθηπαθή εμόξπμε γλώζεο ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο 

θαη κεζνδνινγίεο όκνηεο κε εθείλεο ηεο παξαδνζηαθήο εμόξπμεο γλώζεο. 

Υσξίδεηαη ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Γηαδηθηπαθή εμόξπμε κε βάζε ην πεξηερόκελν 

 Γηαδηθηπαθή εμόξπμε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ 

 Γηαδηθηπαθή εμόξπμε κε βάζε δνκέο. 
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2.2.1.1 Γιαδικηςακή Δξόπςξη με βάζη ηο Πεπιεσόμενο 

 

Τπάξρνπλ ηόζα πνιιά δεδνκέλα ζηνλ παγθόζκην ηζηό, πνπ είλαη 

πξόθιεζε ε εμόξπμε ησλ ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ. Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη κηα 

αλαδήηεζε κέζσ θάπνηαο κεραλήο ζηνλ παγθόζκην ηζηό θαηαθιύδεηαη από 

δεδνκέλα. Η δηαδηθηπαθή εμόξπμε πεξηερνκέλνπ εηδηθεύεηαη ζηελ παξνρή ζην 

ρξήζηε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δεηάεη ζην δηαδίθηπν, βαζηδόκελε ζε αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δηαδηθηπαθώλ ηζηνζειίδσλ. 

Γηα λα απνζπαζηνύλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ηα ππάξρνληα εξγαιεία εμόξπμεο γλώζεο. Απηή είλαη κηα θαιή ηερληθή αλ ηα 

δεδνκέλα βξίζθνληαη ζε ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Αιιά ε πιεηνςεθία ησλ 

δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα δνκή, έηζη είλαη δύζθνιν λα 

αλαιπζνύλ κε ηε ρξήζε κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Έλα αθόκε πξόβιεκα ηεο δηαδηθηπαθήο εμόξπμεο κε βάζε ην πεξηερόκελν 

είλαη όηη πνιιέο θνξέο ηα δεδνκέλα δε βξίζθνληαη κέζα ζηε βάζε, αιιά ζε 

δηαθνξεηηθνύο εμππεξεηεηέο. Γη‟απηό ην ιόγν ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθώλ 

δεδνκέλσλ, ώζηε λα νξγαλσζνύλ θαη λα θαζίζηαηαη επθνιόηεξε ε επεμεξγαζία 

ηνπο. 

 

2.2.1.2 Γιαδικηςακή εξόπςξη με βάζη ηη σπήζη ηυν πληποθοπιών 

ηε δηαδηθηπαθή εμόξπμε κε βάζε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζε πξόηππα ρξήζεο ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηώλ, νη πξνβιέςεηο γίλνληαη ζε 

ζρέζε κε ηηο ζειίδεο[28], πνπ κπνξεί λα ζέιεη θάπνηνο ρξήζηεο λα δεη. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν, απηή ε ηερληθή έρεη σο ζηόρν ηελ παξνρή θαιύηεξεο θαη ηαρύηεξεο 

πινήγεζεο ζηηο ηζηνζειίδεο. Υξεζηκνπνηεί ηα δηαδηθηπαθά αξρεία θηλήζεσλ ησλ 

ρξεζηώλ, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε θάπνην ηζηόηνπν. 

 

2.2.1.3 Γιαδικηςακη εξόπςξη με βάζη ηη δομή 

Η δηαδηθηπαθή εμόξπμε κε βάζε ηε δνκή αλαθέξεηαη ζηε δνκή ησλ 

ππεξζπλδέζκσλ, πνπ ζπλδένληαη κέζα ζηηο ηζηνζειίδεο. Η θαηεγνξία απηή 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εμόξπμε κε βάζε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Γηα παξάδεηγκα, 
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γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε ζην ζέκα ηεο πινήγεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

νη δύν ηερληθέο, γηαηί ρξεηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ ππεξζπλδέζκσλ, νύησο ώζηε λα 

ειέγμνπκε πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη, επηπιένλ, πνηέο ζειίδεο κπνξεί λα 

πξνζπειάζεη από εθεί πνπ βξίζθεηαη. Δπίζεο, ε εμόξπμε κε βάζε ηε δνκή 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη από κεραλέο αλαδήηεζεο, γηα παξάδεηγκα, όηαλ γίλεηαη 

αλαδήηεζε γηα θάπνην αιθαξηζκεηηθό, ε ζειίδα κε ην αιθαξηζκεηηθό 

αλαδήηεζεο, πνπ έρεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζπλδέζκνπο πάλσ ηεο, είλαη 

πηζαλόηεξν λα εκθαληζηεί πξώηε. 

 

2.2.2 Βήμαηα εξόπςξηρ γνώζηρ 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ιάβνπκε ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ πξαγκαηηθά 

επηζπκνύκε από ηηο κεγάιεο απνζήθεο δεδνκέλσλ, ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζνπκε 

ηα εμήο βήκαηα: 

 Αλαδήηεζε ηεο πεξηνρήο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα κειεηήζνπκε 

 Πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ (ηα κεηαηξέπνπκε ζε κνξθή, πνπ 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί) 

 Δμόξπμε πιεξνθνξηώλ από ηα δεδνκέλα 

 Λήςε ρξεζηκσλ απνηειεζκάησλ 

 Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ 

 Δπαλεθθίλεζε ηνπ θύθινπ, αλ απηό είλαη επηζπκεηό. 

 

 

Δηθόλα 1. Βήκαηα γηα εμόξπμε γλώζεο [29] 
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Αξρηθά αλαδεηνύκε ηελ πεξηνρή ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα ζα αλαιύζνπκε. 

Απηό γίλεηαη επεηδή ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα βξίζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία ή νπνπδήπνηε αιινύ ζηνλ θόζκν. Μπνξεί λα βξίζθνληαη κέζα ζε έλα 

εμππεξεηεηή είηε λα είλαη θαηαλεκεκέλα ζε πεξηζζόηεξνπο. Μπνξεί λα είλαη ζηε 

κνξθή θεηκέλνπ, εηθόλαο, βίληεν ή θαη ήρνπ. Πξέπεη, ινηπόλ, λα γλσξίδνπκε πνηά 

είλαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόκαζηε, πνπ κπνξνύκε λα ηα βξνύκε θαη κεηά λα 

πάκε λα ηα ζπιιέμνπκε. 

Σα δεδνκέλα ρξεηάδεηαη λα κεηαηξαπνύλ ζην ζσζηό ηύπν, θάηη πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα δύζθνιν θαη ρξνλνβόξν. Μπνξεί λα πξέπεη λα εηζαρζνύλ ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ είηε λα πξέπεη λα θηηαρηεί θάπνηα απνζήθε δεδνκέλσλ. Απηό είλαη έλα 

από ηα πην δύζθνια βήκαηα ζηελ εμόξπμε γλώζεο. Έλα άιιν εμίζνπ ζεκαληηθό 

βήκα, αθνύ έρνπκε θέξεη ηα δεδνκέλα ζην ζσζηό ηύπν, είλαη ν θαζαξηζκόο ηνπο, 

κε ην λα δηαγξάςνπκε εθείλα πνπ είλαη πεξηηηά. 

Σέινο, ηα δεδνκέλα είλαη έηνηκα. Σν επόκελν βήκα είλαη λα βξεζνύλ 

πξόηππα, πνπ λα καο βνιεύνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο καο, κε 

ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. Βέβαηα, πξέπεη λα έρνπκε θαζνξίζεη ηη 

ζεσξνύκε πσο αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο καο, θάηη ην νπνίν είλαη αξθεηά 

ρξνλνβόξν θαη πνιύ ζεκαληηθό αλ ιάβνπκε ππ‟όςηλ καο ηηο απνθάζεηο, πνπ 

ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε. 

 

2.2.3 Δξόπςξη Γνώζευν ζηα ΣΓΜ 

ηα πεξηβάιινληα ησλ δηαδηθηπαθώλ ΓΜ, ε αλαθάιπςε πξνηύπσλ από 

ην ηζηνξηθό πινήγεζεο, από ηελ εμόξπμε πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν κπνξεί 

λα ξίμεη θσο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ 

πξνηύπσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε 

ηεο παξνπζίαζεο ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ, παξέρνληαο απηνκαηνπνηεκέλεο 

πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηόηεηεο θιπ. Απηά ηα πξόηππα όκσο, δελ κπνξνύλ λα 

παξαρζνύλ κε απιέο ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο [6]. 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξό, ε εμόξπμε γλώζεο, κέζσ ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην θνκκάηη ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, κε βαζηθό 

ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ θαζαξνύ θέξδνπο. Απηό κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ θαηαλόεζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηώλ.  
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Παξόιαπηά, ε εμόξπμε γλώζεο από δεδνκέλα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, είλαη 

ηερληθά πνιύ δπζθνιόηεξε από εθείλε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίν, από ηε ζηηγκή 

πνπ ηα ζεκεξηλά εξγαιεία εμόξπμεο είλαη πεξηνξηζκέλα, σο πξνο ηνλ ηξόπν 

ππνζηήξημεο αιιειεπηδξαζηηθώλ ηξόπσλ εμόξπμεο, θαη γη‟απηό ην ιόγν, είλαη 

πεξηνξηζκέλε θαη ε αμηνιόγεζε ησλ ΓΜ [7-9].  

Μηα θίλεζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κπνξεί λα εηλαη απιή, λα 

πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα πεξηέρεη εμαξηήζεηο. 

Αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, όπσο «πινήγεζε», «επηινγή αληηθεηκέλνπ 

πξνο αγνξά», «παξαγγειία», «νινθιήξσζε αγνξάο-εμνδνο», θάηη πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ώο κηα ζύλνδνο ζην θπιινκεηξεηή. Αληίζεηα, κία καζεζηαζή ζύλνδνο 

ζην θπιινκεηξεηή, κπνξεί λα επεθηείλεηαη ζε πνιιέο θαη παξάιιειεο ελεξγέο 

ζπλδέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο κπνξεί λα πξνζπειάζεη έλα κάζεκα 

πνιιέο θνξέο, λα πεξηεγεζεί ζε άιιεο ζειίδεο θαη άιια κέξε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο, λα θύγεη, λα επηζηξέςεη θαη λα δνπιέςεη πάλσ ζε απηέο γηα κεγάιε 

ρξνληθή πεξίνδν, από ηελ πξώηε ηνπ επίζθεςε.  

Ο νξηζκόο θαη ε απνκόλσζε απηώλ ησλ κεκνλσκέλσλ αληηδξάζεσλ, από 

κεγάιεο ιίζηεο δπζδηάθξηησλ θαη άηαθησλ ιηζηώλ από θιηθ ηνπ πνληηθηνύ, 

απαηηνύλ θαη απνηεινύλ κηα κέγηζηε πξόθιεζε. Όηαλ ηα δηαδηθηπαθά απηά 

δεδνκέλα θαζαξηζηνύλ θαη απνκνλσζνύλ, ε εμόξπμε κπνξεί λα γίλεη κόλν αλ ε 

αθνινπζία ησλ ιεηηνπξγηώλ, κπνξεί λα αληηζηνηρηζηεί ζε πξαγκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, όπσο αλάγλσζε πιηθνύ θαη πξνζπάζεηα επίιπζεο θάπνηνπ ηεζη, 

αλάζεζε εξγαζηώλ, θαη άιια. Σέινο, νη ζύλνδνη ζην θπιινκεηξεηή, πνπ 

αλνίγνληαη κεηά από θάπνην θιηθ πνληηθηνύ, ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ήδε 

ππάξρνληα αμηνινγεκέλα δεδνκέλα, βαζκνύο εμεηάζεσλ ή θαηεγνξηνπνηήζεηο, 

γηα ηε ιήςε θαιύηεξσλ θαη εκπεξηζηαησκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Απηό όκσο απαηηεί 

αιιειεπίδξαζε ησλ δεδνκέλσλ από πνιιαπιέο, θαη ζπρλά αζύκβαηεο κεηαμύ 

ηνπο, πεγέο . 

 

2.2.4 Γιαθοπεηικοί μαθηζιακοί ηπόποι αθομοίυζηρ γνώζηρ 

Η εμόξπμε γλώζεο κέζα από ην δηαδίθηπν, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δηύιηζε 

άγλσζηεο , αγώγηκεο λνεκνζύλεο από ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα δηαδηθηπαθό 

καζεζηαθό πεξηβάιινλ. Η ζύκπξαμε ηεο εμόξπμεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζεσξίεο 
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κάζεζεο [11], όπσο ηε ζεσξία ησλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ηξόπσλ θαη 

αληηιήςεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ, ιακβάλεηαη ππ‟όςηλ ζην ειάρηζην, θαηά ηε 

ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε ελόο εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

Με ην λα ιακβάλνληαη ππ‟όςηλ νη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη κάζεζεο, ε 

θαηαζθεπή ελόο ΓΜ βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε, όηη νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ 

πξόηππα ζπκπεξηθνξάο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο δηθνύο ηνπο ηξόπνπο κάζεζεο. Η 

εμαθξίβσζε απηώλ ησλ ηξόπσλ πεγαίλεη έλα βήκα κπξνζηά ηελ 

παξακεηξνπνίεζε θαη πξνζσπνπνίεζε ηνπ ΓΜ θαη ηνλίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο κάζεζεο. Γηα λα αληρλεπζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα δηαθνξεηηθά 

καζεζηαθά ζηπι, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εζσηεξηθά έλα κνληέιν [13], 

απνηεινύκελν από θαλόλεο ζπζρέηηζεο θαη αθνινπζηαθά πξόηππα θαη εμσηεξηθά 

κεξηθά δηαδηθηπαθά εξσηεκαηνιόγηα γηα ηνπο ηξόπνπο κάζεζεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ζπλδπάδνληαο δηάθνξεο ζεσξίεο κάζεζεο [12]. 

 

2.2.5 Αξιολόγηζη μαθηζιακήρ ζςμπεπιθοπάρ 

 Η εθπαίδεπζε από απόζηαζε πηνζεηίζεθε πνιύ γξήγνξα θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε νρη κόλν γηα παξνρή δηδαθηηθνύ πιηθνύ (θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

καζήκαηνο) αιιά θαη γηα αληαιιαγή απόςεσλ θαη γλώζεσλ. Κιαζζηθά 

δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, όπσο ην Virtual-U [14] θαη ην 

Web-CT[15], πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία κεηαθνξάο ηνπ καζήκαηνο ζηελ 

πιαηθόξκα ηνπο, ζύγρξνλα θαη αζύγρξνλα κέζα γηα ηειεδηάιεμε, ςεθνθνξίεο 

θαη θνπηδ, εηθνληθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, πίλαθεο 

αλαθνηλώζεσλ θαη δηαιέμεσλ, εξγαιεία παξαγσγήο αλαθνξώλ, αξρεία 

θαηαγξαθήο θηλήζεσλ ησλ ρξεζηώλ, ζηνηρεία πξνώζεζεο θαη αλάζεζεο εξγαζηώλ 

θαη άιια. ηελ εηθνληθή αίζνζα δηδαζθαιίαο νη θαζεγεηέο παξέρνπλ πεγέο 

δεδνκέλσλ όπσο θείκελν, πνιπκέζα εμνκνησηέο θαη ειέγρνπλ ηηο ζπδεηήζεηο. Οη 

απνκαθξπζκέλνη ρξήζηεο παξνηξύλνληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πεγέο απηέο θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη. Παξόιαπηά, 

είλαη πνιύ δύζθνιν θαη ρξνλνβόξν γηα ηνπο εθαπηδεπηέο λα θαηαγξάθνπλ θαη λα 

παξαθνινπζνύλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ παίξλνπλ κέξνο νη καζεηέο ηνπο. 

Δπηπξόζζεηα, είλαη αξθεηά δύζθνιν λα αμηνινγήζνπλ ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ απνδνηεθόηεηά ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  
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 Σα δηαδηθηπαθά ΓΜ ζηεξίδνληαη ζε δηαδηθηπαθνύο εμππεξεηεηέο, ώζηε 

λα παξέρνπλ πξόζβαζε ζηνπο πόξνπο θαη ζηηο εθαξκνγέο. Κάζε μερσξηζηή 

απαίηεζε πνπ ιακβάλεη ν δηαδηθηπαθόο εμππεξεηεηεο θαηαγξάθεηαη ζε ελα 

αξρείν θαηαγξαθήο πξνζπειάζεσλ, θπξίσο γηα λα θαηαρσξήζεη ηελ πξνέιεπζε 

απηήο ηεο απίηεζεο, θαηαγξάθνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ 

πεγή, πνπ δεηάεη λα πξνζπειάζεη ή λα ρξεζηκνπνηήζεη, είηε είλαη απηή καη 

δηαδηθηπαθή ζειίδα, πνπ πεξηέρεη έλα θνκκάηη από θάπνηα παξάδνζε δηδαζθαιίαο 

είηε ε απάληεζε ζε θάπνην ζέκα εμεηάζεσλ, είηε ε ζπκκεηνρή ζε κηα εηθνληθή 

ζπδήηεζε.  Σν δηαδηθηπαθό αξρείν θαηαγξαθήο παξέρεη ηα αθαηέξγαζηα ίρλε, 

πνπ αθήλνπλ νη καζεηέο από ηελ πινήγεζή ηνπο ζηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο. 

 Παξόιν πνπ ηα δηαδηθηπαθά αξρεία θαηαγξαθήο είλαη θησρά ζε 

ζπζρεηηδόκελεο πιεξνθνξίεο, παξέρνπλ πνιιαπιέο πξνζπειάζεηο δηαθνξεηηθώλ 

ρξεζηώλ, πεξηέρνπλ εζθαικέλεο θαη άρξεζηεο εγγξαθέο θαη είλαη πνιύ κεγάια, 

ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ην κεηαζρεκαηηζκό ηνπο όπσο 

θαη πξνεγκέλεο πξνζεγγίζεηο γηα αλαθάιπςε θξπκκέλσλ θαη ρξήζηκσλ πξνηύπσλ 

γη‟απηα. Με ηε βνήζεηα ηεο εμόξπμεο πιεξνθνξηώλ από απηά κπνξεί λα εμαρζνύλ 

πιεξνθνξίεο από ην ηζηνξηθό πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε θαη λα βγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην πξνθίι πινήγεζήο ηνπ θαη επηπξόζζεηα γηα ηελ 

απνδνηηθόηεηα ηεο δηαδηθπαθήο δηδαζθαιίαο. Σα πξόηππα, πνπ αλαθαιύπηνληαη 

κε απηόλ ηνλ ηξόπν, κπνξνύλ λα θαλνύλ ρξήζηκα ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο παίξλνπλ κέξνο νη καζεηέο αιιά κπνξνύλ θαη λα 

ιεθζνύλ σο θξηηήξην γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο 

ή γηα ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, αλαθεξόκελνη ζε πξνζσπηθά θξηηήξηα ηνπ θαζελόο. 

 Τπάξρνπλ εξγαιεία γηα αλάιπζε ησλ δηαδηθηπαθώλ αξρείσλ θαηαγξαθήο 

θηλήζεσλ ησλ ρξεζηώλ όπσο ην NetTracker, SurfAid, θαη άιια, ηα νπνία, όκσο, 

παξέρνπλ πεξηνξηζκέλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε [16]. Γηα παξάδεηγκα, κηα θιαζζηθή 

αλαθνξά πεξηέρεη εγγξαθέο ηεο κνξθήο: «θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

t, έγηλαλ n θιηθ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδπθηηαθή ηζηνζειίδα p». 

Παξόιαπηά, ηα απνηειέζκαηα, πνπ παξέρνληαη από ηα πξνεγνύκελα εξγαιεία 

έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο, όζνλ αθνξά ηε βνήζεηα θαη ηελ θαηαλόεζε 

ηεο εζσηεξηθήο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ θξπκκέλσλ ηάζεσλ θαη 
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κελπκάησλ. Απηό πνπ είλαη αλαγθαίν, είλαη κηα πεξίιεςε ησλ ηάζεσλ, πνπ λα 

κπνξεί λα εξκελεπηεί από ηνπο δηδάζθαινπο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα δηαδηθηπαθά 

ΓΜ. 

 Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξν εθιεπηπζκέλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ηερληθέο εμόξπμεο γλώζεσλ θαη πεγαίλνπλ έλα βήκα πην πέξα από ηηο θιαζζηθέο 

ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο, πνπ αλαπηύρζεθαλ ιόγσ ηεο απήρεζεο θαη ηεο δηάδνζεο 

ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ [17]. Σν πξόβιεκα, πνπ πξνθύπηεη, είλαη πσο νη 

δηδάζθνληεο είλαη ήδε βεβαξπκέλνη κε πνιύπινθεο εξγαζίεο, σο πξνο ηελ 

ηξνθνδόηεζε ηνπ ΓΜ κε ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη δελ ζα πξέπεη 

λα βαξύλνληαη κε επηπιένλ ελαζρνιήζεηο, όπσο ε εμόξπμε γλώζεο.  Υξεηάδεηαη, 

ινηπόλ, ε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο, πνπ κε εύθνιν θαη θαηαλνεηό ηξόπν ζα 

αλαθαιύπηεη ηα πξόηππα [18]. 

 Σα δηαδηθηπαθά αξρεία θαηαγξαθήο πθίζηαληαη επεμεξγαζία, ε νπνία 

δηέξρεηαη από ηξία ζηάδηα: ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνεξγαζία, ώζηε 

λα θηιηξαξηζηνύλ θαη λα ηππνπνηεζνύλ ηα δεδνκέλα, από ηα αξρία θαηαγξαθήο. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθαιύπηνληαη πξνηύπα, κε ηε ρξήζε κηαο επξείαο γθάκαο 

αιγνξίζκσλ όπσο ζρεζηαθνί αιγόξηζκνη εμόξπμεο, αθνινπζηαθά πξόηππα 

αλαιύζεσλ, αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζπζηαδνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

ώζηε λα βξεζνύλ πηζαλά θαη ρξήζηκα πξόηππα. Σέινο, αλάιπζε ησλ πξνηύπσλ 

θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο ζα ηα αλαθηά θαη ζα ηα εξκελεύεη [19]. Σν ζηάδην ηεο 

πξνεξγαζίαο είλαη αλακθηζβήηεηα ην πην ζεκαληηθό θαη ην πην ρξνλνβόξν. Σα 

αθαηέξγαζηα δεδνκέλα, ζπλήζσο, πεξηέρνπλ άρξεζηεο θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθέο 

εγγξαθέο, πνπ ρξεηάδεηαη λα πεξηνξηζηνύλ.  Δπηπιένλ, από ηε ζηηγκή πνπ ηα θιηθ 

όισλ ησλ ρξεζηώλ ζπλδπάδνληαη θαη έρνπλ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο, είλαη 

αλαγθαίν λα κεηαζρεκαηηζηνύλ ζε έλα εληαίν ηύπν θαηάιιειν γηα αγλάγλσζε θαη 

επεμεξγαζία από ηνπο αιγνξίζκνπο εμόξπμεο. 

 Σν ζύζηεκα απηό, πέξα από ηελ εμόξπμε, ρξεηάδεηαη λα είλαη ιεηηνπξγηθό 

πξνο ηνπο δηδάζθνληεο, νη νπνίνη είλαη θαη νη ίδηνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη 

αλαγθαία, ινηπόλ, ε ύπαξμε πεξηνξηζκώλ θαη θίιηξσλ, ηα νπνία ζα ηα ζέηεη ν 

θάζε ρξήζηεο μερσξηζηά ζε θάζε θάζε επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, δύν εθπαηδεπηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ίδην δηαδηθηπαθό 

εμππεξεηεηή γηα ηα καζήκαηά ηνπο, κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα 
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ηελ αμηνινγεζε ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ ηνπο. Αθόκα θαη αλ 

είλαη κνλαδηθόο ν αμηνινγεηήο, βαζκνινγεί εληειώο δηαθνξεηηθά ηηο μερσξηζηέο 

δηαδηθαζίεο γηα ην θάζε είδνο κάζεζεο θαη καζεηή, πνπ κπνξεί λα έρεη λα θάλεη 

κε ην δηδαθηηθό πιηθό, ηα ζρεηηθά αληηθείκελα ή ηα πξόηππα γηα ηα νπνία ςάρλεη 

ν εθπαηδεπηηθόο. Δπηπιένλ, ν θαζνξηζκόο θίιηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνεπεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, κεηώλεη δξαζηηθά ην ρώξν ζηνλ νπνίν 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε αλαδήηεζε. Η δπλαηόηεηα πξνζζήθεο πεξηνξηζκώλ θαη 

ειέγρνπ όισλ ησλ βαζκίδσλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη 

αιιειεπηδξαζηηθή εμόξπμε δεδνκέλσλ, πνπ νδεγεί ζε αλαθάιπςε ζρεηηθώλ θαη 

πεξηνξηζκέλσλ πξνηύπσλ, αλάινγσλ κε απηώλ πνπ ζα πξνέθππηαλ, αλ ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εθηεινύληαλ κε ην ρέξη. 

 

2.2.6 Γςζκολίερ ζηην καηαγπαθή-καηηγοπιοποίηζη 

ζςμπεπιθοπών 

Δίλαη αξθεηά δύζθνιε ε αληηζηνίρηζε ηεο παξαηεξνύκελεο απόδνζεο ηνπ 

καζεηή ώζηε λα ππνινγηζηεί ν βαζκόο ηεο γλώζεο πνπ έρεη απνθνκίζεη κέζα από 

ην δηαδηθηπαθό ΓΜ. Απηή ε δηαδηθαζία, γλσζηή σο κνληεινπνίεζε ησλ 

καζεηώλ, πθίζηαηαη σο ζέκα εδώ θαη 30 ρξόληα [20]. Τπάξρνπλ 2 βαζηθέο 

επηπηώζεηο, πνπ πξνθύπηνπλ από ην πξνεγνύκελν πξόβιεκα. Πξώηνλ, από ηε 

ζηηγκή πνπ ε εθηηκώκελε γλώζε ηνπ καζεηή κπνξεί ζρεηηθά θαιά λα θαηαλνεζεί, 

ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα γίλεη κε εύθνιν θαη απιό ηξόπν ε αλάιπζή ηεο. Αλ 

ιεθζεί όκσο ππ‟όςηλ ε εθπιεθηηθά ζύλζεηε θαη δύζθνιε δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο ησλ κνληέισλ, ρξεηάδεηαη λα είλαη θαλείο πξνζεθηηθόο ζε απηέο ηηο 

αλαιύζεηο. Γεύηεξνλ, νη εθηηκήζεηο ηεο καζεηηθήο γλώζεο είλαη ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηελ επέθηαζε θαη ζε πεξεηαίξσ εμόξπμε γλώζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

είλαη δύζθνιν «λα κεηξεζνύλ νη επηπηώζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ παξεκβάζεσλ», 

αλ δελ γλσξίδνπκε ην βαζκό γλώζεο ησλ καζεηώλ. 

ηνρνο ηεο κνληεινπνίεζεο καζεζηαθήο γλώζεο, είλαη λα παξαηεξεί ηελ 

επίδνζε ηνπ καζεηή θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαηεξήζεηο γηα λα εθηηκήζεη ην 

επίπεδν ησλ γλώζεώλ ηνπ, ησλ ζηόρσλ ηνπ, ησλ πξνηηκήζεσλ θαη άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. Σν βαζηθό πξόβιεκα είλαη πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 
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πξνζδηνξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ, δελ κπνξνύλ λα  παξαηεξεζνύλ θαη λα πξνθύςνπλ 

άκεζα. Παξνιαπηά, ρξεηάδεηαη θάπνην είδνο αληηζηνηρηζεο ησλ παξαηεξήζεσλ κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο γίλεηαη κε ηελ ηερληθή θαηαγξαθήο γλώζεο [21]. 

