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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Σ∆Μ) διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο στο 

σύγχρονο τοπίο της ηλεκτρονικής µάθησης. Στο περιβάλλον χρήσης  των Σ∆Μ 

αναπτύσσεται πλούσια διαδραστικότητα που χαρακτηρίζει την µαθησιακή συµπεριφορά 

των εκπαιδευόµενων και  η ανάλυσή της είναι σηµαντική για την εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων για την βελτίωση της συνολικής µαθησιακής διαδικασίας σε ένα 

περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης. Η ανάλυση της διαδραστικότητας γίνεται µε ειδικά 

εργαλεία ανάλυσης όπως είναι το CosyLMSAnalytics που είναι σχεδιασµένο για 

εφαρµογή στο Σ∆Μ MOODLE. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο ρόλος των Σ∆Μ και 

τα βασικά τους χαρακτηριστικά, η διαδραστικότητα σε µαθησιακά περιβάλλοντα  και 

κάποια εργαλεία ανάλυσής της. Εξετάζονται προτάσεις αρχιτεκτονικών για περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικής µάθησης που ενισχύουν και κάνουν εφικτή την διαλειτουργικότητα. Ακόµη 

παρουσιάζεται µε λεπτοµέρεια το Σ∆Μ MOODLE, οι υπαρκτοί µηχανισµοί επέκτασής 

του µέσω Υπηρεσιών Ιστού, οι τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα Υπηρεσιών Ιστού. Οι 

Υπηρεσίες Ιστού προσφέρουν διαλειτουργικότητα (interoperability) µεταξύ ετερογενών 

συστηµάτων µε χρήση της γλώσσας XML και κατάλληλων πρωτοκόλλων όπως το 

SOAP, η περιγραφή υπηρεσιών ιστού WSDL και το UDDI. ∆ιερευνούνται οι τρόποι 

ανάπτυξης Υπηρεσιών Ιστού για το MOODLE  και τελικά σχεδιάζεται, υλοποιείται και 

αξιολογείται επιτυχώς  µια εφαρµογή Υπηρεσιών Ιστού (Web Service) που επεκτείνει 

τους µηχανισµούς διασύνδεσης του CosyLMSAnalytics και του MOODLE και κάνει 

εφικτή την επικοινωνία των δύο συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης µε βάση τις αρχές 

της διαλειτουργικότητας (interoperability).  

Λέξεις κλειδιά: Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης, Ηλεκτρονική Μάθηση,  

∆ιαδραστικότητα, ∆ιαλειτουργικότητα,  Υπηρεσίες Ιστού, XML, SOAP, WSDL, UDDI, 

MOODLE, CosyLMSAnalytics. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

 Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Σ∆Μ) διαδραµατίζουν κυρίαρχο 

ρόλο στο σηµερινό πεδίο της ηλεκτρονικής µάθησης. Έχουν πάρει την µορφή 

ολοκληρωµένων συστηµάτων που παρέχουν πληθώρα εργαλείων και εφαρµογών 

από το πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  για την χρήση και 

τον διαµοιρασµό µαθησιακού περιεχοµένου,  την δηµιουργία ηλεκτρονικών 

µαθηµάτων, την δηµιουργία µαθησιακών δραστηριοτήτων  και αποτελούν βασικό 

κορµό των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης.      

 Τα Σ∆Μ αίρουν τους χωροχρονικούς περιορισµούς, προσφέρουν 

εξαιρετικό βαθµό ελευθερίας όσον αφορά στον τρόπο µάθησης, υποστηρίζουν 

εκτεταµένη αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόµενων και 

επιτρέπουν την γρήγορη και ανέξοδη συντήρηση των µαθησιακών 

πόρων[24],[22].         