 

Δηθόλα 2. Γηαγξακκα θαηαγξαθήο γλώζεο [22] 

 

 Η πξνεγνύκελε είλαη κηα πξνζέγγηζε ιήςεο παξαηεξήζεσλ ησλ 

καζεηώλ θαη κε απηέο ππνινγίδεη ην επίπεδν γλώζεσλ ηνπ καζεηή. Τπνζέηεη πσο 

έλαο καζεηήο είηε γλσξίδεη είηε όρη θάπνην ζέκα, παξνκνίσο ειέγρεη αλ γλσξίδεη 

νξζά ή όρη θάπνηα απάληεζε. Τπάξρνπλ δύν παξάκεηξνη γη‟απην [22]. Σν όηη 

ππνζέηεη θάηη, slip ή ην όηη ην γλσξίδεη, αιιά απαληάεη γηα θάπνην ιόγν 

ιαλζαζκέλα, έζησ guess. Μηα πξνππόζεζε πνπ ζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν είλαη πσο 

αθόκα θαη αλ θάπνηνο καζεηήο γλσξίδεη κηα απάληεζε, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα 

απαληήζεη ιάζνο ζε θάπνηα εξώηεζε, πνπ εμεηάδεη θάπνηα ηθαλόηεηά ηνπ. Απηή ε 

πηζαλόηεηα είλαη παξάκεηξνο ηύπνπ β. Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

απάληεζε ιαλζαζκέλα νη καζεηήο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα έθαλε απιά έλα 

ηππνγξαθηθό ιάζνο, κπνξεί λα ήηαλ απνγνεηεπκέλνο από ηελ έθβαζε ησλ 

πξνεγνύκελσλ εξσηήζεσλ, πνπ είρε απαληήζεη, κπνξεί λα ήηαλ αγρσκέλνο. 

Αληίζηξνθα, έλαο καζεηήο, πνπ δελ έρεη δηαβάζεη κπνξεί λα δώζεη ηε ζσζηή 

απάληεζε. Απηή ε πηζαλόηεηα είλαη παξάκεηξνο ηύπνπ α. Η καληεςηά απηή 

κπνξεί λα πξνθύςεη είηε από ηπραία επηινγή, είηε λα κπνξεί λα εθαξκόζεη ηα 

δεδνκέλα θαη λα παξάγεη κηα απιή ιύζε ε νπνία λαη κελ αληαπνθξίλεηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, αιιά δελ ηζρύεη γεληθόηεξα. 
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Δπηπξόζζεηα, εθηόο από ηηο παξακέηξνπο απόδνζεο, ππάξρνπλ θαη νη 

παξάκεηξνη κάζεζεο. Ο πξώηνο, έζησ Κ είλαη ε πηζαλόηεηα έλαο καζεηήο λα 

γλσξίδεη θάπνην ζέκα.όηαλ ρξεζηκνπνηεί πξώηε θνξά ην εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. 

Η αξρηθή γλώζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη από δηάθνξεηηθνύο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο γλώζεηο, πνπ έρνπλ απνθηεζεί από πξνεγνύκελα καζήκαηα 

είηε από νδεγίεο θαη θαηεπζπληήξηεο από ηνλ ίδην ην δηδαζθνληα. Η δεύηεξε 

παξάκεηξνο κάζεζεο, έζησ Σ, είλαη ε πηζαλόηεηα έλαο καζεηήο λα απνθηήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε γλώζε κέζα από ηελ επθαηξία, πνπ ζα ηνπ δσζεί θαη΄ηελ 

εμάζθεζε.  

Δθηόο από ηε ρξήζε ηεο πξόβιεςεο κε αθξίβεηα ηεο απόδνζεο ησλ 

καζεηώλ, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα άκεζεο αμηνιόγεζεο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Παξνιαπηά, είλαη αξθεηά δύζθνιν λα θαζνξηζηνύλ θαη λα 

δηαηππσζνύλ θαλόλεο γηα ην πνηεο παξάκεηξνη είλαη θαιέο θαη πνηέο όρη. Γηα 

παξάδεηγκα, ε παξάκεηξνο Κ, πνπ ζπκβνιίδεη ηελ αξρηθή γλώζε, κπνξεί λα 

ζρεηηζηεί κε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο κηαο ιέμεο ζε έλα θείκελν. Γπζηπρώο, κηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη δύζθνιε λα γεληθεπηεί ζε όια ηα καζήκαηα, όπσο γηα 

παξάδεηγκα,δελ κπνξεί λα κεηξήζεη πόζεο θνξέο έλαο καζεηήο έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα κάζεη θαη λα εθαξκόζεη ην δεύηεξν λόκν ηνπ λεύησλα. 

 

2.2.7 Ανάλςζη ζσέζευν ζηα ζςζηήμαηα ΣΓΜ 

Οη ζρέζεηο (δίθηπα) ζηελ πξαγκαηηθή καο δσή ζπλδένληαη κε δεζκνύο 

κεηαμύ πξαγκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθό θαη ζεκαληηθό 

θνκκάηη ηεο δσήο καο. Άιια παξαδείγκαηα ζρέζεσλ είλαη νη ζπλδέζκνη κεηαμύ 

ειεθηξνληθώλ ζειίδσλ,  παξαπνκπέο αλαθνξώλ ζηα επηζηεκνληθά θείκελα, 

δεκόζηα δίθηπα γλσξηκηώλ ή άιιεο ζπλδέζεηο κεηαμύ κεκνλσκέλσλ αλζξώπσλ, 

θιπ. Η ιέμε δίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα απηό πνπ ελλννύλ νη καζεκαηηθνί 

θαη ιηγόηεξν νη επηζηήκνλεο πιεξνθνξηθήο σο γξάθν [23]. Ο γξάθνο είλαη έλα 

ζύλνιν αληηθεηκέλσλ, πνπ ιέγνληαη θνξπθέο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, κε 

αθκέο. 

Έλα δεκόζην δίθηπν απνηειείηαη από κηα νκάδα αλζξώπσλ, πνπ κε 

θάπνην ηξόπν αιιειεπηδξνύλ θαη επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Έλαο ζπλεζηζκέλνο 
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ηξόπνο λα αλαιύζεηο θάπνην γξάθεκα είλαη λα θνηηάμεηο ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ, 

αιιά θάηη ηέηνην είλαη δύζρξεζηό γηα επξείαο θιίκαθαο δίθηπα. 

Πνιύπινθα δίθηπα όπσο ν παγθόζκηνο ηζηόο ή άιια δεκόζηα δίθηπα δελ 

έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαη θαηαγεγξακκέλε δνκή, αιιά αλη‟απηνύ έρνπλ 

απηννξγαλσζεί από έλα κεγάιν αξηζκό αηόκσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά. ηα 

δίθηπα, πνπ απνηεινύλ κηθξόθνζκν ηα κηθξόηεξα κνλνπάηηα κεηαμύ δύν 

ηζηόηνπσλ ζρεδόλ πάληα ππάξρνπλ θαη είλαη εύθνιν λα βξεζνύλ, παξόινπ πνπ νη 

θόκβνη ηνπο είλαη θαηαθεξκαηηζκέλνη [24]. Σα δίθηπα ειεύζεξεο θιίκαθαο 

ραξαθηεξίδνληαη από πςειό θαηακεξηζκό ησλ βαζκώλ ησλ θόκσλ, πνπ νξίδεηαη 

σο ν αξηζκόο ηνλ γεηηνληθώλ θνξπθώλ ηνπ θάζε θόκβν, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη 

πσο ε δνκή θαη νη δπλακηθή ηνπ δηθηύνπ επεξεάδεηαη έληνλα, από ηνπο θόκβνπο, 

κε έλα κεγάιν αξηζκό ζπλδέζεσλ. Σα δίθηπα πνπ απνηεινύληαη από πξόζσπα, 

πνπ αληαιιάζζνπλ κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ [25] παξνπζηάδνπλ 

εμίζνπ ραξαθηεξηζηηθά ειεύζεξεο θιίκαθαο θαη δηθηύσλ κηθξνθόζκνπ. 

Χο επί ην πιείζηνλ, νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ δεκνζίσλ 

δηθηύσλ νξίδνληαη άκεζα. Απηέο νη θνηλόηεηεο έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

όπσο: ηα κέιε γλσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο, κπνξεί λα είλαη ζπγγελείο, έρνπλ θνηλά 

ελδηαθέξνληα θαη άιια. Γηα ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ [24] ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

moodle[38], ηνπ νπνίνπ ηα άηνκα έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δελ 

πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα θνηλά ησλ δεκόζησλ δηθηύσλ. Όιεο νη 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηώλ γίλνληαη κέζσ ηνπ moodle θαη νη ηειεπηαίνη δε 

γλσξίδνληαη «θπζηθά». 

Η ζρέζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ, δελ νξίδεηαη ζηε βάζε ηελ εμνηθείσζε ή 

ησλ θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ. ε αληίζεζε κε ηα θνηλά δεκόζηα δίθηπα, ε ζρέζε 

νξίδεηαη σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο κειέηεο κέζα ζην moodle. Όηαλ δύν καζεηέο 

θάλνπλ ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα (ή παξόκνηα), κπνξεί λα θαζνξηζηεί κηα ζρέζε 

κεηαμύ ηνπο. Η ζρέζε απηή κε ηελ ύπαξμε αθκήο, πνπ ζπλδέεη ηνπο δύν καζεηέο, 

νη νπνίνη αλαπαξίζηαληαη σο θόκβνη. Χο νξηζκόο κηα δξαζηεξηόηεηαο ελόο 

καζεηή ζην moodle ζεσξείηαη, ε αλάγλσζε ζρνιηθνύ πιηθνύ, ε ζπκκεηνρή ηηο 

καζεηηθέο ειεθηξνληθέο ζπδεηήζεηο, αλ ιακβάλεη κέξνο ζε εξσηεκαηνιόγηα, αλ 

θάλεη ειεθηξνληθά ηεζη, θαη άιια. Σν είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ καζεηή είλαη 
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ε αιιεινπρία ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξηζκέλε ζε ρξνληθέο πεξηόδνπο ησλ 

ηξηάληα ιεπηώλ, ώζηε λα κπνξεί λα νξηζηεί θαη λα κειεηεζεί επαξθώο [24]. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, γηαηί αλ ήηαλ 

κεγαιύηεξν δε ζα δηέθεξαλ νη αιιεινπρίεο δξαζηεξηνηήησλ (άξα νη ηύπνη 

δξαζηεξηνηήησλ ζα ήηαλ ιίγν πνιύ νη ίδηνη). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε αλ ήηαλ 

κηθξόηεξν, ζα κπνξνύζαλ λε κειεηεζνύλ δξαζηεξηόηεηεο εμάζθεζεο θαη όρη 

εθείλεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ κειέηε. 

Σν απνηέιεζκα ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην moodle, θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπο έρνπλ ζρέζε είλαη ην 

αθόινπζν. 

 

Δηθόλα 3. Γξάθεκα αλαπαξαζηαζεο ζπζρεηήζεσλ καζεηώλ ηνπ moodle[24] 

 

 

2.2.8 Αναλςζη αλληλεπίδπαζηρ πεπιεσομένος και μάθηζηρ  

Πνιιέο θνξέο κεξηθέο καζεζηαθέο παξνρέο, ζε κηα πιαηθόξκα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο παξέρνληαη θάζε ζηηγκή θαη γηα όζν ρξόλν επηζπκεί ν 

καζεηήο, ζπλδπάδνληαο ηεο κε άιιεο πεγέο θαη εξγαιεία. Υξεηάδεηαη, ινηπόλ, 

πιήξεο θαηαλόεζε ησλ δηάθνξσλ καζεζηαθώλ ηύπσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, γηα λα 

βειηηώζνπλ νη θαζεγεηέο-ζρεδηαζηέο ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη πεξηερόκελν. 
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Δίλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία θάπνηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο καζεζηαθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

αιιειεπηδξαζή ηνπο κε ηα ΓΜ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηερληθέο: 

 αλαθάιπςεο θαη ε αλίρλεπζεο ηεο καζεζηαθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο από δηάθνξεο πεγέο όπσο είλαη ηα δηαδηθηπαθά 

αξρεία θαηαγξαθήο 

 εμσηεξηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεοο αιιειεπηδξαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ έρεη απνκνλσζεί από ηα δηαδηθηπαθά αξρεία 

θαηαγξαθήο 

 αλάιπζεο θαη δηεξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ 

κνληέινπ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε ππνζηήξημε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη 

ηνπ ηύπνπ είλαη ν βαζηθόο ζηόρνο πίζσ από ηε δηαδηθηπαθή εμόξπμε γλώζεο, θάηη 

ην νπνίν απνδεηά θαη ε ζρεδίαζε ησλ ΓΜ, ησλ νπνίσλ ζεκέιηνο ιίζνο είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε. 

Η πξνεγνύκελε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε πνιιαπινύο ηξόπνπο. Μηα 

ζπλήζεο θαηεγνξηνπνίεζε είλαη κε βάζε ην ξόιν. ηα ΓΜ ε θιαζζηθόηεξε 

κνξθή είλαη απηή πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζην καζεηή-πεξηερόκελν, γηαηί παξέρνπλ 

πξόζβαζε ζηηο καζεζηαθέο πεγέο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθηπαθήο εμόξπμεο κέζα από ηα 

ΓΜ πνιινί παξάγνληεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ‟όςηλ[33]. Κάπνηεο από ηηο 

ππάξρνπζεο ηερληθέο εμόξπμεο δελ ηνπνζεηνύληαη επαξθώο πάλσ ζην 

εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, ώζηε λα εμάγνπλ απνηειέζκαηα, πνπ λα κπνξνύλ λα 

εξκελεπηνύλ ζσζηά. Γη‟απηό ην ιόγν έρνπλ αλαπηπρζεί νη αθόινπζεο ηερληθέο 

πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία: 

 Σηαηηζηηθά κε βάζε ηε ζύλνδν (session): βαζίδνληαη ζε απιέο 

πνζνηηθέο δηαζηάζεηο θαη ν ζηόρνο ηνπο είλαη ε πνζνηηθή επνηεία 

ηεο ρξήζεο 

 Καηεγνξηνπνίεζε κε βαζε ηε ζύλνδν: βαζίδνληαη ζηηο ηερληθέο 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ν ζθνπόο ηνπο είλαη ε εμαθξίβσζε ηεο 

επηηπρίαο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ 
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 Σπκπεξηθνξηζηηθά πξόηππα: επεθηείλνπλ θαη γεληθεύνπλ ζηα 

αθνινπζηαθά πξόηππα, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηαδηθηπαθή εμόξπμε 

γλώζεο θαη ζηόρνο ηνπο είλαη ε εμαθξίβσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε έλα ΓΜ 

 Χξνλνινγηθέο ζεηξέο: βαζίδνληαη ζηηο ηερληθέο ησλ ρξνλνινγηθώλ 

ζεηξώλ θαη ζθνπόο ηνπο είλαη ε εμαθξίβσζε ησλ ζηξαηεγηθώλ, πνπ 

αθνινπζνύληαη 

 

Οη γιώζζεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμόξπμε θαη ζηε δηαδηθαζία 

εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ. Δλώ ηα δηαδηθηπαθά αξρεία θαηαγξαθήο 

θηλήζεσλ είλαη εθθξάζεηο ζπκπεξηθνξάο, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμή καζεηεπόκελνπ θαη εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, κηα πην αθαηξεηηθή 

γιώζζα ρξεηάδεηαη γηα λα δηαηεξήζεη απηή ηελ αιιειεπίδξαζε θνληά ζην 

πεξηερόκελν ηεο δηεξκελείαο. Έλα ελδηάκεζν ζηάδην είλαη ε πνιπκεζηθή δηεπαθή 

θαη ην πξσηόθνιν αιιειεπίδξαζεο. Η αιιειεπηδξαζηηθόηεηα ζην καζεζηαθό 

πεξηερόκελν κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα από κηα καζεζηαθή δηαδηθαζηαθή 

γιώζζα. Η γιώζζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηνπνινγία αιιειεπίδξαζεο, 

πεξηέρνληαο θόκβνπο θαη ηόμα, όπνπ: 

 Οη θόκβνη αλαπαξηζηνύλ ηηο πεγέο ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηέρνληαο 

από αληηθείκελα ζηαηηθνύ πεξηερνκέλνπ, κέρξη ελεξγέο ππεξεζίεο. 

Οη θόκβνη νλνκάδνληαη πεγέ, βαζηδόκελεο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ζηα ζέκαηα, πνπ ππνζηεξίδνπλ. 

 Σα ηόμα κεηαμύ ησλ θόκβσλ αλαπαξηζηνύλ ηηο θηλήζεηο ησλ 

ρξεζηώλ, όπσο θηλήζεηο πινήγεζεο θαη επηινγήο. πλδπαζκνί 

θηλήζεσλ όπσο αθνινπζίεο, επηινγέο, ζύγρξνλεο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη επαλαιήςεηο, κπνξνύλα λα εθθξαζηνύλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν. 

Γηα παξάδεηγκα κε δεδνκέλνπο ηνπο θόκβνπο Άζθεζε1, Άζθεζε2 θαη 

Άζθεζε3, ε έθθξαζε 

(Άζθεζε1;(Άζθεζε2 | Άζθεζε3))* 

ζεκαίλεη επαλαιακβαλόκελα (ν ραξαθηήξα επαλάιεςεο είλαη ην „*‟) ε Άζθεζε1 

εθηειείηαη πξηλ από (ραξαθηήξαο αθνινπζίαο είλαη ην „;‟) ηελ Άζθεζε2 ή ηελ 
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Άζθεζε3. Απηή ε γιώζζα κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ζρεδηαζκό θαη 

πινπνίεζε. 

 

2.2.8.1 Σηαηιζηικά ζςνόδος 

 Μηα ζύλνδνο είλαη κηα θεληξηθή έλλνηα γηα ηα ΓΜ θαη είλαη ηερληθά κηα 

αιιεινπρία από θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθηπαθέο θηλήζεηο, πνπ αληαλαθινύλ ηελ 

αιιειεπηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Σα 

ζηαηηζηηθά κε βάζε ηε ζύλνδν αλαθέξνληαη ζηηο πνζνηηθέο κεζόδνπο, πνπ 

κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, πνπ αθνξνύλ ηνπο πόξνπο, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην ρξόλν πνπ πέξαζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

κάζεζεο. Τπάξρνπλ άιια ζηαηηζηηθά κέηξα, πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζε 

ρξήζηκεο γλώζεηο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ απαηηήζεσλ αλά δηάζηεκα ή νη 

ζπλνιηθνί αξηζκνί δήηεζεο θάπνηαο πεγήο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

βαζηζκέλεο ζε απιά κέηξα. Ο αθόινπζνο πίλαθαο, γηα παξάδεηγκα δείρλεη πσο 

πεξίπνπ κηζνί καζεηέο, πνπ δηάβαζαλ ηελ παξάγξαθν πεξίιεςε (ch1-lectov.html) 

δηάβαζαλ, επίζεο, θαη ηα καζήκαηα θαη όηη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ δηάβαζε 

όιεο ηηο δηαιέμεηο είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξνο από ηνλ αξρηθό αξηζκό ησλ 

καζεηώλ πνπ μεθίλεζαλ λα δηαβάδνπλ. 

 

Πίλαθαο 1. Σηαηηζηηθά γηα έλα κάζεκα κηαο βδνκάδαο [33] 

 

 Γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο δήηεζε θαηά κέζν όξν 239 θνξέο πιηθό γηα 

ην κάζεκα αλά ζύλνδν (κεηά ην θαζάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα 

άρξεζηεο αλαδεηήζεηο γηα πεγέο δηαγξάθεθαλ). Αλ θνηηάμνπκε ηελ θαηάηαμε κε 

ηνπο ζπλνιηθνύο αξηζκνύο δήηεζεο αλά ζέκα, νη ζεκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο 

έξρνληαη πξώηεο (αξρηθά είλαη απνηέιεζκα, πνπ εθπιήζζεη, αιιά κηα πην 

ελδειερήο αλάιπζε δείρλεη πσο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δηαδηθηπαθέο 
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ζεκεηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε ζπλόδνπ), θαη αθνινπζνύλ νη εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο. Έλα πςειό ζπλνιηθό πνζνζηό αλαδεηήζεσλ γηα αιιειεπηδξαζηηθέο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, όπνπ νη καζεηέο ζηέιλνπλ ηηο ιύζεηο ηνπο ζηα δνζκέλα 

πξνβιήκαηα, δείρλεη πσο νη καζεηέο θαηαλάισζαλ αξθεηό ρξόλν γη‟ απηέο. Απηά 

ηα κέηξα, παξ‟ όια απηά, δίλνπλ πεξηζζόηεξν κηα ηδέα γηα ην, πνηα ζέκαηα 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πσο. 

 

2.2.8.2 Καηηγοπιοποίηζη ζςνόδος 

 Η θαηεγνξηνπνίεζε ζπλόδνπ αλαθέξεηαη ζηελ άληιεζε θαη ηαπηνπνίεζε 

ησλ βαζηθώλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ησλ πςεινύ επηπέδνπ καζεζηαθώλ 

εξγαζηώλ από έλα δηαδηθηπαθό αξρείν θαηαγξαθήο ζπλόδσλ. Οπζηαζηηθά, ν 

καζεηήο επηθεληξώλεηαη ζε κία κε δύν ην πνιύ δξαζηεξηόηεηεο αλά ζύλνδν. Με 

ηε ρξήζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο κπνξνύκε λα εμαθξηβώζνπκε ηα βαζηθά 

καζεζηαθά αληηθείκελα κε ην λα θνηηάμνπκε ηνπο επηθξαηέζηεξνπο ηύπνπο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην ζύζηεκα. 

Οη πεγέο ησλ κέζσλ ελόο καζήκαηνο κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ γηα 

παξάδεηγκα σο έλα ζύλνιν από θιάζεηο C1,…, Cn, όπνπ θάζε θιάζε είλαη έλα 

ζύλνιν {Ui1, …, UiM} από ππεξζπλδέζκνπο. Απηό αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

θόκβνπο θαη νη ηύπνη ηνπο ζηελ ήδε νξηζκέλε καζεζηαθή γιώζζα. Κάζε θιάζε 

ζρεηίδεηαη κε έλα ηύπν ζπζηεκηθήο αιιειεπίδξαζεο, πνπ παξέρεη ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ καζεζηαθή δηαδηθαζία, όπσο ζπκκεηνρή ζε έλα 

ειεθηξνληθό κάζεκα ή εξγαζία πάλσ ζε δηαδηθηπαθέο εξγαζίεο. Αλ ν καζεηήο 

πεξλάεη αξθεηό ρξόλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ή ζηέιλεη κεγάιν αξηζκό 

απαηηήζεσλ γηα πόξνπο γηα ην κάζεκα, ηόηε απηή ε δξαζηεξηόηεηα 

αληαπνθξίλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Πξνζκεηξάηαη αθόκα θαη ε δήηεζε 

ζειίδσλ γηα κεκνλσκέλεο θιάζεηο. ηνλ αθόινπζν πίλαθα ππάξρνπλ νη 

θαηεγνξίεο ελόο καζήκαηνο (θιάζεηο), πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο, 

πνπ ζπλδένληαη κε πόξνπο. 
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Πίλαθαο 2. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε πόξνπο θαη δξαζηεξηόηεηεο [33] 

 

Γηα θάζε ζύλνδν, ππάξρεη θιίκαθα ησλ βαζηθώλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ, ε 

νπνία αλαπαξίζηαηαη κε ηηο ηάμεηο ησλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

παξάγεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνύ ησλ αηηήζεσλ γηα θάζε θιάζε, πνπ καο επηηξέπεη λα 

αληηιεθζνύκε θάπνηνπο από ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο ησλ καζεηώλ θαη ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. Η θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ πξνεγνύκελν πίλαθα είλαη: 

Lectures ≤ Labs ≤ Tutorials ≤ Downloads ≤ Look Up 

 

Απηή ε ζύλνδνο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο κπνξεί λα γεληθεπηεί γηα όιεο ηηο 

ζπλόδνπο, πνπ έρεη θάλεη έλα καζεηήο ή γηα έλα γθξνππ καζεηώλ. Γίλεη ζηνλ 

θαζεγεηή κηα πςεινύ επηπέδνπ εηθόλα ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η ηερληθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα επαλαιακβαλόκελε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Οη αξρηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ λα 

είλαη πνιύ γεληθέο θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα βειηηζηνπνηεζνύλ θαζνξίδνληαο 

πην ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, εξγαζίεο θαη ζηόρνπο, παξέρνληαο πην εθηελή 

θαη πεξηεθηηθά απνηειέζκαηα.  

 

 

2.2.8.3 Σςμπεπιθοπιζηικά ππόηςπα 

Αλ θνηηάμνπκε δηεμνδηθά ηηο πξνεγνύκελεο αιιειεπηδξάζεηο ζε 

ρακειόηεξν επίπεδν ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε αλάιπζε, ώζηε λα εξεπλήζνπκε ηηο 

καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο κε πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα. Η ηερληθή ησλ 

ζπκπεξηθνξηζηηθώλ πξνηύπσλ έρεη σο ζηόρν ηελ απόζπαζε αιιειεπηδξαζηηθώλ, 
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ζπκπεξηθνξηζηηθώλ πξνηύπσλ από έλα αξρείν θαηαγξαθήο θηλήζεσλ. Πεξηηηέο 

δξαζηεξηόηεηεο απνκαθξύλνληαη (όπσο όηαλ θνηηάδνπλ νη καζεηέο άζρεηεο 

ζειίδεο ή αθόκα θαη λα βγαίλνπλ παξνδηθά από ην ζύζηεκα). Γηα λα κάζνπκε 

πνηα πξόηππα αθνινπζνύλ νη καζεηέο, νη αθνινπζίεο πθίζηαηαη θάπνην έιεγρν 

θαηά ηελ είζνδό ηνπο γηα επεμεξγαζία, θάηη πνπ ιεηηνπξγεί σο θίιηξν γηα λα 

απνκαθξπλζνύλ νη ιηγόηεξν ρξήζηκεο. 

Σα ζπκπεξηθνξηζηηθά πξόηππα πεξηιακβάλνπλ θάηη πεξηζζόηεξν από 

αιιεινπρίεο, νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ ζηνηρεία, επηιέγνπλ κεηαμύ θόκβσλ ή 

δνπιεύνπλ πάλσ ζε δηάθνξα ζηνηρεία ελόο καζήκαηνο παξάιιεια. Έλα κνληέιν 

ηνπνινγίαο ηνπ καζήκαηνο ππνδεηθλύεη ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά πξόηππα. Η 

πινήγεζε κέζα ζε απηέο ηηο ηνπνινγίεο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηε ρξήζε ηεο 

γιώζζαο δξαζηεξηνηήησλ. Έλα ζπκπεξηθνξηζηηθό πξόηππν είλαη κηα έθθξαζε κε 

ηε βνήζεηα ηεο γιώζζαο δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηγξάθεη ηελ πηζαλόηεηα 

επηζπκίαο γηα κάζεζε ή πξαγκαηηθήο κάζεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε έλα ΓΜ. 

Γη‟απηό ην ιόγν ρξεηάδεηαη λα ζπλδέζνπκε ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά πξόηππα 

κε ηα αθνινπζηαθά πξόηππα, πνπ πξνέξρνληαη από ηα δηαδηθηπαθά αξρεία 

θαηαγξαθήο θηλήζεσλ. Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, νη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ 

λα ζρεηηζηνύλ κε κεηαθηλήζεηο αλάκεζα ζε θόκβνπο (ηζηνζειίδεο), νη νπνίεο 

θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία. Οη εθθξάζεηο ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθώλ πξνηύπσλ 

κπνξεί λα είλαη ε αληαλάθιαζε ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Γύν εθαξκνγέο 

κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε: 

 Δμαθξίβσζε ηεο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξάο: Ο ζηόρνο είλαη λα 

ζπγθξίλνπκε ηα αθεξεκέλα ζπκπεξηθνξηζηηθά πξόηππα, ηα νπνία 

είλαη πξνζδηνξηζκέλα από ην δηδάζθνληα, κε ηα πξαγκαηηθά 

αθνινπζηαθά πξόηππα, πνπ έρεη αθνινπζήζεη ν καζεηήο. Σν κόλν, 

πνπ ρξεηάδεηαη είλαη εμαγσγή ησλ αθνινπζηαθώλ πξνηύπσλ θαη 

εθαξκνγή ζε απηά ησλ ηερληθώλ εμόξπμεο. Η ζύγθξηζε ησλ 2 

πξνηύπσλ κπνξεί λα γίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηνλ έιεγρν ηεο 

επηινγήο θαη ησλ επαλαιήςεσλ, πνπ επηηξέπεη ην 

ζπκπεξηθνξηζηηθό. 

 Δμαγσγή ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο: Η πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά εμάγεηαη κε ηε κνξθή ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθώλ 
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πξνηύπσλ. Η δπζθνιία απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη όηη δελ 

ππάξρεη κνλαδηθή ιύζε. ε ζπγθεθξηκέλεο επαλαιήςεηο θαη 

ηαπηόρξνλε ρξήζε είλαη δύζθνιν λα ηελ θαζνξίζνπκε, αθόκα θαη 

αλ ε ζπλνιηθή ηνπνινγία κε ηνπο ζπλδέζκνπο πινήγεζεο είλαη 

γλσζηά Η εμαγσγή ηνπ πξνηύπνπ είλαη ην πξώην βήκα. Σν 

επόκελν είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο ππνζηήξημεο ηνπ πξνηύπνπ από 

ηηο ηάμεηο. 

Δλώ απηή ε ηερληθή πξνζθέξεη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα ρξεηάδεηαη 

πεξηζζόηεξε έξεπλα πάλσ ζε απηήλ. Πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλα απνηειέζκαηα 

κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ, αλ, γηα παξάδεηγκα, ν ρξόλνο πνπ ζπαηαιήζεθε γηα 

θάζε δξαζηεξηόηεηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

αμηνιόγεζε. Ο ρξόλνο, πνπ ζπαηαιήζεθε ζε κία δξαζηεξηόηεηα, κπνξεί λα καο 

απνθαιύςεη ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ελόο πόξνπ. 

 

2.2.8.4 Χπονολογικέρ ζειπέρ 

 Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο είλαη αθνινπζίεο κεηξήζεσλ ζε έλα δηάζηεκα 

ρξόλνπ. Οη ηειεπηαίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απνηειέζκαηα από όιεο ηηο 

ηερληθέο εμόξπμεο, πνπ έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ζηηγκήο. Ο ζθόπόο εδώ είλαη ε 

αλίρλεπζε ζηελ αιιαγή ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη ζπλήζσο ε 

αληαλάθιαζε ηεο ζπλνιηθήο καζεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, θαηά ηε δηάξθεηα όινπ 

ηνπ καζήκαηνο. Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα δύν ιόγνπο: 

 Αξρηθά, ε αιιαγή κπνξεί λα είλαη εζθεκκέλε από ηνλ καζεηή θαη 

ηα αίηηα απηνύ ηνπ ζπκβάληνο ρξεηάδνληαη δηεξεύλεζε. Έλα 

παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ κέζα από ηα ζπκπεξηθνξηζηηθά 

πξόηππα. ηαδηαθή κείσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ είλαη 

έλα απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθό, πνπ είλαη αλακελόκελν λα 

ζπκβεί. 

 Γεύηεξνλ, ρξεηάδεηαη λα εξεπλεζνύλ απξνζδόθεηεο αιιαγέο. 

Δθηόο από ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά, αιιαγέο ζηηο καζεζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο είλαη πηζαλό λα παξαηεξεζνύλ. Σα πξόηεξα πξόηππα 

ζπρλά ππνδεηθλύνπλ ρξήζε ελόο θαη κόλν ζηόρνπ, αιιά ηα 
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επόκελα πξόηππα δείρλνπλ κηα ηαπηόρξνλε, εληαία ρξήζε 

δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ ππεξεζηώλ. Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο 

κπνξνύλ λα δείμνπλ ηελ εμέιημε ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή από ηα 

δηαδηθηπαθά αξρεία θαηαγξαθήο θηλήζεσλ, θάηη ην νπνίν αλ δελ 

έρεη πξνβιεθζεί αξρηθά απνηειεί έθπιεμε. 

2.2.8.5 Ππόβλετη βαθμών μαθηηών με σπήζη αλγοπίθμυν 

ηεσνηηήρ νοημοζύνηρ (νεςπυνικά δίκηςα) 

Σα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα είλαη αιγόξηζκνη εκπλεπζκέλνη από ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπηλνπ κπαινύ. Η ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηε 

δηαζύλδεζε απιώλ ζηνηρείσλ πνπ επηηεινύο θάπνηα ιεηηνπξγία θαη ιεηηνπξγνύλ 

παξάιιεια. Έλα ηερλεηό λεπξσληθό δίθηπν πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηε δηαδηθαζία 

απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο πιεξνθνξηώλ όπσο ζην αλζξώπηλν κπαιό ώζηε λα 

κπνξέζεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ιύζεη πξνβιήκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ 

ππνινγηζηώλ. Τπάξρνπλ αξθεηά ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ θαηαζθεπή 

ελόο λεπξσληθνύ δηθηύνπ. Από ηε κία πιεπξά ν αξηζκόο ησλ λεπξώλσλ θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπο θαζνξίδεη ηε δνκή ηνπο. Από ηελ άιιε, από ηε ζηηγκή πνπ νη 

λεπξώλεο δηαζπλδένληαη εζσηεξηθά κηιάκε γηα ηε κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ κε 

ζθνπό ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ. Απηή ε επεμεξγαζία κπνξεί λα γίλεη 

κε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ησλ λεπξώλσλ. Η κνξθνινγία  όισλ ησλ λεπξώλσλ 

ηνπ δηθηύνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ε ελαιιαγή ηνπο κέζα ζην 

ρξόλν γίλεηαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ θαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Σα δίθηπα 

ησλ λεπξώλσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί λα είλαη ρξήζηκα ζε πξνβιήκαηα πξόβιεςεο 

θαη θαηεγνξηνπνίεζεο, όπνπ ν ζηόρνο είλαη λα εμαθξηβσζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηδηόηεηα ελόο γθξνππ. 

Από ηε ζηηγκή πνπ ε καζεζηαθή αληίιεςε είλαη γεληθή, ν αθόινπζνο 

νξηζκόο πηνζεηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηνλ αθξηβή ηξόπν, πνπ κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηό από ηε κάζεζε ζην πιαίζην ησλ λεπξσληθώλ δηθηύσλ: Η κάζεζε είλαη 

ε δηαδηθαζία κέζα ζηελ νπνία νη παξάκεηξνη ελόο ηερλεηνύ λεπξσληθνύ δηθηύνπ 

πηνζεηνύληαη σο απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο κηαο δηαδηθαζίαο ππνθηλνύκελεο από 

ην πεξηβάιινλ. Γηα λα θάλνπκε ηηο πξνβιέςεηο κε ηε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εθπαηδεπηηθά δηαλύζκαηα. Σα πξνεγνύκελα 
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είλαη νη ηηκέο εηζόδνπ ηνπ δηθηύνπ θαη νη εθηηκώκελεο ηηκέο εμόδνπ γηα απηέο. 

Απηή ε ηερληθή ρξεηάδεηαη [37] επίζεο, κηα θάζε εθπαίδεπζεο, πνπ ειέγρεηαη από 

ηνλ επηβιέπνληα. 

Σν δίθηπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηέρεη δύν επίπεδα ζρεδηαζκνύ. Σν 

πξώην επίπεδν θαηαζθεπάδνληαη 2 βαζηθέο ζπλαξηήζεηο ππξήλα. Σν επόκελν 

επίπεδν απνηειείηαη από απινύο λεπξώλεο. Γηα λα γίλεη ε κειέηε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα από έλα κάζεκα ηνπ Moodle. Γηα θάζε εγγξαθή 

απνζεθεύνληαη: 

 Η ΙΡ ηνπ 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα πξνζπέιαζεο 

 Οιόθιεξν ην όλνκα ηνπ ρξήζηε 

 Η θίλεζε πνπ έθαλε (αλ δηάβαζε θάπνην κάζεκα, αλ έθαλε θάπνην 

ηεζη) 

 Γηάθνξεο πιεξνθνξίεο (βαζκνί). 

Δθηόο από ηα δεδνκέλα, πνπ παξέρνληαη από ην Moodle ιήθζεθαλ ππ‟ 

όςηλ δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ καζεηώλ όπσο: 

 Όλνκα ηνπ ρξήζηε (όρη σο username) 

 Αξηζκόο θνξώλ, πνπ ν ρξήζηεο έρεη ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα 

 Η θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε (αλ ν καζεηήο επαλαιακβάλεη ην 

κάζεκα) 

 Σειηθόο Βαζκόο 

 

ε όια ηα πεηξάκαηα ην εύξνο ησλ βαζκώλ πεξηνξίζηεθε ζην «πεξλάεη, 

απνξξίπηεηαη», γηα απινπνίεζε ηεο κειέηεο. Η επηηπρία νξίζηεθε σο ην 

ηαίξηαζκα ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ ηειηθό βαζκό ηνπ 

θαζεγεηή. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. 
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Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα πξόβιεςεο βαζκώλ καζεηώλ κε ρξήζε λεπξσληθώλ 

δηθηύσλ 

 

Σν πείξακα απέδεημε πσο είλαη εθηθηό λα πξνβιέςεη κε επηηπρία πνηνη 

καζεηέο ζα έρνπλ πξόβιεκα λα πεξάζνπλ θάπνην κάζεκα. ην καζεζηαθό 

πεξηβάιινλ ε επηηπρήο πξόβιεςε θαηά 80% είλαη έλα επράξηζην θαη 

ελζαξξπληηθό απνηέιεζκα. 

 

2.3 Παγίδερ και λύζειρ ζσεζιακήρ εξόπςξηρ 

Η γεληθή δηαδηθαζία εμόξπμεο γλώζεο, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, 

πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα βήκαηα: ζπιινγή δεδνκέλσλ, πξνεπεμεξγαζία, 

εμόξπμε γλώζεο θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Σα ίδηα βήκαηα 

αθνινπζνύληαη θαη γηα ηελ εμόξπμε γλώζεο από ηα ΓΜ. Δίλαη όκσο ζεκαληηθό 

λα αλαθεξζεί πσο ηα παξαδνζηαθά αξρεία δεδνκέλσλ ζησλ ΓΜ είλαη ζπλήζσο 

κηθξά [34], αλ ζπγθξηζνύλ κε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

εμόξπμε γλώζεο ζε άιια αληηθείκελα, όπσο ην ειεθηξνληθό εκπόξην, όπνπ 

έρνπκε ηε ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ πειαηώλ. Απηό έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο πσο ην 

ραξαθηεξηζηηθό κέγεζνο κηαο ηάμεο είλαη ζπρλά κεηαμύ 10-100 καζεηώλ, 

εμαξηώκελν από ην είδνο ηνπ καζήκαηνο (βαζηθό, απεπζπλόκελν ζε ελειίθνπο, 

κεγάιεο δπζθνιίαο, αθαδεκατθό, εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο). Γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο, ην κέγεζνο ηεο ηάμεο είλαη ζπλήζσο κεγαιύηεξν θαη 

είλαη δπλαηό λα ειεγρζνύλ δεδνκέλα θαη από πξνεγνύκελα έηε ή από όκνηα 

καζήκαηα. Δπηπιένλ, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ζηηγκηόηππσλ ή ελεξγεηώλ κπνξεί λα 

είλαη αξθεηά κεγάινο, εμαξηώκελνο από ην πόζν πνιιέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα 

απνζεθεύζεη ην ΓΜ, ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θάζε καζεηή κε ην 

ζύζηεκα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ν αξηζκόο ησλ δηαζέζηκσλ ζηηγκηνηύπσλ είλαη 



 30 

 

πνιύ κεγαιύηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ησλ καζεηώλ. Δπηπξόζζεηα, ππάξρεη άιιν 

έλα ζεηηθό [34]. Όηη ηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα είλαη ζπλήζσο ζρεηηθά θαζαξά. 

ην πεδίν ηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ κε βάζε ζρεζηαθνύο θαλόλεο, είρε 

δνζεί ην βάξνο, αξρηθά, ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ αιγνξίζκσλ εμόξπμεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε κείσζε ηνπ εύξνπο ησλ απνηειεζκάησλ, κε ην λα αθήλεη 

ηελ πηζαλόηεηα λα εθθξαζηνύλ πεξηνξηζκνί ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα έλα κεγάιν εύξνο αιγνξίζκσλ ππνζηεξίδνπλ ηα πξνεγνύκελα 

ζέκαηα κέζα από ηνλ επαλαθαζνξηζκό λέσλ ζηξαηεγηθώλ αλαδήηεζεο θαη δνκώλ 

δεδνκέλσλ. Δλώ νη πεξηζζόηεξνη αιγόξηζκνη επηθεληξώλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

αλαθάιπςε όισλ εθείλσλ ησλ θαλόλσλ, πνπ ζα ηθαλνπνηνύλ ηελ ειάρηζηε 

απόθιηζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεη δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο αιγόξηζκνπο, πνπ πξνζπαζνύλ λα βειηηώζνπλ ην ρξόλν 

επεμεξγαζίαο ή λα δηεπθνιύλνπλ ηε δηεξκελεία από ην ρξήζηε κε ην λα κεηώζνπλ 

ην κέγεζνο ηνπ ζεη ησλ απνηειεζκάησλ θαη κε ην λα ζπγρσλεύνπλ ηελ θύξηα 

γλώζε. 

Τπάξρνπλ επίζεο, άιια, πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο εμόξπμεο κε βάζε ηνπο ζρεζηαθνύο θαλόλεο από ηα 

δηαδηθηπαθά δεδνκέλα. Όηαλ έγηλε πξνζπάζεηα επίιπζεο απηώλ ησλ 

πξνβιεκάησλ, θάπνηνο ζα ζεσξνύζε σο αληηθεηκεληθό ζθνπό ηα ζρεζηαθά 

κνληέια θαη ηα δεδνκέλα, πνπ πξνέξρνληαη από απηά. ήκεξα, ηα εξγαιεία 

εμόξπμεο γλώζεο είλαη ζρεδηαζκέλα δίλνληαο έκθαζε ζηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ 

επειημία, παξά ζηελ απιόηεηα. Σα πεξηζζόηεξα εξγαιεία εμόξπμεο γλώζεο είλαη 

πνιύ πνιύπινθα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηε ρξήζε θαη ηα εξγαιεία ηνπο 

εμππεξεηνύλ θάηη πεξηζζόηεξν από απηό πνπ εθείλνη ζα επηζπκνύζαλ 

πξαγκαηηθά. Χο απνηέιεζκα, ν δηαρεηξηζηήο ησλ καζεκάησλ είλαη πηζαλόηεξν λα 

εθαξκόδεη ηερληθέο εμόξπμεο γλώζεο κε θύξην ζηόρν λα παξάγεη αλαθνξέο, πνπ 

πξνσζεί ζηνπο δηδάζθνληεο, ώζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

ησλ καζεηώλ θαη ηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα. Παξνιαπηά, είλαη πιένλ επηζπκεηό 

λα ζπκκεηέρνπλ νη δηδάζθνληεο απ‟ επζείαο ζηελ επαλαιακβαλόκελε δηαδηθαζία 

εμόξπμεο γλώζεο ώζηε λα εθαξκόδνπλ πεξηζζόηεξν ρξήζηκνπο θαη 

αμηνπνηήζηκνπο θαλόλεο. Φπζηνινγηθά, όκσο, νη δηδάζθνληεο, ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 
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αλαηξνθνδόηεζε, πνπ παξέρεηαη από ηνπο ήδε ππάξρνληεο θαλόλεο ώζηε λα 

ιάβνπλ απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηελ αιιαγή, ώζηε λα βειηησζεί ην κάζεκα θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνύληαη ή λα επηζεκάλνπλ πνηνη 

καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, θαη άιια. 

Μεξηθά από ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ αιγνξίζκσλ κε βάζε ηνπο 

ζρεζηαθνύο θαλόλεο ζηε δηαδηθηπαθή κάζεζε είλαη όηη νη ρξεζηκνπνηνύκελνη 

αιγόξηζκνη έρνπλ πνιιέο παξακέηξνπο γηα θάπνηνλ πνπ δελ είλαη εηδηθόο ζηελ 

εμόξπμε γλώζεο θαη νη ππάξρνληεο θαλόλεο είλαη πάξα πνιύ, νη πεξηζζόηεξνη από 

ηνπο νπνίνπο δελ εκθαλίδνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζαθήλεηα. 

Οη αιγόξηζκνη εμόξπμεο κε βάζε ην πεξηερόκελν πξέπεη λα δηακνξθσζνύλ 

πξηλ εθηειεζηνύλ. Έηζη, ν ρξήζηεο πξέπεη λα δώζεη ηηο θαηάιιειεο ηηκέο ζηηο 

παξακέηξνπο ώζηε λα πεηύρεη ην ζσζηό αξηζκό θαλόλσλ. Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε 

κεηαμύ ησλ βαζηθόηεξσλ αιγνξίζκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα γηα ηελ 

αλαθάιπςε θαλόλσλ ζπζρέηηζεο είλαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη νη αιγόξηζκνη: 

Apriori, FP-Growth, MagnumOpus, Closet. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο ηνπο 

αιγόξηζκνπο απαηηνύλ από ην ρξήζηε λα θαζνξίζεη δύν όξηα, ηελ ειάρηζηε 

εκπηζηνζύλε θαη ηελ ειάρηζηε 1-αβεβαηόηεηα, θαη λα βξεη όινπο ηνπο θαλόλεο 

πνπ ππεξβαίλνπλ απηά ηα όξηα. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά 

θαηαξηηζκέλνο ώζηε λα βξεη απηέο ηηο ηηκέο θαη λα ιάβεη ηα θαηαιιειόηεξα 

απνηειέζκαηα. 

Μηα πηζαλή ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα είλαη ε ρξήζε ελόο αιγνξίζκνπ 

ρσξίο εηζόδνπο ή κε ιηγόηεξεο εηζόδνπο. Γηα παξάδεηγκα ην WEKA [30] πινπνηεί 

ηνλ Apriori, πνπ ιύλεη κεξηθώο απηό ην πξνβιεκα. Απηόο ν αιγόξηζκνο κεηώλεη 

ζηαδηαθά ηελ ειάρηζηε εκπηζηνζύλε κέζσ ελόο Γέιηα ζπληειεζηή, πνπ 

θαζνξίδεηαη από ην ρξήζηε, κέρξη λα θηάζεη ζε κηα ειάρηζηε εκπηζηνζύλε ή λα 

έρεη παξαρζεί ν απαηηνύκελνο αξηζκόο θαλόλσλ. 

Μηα αθόκα βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Apriori αιγνξίζκνπ είλαη ν Predictive 

Apriori, πνπ απηόκαηα ιύλεη ην πξόβιεκα ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ δύν 

πξνεγνύκελσλ παξακέηξσλ κεγηζηνπνηώληαο ηελ πηζαλόηεηα ζσζηήο πξόβιεςεο 

γηα ην ζεη ησλ δεδνκέλσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, κηα παξάκεηξνο, πνπ 

νλνκάδεηαη ε αλακελόκελε πξνβιεπόκελε νξζόηεηα νξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη κε 

ηε ρξήζε ηεο κπαγηεζηαλήο κεζόδνπ, πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξίβεηα 
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ηνπ θαλόλα πνπ πξνέθπςε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν ρξήζηεο πξέπεη απιά λα 

θαζνξίδεη ηνπο θαλόλεο πνπ επηζπκεί λα αλαθαιπθζνύλ. 

ε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ moodle [34] απνδείρηεθε πσο ν 

Predictive Apriori είρε θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηνλ θαζαξό Apriori, κε ηε 

ρξήζε ηνπ παξάγνληα Γέιηα. 

Η εθαξκνγή ησλ παξαδνζηαθώλ ζρεζηαθώλ αιγνξίζκσλ είλαη απιή θαη 

επαξθήο. Παξνιαπηά, νη αιγόξηζκνη εμόξπμεο κε ζρεζηαθνύο θαλόλεο 

αλαθαιύπηνπλ κηα ηεξάζηηα πνζόηεηα θαλόλσλ θαη δελ εγγπώληαη πσο όινη νη 

θαλόλεο, πνπ βξέζεθαλ είλαη ζρεηηθνί κε απηό πνπ δεηάεη ν ρξήζηεο. 

Δκπηζηνζύλε θαη 1-αβεβαηόηεηα παξάγνληεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 

επηηεπρζνύλ ελδηαθέξνληεο θαλόλεο πνπ έρνπλ ηηκέο γη‟ απηνύο ηνπο παξάγνληεο 

θαιύηεξεο από ηηο ηηκέο εηζόδνπ. Παξόιν πνπ απηέο νη δύν παξάκεηξνη 

επηηξέπνπλ ηνλ πεξηνξηζκό πνιιώλ ζπζρεηίζεσλ, έλαο άιινο θνηλόο πεξηνξηζκόο 

είλαη λα θαζνξηζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πξέπεη ή πνπ δελ κπνξνύλ λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο θαλόλσλ. 

Μηα αθόκα ιύζε είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ επηζπκεηώλ θαλόλσλ ώζηε λα 

βξεζνύλ νη πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνληεο θαλόλεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. 

Παξαδνζηαθά, ε ρξήζε ησλ κέηξσλ αληηθεηκεληθνύ ελδηαθέξνληνο είλαη ε 

εκπηζηνζύλε θαη 1-αβεβαηόηεηα, όκσο ππάξρνπλ θαη άιια όπσο Laplace, 

ζηαηηζηηθή απόθιηζε, εληξνπία θαη άιια. Απηά ηα κέηξα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ παξαγόκελσλ θαλόλσλ ώζηε ν ρξήζηεο λα 

είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ηνπο θαλόλεο κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο ζηα κέηξα, πνπ 

ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν. 

Τπνθεηκεληθά κέζα αξρίδνπλ λα γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν 

ζεκαληηθά, κε άιια ιόγηα ηα κέηξα πνπ ζηεξίδνληαη ζε ππνθεηκεληθνύο 

παξάγνληεο, πνπ ειέγρνληαη από ην ρξήζηε. Πεξηζζόηεξεο από ηηο ππνθεηκεληθέο 

πξνζεγγίζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ αλάκεημε ηνπ ρξήζηε, ώζηε λα εθθξάζνπλ, 

αλάινγα θαη κε ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ηνπ, πνηνη θαλόλεο ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

Πξνηεηλόκελα ππνθεηκεληθά κέηξα είλαη: 

 Η κε πξνβιεςηκόηεηα: Οη θαλόλεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ αλ 

δελ είλαη γλσζηνί ζην ρξήζηε ή αληηθξνύνληαη κε ηηο γλώζεο ηνπ 

ρξήζηε 
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 Η δπλαηόηεηα εθηέιεζεο θάπνηαο ελέξγεηαο: Οη θαλόλεο είλαη 

ρξήζηκνη αλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επσθειεζεί από απηνύο 

 

Ο αξηζκόο ησλ θαλόλσλ κπνξεί λα κεησζεί κόλν κε ηελ πξνβνιή κε 

πξνβιέςηκσλ θαη κε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο θάπνηαο ελέξγεηαο θαλόλσλ ζην 

δάζθαιν θαη όρη όισλ ησλ θαλόλσλ πνπ αλαθαιύθζεθαλ. 

Σέινο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε γλσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ σο 

παξαθαηαζήθε θαλόλσλ ζηε βάζε, πνπ ε ππνθεηκεληθή αλάιπζε ησλ θαλόλσλ 

πνπ αλαθαιύθζεθαλ εθαξκόδεηαη. Πξηλ ηξέμεη ν αιγόξηζκνο εμόξπμεο κε βάζε 

ηνπο ζρεζηαθνύο θαλόλεο, ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα θαηεβάζεη ηε ζρεηηθή κε 

απηόλ γλσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, πνπ λα ηαηξηάδεη πάληα κε ην δηθό ηνπ πξνθίι. 

Η εμαηνκίθεπζε ηεο γλσζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζε παξακέηξνπο 

θηιηξαξίζκαηνο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηύπν ηνπ καζήκαηνο, πνπ ζα 

αλαιπζεί, όπσο: ην πεδίν ησλ γλώζεσλ, ην κνξθσηηθό επίπεδν, ηε δπζθνιία ηνπ 

καζήκαηνο θαη άιια. Η παξαθαηαζήθε ησλ θαλόλσλ δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

εμππεξεηεηή κε ζπλεξγαηηθό ηξόπν, όπνπ νη εηδηθνί κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ γηα 

θάζε θαλόλα ζηελ παξαθαηαζήθε, βαζηζκέλνη πάληα ζε δηδαθηηθά δεδνκέλα θαη 

ζηελ εκπεηξία ηνπο κέζα από παξόκνηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα. 

Έλαο πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ν θαζνξηζκόο  ηεο πνηόηεηαο ησλ 

παξαγόκελσλ θαλόλσλ είλαη ε ζαθήλεηά ηνπο. Παξόιν πνπ ην βαζηθό θίλεηξν γηα 

ηελ εμαγσγή ησλ θαλόλσλ είλαη λα επηηεπρζεί κηα ζαθήο πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο 

ππόζεζεο, απηή ε νπηηθή ηεο πνηόηεηαο ηνπ θαλόλα ζπλήζσο παξαβιέπεηαη ιόγσ 

ηεο ππνθεηκεληθήο θύζεο ηεο ζαθήλεηαο, πνπ δελ κπνξεί λα κεηξεζεί αλεμάξηεηα 

από ην άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα [35]. Πξνεγνύκελε εκπεηξία θαη 

γλώζε ηνπ πξνζώπνπ απηνύ παίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ επίηεπμε ηεο 

ζαθήλεηαο. Απηό αληηηίζεηαη ζηελ αθξίβεηα, πνπ ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

θαλόλσλ θαη κπνξεί λα αμηνινγεζεί αλεμάξηεηα από ηνλ θάζε ρξήζηε. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο παξαδνζηαθέο ηερληθέο, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ώζηε λα βειηησζεί ε ζαθήλεηα ησλ θαλόλσλ πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ην κέγεζνο ησλ θαλόλσλ κε ην λα 

πεξηνξίζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ αληηθεηκέλσλ ζε πξνγελέζηεξνπο ή επόκελνπο 

θαλόλεο. Η απιόηεηα ηνπ θαλόλα έρεη λα θάλεη κε ην κέγεζόο ηνπ θαη κε απηή ηε 
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δηαπίζησζε, όζν κηθξόηεξνο είλαη ν θαλόλαο ηόζν πην ζαθήο ζα είλαη. Μηα άιιε 

ηερληθή είλαη λα γίλεη δηάθξηζε ησλ αξηζκεηηθώλ ηηκώλ. Ο δηαρσξηζκόο απηόο 

ρσξίδεη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζε θαηεγνξίεο, πνπ είλαη επθνιόηεξεο γηα ηελ 

θαηαλόεζε από ηνλ θαζεγεηή. 

Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα βειηησζεί ε ζαθήλεηα είλαη λα ελζσκαησζνύλ 

νη ηνπηθέο γλώζεηο θαη νη ζεκαληηθέο θαη λα γίλεη ρξήζε ελόο θνηλνύ θαη 

απνδεθηνύ ιεμηινγίνπ γηα ηνλ θαζεγεηή. ηνλ ηνκέα ησλ ΓΜ, κπνξνύλ λα 

δηαθξηζνύλ κεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κέζα ζε κηα γθάκα ΓΜ. Όπσο 

δηαθξίλεηαη ζηνλ επόκελν πίλαθα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα 

παξαζηαζνύλ ζε πνιιά ηκήκαηα ή επίπεδα ηνπ καζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα έλα 

θεθάιαην κπνξεί λα είλαη κηα παξάγξαθνο ή έλα κάζεκα ή κηα εξγαζία ή κηα 

νκαδηθή ελαζρόιεζε. 

 

Δηθόλα 4. Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηα πεξηζζόηεξα ΣΓΜ[36] 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ρξήζε ζηαζεξώλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηε 

δηαδηθηπαθή κάζεζε επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε κηαο θνηλήο 

γλσζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, κε θνηλό ιεμηιόγην, πνπ κπνξεί λα κνηξάδεηαη 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αλεμαξηήησο ΓΜ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Γηα 

παξάδεηγκα ην SCORM[36] πεξηγξάθεη έλα κνληέιν αιιειεπίδξαζεο 

πεξηερνκέλνπ θαη έλα κνληέιν ηρλειάηεζεο ησλ επαλαρξεζηκνπνηνύκελσλ 

αληηθεηκέλσλ κάζεζεο. Παξόιν πνπ ην SCORM παξέρεη ην γεληθό πιαίζην γηα 

ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ράλεη ιίγν ζην όηη δε 

ζπκπεξηιακβάλεη παηδαγσγηθή ηρλειάηεζε όπσο ε ρξήζε ησλ ζπλεξγαηηθώλ 

πόξσλ. ην ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεηαη κηα νληνινγία βαζηζκέλε ζην SCORM 

όπνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί εμόξπμε κε βάζε ζρεζηαθνύο θαλόλεο. 
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Δηθόλα 5. SCORM βαζηζκέλν ζηελ εμόξπμε κε βάζε ζρεζηαθνύο θαλόλεο ζηα ΣΓΜ 

 

Η νληνινγία ζην ζρεδηάγξακκα πεξηιακβάλεη εθηόο από ζηα θιαζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ SCORM θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Απηό κπνξεί λα είλαη έλα θαιό ζεκείν εθθίλεζεο γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πεξηερνκέλνπ θαη γηα αληαιιαγή απνηειεζκάησλ κεηαμύ 

δηαθνξεηηθώλ πιαηζίσλ εμόξπμεο. 