 Στο σηµερινό τοπίο ο βαθµός διείσδυσης των Σ∆Μ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι πολύ µεγάλος. Τα περισσότερα  εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 

φορείς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν εγκαταστήσει και χρησιµοποιούν 

κάποιο Σ∆Μ για την διεξαγωγή των µαθηµάτων τους. Τα Σ∆Μ αποτελούν πια  

αναπόσπαστο κοµµάτι των υποδοµών και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα 

Πανεπιστήµια. Σηµαντικό ρόλο έχουν και στις επιχειρήσεις καθώς 

χρησιµοποιούνται ως µέσο εκπαίδευσης των εργαζόµενων και συνεισφέρουν στην 

µείωση του κόστους εκπαίδευσης µε τις λειτουργίες επαναχρησιµοποίησης 

µαθησιακών πόρων και µε την δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης χωρίς την 

ανάγκη δηµιουργίας πραγµατικών τάξεων αφού δηµιουργούνται διαδικτυακές 
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µαθησιακές κοινότητες.       

 Τα Σ∆Μ αποτελώντας µέσο εκπαίδευσης, λαµβάνονται σοβαρά υπόψη 

από τους εκπαιδευτές κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό και γίνεται η προσπάθεια 

παιδαγωγικώς ορθών πρακτικών κατά την χρήση τους. Οι διάφορες λειτουργίες 

που παρέχουν χρησιµοποιούνται στην δηµιουργία µαθησιακών δραστηριοτήτων 

και εµπειριών ενταγµένων σε συγκεκριµένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.  

 Ακόµη, τα Σ∆Μ ως διαδικτυακές εφαρµογές προάγουν και προωθούν την 

εκπαίδευση και την µεταφορά γνώσης σε άτοµα που δεν θα είχαν την δυνατότητα 

εκπαίδευσης λόγω χωρικών, χρονικών ή οικονοµικών περιορισµών. Η χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Σ∆Μ  δίνει την 

δυνατότητα πρόσβασης σε µαθησιακούς πόρους που δεν θα ήταν δυνατή ή 

εύκολη µε παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης. Επίσης, στα πλαίσια ενός Σ∆Μ  

δηµιουργούνται µαθησιακές κοινότητες συνεργασίας µέσω των σύγχρονων και 

ασύγχρονων τρόπων επικοινωνίας  που συνιστούν ισχυρό µέσο εκπαίδευσης και 

µάθησης λόγω των ανταλλαγών απόψεων και των κοινών µαθησιακών 

διεργασιών που συντελούνται µε στόχο την δηµιουργία παραδοτέων εργασιών. 

 Τα Σ∆Μ συνεισφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας 

υπηρεσίες [42]  : 

• ∆ιαχείρισης µαθηµάτων που περιλαµβάνει εργαλεία για την δηµιουργία, 

προσαρµογή και διαχείριση των τάξεων 

• Παροχής εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας που 

επιπλέον περιλαµβάνουν προηγµένους τρόπους διαµοιρασµού αρχείων, 

επιφάνειας εργασίας και εφαρµογών. 
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• Παροχής εργαλείων για εκπαιδευόµενους που τους υποστηρίζουν στην 

διαχείριση και µελέτη των µαθησιακών πόρων (υπογραµµίσεις, 

σελιδοδείκτες, µηχανές αναζήτησης). 

• ∆ιαχείρισης περιεχοµένου που περιλαµβάνει εργαλεία για την δηµιουργία, 

αποθήκευση και διανοµή µαθησιακού υλικού. 

• Παροχής εργαλείων αξιολόγησης για την διαχείριση διαγωνισµάτων, 

εργασιών , ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α. 

• ∆ιαχείρισης σχολής που περιλαµβάνει εργαλεία διαχείρισης βαθµών, 

απουσιών, προσωπικών στοιχείων εκπαιδευόµενων. 

 

1.2 ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στα σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης και στον χώρο της ηλεκτρονικής 

µάθησης, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι βασικό 

χαρακτηριστικό. ∆ηµιουργούνται διαδικτυακά µαθησιακά περιβάλλοντα και 

διαδικτυακές συνεργατικές κοινότητες όπου γίνεται χρήση των σύγχρονων και 

ασύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνιών. Αυτά τα µαθησιακά περιβάλλοντα 

υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες πληροφορικής και από τα αναπτυσσόµενα 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης. Βασικές οντότητες  είναι  οι  εκπαιδευόµενοι, 

οι  εκπαιδευτές, τα τεχνολογικά µέσα επικοινωνίας, το µαθησιακό υλικό που 

χρησιµοποιείται καθώς και το περιβάλλον που αναπτύσσονται οι 

αλληλεπιδράσεις στα πλαίσια µιας διαδικτυακής µαθησιακής διαδικασίας ή 

απλώς µίας µαθησιακής διαδικασίας που υποστηρίζεται από τις τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών. Ένα διαδικτυακό ή δικτυακό µαθησιακό 

περιβάλλον, υποστηρίζεται συνήθως από ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Μάθησης 
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(Σ∆Μ). Στα πλαίσια αυτά οι εκπαιδευτές προσφέρουν διαδικτυακό µαθησιακό 

υλικό και µαθήµατα στους εκπαιδευόµενους και δηµιουργούν µαθησιακές 

καταστάσεις που εµπλέκουν τους εκπαιδευόµενους σε συνεργατικά µοτίβα 

µάθησης όπου τους δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, να 

διαµοιραστούν ιδέες και µαθησιακό υλικό και να συνεργαστούν για την 

ολοκλήρωση παραδοτέων έργων. Εµπλέκονται σε µαθησιακές δραστηριότητες 

όπου αναπτύσσεται πλούσια διαδραστικότητα.    

 Σε ένα διαδικτυακό µαθησιακό περιβάλλον αναπτύσσονται τρία είδη 

διαδραστικότητας [30]: 

• ∆ιαδραστικότητα εκπαιδευόµενου µε περιεχόµενο (learner-content 

interaction) 

• ∆ιαδραστικότητα εκπαιδευόµενου µε εκπαιδευτή (learner-instructor 

interaction) 

• ∆ιαδραστικότητα εκπαιδευόµενου µε εκπαιδευόµενο (learner-learner 

interaction) 

Αυτά τα τρία είδη διαδραστικότητας αναπτύσσονται στα διαδικτυακά 

περιβάλλοντα µάθησης και εποµένως υπάρχει ανάγκη για την ανάλυσή τους µε 

σκοπό την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικών µε την µαθησιακή 

διαδικασία, τις συµπεριφορές των εκπαιδευόµενων, τους τρόπους µάθησης, τις 

προτιµήσεις τους. Τα διάφορα είδη διαδραστικότητας συνεισφέρουν διαφορετικά 

σε γνωσιακό, συναισθηµατικό και µεταγνωσιακό επίπεδο [36]. Χρειάζεται να 

γίνει αποτίµηση και ανίχνευση των µηχανισµών διαδραστικότητας µε απώτερο 

σκοπό την βελτίωση των µαθησιακών διαδικασιών. Οι πληροφορίες που 

προέρχονται από την παρακολούθηση των εκπαιδευόµενων και της 
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διαδραστικότητας που αναπτύσσουν µε τις οντότητες που συνθέτουν το 

µαθησιακό περιβάλλον µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµο υλικό για την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας του υλικού της 

ηλεκτρονικής µάθησης και των εκπαιδευτικών µοντέλων [3]. Τα διαδικτυακά 

περιβάλλοντα µάθησης παρουσιάζουν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα που συνεισφέρει 

στην δυσκολία αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των διαδικτυακών 

µαθησιακών δραστηριοτήτων. Υπάρχει η ανάγκη ανάλυσης της ροής των 

διαδικτυακών µαθησιακών δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της απόκτησης 

γνώσης και δεξιοτήτων τόσο µεµονωµένων χρηστών όσο και οµάδων χρηστών. 