Γηα λα πεηύρνπκε βειηίσζε ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 

θαλόλσλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξέρεηαη κηα νληόηεηα πνπ πεξηγξάθεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Με απηό ηνλ ηξόπν ν θαζεγεηήο κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

θαιύηεξα ηνπο θαλόλεο πνπ πεξηέρνπλ ζελάξηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν ππό αλάιπζε, όπσο «Αλ επηηύρεη ζην ζέκα Α ηόηε ζα πεηύρεη 

θαη ζην ζέκα Β». 

Σέινο, κηα άιιε πξόηαζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αιιειεπηδξαζηηθή 

εμόξπμε γλώζεο κε βάζε ην πεδίν, κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο αλακηγλύεηαη ζηε 

δηαδηθαζία αλαθάιπςεο γηα λα βξεη ηα απνηειέζκαηα κε ην κεγαιύηεξν 

ελδηαθέξνλ. Η αλαπαξάζηαζε κε βάζε ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα κπνξεί επίζεο λα 

πξνζηεζεί ζηε δηαδηθαζία εμόξπμεο. Ο ρξήζηεο όρη κόλν αμηνινγεί ην 

απνηέιεζκα ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο εμόξπμεο, αιιά εκπιέθεηαη 

ελεξγά ζην ζρεδηαζκό ηεο λέαο αλαπαξάζηαζεο θαη αλαδήηεζεο πξνηύπσλ [36]. 
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2.4 Δθαπμογέρ εξόπςξηρ γνώζηρ από ΣΓΜ 

 

2.4.1 Δξαγυγή αποηελεζμάηυν μέ ζςνδςαζμό σπήζηρ νεςπυνικών 

δικηύυν και επγαλείυν εξόπςξηρ γνώζηρ 

 ηελ εξγαζία ηνπ, ν Jing Luan [54], παξνπζηάδεη έλα εξγαιείν, κε ην 

νπνίν κπνξεί λα γίλεη εμόξπμε γλώζεο, πάλσ ζε πιεξνθνξίεο, πνπ κπνξεί λα 

αλαδεηά ν δηδάζθσλ, κε ηε ρξήζε ηνπ παθέηνπ εμόξπμεο γλώζεο Clementine ζε 

ζπλδπαζκό κε λεπξσληθά δίθηπα ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Μέζα από ηε δηεπαθή 

ηνπ εξγαιείνπ εμόξπμεο γλώζεο, ν δηδάζθσλ  δηαηππώλεη ηα εξσηήκαηα, πνπ 

επηζπκεί θαη ηα εηζάγεη ζε απηό. Απηό βέβαηα πξνππνζέηεη ν δηδάζθσλ λα έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλώζεηο ώζηε λα κπνξέζεη λα δηαηππώζεη θαηάιιεια ηα εξσηήκαηα, 

γηα λα πάξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.Ο ζπλδηαζκόο ηνπ Clementine θαη ησλ 

λεπξσληθώλ δηθηύσλ κπνξεί λα εθαξκόζεη ζηα δεδνκέλα ηερληθέο 

θαηεγνξηνπνίεζεο, ζπζηαδνπνίεζεο, εύξεζεο ζπζρεηίζεσλ, θαη άιια. 

 

2.4.2 Δνηοπιζμόρ αλληλεπίδπαζηρ καθηγηηών μαθηηών με σπήζη 

εξόπςξηρ γνώζηρ 

 Ο Mostow [55] κέζα από ηελ εξγαζία ηνπ, ελζσκαηώλεη κέζα ζε έλα ήδε 

ππάξρνλ εθπαηδεπηηθό παθέην, ην νπνίν απιώο θαηαγξάθεη, ζε αξρεία 

θαηαγξαθήο θηλήζεσλ, ηηο εξσηήζεηο ησλ θαζεγεηώλ θαη ηηο αληίζηνηρεο, 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ. Σν ζύζηεκα απηό, δειαδή, είλαη έλαο 

θαηαγξαθέαο «θηλήζεσλ» θσλήο. Η εμόξπμε γλώζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από 

ηε δηαηύπσζε εξσηεκάησλ ζε γιώζζα SQL, ώζηε λα κπνξεί ν θαζεγεηήο όπνηε 

ην επηζπκεί λα βγάιεη αμηόινγα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ιόγνπο, πνπ νδήγεζαλ 

ηνπο καζεηέο λα δώζνπλ κηα απάληεζε, θαη κέζα από απηό λα ηνπο 

αμηνινγήζνπλ. 

 

2.4.3 LDAT Tool, επγαλείο εξόπςξηρ γνώζηρ με δεδομένα ηος 

ΙΒΜ Lotus 

 

2.4.3.1 Λειηοςπγίερ ηος IBM Lotus 
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 Σν ΓΜ IBM-Lotus είλαη κία εύρξεζηε πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ, πνπ 

επηηξέπεη κηα επηρείξηζε ή έλα δηδαθηηθό νξγαληζκό λα δηαρεηξηζηεί θαη λα 

εθπαηδεύζεη ηνπο θνηηεηέο ή ηνπο εγαδόκελνύο ηνπο. Πεξηιακβάλεη πινπνηήζεηο 

γηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα, πνπ νη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ, 

κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη παξάιιεια λα αλαηξέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο ζε δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο κε πόξνπο θαη πιηθό, πνπ ηνπο δηεπθνιύλνπλ 

θαη ιύλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη αλαθνξέο, πνπ απνηππώλνπλ 

ηηο θηλήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα καζήκαηα, πεξηέρεη 

πξόγξακκα, όπσο εθείλν ηνπ ζρνιείν, κε ηηο ώξε πνπ ππάξρνπλ καζήκαηα, θαζώο 

θαη έλα θαηάινγν κε ηα εξγαιεία, πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλαο εθπαηδεπόκελνο. 

 Σν εξγαιείν απηό παξέρεη ηε δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 

καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο ησλ εθπαηδεπόκελσλ, πξνζαξκόδνληάο ην ζηα δηθά 

ηνπο ελδηαθέξνληα, ην ηζηνξηθό κάζεζήο ηνπο ή ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, 

πνπ ηνπο παξέρεηαη.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό δηαρεηξίδεηαη νιόθιεξε ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνληαο: 

 Τπνζηήξημε ηεο θπζηθήο ηάμεο 

 Καηαγξαθή ησλ καζεηώλ 

 Καηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ ησλ καζεηώλ θαη παξαγσγή αλαθνξώλ 

 Ηκεξνιόγην θαη πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηώλ 

 Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε νδεγνύ ζπνπδώλ 

 Γηεμαγσγή ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ 

 

Με ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΜ εξγαιείνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

εύθνια θαη γξήγνξα έλα δηαδηθηπαθό κάζεκα, πνπ εθηόο ησλ άιισλ κπνξεί λα 

πεξηέρεη αξρεία ήρνπ, εηθόλαο θαη ζπλδέζκνπλ ζε εμσηεξηθέο πεγέο όπσο 

δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο θαη αλαθεξόκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

 Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα από ην ζύζηεκα λα θαηαγξάθεηαη θαη λα 

απνζηέιιεηαη ζε αλαθνξέο ε επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη θπζηθνύο αιιά θαη δηαδηθηπαθνύο πόξνπο. Σέινο, 

κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ήδε ππάξρνληαη ζπζηήκαηα θαη δηαθνξεηηθέο 

γιώζζεο ηαπηόρξνλα (αλ γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη δηαζπνξά ησλ εθπαηδεπόκελσλ 
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ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο ή ν νξγαληζκόο, πνπ ην ρξεζηκνπνηεί ππνζηεξίδεη 

πεξηζζόηεξεο από κία γιώζζεο). 

 

2.4.3.2 Δπγαλείο LDAT (LMS Data Analysis Tool) 

Σν LDAT [45] αλαπηύρζεθε ζε γιώζζα VB.NET θαη είλαη έλα εξγαιείν, 

πνπ βνεζά ηνλ θαζεγεηή λα θαηαιάβεη ζε βάζνο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

καζεηώλ κε ην ΓΜ θαη ηε δηαδηθαζία κεηάδνζεο γλώζεο. Σν ΓΜ κε ηελ 

πινύζηα ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ κπνξεί λα αλαηξνθνδνηεί ην δηδάζθνληα κε πιήζνο 

πιεξνθνξηώλ, γηα ηνπο καζεηέο, αιιά δελ κπνξεί λα ηνπ δώζεη κηα γεληθή εηθόλα 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ην ζύζηεκα. Με απηό ηνλ ηξόπν ν 

δηδάζθνληαο είλαη άπεηξνο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη δελ 

κπνξεί λα γλσξίδεη πσο λα αμηνινγήζεη ην κάζεκά ηνπ θαη αλ έρεη επηηύρεη ηνπο 

ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη. 

ην LDAT Tool ζπλαληάκε ζηαηηζηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

«ειεθηξνληθώλ» ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ, πνπ ρσξίδνληαη ζηηο αθόινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

 ηαηηζηηθά κε βάζε ηελ επηζθεςηκόηεηα 

 ηαηηζηηθά κε βάζε ην ρξόλν 

 ηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ηα κνλνπάηηα πινήγεζεο 

 ηαηηζηηθά κε βάζε ηνπο δηάθνξνπο ζρεζηαθνύο θαλόλεο, πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηελ πινήγεζε ησλ καζεηώλ 

 Αθνινπζηαθά πξόηππα 

 

Με ηε ρξήζε απηνύ ηνπ εξγαιείνπ ν θαζεγεηήο παίξλεη κηα πιήξε 

αλάιπζε ηεο καζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ιακβάλνληαο απαληήζεηο όπσο ην πόζνη 

θαη πνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο, ζε 

πνηέο δξαζηεξηόηεηεο έδεημαλ νη καζεηέο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη άιια. Γη‟ απηό 

ην ιόγν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ραξαθηεξηζκνί, ώζηε λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ νη 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη λα νκαδνπνηεζνύλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο.  Απηέο νη νκάδεο  κπνξνύλ λα κειεηεζνύλ αλεμάξηεηα γηα θαιύηεξα θαη πην 

εμεηδηθεπκέλα απνηειέζκαηα. 
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Η δηαδηθαζία, πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ιεηηνπξγεία ηνπ εξγαιείνπ απηνύ 

είλαη ε αθόινπζε. Αξρηθά βάδνπκε ηα δεδνκέλα από ην IBM LOTUS ζην LDAT 

Tool.  

 

Δηθόλα 6. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην LDAT 

 

ηε ζπλέρεηα, θαη αθνύ επηιεγνύλ ηα καζήκαηα, πνπ έρνπκε ζθνπό λα 

κειεηήζνπκε, ραξαθηεξίδνπκε ηα καζήκαηα κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα. Σνλ ηύπν 

ηνπ καζήκαηνο, αλ είλαη ζεσξία, παξάδεηγκα, άζθεζε, θιπ, θαη ην βαζκό 

δπζθνιίαο, αλ είλαη εύθνιν, δύζθνιν, θιπ. 

 

Δηθόλα 7. Καζνξηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ 

 

Αθνύ έρνπλ γίλεη νη παξακεηξνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη έηνηκνο ν 

δηδάζθνληαο λα πάξεη ζηαηηζηηθά κε βάζε ην ρξόλν, ηελ επηζθεςηκόηεηα, ηελ 
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αλάιπζε ησλ κνλνπαηηώλ πνπ αθνινπζνύλ νη ρξήζηεο, ηνπο θαλόλεο ζπζρέηηζεο, 

θαη ηηο αθνινπζίεο, πνπ ζα θαζνξίζεη ν ίδηνο. 

 

Δηθόλα 8. Σηαηηζηηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ LDAT Tool 

 

ε θάζε νζόλε ηνπ LDAT ππάξρνπλ ζηαζεξά θξηηήξηα, όπσο είλαη: 

 Η επηινγή ελόο ή πεξηζζόηεξσλ καζεηώλ 

 Ο πεξηνξηζκόο ηεο αλαδήηεζεο ζε εκεξνκελία (ή θαη θαζόινπ 

πεξηνξηζκόο) 

 Σν θηιηξάξηζκα ησλ επηζθέςεσλ 

 Καη πεξηνξηζκνί κε βάζε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο πνπ έρνπλ γίλεη 
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Δηθόλα 9. Κξηηήξηα επηινγήο αλαδήηεζεο 

 

Αθνύ επηιερζνύλ ηα θίιηξα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαδήηεζε, γίλεηαη ε επηινγή 

καζήκαηνο  

 

Δηθόλα 10. Δπηινγή καζήκαηνο 

 

Καη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα. 
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Πίλαθαο 4. Πηλαθαο απνηειεζκάησλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

WEKA: Ένα επγαλείο μηνασικήρ μάθηζηρ 

 

3.1 Μησανική Μάθηζη 

Η κεραληθή κάζεζε είλαη κηα αλαπηπζζόκελε ηερλνινγία, πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε έλα επξύ θάζκα εθαξκνγώλ. Έρεη ηε δπλακηθή λα γίλεη έλα από ηα 

δνκηθά θαη δσηηθά ζπζηαηηθά ησλ έμππλσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, 

θαζνξίδνληαο ζπκπηθλσκέλεο γεληθεύζεηο, πνπ πξνέξρνληαη από από κεγάιεο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, κέζα ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη σο γλώζε ζε πνιιαπινύο ηνκείο, όπσο κε ην λα είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο όπσο εηδηθά ζπζηήκαηα, ή λα 

απεπζύλνληαη απ‟επζείαο ζην ρξήζηε γηα ηελ επηθνηλσλία κε εηδηθνύο 

επηζηήκνληεο θαη γηα εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Πξνο ην παξόλ ην πεξηβάιινλ δελ 

είλαη έηνηκν λα ην θάλεη απηό. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαθαιπθζνύλ λένπ 

αιγόξηζκνη γηα κάζεζε, παξά γηα απόθηεζε εκπεηξηώλ από ηελ εθαξκνγή ησλ 

ππαξρόλησλ ηερληθώλ ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο. Σν WEKA (Waikanto 

Environment for Knowledge Analysis) [30] απνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπία κε ην λα 

εθαξκόδεη ηηο θιαζζηθέο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο ζε κηα επξεία γθάκα 

γεσξγηθώλ θαη θεπεπηηθώλ πξνβιεκάησλ θαζώο θαη άιισλ. Ο ζηόρνο είλαη λα 

αλαθαιπθζνύλ θαη λα ραξαθηεξηζηνύλ ηα πξναπαηηνύκελα γηα επηηπρεκέλεο 

εθαξκνγέο κεραληθήο κάζεζεο, πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ θαη λα βνεζνύλ ηα 

δεδνκέλα πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. 

Γηα λα ππνζηεξηρζεί απηό ην πόλεκα, αλαπηύρζεθε κηα πιαηθόξκα, πνπ 

παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ, ην νπνίν όρη κόλν παξέρεη εύθνιε 

πξόζβαζε ζε κηα επξεία γθάκα ηερληθώλ κεραληθήο κάζεζεο κέζα από 

αιιειεπηδξαζηηθέο δηεπαθέο, αιιά ελζσκαηώλεη ηα πξν- θαη κεηά- εξγαιεία, πνπ 

ζεσξνύληαη αλαγθαία, όηαλ θάπνηνο δνπιεύεη κε νκάδεο δεδνκέλσλ ηνπ 

πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. 

Τπάξρνπλ θαη άιια ζπζηήκαηα κεραληθήο κάζεζεο, αιιά είλαη θπξίσο 

βηβιηνζήθεο από ζπλαξηήζεηο, πνπ ζηνρεύνπλ ζηε ρξήζε ηνπο από θάπνηνλ 

εξεπλεηή, πνπ αλαπηύζζεη θαη ζπγθξίλεη αιγνξίζκνπο. Μηα εμαίξεζε, αλ θαη 
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ζπλερίδεη λα είλαη κηα βηβιηνζήθε πξνγξακκάησλ, είλαη ην Consultant, πνπ είλαη 

έλα εηδηθό ζύζηεκα, πνπ επηηξέπεη ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζε θάπνην αληηθείκελν, 

λα επηιέμνπλ ηνλ θαηαιιειόηεξν γη‟απηνύο αιγόξηζκν κεραληθήο κάζεζεο γηα λα 

θάλνπλ ηηο κέιέηεο ηνπο. Σν Consultant ππνζέηεη πσο ππάξρεη θάπνηνο 

αιγόξηζκνο κεραληθήο κάζεζεο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα γηα ηε 

ιύζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο. Όπσο έρνπλ δείμεη νη έξεπλεο, κπνξεί λα ππάξρεη 

θαηάιιεινο αιγόξηζκνο, όκσο είλαη απίζαλν ε απ‟επζείαο ρξήζε ηνπ από 

θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα λα δώζεη απνηειέζκαηα, πνπ λα έρνπλ λόεκα. 

Οη ηειεπηαίνη, ρξεηάδνληαη έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν λα κπνξνύλ εύθνια λα 

θαζνδεγνύλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα, θαζώο θαη λα θάλνπλ κόλνη ηνπο 

ηα πεηξάκαηά ηνπο. 

Η θηινζνθία πίζσ από ην WEKA είλαη ε απνκάθξπλζε από ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο ελόο εξεπλεηε πιεξνθνξηθήο ή κεραληθήο κάζεζεο θαη ην 

πιεζίαζκα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. Ο ηειηθόο ρξήζηεο είλαη 

απηόο, σο επί ησ πιείζησ, γηα παξάδεηγκα έλαο επηζηήκνλαο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο, κε πιήξε γλώζε ησλ δηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ θαη ηηο επαξθείο γλώζεηο 

ησλ δπλαηνηήησλ ηεο κεραληθήο κάζεζεο, πνπ ζέιεη λα επηιέμεη θαη λα κειεηήζεη 

ηελ εθαξκνγή θαη ηηο δηάθνξεο ηερληθέο πνπ εθείλε παξέρεη. Γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαηεξεζεί απηή ε θηινζνθία, ην WEKA επηθεληξώλεηαη ζηελ εμαζθάιηζε όηη νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο αλάπηπμεο ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο θαη νη 

κνξθνπνηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ γίλνληαη, θξαηνύληαη εζσηεξηθά θαη δελ 

απαζρνινύλ ην ρξήζηε. 

 

3.2 Η πλαηθόπμα ηος WEKA 

Η πιαηθόξκα ηνπ WEKA δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα ρξήζε εξγαιείσλ 

κεραληθήο κάζεζεο, ηα νπνία είλαη γξακκέλα ζε δηάθνξεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ (C, C++, LISP). Γελ είλαη έλα κεκνλσκέλν πξόγξακκα, αιιά 

έλα ζύλνιν εξγαιείσλ ζπλδεδεκέλσλ κεηαμύ ηνπο θάησ από κηα θνηλή δηεπαθή 

ρξήζηε. 
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Δηθόλα 11. Αξρηθή Οζόλε WEKA 

 

Η δηεπαθή ηνπ ρξήζηε έρεη αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε TK/TCL, παξέρνληαο 

έλα πξνηόηππν θαη θνξεηό εξγαιείν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο ηνπ 

WEKA, ιήθζεθε ππ‟όςηλ όηη έλα εξγαιείν ζαλ απηό ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα 

θηινμελεί θαη άιιεο εθαξκνγέο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε όπσο ινγηζηηθά θύιια, 

επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. Απηή ε θηινζνθία επεθηείλεηαη 

θαη ζε αξρεία από ηα πξνεγνύκελα πξνγξάκκαηα, θάηη ην νπνίν απαηηείηαη είηε 

σο είζνδνο είηε σο έμνδνο από ην WEKA. 

 

Δηθόλα 12. Αξρεία ηα νπνία κπνξεί λα αλνίμεη ην WEKA 
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3.2.1 Πποαπαιηούμενερ Γιαδικαζίερ 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ, πάληα, πεξηέρνπλ κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ, πνπ 

ρξεηάδεηαη λα κεησζνύλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό, πξηλ μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία. 

Δπίζεο, ηα πεξηζζόηεξα ζρήκαηα κεραληθήο κάζεζεο δνπιεύνπλ ζε ζπγθξηηηθά 

εμαζζελεκέλα, δύν δηαζηάζεσλ, απιά αξρεία δεδνκέλσλ. Παξνιαπηά, κπνξεί λα 

γίλεη κέζα από ην εξγαιείν δηαρείξηζε θαη αιιαγή ηεο βάζεο πξηλ ηα δεδνκέλα 

εηζαρζνύλ γηα επεμεξγαζία από ην WEKA. Απηή ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα είλαη 

από εξσηήκαηα SQL ζε ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, έσο δεκηνπξγία 

καθξνεληνιώλ ζε ινγηζηηθά θύιια θαη ηελ εύξεζε πξνηύπσλ πνπ λα βξίζθνπλ 

θώδηθεο πνπ ηαηξηάδνπλ ώζηε λα πξνθύςνπλ αξρεία θεηκέλνπ(Perl). 

Σν ζεη ησλ δεδνκέλσλ, πνπ απνξξέεη από ηα πξνεγνύκελα βήκαηα, 

επεμεξγάδεηαη από ην WEKA σο εμήο: 

 Έλα αξρείν δεδνκέλσλ επηιέγεηαη από ην κελνύ ηνπ αξρείνπ 

 Μπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη ηα αξηζκεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κέζα από 

ην αξρηθό παξάζπξν θαζώο θαη έλα γξάθεκά ηνπο 

 Μπνξνύλ λα επηιερζνύλ ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε 

κειέηε πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε 

 Γεκηνπξγνύληαη νκαδνπνηεηέο ραξαθηεξηζηηθώλ 

 Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηη ζέινπκε λα θάλνπκε 

o Καηεγνξηνπνίεζε 

o πζηαδνπνίεζε 

o πζρεηηζκόο 

 ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε πνηόλ αιγόξηζκν κεραληθήο κάζεζεο 

ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Οη αιγόξηζκνη είλαη δηαθνξεηηθνί 

αλά θαηεγνξία. 

 Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ ηειεπηαία θαξηέια κε ηνλ ηίηιν 

Visualize 

 Μπνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη νκαδνπνηεηέο ηνπο λα 

επαλεμεηαζηνύλ θαη λα επαλαθαζνξηζηνύλ 

 Σα πξνεγνύκελα επαλεθηεινύληαη κε ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά 
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Δηθόλα 13. Χξεζε αιγνξίζκνπ θαηεγνξηνπνίεζεο ZeroR γηα εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ θπηώλ 

 

 

Δηθόλα 14. Χξεζε αιγνξίζκνπ ζπζηαδνπνίεζεο SimpleKMeans γηα εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ θπηώλ 
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Δηθόλα 15. Χξεζε αιγνξίζκνπ ζπζρέηεζεο Apriori γηα εμαγσγή απνηειεζκάησλ 

θπηώλ 

 

 

Δηθόλα 16. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε απνηειεζκάησλ 

 

3.2.2 Arff απσεία 

Γηα λα κπνξέζεη λα ζπληεξεζεί ε αλεμαξηεζία ηνπ ηύπνπ ησλ δεδνκέλσλ, 

ηα δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη ζε κηα ελδηάκεζε απεηθόληζε, ε νπνία ιέγεηαη ARFF 

(Attribute Relation File Format). ηελ εηθόλα, πνπ αθνινπζεί, ππάξρεη έλα 

παξάδεηγκα ελόο ηέηνηνπ αξρείνπ, πνπ πεξηέρεη δεδνκέλα γηα ην ινπινύδη iris θαη 

ην κέγεζνο ησλ πεηάισλ ηνπ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ πεηάισλ ηνπο ηα 
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ινπινύδηα απηά πξέπεη λα θαηαηαγνύλ ζε δηαθνξεηηθό είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινπινπδηνύ(Iris-setosa,Iris-versicolor,Iris-virginica). 

 

Δηθόλα 17. Γεδνκέλα ARFF αξρείνπ 

 

Σν ARFF αξρείν πεξηέρεη κπινθ, πνπ πεξηγξάθνπλ ζρέζεηο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο καδί κε όια ηα ζηηγκηόηππα ηεο ζρέζεο – ζπλήζσο ηα 

ζηηγκηόηππα απηά είλαη πνιύ κεγάια ζηνλ αξηζκό. Απνζεθεύνληαη ζαλ απιό 

θείκελν γηα επθνιία ζηε ρξήζε. Οη ζρέζεηο νξηδνληαη απιά σο κία ιέμε ή κηα 

έθθξαζε (αιθαξηζκεηηθή) θαζνξίδνληαο νπζηαζηηθά ην πεξηερόκελν ηεο 

ζπζρέηηζεο, πνπ ζέινπκε λα γίλεη. Κάζε ραξαθηεξηζηηθό έρεη έλα όλνκα, είλαη 
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θάπνηνπ ηύπνπ δεδνκέλσλ θαη έλα εύξνο αμηώλ, πνπ κπνξεί λα πάξεη. Σα 

ζηηγκηόηππα ηεο ζρέζεο, παξέρνληαη ρσξηζκέλα από θόκκαηα, ώζηε λα 

απινπνηεζεί ε αιιειεπίδξαζε κε ινγηζηηθά θύιια θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. Σηκέο 

νη νπνίεο ιείπνπλ ή δελ είλαη γλσζηή ε ηηκή ηνπο έρνπλ ζαλ αμία ην αγγιηθό 

εξσηεκαηηθό «?». 

Όηαλ θαιείηαη έλαο αιγόξηζκνο κεραληθήο κάζεζεο, ην ζεη ησλ 

δεδνκέλσλ κεηαηξέπεηαη ζε κηα θαηάιιειε δνκή γηα ην ζπγθεθξηκέλν αιγόξηζκν 

ρξεζηκνπνηώληαο παξακεηξνπνηήζηκα θίιηξα. Οη αιγόξηζκνη, πνπ παξέρνληαη 

ζην WEKA δελ είλαη γξακκέλνη όινη ζηελ ίδηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Απηή 

ε πνιηηηθή δείρλεη πσο ην WEKA κπνξεί θαη επελδύεη ζε βέιηηζηα, έμππλεο 

πινπνηήζεηο, πνπ είλαη ζπρλά δηαζέζηκεο από ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ 

εξγαιείνπ, ρσξίο ν ηειηθόο ρξήζηεο λα πξνβιεκαηίδεηαη γη‟απηέο. Δπηπξόζζεηα, 

ηα θίιηξα πνπ παξακεηξνπνηνύληαη γηα ηνπο αιγνξίζκνπο κεραληθήο κάζεζεο, 

έρνπλ κεγάιν εύξνο γηα ηε κεηαηξηνπή ησλ απιώλ αξρείσλ ζε ARFF. 

Γηα πνιιέο εθαξκνγέο έρεη θξηζεί αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζνύλ λέα ARFF 

αξρεία από ηα ήδε ππάξρνληα. Πνιινί από ηνπο αιγόξηζκνπο παξάγνπλ 

απνηειέζκαηα, πνπ ελεκεξώλνπλ ην ρξήζηε όηη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

δελ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ν ρξήζηεο κπνξεί, αλ επηζπκεί, λα 

ηα αθαηξέζεη. Έλαο βαζηθόο κεραληζκόο, γη‟απηή ηε δηαδηθαζία, παξέρεηαη από ην 

WEKA.  

Μηα δσηηθή απαίηεζε, ε νπνία αλαθαιύθζεθε κέζα από ηε ζπλεξγαζία κε 

εηαηξείεο, πνπ είραλ κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη ε δπλαηόηεηα ππνινγηζκνύ 

ησλ αζξνηζηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Απηά, πνιύ ζπρλά νδεγνύλ ζε πνιύ πην 

ηθαλνπνηεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, απ‟όηη αλ γηλόηαλ κε ηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Τπάξρνπλ ηα θιαζζηθά όπσο είλαη νη κέζνη όξνη ραξαθηεξηζηηθώλ ή νη δηαθνξέο, 

από ηηο απόιπηεο ηηκέο ηνπο. Σα αζξνηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα 

πξνθύςνπλ κόλν από άηνκα, πνπ θάλνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε απηώλ ησλ ζεη 

δεδνκέλσλ θαη γλσξίδνπλ θαιά ην αληηθείκελν. Δίλαη, ινηπόλ, αλαγθαίν λα 

παξέρνληαη κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ WEKA έξγαιεία γηα αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, όπσο ινγηζηηθά θύιια θαη βαζηθά εξγαιεία ζηαηηζηηθήο απεηθόληζεο. 

Σν WEKA έρεη εζσηεξηθά ελζσκαησκέλε κηα εθαξκνγή ινγηζηηθώλ θύιισλ, 

πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέα ARFF αξρείσλ από ήδε ππάξρνληα. 
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Δπηπιένλ, έρεη έλα ζηαηηζηηθό παθέην ώζηε λα κπνξεί λα απεηθόλίδεη 

ηζηνγξάκκαηα, 3d απεηθνλίζεηο θαη άιια. 

 

Δηθόλα 18. Σηαηηζηηθή απεηθόληζε ραξαθηεξηζηηθώλ 

 

 

Δηθόλα 19. Δπεμεξγαζία ARFF αξρείσλ 
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3.2.3 Γιαδικαζίερ μεηά ηην επεξεπγαζία 

ε έλα πεξηβάιινλ όπνπ ππάξρνπλ πνιινί αιγόξηζκνη κεραληθήο 

κάζεζεο, είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη ε ηθαλόηεηα αμηνιόγεζεο θαη ζύγθξηζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζελόο. To WEKA 

παξέρεη δπλαηόηεηεο γηα δηαζηαπξσκέλε αμηνιόγεζε θαη ελζσκαηώλεη κηα λέα 

κέζνδν γηα ζύγθξηζε ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ θαη ησλ θαλόλσλ. Απηή ε κέζνδνο 

αμηνινγεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κε ην λα αλαιύεη γεσκεηξηθά ηα ζεη ησλ 

θαλόλσλ. Οη θαλόλεο παξνπζηάδνληαη σο αληηθείκελα ζε έλα ρώξν λ-δηαζηάζεσλ 

θαη ε νκνηόηεηα ησλ θαηεγνξηώλ ππνινγίδεηαη από ηελ επηθάιπςε ησλ 

γεσκεηξηθώλ πεξηγξαθώλ. Σν ζύζηεκα παξάγεη έλα πίλαθα ζπζρεηίζεσλ, πνπ 

θαζνξίδεη ην δείθηε νκνηόηεηαο κεηαμή ησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηεγνξηώλ. 

 

3.3 Δθαπμογέρ ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ με σπήζη ηος WEKA 

Γηα λα επεθηαζεί ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δηαδπθηηαθήο κάζεζεο είλαη 

αλαγθαίνο ν δηαρσξηζκόο ηεο δηαδηθηπαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηε πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη απαηηήζεηο, θαζώο θαη ε 

αμηνιόγεζε ηεο πξαγκαηηθήο δηάδνζεο ηεο κάζεζεο. Παξνιαπηά, νη καζεηέο 

όπσο θαη νη θαζεγεηέο αληηκεησπίδνπλ ηελ πξόθιεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα 

ηελ επηηπρεκέλε κεηάδνζε ηεο γλώζεο. Η δηδαζθαιία ζηελ παξαδνζηαθή 

αίζνπζα βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ θιαζζηθέο δεμηόηεηεο κειέηεο, πνπ 

ζηελ πνξεία έρεη απνδεηρηεί πσο είλαη αλεπαξθείο, όηαλ ηα καζήκαηα 

κεηαθέξνληαη ζε δηαδηθηπαθέο πιαηθόξκεο. Γηα λα κπνξνύλ λα ζπκβαδίδνπλ κε 

ηελ ηερλνινγηθή πξόθιεζε, νη καζεηέο άηππα αλαπηύζζνπλ δηαθνξεηηθά ζεη 

δεμηνηήησλ κειέηεο θαη καζεζηαθέο ζηξαηεγεθέο. Με απηό ηνλ ηξόπν είλαη 

επηηαθηηθό λα δηαλζηζηνύλ νη παιηέο ζπλήζεηεο κειέηεο, πνπ πξνέξρνληαλ από 

ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο θιαζζηθήο ηάμεο, κε απηέο ηεο 

δηαδηθηπαθήο κειέηεο ώζηε νη καζεηέο λα αληαπνθξίλνληαη επηηπρώο ζηε λέα 

ζπλήζεηα. 

Γηα ηε κειέηε ηεο αιιαγήο ησλ ζπλεζεηώλ απηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε [31] 

έλα ΓΜ θαη ε ηερλνινγία ηεο δηαδηθηπαθήο εμόξπμεο γλώζεο. Από ην ΓΜ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δηαδηθηπαθά αξρεία θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ θάπνηνπ 
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καζήκαηνο πξσηνεηώλ θνηηεηώλ. Σα δηαδηθηπαθά απηά αξρεία βνεζνύλ ηνλ 

θαζεγεηή λα δεη πνηνη πόξνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πόηε θαη από πνηά IP ή απιά λα 

ειέγμεη αλ θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο δηάβαζε ηηο απαηηνύκελεο 

ζεκεηώζεηο. 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κεηαμύ 112 αηόκσλ ζε κηα πεξίνδν 4 

κελώλ, ηα νπνία παξαθνινπζνύζαλ ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Τπήξραλ πεξίπνπ 9719 εγγξαθέο ζηα δηαδηθηπαθά αξρεία 

θηλήζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 60% ήηαλ από ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο θαη ηα 

ππόινηπα από καζεηέο κεγαιύηεξσλ εηώλ πνπ δελ είραλ πεξάζεη ην κάζεκα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πεξηόδνπ νη καζεηέο παξνηξύλνληαλ λα 

κειεηνύλ ηηο ζεκεηώζεηο θαη λα θάλνπλ αζθήζεηο θαη εμεηάζεηο, όια κέζα από ην 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ καζήκαηνο. 

Γηα λα γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ώζηε λα εηζαρζνύλ ζην 

WEKA δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην, πνπ πεξηείρε θαη ιάκβαλε ππ‟όςηλ 

ηνπ ηα αθόινπζα πεδία:  

 ην γλσζηηθό ππόβαζξν,  

 πξνεγνύκελε εκπεηξία ζηε ρξήζε ππνινγηζηώλ θαη ζε πνηό βαζκό,  

 εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κέζα από ην παλεπηζηήκην, 

 πξνηηκώκελε ειεθηξνληθή κνξθή ησλ ζεκεηώζεσλ (.ppt, .pdf, .doc, θαη 

άιια) 

 Γηαδηθηπαθέο ζπλήζεηεο (αλ ηηο ειεθηξνληθέο ζεκεηώζεηο ηηο δηαβάδνπλ 

Online, ή ηηο θαηεβάδνπλ ή ηηο εθηππώλνπλ ή όια ηα πξνεγνύκελα) 

 Αλ ην ΓΜ ηνπο βνεζάεη λα γίλνπλ θαιύηεξνη θαη αλ λαη κε πνηό ηξόπν. 

 

Έλα πνιύ ζεκαληηθό ζέκα ησλ δηαδηθηπαθώλ αξρείσλ θαηαγξαθήο είλαη πσο 

νη εγγξαθέο από ην ΓΜ είλαη απιά δηαηεηαγκέλεο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, αθόκα 

θαη έλα θιηθ θάπνηνπ ρξήζηε ζε κηά ζειίδα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιέο 

εγγξαθέο ζηνλ εμππεξεηεηή θαηαγξαθήο. Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη επηηπρεκέλε 

εμόξπμε γλώζεο κε ηε ρξήζε ηνπ WEKA, δεκηνπξγήζεθε έλα απιό αξρείν κε 

βάζε ηα δηαδηθηπαθά αξρεία θαηαγξαθήο. Κάζε εγγξαθή ζην αξρείν 

αληηπξνζσπεύεη έλα κεκνλσκέλν καζεηή θαη πεξηέρεη ην ηζηνξηθό ηνπ, ηηο ζειίδεο 

πνπ έρεη πινεγεζεί, ηνπο βαζκνύο ηνπ. 
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ηε ζπλέρεηα ζην αξρείν ARFF έγηλε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηώλ. Γηα παξάδεηγκα ζην ζπλνιηθό αξηζκό θιηθ θάπνηνπ καζεηή  γηα 

έλα κάζεκα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηνπο ραξαθηεξίδνληαλ από θάπνην 

ραξαθηεξηζηηθό: ρακειό, κέηξην, πςειό. Με απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά ζεη δεδνκέλσλ θαη εθαξκόζηεθαλ νη αιγόξηζκνη 

θαηεγνξηνπνίεζεο ID3, J48 θαη ν αιγόξηζκνο Apriori γηα ζπζρέηεζε. 

 

Πίλαθαο 5. Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ κε βάζε ην ζπλνιηθό αξηζκώ θιηθ 

 

Οη αιγόξηζκνη εμόξπμεο εθαξκόζηεθαλ μερσξηζηά γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 

θάζε καζήκαηνο, ιόγσ ηνπ όηη ε δηδαθηηθή δηδαζθαιία, ε κεηαδνηηθόηεηα ηεο 

ζεσξίαο θαη ε παξάδνζε ησλ εξγαζηώλ ήηαλ δηαθεξεηηθέο ζην θάζε κάζεκα. 

Με ηε βνήζεηα ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ηνπ WEKA 

πξνέθπςε πσο νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ην ΓΜ έρνπλ 

θαιύηεξε απόδνζε ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο (67%) θαη εθείλνη, πνπ δελ ην 

ρξεζηκνπνηνύλ θαζόινπ δελ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ ην κάζεκα (55%). 

Σν 67% ησλ καζεηώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ΓΜ ην θάλνπλ από ην 

παλεπηηήκην θαη ην 37% από ην ζπηηη ηνπο. Γηα θαιύηεξε κειέηε εθηππώλνπλ ηηο 

ζεκεηώζεηο ζε ραξηί 80%. Σέινο, ην 70% ζησλ καζεηώλ ζεσξεί πσο ην ΓΜ 

είλαη πνιύ ρξήζηκν θαη ηνπο βνήζεζε πνιύ ζηε κειέηε ηνπο. 

 

3.3.1 QM- Σύζηημα εμπλοςηιζμού ενόρ ΣΓΜ, με σπήζη 

αλγοπίθμυν μησανικήρ μάθηζηρ 

Οη Dumitru Dan Burdescu, Marian Cristian Mihaescu ζηε δεκνζίεπζε ηνπο 

«Enhancing the Assessment Environment within a Learning Management 

Systems» [52] παξνπζηάδνπλ έλα ζύζηεκα, πνπ δέρεηαη εθηόο ζύλδεζεο δεδνκέλα 

από έλα ΓΜ θαη αλαιύεη ηα δεδνκέλα νύησο ώζηε λα θάλεη πξνηάζεηο ηόζν ηνπο 

θαζεγεηέο όζν θαη ζηνπο καζεηέο, βαζηδόκελν ζηηο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο, 
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πνπ αθνινπζνύληαη από ηνπο πξνεγνύκελνπο, ηηο νπνίεο εμάγεη κέζα από ηηο 

θηλήζεηο, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα αληίζηνηρα αξρεία. Υξεζηκνπνηνύλ γηα λα 

θάλνπλ θαηεγνξηνπνηήζηεο ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ 

αιγόξηζκνπο κεραληθήο κάζεζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην εξγαιείν WEKA. ην 

εξγαιείν απηό ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν δύν αιγόξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο θαη ε 

πιαηθόξκα κειέηεο, πνπ παξέρεηαη είλαη ελζσκαησκέλε κέζα ζην ΓΜ, γηα λα 

κελ επηβαξύλεηαη ν ρξήζηεο κε πεξηζζόηεξα από έλα πξνγξάκκαηα. Παξέρνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο δπλαηόηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ από ην 

ρξήζηε θαη ηα θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε εμόξπμε γλώζεο θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε,  δελ θαζνξίδνληαη από ηνλ θαζεγεηή, αιια είλαη ζηαζεξά.  

 

Δηθόλα 20. Γηαδηθαζίεο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ θαη εμόξπμεο γλώζεο γηα ην QM 

[52] 

 

3.3.2 Σύζηημα εξόπςξηρ γνώζηρ με βάζη ηο Moodle 
 

Έλα αθόκα ζύζηεκα, πνπ βαζίδεηαη ζηελ εμόξπμε γλώζεο, ώζηε λα 

αλαηξνθνδνηήζεη ηνλ θαζεγεηή κε θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ ηνπ 

είλαη εθείλν, πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Cristobal Romero, Sebastian Ventura, 

Enrique Garcıa, «Data mining in course management systems: Moodle case 

study and tutorial» [53]. ε απηό ην ζύζηεκα έρεη ελζσκαησζεί ην εξγαιείν 

εμόξπμεο γλώζεο κέζα ζην ΓΜ Moodle θαη εθαξκόδεη ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

εμόξπμεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ WEKA: θαηεγνξηνπνίεζε, ζπζηαδνπνίεζε θαη 

θαλόλεο ζπζρεηηζκνύ. θνπόο ηνπ είλαη λα αλαηξνθνδνηήζεη ηνπο θαζεγεηέο κε 

ηα καζεζηαθά πξόηππα ησλ καζεηώλ νύησο ώζηε λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνύλ 

θαιύηεξα ηε δηδαζθαιία ηνπο. Παξάιιεια, παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, γηα ηηο 
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θηλήζεηο ησλ καζεηώλ κέζα ζην Moodle. Όπσο θαη ην QM, έρεη ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία γίλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη νη ραξαθηεξηζκνί, πνπ 

δίλνληαη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ είλαη κε βάζε ηνπο βαζκνύο. Σέινο, ηα 

απνηειέζκαηα, κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ θαη γξαθηθά, κέζα από ην εξγαιείν 

αλαπαξάζηαζεο, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην WEKA 

 

 
 

Δηθόλα 21. Δμόξπμε γλώζεο κε βάζε ην Moodle [53] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Μεθοδολογία ανάπηςξηρ επγαλείος LDAT 

 

4.1 Διζαγυγή 

 θνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε επηπιέoλ ιεηηνπξγηώλ, κέζα 

ζε έλα ήδε δεκηνπξγεκέλν εξγαιείν αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ηνπ ζπζηήκαηνο IBM-

Lotus Learning Management System, ηνπ LDAT Tool [45]. ηόρνο είλαη λα 

βνεζήζεη ηνλ θαζεγεηή λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεύζεη ηα απνηειέζκαηα, πνπ 

έρνπλ νη θνηηεηέο όηαλ εθηεινύλ εμεηάζεηο κέζα από ην ζύζηεκα, κέζα από ηε 

ζπκπεξηθνξά πινήγεζεο, πνπ ηείλεη λα έρεη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ θαη ηνπ αθαδεκαηθνύ εμακήλνπ. Η εηθόλα, πνπ ζα 

απνθνκίζεη ν θαζεγεηήο πξνθύπηεη από ηα πξόηππα[13], πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 

επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ ζην ΓΜ. 

 Aπνθαζίζηεθε πσο ν ζηόρνο ηεο εξγαζίαο ζα είλαη ε κειέηε ησλ 

βαζκνινγηώλ ησλ καζεηώλ θαη ζηελ εμήγεζε ηνπ πσο πξνθύπηνπλ απηέο. Θα 

επηθεληξσζνύκε ζηα απνηειέζκαηα ησλ βαζκνινγηώλ κε βάζε ην ρξόλν, πνπ 

πήξε ζε θάζε καζεηή λα νινθιεξώζεη ην ηεζη, κε βάζε ηνπο βαζκνύο ζε 

ζπλδπαζκό πάληα κε ην ρξόλν, κε βάζε ην κέζν βαζκό, πνπ πέηπραλ νη καζεηέο 

θαη ηέινο, κε βάζε όια ηα πξνεγνύκελα ζε ζπλδπαζκό κε ην ζπλνιηθό αξηζκό 

ησλ πξνζπαζεηώλ, ηνπ θάζε καζεηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη. ηε ζπλέρεηα, 

κειεηήζεθε ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν είλαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα ζηε βάζε 

ηνπ LDAT Tool. ηε ζπλέρεηα, αλαδεηήζεθαλ νη αιγόξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο 

θαη ην εξγαιείν-πιαίζην, πνπ ζα βνεζνύζαλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

επηδόζεσλ ησλ θνηηεηώλ, γηα ηελ εμαγσγή ησλ επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ. 

 Σν επόκελν βήκα ήηαλ ν κεηαζρεκαηηζκόο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηιέγακε 

από ηε βάζε ζε αξρεία κε ζπγθεθξηκέλε κνξθνπνίεζε θαη δνκή, ώζηε λα είλαη 

εθηθηή ε είζνδόο ηνπο ζην εξγαιείν θαη ε ρξήζε ηνπο από ηνπο αιγόξηζκνπο, γηα 

ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ. Σα ηειεπηαία πξνθύπηνπλ ζε αξρείν, ην νπνίν 

πθίζηαηαη επεμεξγαζία θαη θηιηξάξηζκα, απαιιαγκέλν εληειώο από πεξηηηέο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνλ ηειηθό ρξήζηε, πνπ είλαη αδύλαηνλ λα 

εξκελεπηνύλ από έλα κε εηδηθό. 
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 Σέινο, νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη κέζα από ην εξγαιείν, 

εξκελεύνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ, κε ηε ρξήζε πνζνζηώλ θαη 

ζηαηηζηηθώλ ζπλαξηήζεσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ν θαζεγεηήο κπνξεί λα έρεη 

εηθόλα ηνπ καζήκαηνο, ηνπ επηπέδνπ ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ, κπνξεί λα εληνπίζεη 

ηα αδύλακα ζεκεία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηώλ ηνπ θαη λα θάλεη 

αλαζρεδηαζκό ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ, ώζηε λα επηηεπρζεί όζν ην 

δπλαηόλ θαιύηεξε κεηάδνζε θαη αμηνπνίζε ηεο γλώζεο θαη ην κάζεκα λα ζηεθζεί 

κε επηηπρία. 

 

 

 

4.2 Δπέκηαζη ηος LDAT Tool 

ηόρνο καο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ LDAT Tool είλαη ε πεξηζζόηεξν 

εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ, βαζηδόκελε πιένλ όρη ζε 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα αιιά ζε αιγνξίζκνπο κεραληθήο κάζεζεο, πνπ 

κπνξνύλ λα παξέρνπλ «έμππλα» απνηειέζκαηα, δίλνληαο έκθαζε θαη κειεηώληαο 

ηνπο βαζκνύο, πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη νη καζεηέο παίξλνληαο κέξνο ζε 

δηαδηθηπαθέο εμεηάζεηο ηνπ IBM Lotus ΓΜ.  

Γηα λα πεηύρνπκε απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηήζακε ην 

WEKA[30]. Σν πξνεγνύκελν είλαη έλα εξγαιείν, πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο 

αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο γηα νπνηνδήπνηε ζεη δεδνκέλσλ θαη έρεη 

αλαπηπρζεί ζε γιώζζα Java. Γηα λα κπνξέζεη λα αιιειεπηδξάζεη ην LDAT κε ην 

WEKA ρξεηαζηεθε λα βξεζεί κηα γέθπξα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ δύν γισζζώλ, 

γηαηί ην WEKA θαιείηαη κέζα από ην πξόγξακκα θαη δε ρξεζηκνπνηεί ηε βάζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηό ζπκβαίλεη γηα λα κπνξέζνπκε εκείο λα πεηύρνπκε 

θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη κνξθνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη γηα λα 

δώζνπκε ζην δηδάζθνληα λα πεηύρεη αιιαγέο ζηνπο ραξαθηεξηζκνύο ησλ 

καζεηώλ ελώ παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη πξηλ απηά πεξάζνπλ γηα 

επεμεξγαζία από ην WEKA. 
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4.2.1 Δπγαζία με απσεία 

ηε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε έρεη επηιεγεί ζθόπηκα λα κε γίλεη θάπνηα 

αιιαγή ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ο ιόγνο είλαη πσο ηα δεδνκέλα, πνπ παίξλνπκε από 

ηε βάζε θαη ηα εηζάγνπκε ζην WEKA, αθόκα θαη γηα έλα πνιύ κεγάιν όγθν 

καζεηώλ, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα επέιηθην αξρείν θεηκέλνπ, πνιύ κηθξήο 

ρσξεηηθόηεηαο, ζε αληίζεζε κε θάπνηνλ πίλαθα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, πνπ ζα 

απαηηνύζε επηπιένλ πόξνπο αιιά θαη πεξηζζόηεξεο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο. 

Όπσο ζα γίλεη αλαθνξά θαη κεηέπεηηα, αθόκα θαη γηα ηνπο 

ραξαθηεξηζκνύο, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηα καζήκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ην 

επίπεδό ηνπο γίλεηαη ρξήζε αξρείνπ, πνπ είλαη ηαρύηεξν ζηελ αλαδήηεζε, απ‟όηη 

αλ γηλόηαλ ζπλδπαζκέλε αλαδήηεζε κε θάπνην εξώηεκα ζηε βάζε. 

Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ώζηε λα εηζαρζνύλ κέζα ζην WEKA 

γίλεηαη ηελ ώξα, πνπ ηξέρεη ην πξόγξακκα θαη παξνπζηάδνληαη άκεζα ζην 

ρξήζηε, νύησο ώζηε λα κπνξεί λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη θάπνην 

ραξαθηεξηζκό, ή θάπνην δεδνκέλν, πξηλ δεκηνπξγεζεί ην αξρείν θεηκέλνπ ζην 

δίζθν θαη ην πάξεη ην WEKA γηα επεμεξγαζία. 

Σέινο, νκνίσο, αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία γηα ηα δεδνκέλα, 

πνπ παξάγνληαη από ην WEKA. Όζν κεγάιν θαη αλ είλαη ην αξρείν ησλ 

δεδνκέλσλ, πνπ εηζάγεηαη γηα επεμεξγαζία, ηα απνηειέζκαηα, πνπ ζα παξάμεη ην 

WEKA είλαη ζηαζεξνύ κεγέζνπο θαη όγθνπ θαη ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο. Γη‟απηό 

ην ιόγν θαη πάιη δελ ππάξρεη λόεκα δεκηνπξγίαο πίλαθα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

4.2.2 Γιαζύνδεζη Java με .ΝΔΤ 

Η δηαζύλδεζε ηεο Java κε ην .NET είλαη εθηθηή θαη ππάξρνπλ πνιινί 

ηξόπνη γηα λα επηηεπρηεί, κόλν πνπ ν θαζέλαο από απηνύο έρεη έλα μερσξηζηό 

βαζκό δπζθνιίαο θαη ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν [41]. Υσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, 

ζε εθείλα ηεο έκκεζεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ζε εθείλα ηεο άκκεζεο 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο. 

 Έκκεζεο δηαιεηηνπξγεθόηεηαο είλαη: 
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 Με ηε βνήζεηα βάζεο δεδνκέλσλ: Αλ θαη ηα δύν ζηνηρεία θαη ε 

Java θαη ην .NET ρξεηάδνληαη αζύγρξνλε δηεπαθή κέζσ κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα είλαη απιή. Σα ζηνηρεία 

από δηαθνξεηηθά πιαίζηα δελ είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπλ από ηη 

απνηειείηαη ην έλα θαη από ηη ην άιιν, απιά αιιειεπηδξνύλ κε ηε 

βάζε δεδνκέλσλ [44]. 

 Με ηε ρξήζε ππεξεζηώλ κελπκάησλ: Οη ππεξεζίεο κελπκάησλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα παξέρνπλ αζύγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμύ 

δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ ελόο ζπζηήκαηνο. Παξέρνπλ έλα API γηα 

ηελ απνζηνιή κελπκάησλ κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ θαη παξέρνπλ 

απζθάιεηα, αθεξαηόηεηα δεδνκέλσλ θαη έιεγρν ιαζώλ, ώζηε λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ νξζόηεηά ηνπο. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα κέζα ζην .NET θαη ζηε Java ρξεηάδεηαη έλα 

ζύζηεκα κελπκάησλ γηα ηελ θάζε γιώζζα, πνπ ην θάζε ζύζηεκα 

ζα κπνξεί λα αληαιιάζζεη κελύκαηα κε ηα ππόινηπα ζπζηήκαηα. 

Σν κεηνλέθηεκα απηνύ ηνπ ηξόπνπ είλαη πσο απηόο ν ηύπνο 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη αθξηβόο θαη δύζθνινο ζηελ 

εγθαηάζηαζε. 

 Ηιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο (Web Services): Οη ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο είλαη κηα θνηλή κέζνδνο γηα λα επηηεπρζεί ε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ είλαη πσο ηα 

ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ παγθόζκην ηζηό είλαη αλεμάξηεηα 

από πιαηθόξκα θαη γιώζζα πινπνίεζεοθαη ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πξσηόθνιια γηα λα ππάξμεη ε επηθνηλσλία. Η 

πξνζέγγηζε απηή εκπεξηέρεη ζηήζηκν θάπνηνπ δηαδηθηπαθνύ 

εμππεξεηεηή θαη θάπνηεο αληηπξόζσπεο θιάζεηο ζε θάζε πιάηζην 

ηεο θάζε γιώζζαο  γηα λα επηθνηλσλνύλ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

εμππεξεηεηή. Η επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κέζσ XML 

πξσηνθόιισλ όπσο είλαη ην SOAP. Σν πξόβιεκα κε απηή ηε 

κέζνδν είλαη πσο ε κεηάβαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε XML κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κεγάια αξρεία δεδνκέλσλ, πνπ πξέπεη λα ζηαινύλ 

ζην δηαδηθηπαθό εμππεξεηεηή.  
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Οη άκεζεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο είλαη: 

 Λνγηζκηθό Γέθπξαο: Σν ινγηζκηθό απηό επηηξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο θιάζεηο ηεο Java ζηνλ θώδηθα ηεο .NET θαη 

ηηο θιάζεηο ηεο .NET ζηνλ θώδηθα ηεο Java. Απηό κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ην λα ηξέρνπλ παξάιιεια νη εηθνληθέο κεραλέο ηεο 

Java θαη ηνπ .ΝΔΣ, δεκηνπξγώληαο αληηπξόζσπεο θιάζεηο, πνπ 

εθπξνζσπνύλ ηελ θάζε θιάζε ζην αληίζεην πιαίζην. Οη γέθπξεο ζ 

πεξηβάιινλ εθηέιεζεο είλαη ζρεηηθά ππνινγηζηηθά επαξθείο θαη 

παξέρνπλ επέιηθηεο ιύζεηο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο. Σν βαζηθό 

κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη όηη ηα εξγαιεία ινγηζκηθνύ, 

πνπ παξέρνπλ ηηο πξνεγνύκελεο ιεηηνπξγίεο είλαη αξθεηά αθξηβά, 

γηαηί ρξεηάδεηαη ε αγνξά καδί κε απηά θαη ηξίησλ εξγαιείσλ. Έλα 

ηέηνην εξγαιείν είλαη ην OOJNI .NET Add-in for MS Visual 

Studio [43]. 

 IKVM: Σν IKVM [45] είλαη κηα πινπνίεζε ηεο Java γηα .NET. 

Δπηηξέπεη λα θαινύληαη νη θιάζζεηο ηεο Java απ‟ επζείαο από ηνλ 

.NET θώδηθα θαη κέζσ ηνπ GNU classpath [42] παξέρεηαη ε 

πιεηνςεθία ηνπ θιαζηθνύ API ηεο Java. Δπηπιένλ δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο κηαο έθδνζεο γηα ην .NET ηεο εηθνληθήο 

κεραλήο ηεο Java. Γηα ηε ρξήζε κε ην WEKA ην IKVM έρεη 

ειεγρζεί επηηπρώο κε πξόγξακκα ηεο C#. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην IKVM, ιόγσ ηεο 

απιόηεηαο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ.  