Ένα παράδειγµα της αξίας της ανάλυσης διαδραστικότητας είναι η χρησιµότητα 

της αναγνώρισης µίας οµάδας εκπαιδευόµενων που συµπλήρωσαν ένα 

διαδικτυακό τεστ  µετά την µελέτη του θεωρητικού µέρους του µαθησιακού 

υλικού σε σχέση µε αυτούς που συµπλήρωσαν το τεστ έχοντας µελετήσει µόνο τα 

παραδείγµατα. Επίσης είναι χρήσιµος ο εντοπισµός του µαθησιακού υλικού που 

µελέτησε ένας εκπαιδευόµενος πριν συνεισφέρει ένα µήνυµα σε κάποιο forum 

συζήτησης. Γίνεται λοιπόν φανερό πως µπορούν να εξαχθούν ωφέλιµα 

συµπεράσµατα για τα µαθησιακά µονοπάτια και συµπεριφορές που 

αναπτύσσονται στα πλαίσια ενός διαδικτυακού µαθησιακού περιβάλλοντος. Πολύ 

σηµαντικά συµπεράσµατα προκύπτουν και από την ανάλυση της 

διαδραστικότητας στα πλαίσια συνεργατικών διαδικτυακών οµάδων που 

δηµιουργούνται για τις ανάγκες κάποιου µαθησιακού στόχου. Αυτά τα 

συµπεράσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παροχή στήριξης από τους 

εκπαιδευτές προς τους εκπαιδευόµενους και για την συνειδητοποίηση και 

αντίληψη των εκπαιδευόµενων σχετικά µε την πρόοδό τους. Επίσης 
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αναγνωρίζουν την σχέση και τα επίπεδα συνεργασίας µε τα υπόλοιπα µέλη της 

οµάδας και γίνεται εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας αυτής της συνεργασίας. 

Οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους µαθησιακούς πόρους, την 

αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών µεθόδων και να προχωρήσουν σε 

ανασχεδιασµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.      

 Στην παρούσα κατάσταση οι εκπαιδευτές έχουν µικρή στήριξη από 

εργαλεία και µεθόδους για την ανάλυση της διαδραστικότητας. Έχει αναπτυχθεί 

λοιπόν η ανάγκη για την δηµιουργία εργαλείων για την εκτίµηση των 

µαθησιακών δραστηριοτήτων. Είναι αναγκαία η ανάπτυξη εργαλείων και 

µεθόδων για την κατανόηση της µαθησιακής διαδικασίας µέσω της παρατήρησης 

των εκπαιδευόµενων και των αλληλεπιδράσεων στις οποίες συµµετέχουν. 

Επιπλέον υπάρχει η ανάγκη ειδικών εργαλείων συλλογής και ανάλυσης των 

δεδοµένων για την αξιολόγηση της µαθησιακής αποτελεσµατικότητας. Αυτά τα 

εργαλεία πρέπει να δίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευτές να λαµβάνουν 

εύκολα και γρήγορα ανατροφοδότηση για την πρόοδο των εκπαιδευόµενων στην 

διάρκεια του κύκλου ζωής µιας µαθησιακής δραστηριότητας και να κάνουν 

αξιόπιστες εκτιµήσεις του επιλεγµένου εκπαιδευτικού σχεδιασµού[36]. Την 

ανάγκη για σχεδιασµό ειδικών εργαλείων για την ανάλυση όλου του πλέγµατος 

της διαδραστικότητας, που θα βασίζονται σε ισχυρά  θεµελιωµένα εννοιολογικά 

πλαίσια, ενισχύει η αναγνώριση πως η αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας 

είναι ιδιαίτερα δύσκολη και σύνθετη για τους εκπαιδευτές [10].  
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1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι να προσφέρει µια τεχνολογική 

λύση διασύνδεσης συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης µε εφαρµογή των αρχών 

της διαλειτουργικότητας. Συγκεκριµένα η διασύνδεση αφορά στο Σ∆Μ 

MOODLE και το εργαλείο ανάλυσης διαδραστικότητας CosyLMSAnalytics. 