4.2.3 Δπιλογή αλγοπίθμυν 

 Μέζα ζην LDAT Tool ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ κόλν νη αιγόξηζκνη θαηεγνξηνπνίεζεο, πνπ παξέρνληαη από ην 

WEKA. Έλαο ιόγνο γη‟απηή ηελ επηινγή είλαη πσο, επεηδή ην εξγαιείν 

απεπζύλεηαη ζε θαζεγεηέο, νη νπνίνη δελ ελδηαθέξνληαη γηα εμεηδηθεπκέλα 

απνηειέζκαηα θαη πνιύπινθεο κεζόδνπο θαη πεξηγξαθέο, αιιά γηα ζσζηή θαη 

πιήξε αλαηξνθνδόηεζε ησλ πξνηύπσλ ειεθηξνληθώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ 

καζεηώλ ηνπο. Μηα επηινγή κεηαμύ αιγνξίζκσλ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

αιγνξίζκσλ ζπζηαδνπνίεζεο κπνξεί λα ήηαλ πνιύπινθε. 
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 Ο άιινο ιόγνο επηινγήο απηώλ ησλ αιγνξίζκσλ είλαη πσο, νη ηειεπηαίνη 

έρνπλ πνιύ κηθξό ρξόλν απόθξηζεο, ρξεηάδνληαη ειάρηζην ρώξν απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ, κπνξνύλ άκεζα θαη γξήγνξα λα αλαλεσζνύλ, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε 

κηθξνύο ρξόλνπο λα δηαρεηξηζηνύλ πνιύ κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ, είλαη επέιηθηνη 

ζηνλ θαζνξηζκό θαλόλσλ θαη παξακέηξσλ ζην αξρείν, πνπ ζα ηνπο δνζεί γηα 

επεμεξγαζία [46]. 

Αληίζεηα, θάπνηνη από ηνπο αιγόξηζκνπο ζπζηαδνπνίεζεο είλαη 

ρξνλνβόξνη όηαλ δέρνληαη κεγάιν κέγεζνο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, επεηδή νη 

θαηεγνξίεο ησλ ζπζηάδσλ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο, θάπνηνη από απηνύο δελ 

κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ιηγόηεξν επθξηλείο ή απνκνλσκέλεο ζπζηάδεο. [47]  

 

4.2.4 Γιαδικαζίερ πος ςλοποιούνηαι 

 Γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλαηξνθνδόηεζε ηνπ εθπαηδεπηή κε ηα 

ζηνηρεία, πνπ είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκα θαη νθέιηκα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη ηεο παξνρήο γλώζεο είλαη αλαγθαίν λα πινπνηεζνύλ νη αθόινπζεο 

δηαδηθαζίεο: 

 Δπηινγή ησλ ζσζηώλ δεδνκέλσλ θαη θαζαξηζκόο ηνπο από πιενλάδνπζεο 

πιεξνθνξίεο. 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ κε βάζε ην ρξόλν θαη ην είδνο ηνπ καζήκαηνο 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ κε βάζε ην βαζκό ηνπ καζήκαηνο 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ κε βάζε ηνπο ηθαλνπνηεηηθνύο βαζκνύο, πνπ 

έρεη ζέζεη ν θαζεγεηήο 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ κε βάζε ην βαζκό αιιά θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

πξνζπαζεηώλ, πνπ έρνπλ γίλεη 

 Γεκηνπξγία αξρείνπ, κε ζπγθεθξηκέλε δνκή ώζηε λα κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί από ην WEKA 

 Λήςε αξρείνπ απνηειεζκάησλ από ην WEKA θαη επεμεξγαζία ηνπ, ώζηε 

λα απνκαθξπλζνύλ νη πιεξνθνξίεο, πνπ είλαη δπζλόεηεο θαη πεξηηηέο 

πξνο ηνλ εθπαηδεπηή 

 

4.2.5 Μονηέλο σπήζηρ (Use Case Model) 
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 ηηο επόκελεο εηθόλεο θαίλνληαη νη ιεηηνπξγίεο, πνπ θάλνπλ νη δηάθνξνη 

ρξήζηεο, όηαλ αιιειεπηδξνύλ κε ην ΓΜ.  

 

 

Δηθόλα 22. Πεξίπησζε ρξήζεο καζεηή 
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Δικόνα 23. Πεπίπηυζη σπήζηρ καθηγηηή 

 

Δηθόλα 24. Πεξίπησζε ρξήζεο βνεζνύ θαζεγεηή 
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Δηθόλα 25. Πεξίπησζε ρξήζεο δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο 

 

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 2 κνληέια ρξήζεο, ησλ ρξεζηώλ πνπ 

αιιειεπδξνύλ κε ην LDAT Tool. 

 

 

Δηθόλα 26. Πεξίπησζε ρξήζεο δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο 
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Δηθόλα 27. Πεξίπησζε ρξήζεο θαζεγεηή 

 

4.2.6 Σσήμα Βάζηρ Γεδομένυν 

4.2.6.1 Σσήμα Βάζηρ ΣΓΜ 

 ε απηή ηελ ελόηεηα ζα αλαθεξζνύλ νη βαζηθόηεξνη πίλαθεο ηνπ ΓΜ ηεο 

IBM. 

 Metadata: Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα, ην πεξηερόκελν θαη ηηο 

θηλήζεηο, πνπ κπνξεί λα γίλνληαη. 

 Progress: πλδέεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα, πνπ επηιέγεη ν 

ρξήζηεο, κε πιεξνθνξίεο ηνπ ρξήζηε 

 Αttempt: Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίζθεςε, πνπ θάλεη ν 

καζεηήο ζε κηα ζειίδα, όπσο ηη ώξα εηζήιζε, πόζν έθαηζε. Δίλαη κηα 

βαζηθή ζρέζε κεηαμπ ηνπ attempt θαη ηνπ πίλαθα progress. 
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 Interaction: Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε, πνπ έρεη ν 

καζεηήο κε ηε δξαζηεξηόηεηα. Γηα παξάδεηγκα πόηε έλαο ρξήζηεο 

απάληεζε έλα multiple choice ηεζη.  

 User_Objective: Μεηξάεη ηηο επηηπρίεο ηνπ ρξήζηε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. 

 

ηα αθόινπζα ζρεδηαγξάκκαηα, παξνπζηάδνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη 

Δμαξηήζεηο αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο, νύησο ώζηε λα θαηαγξαθεί ε αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ρξήζηε κε ην πιηθό ηεο κάζεζεο. 

 

 

Δηθόλα 28. Αιιειεπίδξαζε Progress-Attempt 

 

Ο πίλαθαο Metadata_Tree δείρλεη ηε ζέζε κηαο ειεθηξνληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ πίλαθα Metadata. Απηή  ε ζπζρέηηζε 

αλαθέξεηαη ζηελ ηεξαξρηθή δνκή κε ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ην κάζεκα. 
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Δηθόλα 29. Γηάγξακκα Αθνινπζηώλ κε βάζε ηνλ πίλαθα Sequencing 
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Δηθόλα 30. Γηάγξακκα κε βάζε ηνλ πίλαθα User_Objective 

 

4.2.6.2 Σσήμα Βάζηρ LDAT Tool 

 Γηα λα γίλεη θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ όγθνπ ησλ δεδνκέλσλ από 

ην LDAT Tool, δεκηνπξγήζεθαλ ζηε βάζε ηνπ LDAT ελδηάκεζνη πίλαθεο, ζηνπο 

νπνίνπο εηζάγνληαη ρξήζηκα δεδνκέλα (όπσο ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, πνπ έγηλαλ 

από πξνζπάζεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο) από ηε βάζε ηνπ SDM θαη 

αθνύ ππνζηνύλ ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηνύληαη από ην LDAT ώζηε 

λα παξαρζνύλ ρξήζηκα απνηειέζκαηα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε εύθνια λα 

πξνζπειάζνπκε κόλν δεδνκέλα, πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη απνθεύγνπκε λα 

αιιάμνπκε ηα δεδνκέλα, πνπ έξρνληαη από ην ΓΜ, δνπιεύνληαο νπζηαζηηθά κε 

ηα αληίγξαθά ηνπο.  Οη πίλαθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είλαη νη αθόινπζνη: 
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 Attempt2: Δίλαη αληίγξαθν ηνπ Attempt, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ΓΜ. Ο 

ιόγνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη γηα ηελ απνθπγή ηεο αιιαγήο ησλ 

πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ, πνπ έξρνληαη από ην ΓΜ. Αθνύ γεκίζεη από 

δεδνκέλα, πεξηιακβάλνληαο κόλν εθείλα ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ επηιεγεί, 

δηνξζώλεηαη ην πεδίν End_Time. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη γίλεη 

κηα ππόζεζε. Αλ ν ρξόλνο ιήμεο είλαη πεξηζζόηεξνο από κηα ώξα κεηά ην 

ρξόλν έλαξμεο, ζεσξείηαη πσο ν πξαγκαηηθόο ρξόλνο ιήμεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη αθξηβώο κηα ώξα κεηά. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν απνθεύγνληαη πνιύ κεγάιεο ηηκέο, πνπ νπζηαζηηθά αιινηώλνπλ 

ην ζηαηηζηηθό απνηέιεζκα.  

 Sessions, Attempt_Sessions: Δίλαη ν θύξηνο πίλαθαο θαη πίλαθαο 

πεξηερνκέλσλ ν δεύηεξνο. Σν θξηηήξην γη‟απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη 

όηη ν ίδηνο ρξήζηεο ηειείσζε κηα δξαζηεξηόηεηα ζε ρξόλν κηθξόηεξν ησλ 

15 ιεπηώλ, ελώ ζε πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο, ζπαηάιεζε πνιύ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν. Έρεη επηηξαπεί ην θελό απηό ησλ 15 ιεπηώλ, γηαηί ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα θνίηαγε ην δέληξν ηνπ καζήκαηνο γηα θάπνην ρξνληθό 

δηάζηεκα, ρσξίο λα έρεη δηαθόςεη ηε ζύλνδν.  

 

Έλα άιιν ζεκαληηθό ζηνηρείν, γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εγγξαθώλ ζην 

ύζηεκα, είλαη πσο νη ώξεο, πνπ απνζεθεύνληαη, απνζεθεύνληαη ζε ώξα Διιάδνο 

θαη όρη ζε ώξα GMT όπσο κέζα ζην ΓΜ. Ο ιόγνο είλαη πσο επεηδή ε κειέηε 

γίλεηαη ζηελ Διιάδα, καο ελδηαθέξνπλ νη ηνπηθέο ώξεο. Έηζη γίλεηαη εμαξρήο 

κεηαηξνπή ησλ ρξόλσλ.  

 Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιινη πίλαθεο, πνπ δειώζεθαλ, θαη έρνπλ λα 

θάλνπλ κε άιια θνκκάηηα ηνπ LDAT εξγαιείνπ. 

 Configuration: Ο πίλαθαο απηό θξαηάεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα 

ην πξόγξακκα. Σν πην ζεκαληηθό είλαη ηα καζήκαηα, πνπ απνζεθεύνληαη, 

θαη ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε. 

 Annotations: Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο πξνέθπςε κεηά από ζπδήζεηο κε 

θαζεγεηέο, πνπ θάλνπλ ρξήζε δηαδηθηπαθώλ καζεζηαθώλ πιηθώλ. Οη 

ραξαθηεξηζκνί πνπ απνζεθεύνληαη ζε απηόλ ηνλ πίλαθα αθνινπζνύλ ηνπο 

επόκελνπο θαλόλεο: Ο θαζεγεηήο  κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 
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ραξαθηεξηζκνύο, πνπ έρνπλ αληηζηνηρηζηεί κε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ελόο καζήκαηνο. Οη ραξαθηεξηζκνί ρσξίδνληαη ζε 5 

θαηεγνξίεο: 

 Υαξαθηεξηζκνί Δπηπέδνπ (Level) 

 Δύθνιν (Novice) 

 Μέζεο Γπζθνιίαο (Intermediate) 

 Πξνρσξεκέλν (Advanced) 

 Υαξαθηεξηζκνί Δίδνπο (Type) 

 Δηζαγσγηθό (Introductory) 

 Θεσξεηηθό (Theory) 

 Παξάδεηγκα (Example) 

 Άζθεζε (Exercise) 

 Υαξαθηεξηζκνί Χξόλνπ (Time) 

 Αλεπαξθήο (Inappropriate) 

 Δπαξθήο (Sufficient) 

 Ιθαλνπνηεηηθόο (Satisfying) 

 Υαξαθηεξηζκνί Βαζκνύ 

 Αλεπαξθήο (Inappropriate) 

 Δπαξθήο (Sufficient) 

 Ιθαλνπνηεηηθόο (Satisfying) 

 Υαξαθηεξηζκνί Πξνζπαζεηώλ 

 Αλεπαξθήο (Inappropriate) 

 Δπαξθήο (Sufficient) 

 Ιθαλνπνηεηηθόο (Satisfying) 

Οη ραξθηεξηζκνί απηνί κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνλ θαζεγεηή λα 

θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπ ζε γθξνππ κε ηε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ πνπ παξνπζηάδεηαη. 

 Scenarios, ScenariosDetails: Απηνί νη πίλαθεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνύλ ηα ζελάξηα αιιεινπρηώλ, πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζηελ αληίζηνηρε θόξκα. Ο πξώηνο είλαη ν βαζηθόο 
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πίλαθαο θαη ν δεύηεξνο πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο. Πεξηέρνπλ ην όλνκα ηνπ 

ζελαξίνπ, ηηο θηλήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζηνρεύνπλ θάζε θνξά.  

 

Σν αθόινπζν δηάγξακκα δείρλεη ηνπο πίλαθεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην 

LDAT Tool θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο, αλ ππάξρνπλ θπζηθά. 

 

 

Δηθόλα 31. Πίλαθεο θαη ζρέζεηο κέζα ζην LDAT Tool
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4.2.7 Μονηέλο Κλάζευν (Class Diagram) 

 Σν αθόινπζν δηάγξακκα απνηειείηαη από όιεο ηηο θιάζζεηο, πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί κέζα ζην LDAT Tool. 

 

 

Δικόνα 32. Γιάγραμμα κλάσεφν LDAT Tool 

 

4.2.8 Δπιλογή μαθημάηυν 

 Η ινγηθή αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήθε είλαη πσο αξρηθά δηαγξάθνληαη ηα 

παιαηά δεδνκέλα από ηε βάζε ηνπ LDAT Tool. 
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Δηθόλα 33. Γηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζην LDAT Tool 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη ηα  καζήκαηα, πνπ επηζπκεί ν δηδάζθνληαο λα 

κειεηήζεη. 

 

 

Δηθόλα 34. Δπηινγή καζεκάησλ 



 75 

 

4.2.9 Καθοπιζμόρ Χαπακηηπιζμών 

ηε ζπλέρεηα είλαη αλαγθαίν, γηα ηελ θαιύηεξε εμαγσγή απνηειεζκάησλ, 

λα νξηζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά (annotations), πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θάζε 

κάζεκα ή ηελ εμέηαζε. Πέξα από ηηο δύν επηινγέο πνπ ήηαλ ήδε πινπνηεκέλεο, 

ην level θαη ην type, πξνζηέζεθε ην time, πνπ νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζην ρξόλν 

δηεθπαηξέσζεο κηαο εμέηαζεο από θάπνηνλ καζεηή. Αλ θάλνπκε θιηθ πάλσ ζηελ 

επηινγή ζα δνύκε πσο ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξνπζνύλ 2 θνπηάθηα. Σν έλα 

αλαθέξεηαη ζηνλ ρξόλν, πνπ ζεσξείηαη αλεπαξθήο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσλίζκαηνο. Κάησ από απηό ην όξην ε επίδνζε ηνπ καζεηή κε 

βάζε ην ρξόλν ζεσξείηαη αλεπαξθήο. Σν επόκελν θνπηάθη αλαθέξεηαη ζην ρξόλν, 

πνπ ζεσξείηαη επαξθήο. Οπνηνζδήπνηε ρξόλνο πάλσ από ηνλ επαξθή είλαη 

βέιηηζηνο. Παξάιιεια, δίπια από ηα θνπηάθηα πξνηείλνληαη κε θόθθηλα 

γξάκκαηα ελεκεξσηηθά νη κέζνη ρξόλνη, πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο ρξόλνπο, πνπ 

έθαλαλ πξαγκαηηθά νη καζεηέο γηα λα νινθιεξώζνπλ ην ηεζη. Η πξόηαζε απηή 

γίλεηαη, ώζηε ν θαζεγεηήο λα κελ επηιέγεη ηνπο ρξόλνπο ηπραία ή κε ην ηη ζα 

ζεσξνύζε εθείλνο θαιό, αιιά κε θξηηήξηα, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη είλαη ζηα κέηξα ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ ηνπ. Γηαηί, όπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζηόρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν θαζεγεηήο λα θαηαλνήζεη ηηο 

ζπκνπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ θαη ηα πξόηππα πινήγεζήο ηνπο θαη λα κπνξέζεη λα 

πξνζαξκόζεη ην κάζεκα ζύκθσλα κε ηεο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηα αδύλακα ζεκεία ηνπο. 

 

   

Δηθόλα 35. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν 
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Οκνίσο, έρεη πξνζηεζεί ε επηινγή ηνπ βαζκνύ. Με βάζε ην κέζν όξν ηεο 

ηάμεο ν θαζεγεηήο θαιείηαη λα θξίλεη από πνηό βαζκό θαη θάησ ε απόδνζε ησλ 

καζεηώλ ζα ζεσξεζεί σο αλεπαξθήο θαη από πνηό βαζκό θαη πάλσ ζα ζεσξεζεί 

σο ηθαλνπνηεηηθή. Καη πάιη γίλεηαη πξόηαζε κε βάζε ην κέζν βαζκό ησλ 

καζεηώλ, γηα λα απνθεπρζεί απζαίξεηε επηινγή βαζκνύ ή επηινγή κε βάζε ηα 

θνηλόηππα (ε βάζε είλαη ην 50% ηνπ άξηζηα). Οη πξνηάζεηο, πνπ γίλνληαη δελ 

είλαη δεζκεπηηθέο, απιά βνεζνύλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θαζεγεηή γηα ηε 

γεληθή είθόλα θαη παξνπζίαζε ηεο απόδνζεο ηεο ηάμεο ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 36. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην βαζκό 

 

Σέινο, ππάξρεη θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ, 

πνπ έθαλε ν θάζε καζεηήο γηα λα επηηύρεη επηζπκεηό απνηέιεζκα. Όπσο θαη ζηηο 

2 πξνεγνύκελεο θαηεγνξηνπνηήζεηο, πξνηείλεηαη έλαο κεγάινο αξηζκόο 

πξνζπαζεηώλ σο κέηξν γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο αλεπαξθήο, έλα κηθξόηεξν 

όξην όπνπ ραξαθηεξίδεηαη επαξθήο θαη πάλσ από ην κηθξό όξην ραξαθηεξίδεηαη 

επηηπρεκέλνο. Δπαλαιακβάλνπκε, πσο νη πξνηάζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη 

ζηεξίδνληαη ζην κέζν όξν ησλ πξνζπαζεηώλ όισλ ησλ θνηηεηώλ. 
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Δηθόλα 37. Καηεγνξηνπνηήζε κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ 

 

 Όινη νη ραξαθηεξηζκνί, νη νπνίνη γίλνληαη πέξαλ ησλ level θαη type, 

απνζεθεύνληαη ζε έλα αξρείν, κε ην όλνκα times.txt γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ 

ρξόλσλ, grades.txt γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ βαζκώλ θαη attempts.txt γηα ην 

ραξαθηεξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ. Ο ηξόπνο, πνπ απνζεθεύνληαη είλαη ν ίδηνο κε 

απηόλ, πνπ γίλνληαη ζηα level θαη type, δειαδή κε δελδξνεηδή κνξθή, αλάινγα 

πνηόλ θόκβν επηιέγνπκε λα ραξαθηεξίζνπκε. Όπσο αλαθέξακε, ε απνζήθεπζε 

δελ γίλεηαη ζην ρώξν ηεο βάζεο γηα ιόγνπο επειημίαο θαη ηαρύηεηαο ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξηλ ηελ είζνδό ηνπο ζην WEKA. 

 

4.2.10 Μενού επιλογών 

 Γηα λα επηιέμνπκε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ καο από ην WEKA, 

πεγαίλνπκε ζην ηειεπηαίν θνπκπί ηεο αξηζηεξήο κπάξαο, όπνπ εκθαλίδνληαη νη 

επηινγέο θαη ηα θξηηήξία, βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε επεμεξγαζία. 
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Δηθόλα 38. Μελνύ επηινγήο ιεηηνπξγηώλ WEKA 

 

 Αθνύ επηιέμνπκε ηνλ ηύπν ησλ ζρέζεσλ, πνπ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε, ε 

νζόλε πνπ ζα δνύκε ζα είλαη ε αθόινπζε: 
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Δηθόλα 39. Καζνξηζκόο παξακέηξσλ γηα εηζαγσγή ζην WEKA 

 

 Αλ παξαηεξήζνπκε ηα θξηηήξηα επηινγώλ, ζα δνύκε πσο παξακέλνπλ ηα 

ίδηα κε ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ κε κόλεο πξνζζήθεο, απηά πνπ 

αθνξνύλ ηε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ώζηε λα εηζαρζνύλ ζην WEKA.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα αλ παξαηεξήζνπκε ηηο επηινγέο ησλ θξηηεξίσλ ζα 

δνύκε πσο έρεη πξνζηεζεί ε επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ 

ζέινπκε λα θάλνπκε. Γειαδή, αλ νη πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ ζα 

ραξαθηεξηζηνύλ σο ηθαλνπνηεηηθέο, επαξθείο ή κε επαξθείο κε θξηηήξηα ην 

ρξόλν, πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα νινθιεξώζνπλ ην ηεζη, κε βάζε ην ρξόλν θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ ηύπν ηνπ καζήκαηνο ή ζε ζπλδπαζκό ηνπ ρξόλνπ κε ην 

επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα δεηείηαη από ην ρξήζηε λα 

επηιέμεη, πνηό αιγόξηζκν θαηεγνξηνπνίεζεο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζε 

πόζεο πηπρέο ζα ρσξηζηνύλ ηα δεδνκέλα. Οη πηπρέο δελ κπνξνύλ λα είλαη 

πεξηζζόηεξεο από ησλ αξηζκό ησλ εγγξαθώλ ηνπ αξρείνπ. Σέινο, επηιέγεηαη ην 

κάζεκα από ην αξηζηεξό πιαίζην. 
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Δηθόλα 40. Δπηινγή καζήκαηνο 

 

 Αλάινγα κε ην κάζεκα, πνπ επηζπκεί ν θαζεγεηήο λα ειέγμεη γίλεηαη ε 

επηινγή ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία επεμεξγάδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηνπο ραξαθηεξηζκνύο, πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί από ην 

πξώην βήκα, θαη θνξηώλεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε ην αληίζηνηρν arff αξρείν. 

Σα ζηνηρεία απηά, κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ από ηνλ θαζεγεηή, πξνηνύ 

ζηαινύλ ζην WEKA. 



 81 

 

 

Δηθόλα 41. Δκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ πξηλ από ηελ επεμεξγαζία 

 

 ηε ζπλέρεηα, θαη εθόζνλ έρεη ηειεηώζεη ε επεμεξγαζία, επηιέγνπκε ην 

θνπκπί Insert to Weka. Σν ζύζηεκα δεκηνπξγεί απηόκαηα έλα .arff αξρείν, πνπ 

έρεη όλνκα ίδην κε ηνλ αιγόξηζκν, πνπ έρνπκε επηιέμεη λα γίλεη ε 
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θαηεγνξηνπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπκε επηιέμεη λα θάλνπκε 

θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ J48 αιγόξηζκν, ζα δνύκε έλα αξρείν J48.arff. 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο όηαλ δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν κε ην όλνκα ελόο 

αιγνξίζκνπ θαη επηιέμνπκε λα μαλαηξέμνπκε ηνλ αιγόξηζκν κε άιιν ζεη 

δεδνκέλσλ (γηα παξάδεηγκα γηα έλα άιιν ηεζη), ηόηε ην πξνεγνύκελν αξρείν 

δηαγξάθεηαη θαη ηε ζέζε ηνπ παίξλεη έλα αξρείν κε ην ίδην όλνκα αιιά κε 

θξηηήξηα θαη δεδνκέλα ηνπ λένπ ζεη δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 42. Αξρείν J48.arff 

 

 Σα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ J48.arff είλαη ηα αθόινπζα: 
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Δηθόλα 43. Πεξηερόκελα αξρείνπ J48.arff 

 

 Αθνύ έρνπλ εηζαρζεί ηα δεδνκέλα ζην WEKA θαη έρνπλ επεμεξγαζηεί, 

παξάγεηαη έλα αξρείν κε ην όλνκα results. 

 

Δηθόλα 44. Αξρείν results 
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 Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ζθνπόο ηνπ LDAT Tool είλαη λα αλαηξνθνδνηήζεη 

ηνλ θαζεγεηή κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ ηνπ θαη λα αλαθαιύςεη, πνηα 

είλαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο κέζα ζην κάζεκα, θιπ, δελ έρεη λόεκα λα 

παξνπζηάζνπκε ζε εθείλνλ ηόζεο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ ίζσο είλαη 

πεξηηηέο γηα εθείλνλ. Γη‟απηό ην ιόγν, ηα απνηειέζκαηα ηνπ WEKA 

επεμεξγάδνληαη από ην ζύζηεκα θαη παξνπζηάδνληαη κόλν ηα ρξήζηκα ηκήκαηά 

ηνπο. Δπίζεο, ην ίδην ην ζύζηεκα ηα «κεηαθξάδεη» θαη ηα εξκελεύεη, κε έλα 

ηξόπν απόιπηα θηιηθό πξνο ηνλ ηειηθό ρξήζηε. 

 Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε αθόινπζε: 

 

 

Δηθόλα 45. Απνηειέζκαηα από ην WEKA 
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4.2.11 Καηηγοπιοποίηζη με βάζη ηο σπόνο 

 Αλ ν θαζεγεηήο επηζπκεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

καζεηώλ ηνπ κε βάζε ην ρξόλν, πνπ ρξεηάζηεθαλ λα νινθιεξώζνπλ ην ηεζη, 

θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή “Classification by time-type-level criteria”. Με ηελ 

πξνεγνύκελε επηινγή, ζπγθεληξώλνληαη όιεο νη πξνζπάζεηεο, πνπ έρνπλ θάλεη νη 

καζεηέο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ν θάζε καζεηήο κπνξεί λα θάλεη 

πεξηζζόηεξεο από κία πξνζπάζεηεο γηα λα πεξάζεη ηελ εμέηαζε. Έηζη, 

ζπιιέγνληαη πεξηζζόηεξεο από κία εγγξαθέο, πνπ αθνξνύλ έλα καζεηή γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε καζήκαηνο.  

Η θάζε εγγξαθή πξνζδηνξίδεηαη από ην όλνκα ηνπ καζεηή, ην ρξόλν, πνπ 

ρξεηάζηεθε λα νινθιεξώζεη ηελ θάζε ηνπ πξνζπάζεηα (γηα παξάδεηγκα κπνξεί ζε 

κία πξνζπάζεηα θάπνηνο λα ρξεηάζηεθε 100 δεπηεξόιεπηα θαη ζε θάπνηα άιιε 

2000. Αλάινγα, ινηπόλ, κε ην ρξόλν πνπ αλαιώζεθε γηα ηελ εμέηαζε 

ραξαθηεξίδεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή κε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο «Satisfying, 

Sufficient, Inappropriate». 

Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα,  ν ραξαθηεξηζκόο λα πξνθύςεη ζε 

ζπλδπαζκό κε ην βαζκό δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο (level) ή κε ην είδνο ηνπ 

καζήκαηνο (type). Αλ επηιεγεί έλα από ηα πξνεγνύκελα, ζην .arff αξρείν ζα 

εκθαληζηεί κηα αθόκα ζηήιε, πνπ ζα δίλεη ηηκέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. 
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Δηθόλα 46. Αξρείν κε βάζε ην ρξόλν 

 

Δηθόλα 47. Αξρείν κε βάζε ην ρξόλν θαη ην είδνο ηνπ καζήκαηνο 
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Δηθόλα 48. Αξρείν κε βάζε ην ρξόλν θαη ην επίπεδν ηνπ καζήκαηνο 

 

Σα απνηειέζκαηα, πνπ ζα πξνθύςνπλ είλαη ηα αθόινπζα, γηα ηελ θάζε κία 

από ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο. 

 

 

Δηθόλα 49. Απνηειέζκαηα κε βάζε ην ρξόλν 
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Δηθόλα 50. Απνηειέζκαηα κε βάζε ην είδνο 

 

 

Δηθόλα 51. Απνηειέζκαηα κε βάζε ην επίπεδν 

 

4.2.12 Καηηγοπιοποίηζη με βάζη ηο βαθμό και ηο σπόνο 

 ηελ επηινγή  απηή γηα λα πξνθύςεη ν επηζπκεηόο ραξαθηεξηζκόο 

ζπλδπάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο βαζκνινγίαο κε ην ρξόλν, πνπ ρξεηάζηεθε ν 

καζεηήο γηα λα νινθιεξώζεη ηελ εμέηαζε. Καη πάιη κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη 

πεξηζζόηεξεο από κία γξακκέο γηα θάζε καζεηή, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο θνξέο, 

πνπ επαλέιαβε ην ηεζη. πλνπηηθά ζα παξνπζηάζηεί ε θαηεγνξηνπνίεζε κε 

θξηηήξην ην ρξόλν. 
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Δηθόλα 52. Καηεγνξηνπνίεζε ρξόλνπ-βαζκώλ 

 

 Ο δηδηάζθσλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ζηελ νζόλε, ην 

ραξαθηεξηζκό, πνπ έρεη δώζεη ην ζύζηεκα ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ, θάλνληαο 

απιά θιηθ ζην ζεκείν, πνπ επηζπκεί. Σα απνηειέζκαηα, πνπ ζα πξνθύςνπλ από 

ην WEKA ζα είλαη: 

 

Δηθόλα 53. Απνηειέζκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο ρξόλνπ-βαζκώλ 
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4.2.13 Καηηγοπιοποίηζη με βάζη ηο βαθμό και ηο σπόνο 

 ε απηή ηελ επηινγή (Satisfactory grades) παξαηεξνύκε πσο ππάξρνπλ 

πνιύ ιηγόηεξεο εγγξαθέο ζην αξρείν .arff πνπ ζα παξαρζεί. Ο ιόγνο είλαη πσο ζε 

απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε δε κειεηάκε ηελ θάζε πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή 

μερσξηζηά, αιιά ιακβάλεηαη ππ‟ όςηλ κόλν ν κέζνο όξνο ησλ πξνζπαζεηώλ θαη 

ησλ βαζκώλ ησλ καζεηώλ θαη κε βάζε απηόλ γίλεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ηνπο. 

 

Δηθόλα 54. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην κέζν βαζκό 
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Δηθόλα 55. Απνηειέζκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο κε βάζε ην βαζκό 

 

4.2.14 Καηηγοπιοποίηζη με βάζη ηο βαθμό και ηον απιθμό ηυν 

πποζπαθειών 

 ηελ επηινγή απηή (Classification by grades-attempts) ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ζπκβαίλεη κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνύ, πνπ έρεη πάξεη έλα καζεηήο δίλνληαο έλα 

κάζεκα κέζα από ην lms, κε ηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ έρεη θάλεη. Ο 

βαζκόο ηεο θάζε πξνζπάζεηα πξνζκεηξάηαη ρσξηζηά, γη‟απηό παξαηεξνύκε γηα 

κεξηθνύο θνηηεηέο πεξηζζόηεξεο από κία εγγξαθέο ζην αξρείν .arff. 
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Δηθόλα 56. Αξρείν κε βάζε ην βαζκό θαη ηνλ αξηζκό πξνζπαζεηώλ 

 

Δηθόλα 57. Απνηειέζκαηα ηνπ WEKA 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Αποηελέζμαηα 

5.1 Διζαγυγή 

 ην θεθάιαην απηό ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ηνπ LDAT 

Tool. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε, έρεη επηιεγεί σο ζεη δεδνκέλσλ ην κάζεκα 

«Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκό Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ», ην νπνίν 

πεξηέρεη 3251 εγγξαθέο, γηα θηλήζεηο, πνπ έρνπλ θάλεη 66 καζεηέο ζε όιε ηε 

δηάξθεηα θαη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο. 

 Θα παξνπζηαζηεί όιν ην θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ LDAT, από ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κέρξη ηεολ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζσ ηεο εμόξπμεο 

γλώζεο κε ηε βνήζεηα ησλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ηνπ WEKA. 

 

5.2 Πποεηοιμαζία Γεδομένυν 

 Αξρηθά, θάλνπκε εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο « Δηζαγσγή ζηελ 

Πξνγξακκαηηζκό Τπνινγηζηώλ» κέζα ζην LDAT. 

 

Δηθόλα 58. Γηαγξαθή πξνεγνύκελσλ πεξηερνκέλσλ 



 94 

 

 
Δηθόλα 59. Δπηινγή καζήκαηνο 

 

 ηε ζπλέρεηα, δίλνπκε ραξαθηεξηζκνύο (annotations) ζε όινπο ηνπο 

θόκβνπο ηνπ καζήκηνο, αλάινγα κε ηνλ ηύπν (type), ην επίπεδν (level), ην ρξόλν 

(time), ην βαζκό (grade), ηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ (attempts). ηα ηξία 

ηειεπηαία θξηηήξηα, πξνηείλεηαη κε θόθθηλν ρξόκα κηα ηηκή, ε νπνία πξνθύπηεη 

από ην κέζν όξν ησλ ηηκώλ ησλ επηζθέςεσλ ησλ καζεηώλ. Δπίζεο, νη ηξεηο 

ηειεπηαίεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν όηαλ ηελ παξάδνζε ή ηελ 

εξγαζία αθνινπζεί θάπνηα επίιπζε ή θάπνηα άζθεζε. Αιιηώο δελ ππάξρεη λόεκα 

λα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε. 
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Δηθόλα 60. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην βαζκό δπζθνιίαο 

 

 

Δηθόλα 61. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην είδνο ηνπ θάζε καζήκαηνο 
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Δηθόλα 62. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν, γηα ηα ηκήκαηα, πνπ ζεσξνύληαη 

exercise 

 

Δηθόλα 63. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν, γηα ηα ηκήκαηα, πνπ ζεσξνύληαη 

exercise 



 97 

 

 
 

 

Δηθόλα 64. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην βαζκό, γηα ηα ηκήκαηα πνπ ζεσξνύληαη 

exercise 

 

 

Δηθόλα 65. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην βαζκό, γηα ηα ηκήκαηα πνπ ζεσξνύληαη 

exercise 
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Δηθόλα 66. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ, γηα ηα 

ηκήκαηα, πνπ ζεσξνύληαη exercise 

 

Δηθόλα 67. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ πξνζπαζεηώλ, γηα ηα 

ηκήκαηα, πνπ ζεσξνύληαη exercise 

 

5.3 Σηαηιζηικά ζηοισεία με βάζη ηην επιζκετιμόηηηα (Traffic 

Statistics) 

 Αθνύ θάλνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, είκαζηε έηνηκνη πιένλ λα δνύκε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ ζέινπκε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ καζήκαηόο καο. Αξρηθά 

κπνξνύκε λα δνύκε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε βάζε ηελ επηζθεςηκόηεηα. 

 

 

Δηθόλα 68. Μελνύ γηα ζηνηρεία κε βάζε ηελ επηζθεςηκόηεηα 
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5.3.2 Απιθμόρ επιζκέτευν και μέζορ σπόνορ διάπκειαρ επίζκετηρ (Count of 

visits and average visits time) 

 

Δηθόλα 69. Αξηζκόο επηζθέςεσλ θαη κέζνο ρξόλνο αλα καζεηή 

 

 ε απηή ηελ νζόλε ην ζύζηεκα καο θέξλεη ζηαηηζηηθά, πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην πόζεο θνξέο έρεη επηζθεθζεί θάπνηνο καζεηήο ηελ επηιεγκέλε 

ελόηεηα, από ην δέληξν, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζόλεο, θαζώο 

θαη ην κέζν ρξόλν ζε δεπηεξόιεπηα, πνπ θάπνηνο έρεη θαζήζεη ζηε ζειίδα. Αλ 

επηζπκνύκε πεξηζζόηεξε αλάιπζε ζηα δεδνκέλα, απιά θάλνπκε θιηθ ζε θάπνηα 

από ηεο γξακκέο κε ηα νλόκαηα θαη ζην δεύηεξν κηζό ηνπ πίλαθα εκθαλίδεηαη, 

πνηεο ζειίδεο ηνπ καζήκαηνο επηζθέθζεθε ν καζεηήο, πνπ επηιέμακε,ζε πνην 

καζεκα, ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ε ζειίδα, πόζε θνξέο επηζθέθζεθε ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζειίδεο θαη πόζνο είλαη ν κέζνο ρξόλνο ηνπ ζε απηέο. 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ, όηη ηε ζειίδα «Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο» ηελ έρνπλ 

επηζθεθζεί 73 ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο είλαη ν 2 θαη 

εθείλνο κε ηηο ιηγόηεξεο είλαη ν Papadopoulos Dimosthenis.  Πην ζπγθεθξηκέλα 

θάλνληαο θιηθ πάλσ ζην ρξήζηε Karamanos Basileios, παξαηεξνύκε πσο έρεη 

επηζθεθζεί ηηο «Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο» 11 θνξέο κε κέζν ρξόλν αλά επίζθεςε 

234,45 δεπηεξνιεπηα. Από απηέο έρεη επηζθεθζεί ην «Δξγαζίεο & Σπζηήκαηα» 2 

θνξέο κε κέζν ρξόλν 17 δεπηεξόιεπηα, ην «Ο Ηιεθηξνληθόο Υπνινγηζηήο» 5 
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θνξέο κε κέζν ρξόλν 489,60 δεπηεξόιεπηα θαη ην «Υπνινγηζηηθά Σπζηήκαηα» 4 

θνξέο κε κέζν ρξόλν 24,25 δεπηεξόιεπηα. 

Μπνξνύκε λα θάλνπκε πην εμεηδηθεπκέλε αλαδήηεζε, επηιέγνληαο 

εμ‟αξρήο ελα ζπγθεθξηκέλν καζεηή γηα  έλα ζπγθεθξηκέλν ρξόληθό δηάζηεκα, κε 

ζπγθεθξηκέλν ρξόλν παξακνλήο ζηε ζειίδα, κε θηιηξάξηζκα ησλ επηζθέςεσλ, 

πεξηνξηζκό ζηνπο ζπλδπαζκνύο θξηηεξίσλ, θαη λα κειεηήζνπκε ηα ζηαηηζηηθά 

ηνπ κε βάζε ην είδνο, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί έλα ηκήκα ηνπ καζήκαηνο ή ην 

βαζκό δπζθνιίαο όπσο αθόινπζα: 

 

Δηθόλα 70. Απνηειέζκαηα κε πεξηνξηζκνύο ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο 

 

Παξαηεξνύκε, πσο ν ρξήζηεο Admin, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

17/2/2006-17/2/2007, είρε 3 επηζθέςεηο, ησλ νπνίσλ ν ρξόλνο ήηαλ κεηαμύ 0-500 

δεπηεξνιέπησλ, ζε ζειίδεο ηνπ καζήκαηνο πνπ ήηαλ εύθνιεο θαη παξάιιεια 

ζεσξεηηθέο. Δπίζεο ν κέζνο ρξόλνο, πνπ πέξαζε ζηηο ζειίδεο είλαη 28,67 

δεπηεξόιεπηα θαη κεηξήζακε κόλν ηηο επηζθέςεηο εθείλεο, γηα ηηο νπνίεο δελ 

έθαηζε ζηε ζειίδα, απιά κπήθε θαη έθπγε. 

 

5.3.3 Γπαζηηπιόηηηα με ηιρ πεπιζζόηεπερ επιζκέτειρ (Most Visited Activity) 



 101 

 

 ε απηή ηελ επηινγή, ην ζύζηεκα καο δίλεη ζηαηηζηηθά γηα ην πνηά ζειίδα 

ηνπ καζήκαηνο έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο κε βάζε ηε δηάξθεηα. 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ: 

 

 

 

 

Δηθόλα 71. Δπηζθέςεηο ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

 

ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, ε πην «δεκνθηιήο» ζειίδα ήηαλ ε 

πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο ηεο ζθαθηέξαο, κε 182 επηζθέςεηο. 

 

Δηθόλα 72. Δπηζθέςεηο ζηηο εξγαζίεο 

 

 ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηώλ ε πην «δεκνθηιήο» ζειίδα ήηαλ ε Δξγαζία 

1, κε 603 επηζθέςεηο. 

 

5.4 Σηαηιζηικά με βάζη ηο σπόνο (Time Statistics) 

ε απηή ηελ ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ηεο επηζθεςηκόηεηαο 

ησλ ηζηνζειίδσλ κε βάζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα, πνπ έθαηζαλ νη καζεηέο. 
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Δηθόλα 73. Μελνύ γηα ζηνηρεία κε βάζε ην ρξόλν 

 

5.4.1 Σηαηιζηικά με βάζη ηη μέπα (Visits per time scope) 

Σα ζηαηηζηηθά κε βάζε ηε κέξα, δείρλνπλ, ζηνλ επηιεγκέλν εθάζηνηε 

ηνκέα ηνπ καζήκαηνο, θαη κε βάζε ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο, πνην πνζνζηό ησλ 

καζεηώλ ηηο επηζθέθζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζε δηάγξακκα. 

 

Δηθόλα 74. Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο-Σηαηηζηηθά αλά κέξα 

 

Δηθόλα 75. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο-Σηαηηζηηθά αλά κέξα 
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Δηθόλα 76. Δξγαζίεο-Σηαηηζηηθά αλά κέξα 

 

Παξαηεξνύκε πσο νη «Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο» έρνπλ κεγαιύηεξε 

επηζθεςηκόηεηα ηελ Σεηάξηε κε πνζνζηό 25,75%, νη «Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο» 

ηελ Παξαζθεπή κε 26,86% θαη νη «Δξγαζίεο» ηελ Παξαζθεπή κε 30,45%. 

Σν δηάγξακκα επηζθεςηκόηεηαο ησλ εξγαζηώλ ηηο κέξεο ηεο βδνκάδαο 

είλαη ην αθόινπζν: 

 

Πίλαθαο 6. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε εκεξώλ-αξηζκνύ επηζθέςεσλ 

 

Παξαηεξνύκε πσο ε πην δεκνθηιήο κέξα είλαη ε Παξαζθεπή κε πάλσ από 

450 επηζθέςεηο. 
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5.4.2 Αναπαπάζηαζη επιζκέτευν με βάζη ηη διάπκεια (Visits Distribution 

According to Duration) 

ε απηή ηελ επηινγή ρσξίδεηαη ν ρξόλνο ζε δηαζηήκαηα θαη 

παξνπζηάδνληαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο επηζθέςεσλ ζε θάζε ελόηεηα, ν αξηζκόο 

ησλ επηζθέςεσλ αλά ρξνληθό δηάζηεκα,  ηα πνζνζηά ησλ επηζθέςεσλ ησλ 

καζεηώλ αλά ρξνληθό δηάζηεκα. Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε: 0-1 

ιεπηά, 1-2 ιεπηά, 2-5 ιεπηά, 5-10 ιεπηά, πεξηζζόηεξν από 10 ιεπηά. 

  

Δηθόλα 77. Καηάηαμε επηζθέςεσλ κε βάζε ρξνληθά δηαζηήκαηα 

 

Βιέπνπκε, όηη νη επηζθέςεηο κε ηε κεγαιύηεξε δηάξθεηα, έρνπλ γίλεη ζηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ηεο Κξεκάιαο, όπνπ 

έρνπκε 48 επηζθέςεηο, κε πάλσ από 10 ιεπηά παξακνλήο ζηε ζειίδα, 10 

επηζθέςεηο κεηαμύ 5-10 ιεπηώλ, 16 επηζθέςεηο 2-5 ιεπηώλ, 19 επηζθέςεηο 1-2 

ιεπηώλ θαη 53 επηζθέςεηο 0-1 ιεπηώλ. 

 

5.5 Ανάλςζη Πποηύπυν Πλοήγηζηρ (Path Analysis) 

ε απηή ηελ ελόηεηα, παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κε βάζε ηηο 

ζειίδεο ζηηο νπνίεο έρεη πινεγεζεί ν ρξήζηεο. Σν πξόηππν πινήγεζεο 

θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ην δηδάζθνληα, θαη κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε 

απηά πνπ ζέιεη λα κειεηήζεη. Σν κόλν, πνπ έρεη λα θάλεη ν δηδάζθσλ είλαη λα 

θάλεη θιηθ πάλσ ζηελ νζόλε ην ηκήκα ηνπ καζήκαηνο, πνπ επηζπκεί θαη ζα 

εκθαληζηνύλ νη καζεηέο, πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη απηό ην πξόηππν. 
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Δηθόλα 78. Μελνύ γηα αλάιπζε κε βάζε ηα πξόηππα πινήγεζεο 

 

5.5.1 Ππώηη και ηελεςηαία ενόηηηα πλοήγηζηρ (First and Last Activities of 

Navigation Path) 

Με ηελ επηινγή απηή ν δηδάζθνληαο, κπνξεί λα ειέγμεη πνηά ήηαλ ε πξώηε 

θαη πνηά ε ηειεπηαία ελόηεηα ηελ νπνία επηζθέθζεθαλ νη καζεηέο. ην 

παξάδεηγκά καο, ζα επηιέμνπκε λα κειεηήζνπκε ηε Σθαθηέξα, από ηηο 

Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο. 

 

Δηθόλα 79. Πξώηε ελόηεηα πινήγεζεο γηα ηε Σθαθηέξα 

 

Παξαηεξνύκε πσο σο πξώηε ελόηεηα κειέηεο 34 θνξέο ήηαλ ε 

πεξηγξαθή, 3 θνξέο ήηαλ νη ζεσξεηηθέο γλώζεηο θαη 13 θνξέο ε επίιπζε. Αλ 

θάλνπκε θιηθ ζε θάπνηα απν ηηο 3, κπνξνύκε λα δνύκε, πνηνί καζεηέο 

αθνινύζεζαλ απηό ην πξόηππν, πόζεο θνξέο θαη ζε πνηό πνζνζηό επί ηνπ 

ζπλόινπ αληηζηνηρνύλ. Απηόκαηα, εκθαλίδεηαη θαη ε ηειεπηαία ελόηεηα, πνπ 

έρνπλ επηζθεθζεί νη καζεηέο. 



 106 

 

 

 

Δηθόλα 80. Πνηνη είραλ ηελ πεξηγξαθή πξώηε επηινγή θαη πνηεο είλαη νη ηειεπηαίεο 

επηινγέο (ρξνληθά) 

 

Έρνπκε, ινηπόλ, 30 καζεηέο λα έρνπλ επηιέμεη ηε ζθαθηέξα σο  

πξώηε επηινγή, κε ην καζεηή 2 λα ηελ έρεη επηζθεθζεί 3 θνξέο θαη αληηζηνηρεί ζε 

8,82% επί ηνπ ζπλόινπ. Δπίζεο, έρνπλ εκθαληζηεί νη ηειεπηαίεο ελόηεηεο, πνπ 

επηζθέθζεθαλ νη καζεηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζύλνδν. Η νινθιεξσκέλε εηθόλα 

ηνπ ζπζηζήκαηνο, αθνύ θάλνπκε θιηθ πάλσ ζε κία ηειηθή ελόηεηα, ώζηε λα 

εκθαληζηνύλ πνηνί από ηνπο καζεηέο είραλ σο πξώηε ελόηεηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ζθαθηέξαο θαη σο ηειηθή ελόηεηα ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο  είλαη: 
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Δηθόλα 81. Αξρηθή θαη ηειηθή ελόηεηα επηζθέςεσλ γηα ηε Σθαθηέξα 

 

5.5.2 Δπαναλαμβανόμενερ δπαζηηπιόηηηερ ζηο μονoπάηι πλοήγηζηρ 

(Recurring Activities in Navigation Path) 

ε απηή ηελ επηινγή, ν δηδάζθσλ κπνξεί λα δεη, γηα θάπνηα επηιεγκέλε 

ελόηεηα ηνπ καζήκαηνο, ηηο πεξηζζόηεξεο από κία επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο ή πεξηζζόηεξσλ ζπλόδσλ. Γηα παξάδεηγκα αλ επηιεγεί  από ηηο 

«Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο» λα κειεηεζεί ην «Δξγαζίεο & Σπζηήκαηα», ζα 

παξαηεξήζνπκε πσο, ππάξρνπλ 38 καζεηέο, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

επαλαιακβαλόκελεο επηζθέςεηο, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε πσο θάπνηνη 

επηζθέθζεαθλ ηελ ελόηεηα ηνπ καζήκαηνο, ηεξκάηηζαλ ηε ζύλνδν θαη επαλήιζαλ 

κε άιιν θσδηθό ζπλόδνπ (SESSIONID). Βιέπνπκε ινηπόλ, πσο ν καζεηήο κε ηηο 

πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο είλαη ν Kounadis Panagiotis, όπνπ κε SESSIONID 70 

έρεη θάλεη 6 επηζθέςεηο, κε SESSIONID 71 4 θαη κε SESSIONID 74 2 επηζθέςεηο. 
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Δηθόλα 82. Δπαλαιάκβαλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ην «Δξγαζίεο θαη Σπζηήκαηα» 

 

5.5.3 Ππόηςπα Πλοήγηζηρ (Navigation Patterns) 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, αθνύ δηαιέμεη ν θαζεγεηήο κηα 

δξαζηεξηόηεηα, κπνξεί λα δεη, ζην πξώην πιαίζην, ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ θαη 

ην πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ, πνπ έρνπλ σο πξώηεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζπλόδσλ 

πνπ αλνίγνπλ ηελ επηιεγκέλε δξαζηεξηόηεηα. ηε ζπλέρεηα αθνύ επηιεγεί κηα 

πξώηε δξαζηεξηόηεηα από ην πιαίζην, ζην δεύηεξν πιαίζην, εκθαλίδνληαη 

αλαιπηηθά νη ζύλνδνη, πνπ έρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα σο πξώηε ή 

ηελ πεξηέρνπλ. 

Παξαηεξνύκε, ινηπόλ πσο νη ζύλνδνη, πνπ έρνπλ σο πξώηε 

δξαζηεξηόηεηα ηα «Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα» είλαη 60. Αλ από ην πιαίζην 

επηιεγνύλ θαη πάιη ηα «Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα» ζα δνύκε αλαιπηηθά 53 

επηζθέςεηο, πνπ ηελ είραλ σο αξρηθή. 
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Δηθόλα 83. Πξνηππν Πινήγεζεο γηα ηελ ελόηεηα «Υπνινγηζηηθά Σπζηήκαηα» 

 

5.6  Κανόνερ Σςζσεηιζηρ (Association Rules) 

ε απηή ηελ ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε θαλόλεο ζπζρέηηζεο θαη αθνινπζηαθά πξόηππα. 

 

Δηθόλα 84. Μελνύ γηα αλάιπζε κε βάζε θαλόλεο ζπζρέηηζεο θαη αθνινπζηαθά 

πξόηππα 
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5.6.1 Κανόνερ Σςζσέηιζηρ 

ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, εκθαλίδνληαη ν βαζκόο θάιπςεο θαη ν βαζκόο 

εκπηζηνζύλεο κίαο ή πεξηζζόηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ (activities X) κε κία άιιε ή 

πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο (activities Y). Γηα λα κπνξέζνπκε λα δνύκε ηα 

ζηαηηζηηθά, ζύξνπκε ζηελ πεξηνρή «Selected Activities X» έλα ή πεξηζζόηεξα 

καζήκαηα θαη αληίζηνηρα όπνηα άιια καζήκαηα ζέινπκε λα ζπζρεηίζνπκε ζηελ 

πεξηνρή «Selected Acticities Y», αθνύ παηήζνπκε ην θνπκπί «Show Results» ζα 

παξαηεξίζνπκε πσο ζην θάησ αξηζηεξά πιέγκα, εκθαλίδνληαη πνζνζηά % ηεο 

θάιπςεο θαη ηεο εκπηζηνζύλεο. Κάλνληαο θιηθ ζηε γξακκή απηή, ζην θάησ δεμηά 

πιέγκα, ζα δνύκε ηνπο βαζκνύο θάιπςεο θαη εκπηζηνζύλεο ζε θάζε καζεηή πνπ 

έρεη επηζθεθζεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηεο μερσξηζηά. 

 

Δηθόλα 85. Καλόλεο Σπζρέηηζεο γηα ηηο ελόηεηεο «Δξγαζίεο &Σπζηήκαηα» θαη 

«Υπνινγηζηηθά Σπζηήκαηα» 

 

Παξαηεξνύκε πσο ε ελόηεηα «Δξγαζίεο & Σπζηήκαηα» ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελόηεηα «Υπνινγηζηηθά Σπζηήκαηα» κε βαζκό θάιπςεο 14,9% θαη εκπηζηνζύλε 

60,42%. Κάλνληαο θιηθ παξαηεξνύκε πσο ε εκπηζηνζύλε γηα ην καζεηή 
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«Kounadis Panagiotis» είλαη 3,66% θαη ε θάιπςε 0,90% γη‟απηέο ηηο δύν 

ελόηεηεο. 

 

5.6.2 Κοπςθαίοι Κανόνερ Σςζσέηιζηρ (Top Association Rules) 

Απηή ε θόξκα δηαβάδεη όιε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη θαζνξίδεη θαλόλεο 

ζπζρέηηζεο, πνπ επηζηξέθνπλ ην βαζκό εκπηζηνζύλεο θαη θάιπςεο πάλσ από έλα 

όξην, πνπ θαζνξίδεηαη από ην ρξήζηε ζην πεδίν «Search Parameters», «Support 

Threshold» θαη «Confidence Threshold». ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε θάπνηα 

ελόηεηα θαη παηάκε ην θνπκπί «Show Results». Απηή ε θόξκα παξέρεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο, θαζώο εμάγεη θαλόλεο ζπζρέηηζεο από νιόθιεξε ηε βάζε θαη 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιύ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

Δηθόλα 86. Κνξπθαίνη Καλόλεο Σπζρέηηζεο  γηα ηηο «Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο» 

 

Παξαηεξνύκε πσο νη θνξπθαίνη θαλόλεο ζπζρέηηζεο γηα ηε ελόηεηα 

«Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο» παξνπζηάδεη κεγαιύηεξν βαζκό θάιπςεο αλάκεζα ζηηο 

«Δξγαζίεο & Σπζηήκαηα» θαη ζηελ ελόηεηα «Ο Ηιεθηξνληθό Υπνινγηζηή» κε 

πνζνζηό 43,41% θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό εκπηζηνζύλεο ζηηο ελόηεηεο «Ο 

Ηιεθηξνληθόο Υπνινγηζηήο» θαη «Δξγαζίεο & Σπζηήκαηα», κε πνζνζηό 81,16%. 

 

5.6.3 Ακολοςθιακά Ππόηςπα (Sequential Patterns) 

ε απηή ηελ νζόλε επηιέγεηαη έλα ζύλνιν από δξαζηεξηόηεηεο θαη 

νξίδνληαη νη ζύλνδνη πνπ πεξηέρνπλ ή όρη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο από 

ηηο επηινγέο ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο «Contains Selected Activities» θαη «NOT 

Contains Selected Activities». Γηα λα επηιέμνπκε δξαζηεξηόηεηεο, απιά θάλνπκε 

θιηθ ζηα θνπηάθηα ηνπ δέληξνπ. Αλ επηζπκνύκε λα δηαγξάςνπκε θάπνηα 

δξαζηεξηόηεηα, απιά θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπάθη κε ην «-» θαη αλ ζέινπκε λα ηηο 

βξνύκε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά κε ηελ νπνία ηηο δειώζακε θάλνπκε θιηθ ζην 
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θνπκπί «Only if found in this order». Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί “Show Results” 

παξαηεξνύκε, πνηνί καζεηέο είραλ απηό ην πξόηππν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπλόδνπ ηνπο. 

ην παξάδεηγκά, πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνύκε πσο 30 καζεηέο δηάβαζαλ 

πξηλ από ηελ ελόηεηα «Πεξηγξαθή» ηεο «Σθαθηέξαο», ηελ ελόηεηα «Δξγαζίεο & 

Σπζηήκαηα» από ηηο «Δηζαγσγηθέο Έλλνηεο». Αλ θάλνπκε θιηθ πάλσ ζην καζεηή 

«Kitagias» ζα παξαηεξήζνπκε ηε ζεηξά, ηνλ αξρηθό θαη ηνλ ηειηθό ρξόλν, πνπ 

πέξαζε πινεγνύκελνο  θαη ηε ζεηξά πξνζπέιαζεο. 

 

 

Δηθόλα 87. Πίλαθαο αθνινπζηαθώλ πξνηύπσλ γηα ηηο «Δξγαζίεο & Σπζηήκαηα» θαη 

«Πεξηγξαθή» ηεο «Σθαθηέξαο» 
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5.7 Αθνινπζίεο (Sequencing) 
ε απηό ην γθξνππ γίλεηαη αλάιπζε ησλ αθνινπζηώλ, πνπ εθηεινύληαη 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 88. Μελνύ γηα αλάιπζε κε βάζε ηηο αθνινπζίεο 

 

5.7.1 Ακολοςθιακά Μονοπάηια (Sequencing Paths) 

Η ζπγθεθξηκέλε θόξκα παξνπζηάδεη όια ηα πηζαλά κνλνπάηηα, πνπ κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη έλαο καζεηήο, μεθηλώληαο από ηε δξαζηεξηόηεηα, πνπ έρεη επηιεγεί 

από ην δέληξν αξηζηεξά. Σν πξώην πιέγκα δεμηά, παξνπζηάδεη ηηο πηζαλέο 

θηλήζεηο, πνπ κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο, όηαλ βξίζθεηαη ζηελ επηιεγκέλε 

ελόηεηα θαη είλαη: 

 Δπηινγή νπνηαζδήπνηε άιιεο ελόηεηαο (Choose Any Topic): Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα πινεγεζεί κεηά από ηελ επηιεγκέλε, ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

ελόηεηα ζέιεη. 

 Έμνδνο από ηελ ελόηεηα (Exit Topic): Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θύγεη από ηελ 

ελόηεηα αιιά όρη από ην κάζεκα. 

 Έμνδνο από ην κάζεκα (Exit Course): Ο ρξήζηεο θεύγεη από ην κάζεκα. 
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Αλ επηιεγεί θάπνην από ηα ηξία πξνεγνύκελα, ζην θάησ δεμί πιαίζην, ζα 

εκθαληζηνύλ νη καζεηέο, ε εκεξνκηλία πξνζπέιαζεο θαη ην πνζνζηό ηνπ θάζε 

καζεηή, πάλσ ζην ζπλνιηθό αξηζκό πξνζπειάζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο. 

 

 

Δηθόλα 89. Πίλαθαο αθνινπζηαθώλ κνλνπαηηώλ γηα ηηο «Δξγαζίεο & Σπζηήκαηα» 

θαη ηελ επηινγή «Choose Any Topic» 

 

5.7.2 Ακολοςθιακά Σενάπια (Sequencing Scenarios) 

Κάλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

ζελάξηα θαη λα ηα απνζεθεύζνπκε, ώζηε αλά ηαθηά δηαζηήκαηα λα 

παξαθνινπζνύκε ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο λέν 

ζελαξίνπ παηάκε ην θνπκπί «New Scenario». ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε κηα 

δξαζηεξηόηεηα από ην δέληξν αξηζηεξά θαη παηάκε ην θνπκπί «+», ώζηε λα 

πξνζζέζνπκε ηελ επόκελε. 
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Δηθόλα 90. Γεκηνπξγία λένπ ζελαξίνπ θαη επηινγή πξώηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 

 

Δηθόλα 91. Πξνζζήθε επόκελεο δξαζηεξηόηεηαο 

 

 

Δηθόλα 92. Δπηινγή εμόδνπ από ην κάζεκα 

 

ην παξάδεηγκά καο, αθνύ δεκηνπξγήζακε ην ζελάξην, κπνξνύκε είηε λα 

ην απνζεθεύζνπκε, είηε λα θάλνπκε θιηθ πάλσ ζηα βήκαηα ηνπ ζελαξίνπ καο θαη 

λα δνύκε πνηνη καζεηέο καο ην αθνινύζεζαλ θαη ηη πνζνζηό % θαηείρε ε 

πινήγεζή ηνπο, ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν. 
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Δηθόλα 93. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηνπ ζελαξίνπ, γηα ηνλ θόκβν «Δξγαζίεο & 

Σπζηήκαηα» 
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5.8 WEKA 
Μέρξη ζηηγκήο κειεηήζεθαλ ζηνηρεία θαη θηλήζεηο καζεηώλ κε ηε ρξήζε 

ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ. ε απηή ηελ ελόηεηα ζα επηθεληξσζνύκε ζηε κειέηε ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ βαζκώλ ησλ καζεηώλ, όρη κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 

κεζόδσλ, αιιά κε ηε βνήζεηα ηεο εμόξπμεο γλώζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο 

αιγνξίζκνπο κεραληθήο κάζεζεο ηνπ WEKA.  

 

Δηθόλα 94. Μελνύ επηινγώλ ηνπ WEKΑ 
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5.8.1 Καηηγοπιοποίηζη βαθμών με κπιηήπια σπόνος, είδορ μαθήμαηορ και 

βαθμού δςζκολίαρ (Classification by time-type-level criteria) 

ε απηή ηε θόξκα θαηεγνξηνπνηνύληαη νη πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ ζε 

θάπνηα εμέηαζε, κε βάζε ην ρξόλν πνπ έθαλαλ λα ηελ νινθιεξώζνπλ ή ην είδνο 

ηεο εμέηαζεο ή ην βαζκό δπζθνιίαο ηεο, ζε ζπλδπαζκό πάληα κε ην ρξόλν, πνπ 

ρξεηάζηεθε λα απαληήζνπλ. Απηό γίλεηαη κε ηελ επηινγή από ην πιάηζην «Visits 

Classification» κηαο εθ ησλ «Characterized by Time», «Characterized by Time-

Type» ή «Characterized by Time-Level». Δπίζεο, παξέρνληαη όινη νη αιγόξηζκνη 

θαηεγνξηνπνίεζεο, πνπ έρεη ην WEKA θαη θαιείηαη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη έλαλ 

από απηνύο θαζώο θαη λα δειώζεη ζε πόζα παθέηα ζέιεη λα ρσξηζηνύλ νη 

εγγξαθέο. Απηό γίλεηαη γηα λα κπνξέζεη λα «κάζεη» ν αιγόξηζκνο από ηα πξώηα 

παθέηα θαη λα δώζεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη από ην δέληξν αξηζηεξά ε ελόηεηα, πνπ πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα είλαη ελόηεηα εμέηαζεο. Σα δεδνκέλα, πνπ εκθαλίδνληαη δεμηά, 

είλαη απνηέιεζκα θαηεγνξηνπνίεζεο, κεζα από ην LDAT Tool θαη όρη από ην 

WEKA. Δίλαη, δειαδή, θαηεγνξηνπνηεκέλα κε ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο θαη κε βάζε 

ηα θξηηήξηα, πνπ έρνπκε θαζνξίζεη ζηε θόξκα «Annotations». 
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Δηθόλα 95. Πηλαθαο κε ζηαηηζηηθή θαηεγνξηνπνίεζε καζεηώλ, πνπ πήξαλ κέξνο 

ζηελ «Δξγαζία 1ε» 

 

Παξαηεξνύκε, πσο ζηελ πξώηε εξγαζία είρακε 603 πξνζπάζεηεο 

καζεηώλ. Έλαο καζεηήο κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξεο από κία ζπκκεηνρέο ζην 

κάζεκα. Γίπια από ην όλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληα, εκθαλίδεηαη ν ρξόλνο, πνπ 

δηήξθεζε ε εμέηαζή ηνπ θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο σο «Inappropriate», 

«Sufficient», «Satisfying». 
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Αθνύ έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα πεδία θάλνπκε θιηθ ζηνπ θνπκπί «Insert 

to WEKA». Σα απνηειέζκαηα, πνπ παίξλνπκε είλαη ηα αθόινπζα: 

 

 

Δηθόλα 96. Πίλαθαο απνηειεζκάησλ θαηεγνξηνπνίεζεο WEKA κε βάζε ην ρξόλν 

 

Παξαηεξνύκε πσο ρξεζηκνπνηήζακε θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν, 

κε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ BayesNet, ρσξίδνληαο ηηο εγγξαθέο καο ζε 10 παθέηα, 

γηα ηελ πξώηε εξγαζία.  

Αξρηθά ζεκεηώλεηαη πσο νη καζεηέο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κάζεκα 

είλαη 176, ελώ νη ελεξγνί ρξήζηεο (πάλσ ζηνπο νπνίνπο βγαίλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα) είλαη 145. Σν LDAT Tool θαηεγνξηνπνίεζε ζηαηηζηηθά ζσζηά 

603 πξνζπάζεηεο (πνζνζηό 100%), ελώ θαηεγνξηνπνίεζε ιάζνο 0 (πνζνζηό 0%). 

Ο ραξαθηεξηζκόο «TP RATE» (true positives) αλαθέξεηαη ζηελ 

πηζαλόηεηα πόζεο εγγξαθέο πξνβιέθζεθαλ όηη ζα έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζσζηα 

θαη ήηαλ όλησο θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζσζηα, ζην παξάδεηγκά καο ήηαλ 1 γηα ηα 

«Inappropriate», 1 γηα ηα «Sufficient» θαη 1 γηα ηα «Satisfying». Αληίζηνηρα ην 

«FP Rate» (false positives) αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλόηεηα λα έρεη πξνβιεζεί έλα 

ζηηγκηόηππν λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζσζηά θαη ηειηθά ην WEKA λα ην 

θαηεγνξηνπνηεί δηαθνξεηηθά. ην παξάδεηγκά καο είλαη 0 γηα ηα «Inappropriate», 

0 γηα ηα «Sufficient» θαη 0 γηα ηα «Satisfying». 

 Ο ραξαθηεξηζκόο «Precision» αλαθέξεηαη ζην ιόγν 

)( FPRATETPRATE
TPRATE . Άξα γηα ην «Inappropriate» είλαη 1, γηα ην 

«Sufficient» 1 θαη γηα ην «Satisfying» 1.  
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Ο ραξαθηεξηζκόο «Recall» αλαθέξεηαη ζην ιόγν 

)( FNRATETPRATE
TPRATE . Όπνπ κε ηνλ όξν FN RATE (false negative) 

είλαη ε πηζαλόηεηα λα έρεη πξνβιεθζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε σο ιάζνο θαη λα έρεη 

θαηεγνξηνπνηεζεί από ην WEKA σο ζσζηό. ην παξάδεηγκά καο γηα ην 

«Inappropriate» είλαη 1, γηα ην «Sufficient» 1 θαη γηα ην «Satisfying» 1. 

Δπίζεο, ν ραξαθηεξηζκόο «F-Measure» αλαθέξεηαη ζηνλ αξκνληθό κέζν 

όξν ησλ «Precision» θαη «Recall» 
PR 11

2  . ην παξάδεηγκά καο γηα ην 

«Inappropriate» είλαη 1, γηα ην «Sufficient» 1 θαη γηα ην «Satisfying» 1. 

Σέινο, νη πξνζπάζεηεο κε αλεπαξθή απνηειέζκαηα, δειαδή κε ρξόλν 

θάησ από 100 δεπηεξνιέπησλ, ήηαλ 388 από ηηο 603, νη πξνζπάζεηεο κε επαξθή 

απνηειέζκαηα, δειαδή κε ρξόλν κεηαμύ (100,310) δεπηεξνιέπησλ, ήηαλ 77 από 

ηηο 603 θαη νη πξνζπάζεηεο κε ηθαλνπνηεηηθό ρξόλν, δειαδή πάλσ από 310 

δεπηεξόιεπηα ήηαλ 138 από ηηο 603. 

Αλ αληί γηα θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν επηιεγεί θαηεγνξηνπνίεζε 

κε βάζε ην ρξόλν θαη ην είδνο ή κε βάζε ην ρξόλν θαη ην βαζκό δπζθνιία ηεο 

εμέηαζεο πξνζηίζεηαη άιιε κηα θνιώλα κε απηέο ηηο θαηεγνξίεο όπσο ζην 

αθόινπζν παξάδεηγκα. 
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Δηθόλα 97. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν θαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

 

5.8.2 Καηηγοπιοποίηζη με βάζη ηο βαθμό και ηο σπόνο (Classification by 

grades-time) 

ε απηή ηε θόξκα, γηα λα γίλεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ιακβάλεηαη ππ‟όςηλ 

εθηόο από ην ρξόλν πνπ δηήξθεζε ε εμέηαζε θαη ν ηειηθόο βαζκόο. Αθνύ 

επηιέμνπκε ηνλ αιγόξηζκν BayesNet θαη λα ρσξηζηνύλ νη εγγξαθέο ζε 10 ηπραία 

ζεη, ην αξρείν πνπ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε είλαη ην αθόινπζν γηα ηε δεύηεξε 

εξγαζία. 

 

 

Μόιηο εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα ζην WEKA ζα πάξνπκε ην εμήο 

απνηέιεζκα: 
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Δηθόλα 98. Σηαηηζηηθή θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηελ «Δξγαζία 2ε» από ην LDAT 

 

Παξαηεξνύκε πσο ζηε δεύηεξε εξγαζία ζπκκεηείραλ 129 άηνκα (active 

users), δειαδή ν αξηζκόο ηνπο έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε εθείλνπο ζηελ πξώηε 

εξγαζία. σζηά έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί 379 πξνζπάζεηεο, θαη ιάζνο κόιηο 1. Οη 

αλεπαξθείο πξνζπάζεηεο, κε ρξόλν θάησ από 300 δεπηεξόιεπηα, είλαη 136, νη 

επαξθείο, κε ρξόλν κεηαμύ (300,380) δεπηεξνιέπησλ είλαη 60 θαη νη 

ηθαλνπνηεηηθέο 184, κε ρξόλν πάλσ από 380 δεπηεξόιεπηα. Παξαηεξνύκε πσο νη 

πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ είλαη επηηπρεκέλεο. 

 

5.8.3 Καηηγοπιοποίηζη με βάζη ηοςρ ικανοποιηηικούρ βαθμούρ (Satisfactoty 

Grades) 

Με απηή ηελ επηινγή αζξνίδνληαη όινη νη βαζκνί ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ 

θάζε καζεηή θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε βάζε ην κέζν απηό βαζκό, ζε 

ζπλδπαζκό πάληα κε ην κέζν ρξόλν πνπ ρξεηάζηεθε. Γηα ηελ ελόηεηα «Δξγαζία 

3
ε
», ην αξρείν ζα είλαη ην εμήο: 
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Δηθόλα 99. Αξρείν ηθαλνπνηεηηθώλ βαζκώλ 

 

Αλ επηιέμνπκε ηνλ αιγόξηζκν BayesNet κε θαη ρσξίζνπκε ηα δεδνκέλα καο ζε 10 

ηπραία ζεη ηα απνηειέζκαηα, πνπ ζα πάξνπκε από ην WEKA, ζα είλαη ηα 

αθόινπζα. 

 

Δηθόλα 100. Απνηειέζκαηα WEKA γηα ηνπο ηθαλνπνηεηηθνύο βαζκνύο 

 

Παξαηεξνύκε πσο νη ελεξγνί ρξήζηεο γη‟ απηή ηελ εξγαζία ήηαλ 111 θαη ε 

ζηαηηζηηθή θαηάηαμε ήηαλ εζθαικέλε ζε 2 εγγξαθέο. Οη αλεπαξθείο πξνζπάζεηεο 



 125 

 

ήηαλ 30 (γηα ρξόλν θάησ από 350 δεπηεξόιεπηα), νη επαξθείο πξνζπάζεηεο ήηαλ 

23 (γηα ρξόλν κεηαμύ 350 θαη 370 δεπηεξνιέπησλ) θαη νη ηθαλνπνηεηηθέο 

πξνζπάζεηεο ήηαλ 58, γηα ρξόλν πάλσ από 370 δεπηεξόιεπηα. 

 

5.8.4 Καηηγοπιοποίηζη με βάζη ηοςρ βαθμούρ και ηιρ πποζπάθειερ 

(Classification by Grades-Attempts) 

ηελ ηειεπηαία απηή ελόηεηα, παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πξνζπαζεηώλ ησλ καζεηώλ κε βάζε ην ρξόλν, ην βαζκό αιιά θαη ησλ αξηζκό ησλ 

πξνζπαζεηώλ πνπ έθαλε γηα λα πάξεη ην ζπγθεθξηκέλν βαζκό. Σν αξρείν, πνπ 

πξνθύπηεη γηα ηελ «Δξγαζία 4
ε
» είλαη: 

 

Δηθόλα 101. Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ρξόλν-βαζκό-αξηζκό πξνζπαζεηώλ 

 

Αλ επηιέμνπκε ηνλ αιγόξηζκό BayesNet, κε 10 ζεη δεδνκέλσλ, ζα 

πάξνπκε ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: 
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Δηθόλα 102. Απνηειέζκαηα ηνπ WEKA γηα θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ρξόλν-βαζκό-

πξνζπαζεηεο 

 

ηελ ηέηαξηε άζθεζε παξαηεξνύκε αξρηθά πσο ζπκκεηέρνπλ 115 άηνκα, 

από ηα 176 εγγεγξακκέλα. Η πην ζεκαληηθή παξαηήξεζε όκσο είλαη πσο ε 

ζηαηηζηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, πνπ έθαλε ην LDAT Tool έγηλε θαηά ην ήκηζπ 

ζσζηά. Οη ζσζηά θαηεγνξηνπνηεκέλεο πξνζπάζεηεο ήηαλ κόιηο 172, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζην 58,9041%, ελώ νη ιάζνο θαηεγνξηνπνηεκέλεο πξνζπάζεηεο ήηαλ 

120, δειαδή 41,0959%. Σν WEKA, ινηπόλ, καο δείρλεη πσο από ηηο 292 

πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ νη 158 ήηαλ αλεπαξθείο, νη 31 επαξθείο θαη 103 

ηθαλνπνηεηηθέο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

Σςμπεπάζμαηα 

 

6.1 Δπιζκόπηζη Σςζηήμαηορ 

Η ειεθηξνληθή κάζεζε αλαπηύζζεηαη ξαγδαία θαη είλαη έλα πνιιά 

ππνζρόκελν θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα. Παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο κέζσ 

ζπζηεκάησλ, πνπ κέζα από ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, παξέρνπλ θαηαλνκή ηνπ 

καζεζηαθνύ πιηθνύ, επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ, 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άιια. Απηά ηα ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, παξέρνληαο 

επέιηθην καζεζηαθό πεξηβάιινλ, όπνπ νη παξάγνληεο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ηόπνπ 

δελ παίδνπλ θαλέλα ξόιν, ελώ ηαπηόρξνλα παξέρνπλ πςειήο πνηόηεηαο κάζεζε. 

Παξόιαπηά, όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο απηά ηα εξγαιεία είλαη δύζθνιν λα 

αμηνινγεζεί ε επάξθεηα θαη ε απόδνζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Γπζηπρώο 

δελ ππάξρνπλ πνιιά εξγαιεία, πνπ λα παξέρνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο  γηα ηα 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Η ύπαξμε απηήο ηεο 

αλάγθεο καο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ. 

ε απηή ηελ εξγαζία, αξρηθά κειεηήζεθαλ από ηε βηβιηνγξαθία ε ρξήζε 

ηεο εμόξπμεο γλώζεο  θαη ε εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ ηεο ζηα ΓΜ. ηε ζπλέρεηα, 

επηθεληξσζήθακε ζηε κεραληθή κάζεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

αιγόξηζκνπο κεραληθήο κάζεζεο ηνπ WEKA. 

ηε ζπλέρεηα,κε ηε ρξήζε ηεο VB.NET, ηεο βάζεο ηνπ sql server θαζώο 

θαη ηνπ WEKA, κε ηε βνήζεηα ελδηάκεζσλ εξγαιείσλ, γηα λα επηηεπρζεί ε 

επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο JAVA θαη ηεο VB.NET αλαπηύρζεθαλ νη δηάθνξεο 

επηινγέο, κειέηεο ησλ καζεζηαθώλ επηδόζεσλ κε θξηηήξην ηηο επηδόζεηο ησλ 

καζεηώλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο εμέηαζεο. 

Οη δηαδηθαζίεο, πνπ κπνξεί πιένλ θαη εθηειεί ην πξόγξακκα ηνπ LDAT 

Tool είλαη: 

 Πξνεηνηκαζία δεδνκέλσλ θαη επηινγή καζεκάησλ 

 Δμαγσγή ζηαηηζηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ κε βάζε ηνπο ρξήζηεο 

 Δμαγσγή ζηαηηζηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ κε  βάζε ην ρξόλν 
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 Γεκηνπξγία αθνινπζηαθώλ ζελαξίσλ θαη θαλόλσλ ζπζρεηίζεσλ  

 Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν ησλ καζεηώλ 

 Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν θαη ηνπο βαζκνύο 

 Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνπο ην ρξόλν θαη ηνπο ηθαλνπνηεηηθνύο 

βαζκνύο 

 Καηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν, ηνπο βαζκνύο θαη ηηο πξνζπάζεηεο 

 

6.2 Σύγκπιζη με άλλα ζςζηήμαηα 

ε πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθεξζήθακε ζην ζύζηεκα QM. ε ζύγθξηζε κε 

ην LDAT Tool  παξαηεξνύκε πσο γηα ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ, δε 

ρξεζηκνπνηνύληαη όινη νη αιγόξηζκνη, αιιά κόλν δύν, ν PRISM θαη ν EM. Σν 

εξγαιείν ηνπο (QM) δελ έρεη θάπνηα ελδηάκεζε πιαηθόξκα, όπνπ ν ρξήζηεο ζα 

κπνξεί λα επηιέμεη πνηά δεδνκέλα ζέιεη λα επεμεξγαζηεί, πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη πσο ηα θαηεγνξηνπνηεί (π.ρ. δελ κπνξεί 

λα θάλεη θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην ρξόλν θαη ην βαζκό, ή δελ κπνξεί λα ζέζεη 

ν θαζεγεηήο ηα θξεηήξηα γηα ην πνηόο βαζκόο είλαη θαιόο, κέηξηνο ή άζρεκνο). 

Σέινο, δελ παξέρεη γεληθά ζηαηηζηηθά γηα ηηο θηλήζεηο ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ 

θαζεγεηώλ, όπσο ζην LDAT Tool, πνπ κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε ησλ αξηζκό 

ησλ επηζθέςεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, λα βξνύκε πξόηππα πινήγεζεο θαη 

άιια. 

Οκνίσο, ζηα πξνεγνύκελα αλαθεξζήθακε θαη ζε έλα εξγαιείν εμόξπμεο 

γλώζεο κε ηε ρξήζε ηνπ Moodle. ε ζύγθξηζε ηνπ πξνεγνύκελνπ κε ην LDAT 

Tool, παξαηεξνύκε πσο δελ παξέρεη θαηάιιειε δηεπαθή, ώζηε ν θαζεγεηήο λα 

κπνξεί λα θαζνξίζεη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε θαηεγνξηνπνίεζε 

(annotations) θαη επίζεο πεξηνξίδεηαη λα θάλεη ραξαθηεξηζκνύο θαη λα παξέρεη 

ζηαηηζηηθά κε βάζε ηνπο βαζκνύο, θαη όρη θαη γηα ηνπο ρξόλνπο, ή ηα πξόηππα 

πινήγεζεο, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα, πνπ 

επηζηξέθεη ην WEKA ζην Moodle δελ αλαιύνληαη, απιά παξέρνληαη απηνύζηα, 

αιιά παξέρεηαη γξαθηθή απεηθόληζε ησλ απνηειέζκάησλ, θάηη ην νπνίν είλαη 

αξθεηά θηιηθό πξνο ην ρξήζηε. 
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 ηνλ αθόινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία, πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζέλα από ηα ηξία ζπζηήκαηα, ώζηε λα γίλεη πεξηζζόηεξν 

θαηαλνεηή ε ζύγθξηζε. 

Κπιηήπια ζύγκπιζηρ 
LDAT 

Tool 
QM 

Moodle 

Mining Tool 

Αλαηξνθνδόηεη ηνπο θαζεγεηέο    

Αλαηξνθνδνηεί ηνπο καζεηέο    

Δμάγεη παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο ρξεζηώλ    

Υξήζε WEKA θαηεγνξηνπνηεηώλ    

Υξήζε WEKA ζπζηαδνπνηεηώλ θαη θαλόλσλ 

ζπζρέηηζεο 
 

  

Δπειημία ζηε ρξήζε αιγνξίζκσλ    

Δπηινγή ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ δείγκαηνο    

Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ ραξαθηεξηζκώλ    

ηαηηζηηθά γηα όιεο ηηο θηλήζεηο θαη βάζεη 

πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ θξηηεξίσλ 
 

  

ηαηηζηηθά βαζκώλ    

Ξερσξηζηή δηεπαθή, γηα ην ρξήζηε (όρη 

απηόκαηε επεμεξγαζία) 
 

  

Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε απνηειεζκάησλ    

 

Πίλαθαο 7. Πίλαθαο ζύγθξηζεο πξνγξακκάησλ εμόξπμεο γλώζεο ζηα ΣΓΜ 

 

6.3 Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ 

Αλ θαη ην LDAT Tool εθηειεί δηαδηθαζίεο κε ζσζηό θαη πιήξε ηξόπν, 

κπνξεί λα δερζεί επεθηάζεηο. Τπάξρνπλ κεξηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ κπνξνύλ λα ην 

εκπινπηίζνπλ θαη λα ην νινθιεξώζνπλ, νη νπνίεο είλαη νη αθόινπζεο: 

 Σέινο, ζε όια ηα ζπζηήκαηα εμόξπμεο γλώζεο από ηα ΓΜ, πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ εξγαζία, γίλεηαη αλαθνξά θαη κειέηε ζηα πξόηππα 

πινήγεζεο, κέζα από ηηο ζειίδεο ησλ καζεκάησλ θαη ηνπο βαζκνύο ζηηο 

εμεηάζεηο θαη ζηηο εξγαζίεο. Έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ βήκα ζα ήηαλ ε 

ελζσκάησζε θαη κειέηε όρη κόλν ησλ πξνεγνύκελσλ αιιά θαη ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ  ρξεζηώλ κέζα από ηηο νκάδεο ζπδεηήζεσλ, πνπ 

παξέρνπλ ηα ΓΜ. Απηό ζα καο νδεγήζεη ζε πην βαζηά θαηαλόεζε θαη πην 

νινθιεξσκέλε κειέηε ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζα παξάγεη 

έγθπξα θαη πιήξε απνηειέζκαηα πξνο ηνλ θαζεγεηή. 

 Σν εξγαιείν είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θάλεη κόλν θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

καζεηώλ. Θα κπνξνύζε λα γίλεη επέθηαζή ηνπ, ώζηε λα παξέρεη 

δπλαηόηεηα ζπζηαδνπνίεζεο θαη εμαγσγήο θαλόλσλ ζπζρεηηζκνύ, γηα πην 

πεξηεθηηθά θαη πιήξε δεδνκέλα 

 Μέρξη απηή ηε ζηηγκή, όιε ε κειέηε, πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, έρεη γίλεη 

κε βάζε ην ΓΜ ηεο IBM-Lotus. ην κέιινλ ίζσο θξηζεί αλαγθαίν λα 

γίλεη πην επέιηθην θαη δπλακηθό, ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη θαη κε δεδνκέλα 

άιισλ ΓΜ, όπσο ην Moodle. Γηα λα γίλεη απηό, ιόγσ ηνπ όηη ε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ LDAT Tool είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ζηα 

πξόηππα ηεο IBM πιαηθόξκαο, ρξεηάδεηαη θάπνηνο ζύλδεζκνο, πνπ λα 

δέρεηαη ηα δεδνκέλα από θάπνην ΓΜ, λα ηα κεηαηξέπεη θαηάιιεια θαη 

λα ηα απνζεθεύεη ζηνπο πίλαθεο ηνπ LDAT Tool ώζηε λα είλαη έηνηκα γηα 

επεμεξγαζία. 
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