Έγινε περιγραφή του ρόλου των Σ∆Μ στο σύγχρονο τοπίο της ηλεκτρονικής 

µάθησης και θεµελιώθηκε η ανάγκη για εργαλεία ανάλυσης της διαδραστικότητας 

στο πλαίσιο ενός σύγχρονου περιβάλλοντος µάθησης που υποστηρίζεται από ένα 

Σ∆Μ. Το πιο διαδεδοµένο Σ∆Μ αυτήν την στιγµή παγκοσµίως είναι το 

MOODLE που προσφέρει πολλές λειτουργίες στους χρήστες του. Παρουσιάζει 

όµως αδυναµία ανάλυσης της διαδραστικότητας. ∆εν έχει εγκατεστηµένο κάποιο 

εγγενές εργαλείο ανάλυσης διαδραστικότητας. Υπάρχουν δύο λύσεις σε αυτό το 

πρόβληµα. Η µία λύση  είναι  η ανάπτυξη ενός module το οποίο θα είναι 

προσθήκη στην πλατφόρµα του MOODLE και θα επεκτείνει την λειτουργικότητά 

του παρέχοντας δυνατότητες ανάλυσης διαδραστικότητας που αναπτύσσονται 

στις κοινότητες µάθησης και τις µαθησιακές δραστηριότητες που λαµβάνουν 

χώρα στο MOODLE. Η δεύτερη λύση η οποία είναι το αντικείµενο της 

διπλωµατικής εργασίας, είναι η εκµετάλλευση ενός εξωτερικού εργαλείου, του 

CosyLMSAnalytics, που έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Προηγµένων 

Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισµού του Τµήµατος  Ψηφιακών Συστηµάτων 

του Πανεπιστηµίου Πειραιά και συνδέεται απευθείας µε την βάση δεδοµένων του 

MOODLE αντλώντας τα στοιχεία που χρειάζεται για την ανάλυση 

διαδραστικότητας. ∆ηµιουργούµε λοιπόν στην πλευρά του MOODLE µια εγγενή 

λειτουργία που δίνει τα δεδοµένα που χρειάζονται για την ανάλυση, ως υπηρεσία 
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ιστού (Web Service). Συγκεκριµένα, υλοποιείται ένας SOAP εξυπηρετητής 

(server). Αυτό απαιτεί επίσης την ανάπτυξη του αντίστοιχου πελάτη (client) στην 

πλευρά του CosyLMSAnalytics. Τώρα, οποιοδήποτε εργαλείο 

CosyLMSAnalytics µπορεί να συνδέεται διαλειτουργικά µέσω πρωτοκόλλου 

SOAP των υπηρεσιών ιστού και να αντλεί τα δεδοµένα.    

 Σε αυτήν την εργασία λοιπόν γίνεται η διερεύνηση  των τεχνολογικών 

λύσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία υπηρεσιών ιστού 

στο MOODLE και στην συνέχεια ακολουθεί η υλοποίηση της λύσης για την 

διαλειτουργική διασύνδεση των δύο συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης, του 

MOODLE και του CosyLMSAnalytcs. Επίσης, βασικός σκοπός είναι η λύση που 

θα υλοποιηθεί να χαρακτηρίζεται από εύκολη εγκατάσταση τόσο στο MOODLE 

όσο και στο CosyLMSAnalytics ώστε να  είναι εύκολη η διάδοσή της και η 

αποδοχή της από τους χρήστες του MOODLE.  Τελικά επιτυγχάνεται: 

• Η επέκταση της λειτουργικότητας του MOODLE αφού παρέχονται τα 

δεδοµένα διαδραστικότητας που έχει συλλέξει, ως υπηρεσία ιστού. 

• Η επέκταση της λειτουργικότητας του CosyLMSAnalytics µε την 

προσθήκη διαλειτουργικής διασύνδεσης µε υπηρεσίες ιστού του 

MOODLE. 

• Η απαλλαγή της ανάγκης για απευθείας διασύνδεση του 

CosyLMSAnalytics µε την βάση δεδοµένων του MOODLE, κάτι που 

µπορεί να συνεισφέρει στην περαιτέρω διάδοση του εργαλείου αφού δεν 

θα είναι αναγκασµένος ο διαχειριστής ενός συστήµατος MOODLE να 

δώσει πρόσβαση στην βάση δεδοµένων του αλλά απλά θα εγκαταστήσει  

την υπηρεσία ιστού στο MOODLE. 
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1.4  ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Στο παρόν πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ρόλος των Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Μάθησης, η ανάγκη για ανάλυση διαδραστικότητας στα σύγχρονα 

µαθησιακά περιβάλλοντα της ηλεκτρονικής µάθησης και η ανάγκη για 

δηµιουργία εργαλείων που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Επίσης περιγράφεται ο 

σκοπός της διπλωµατικής εργασίας που είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών ιστoύ στο 

MOODLE για την ανάλυση της διαδραστικότητας και η διαλειτουργική 

διασύνδεσή του µε το εργαλείο CosyLMSAnalytics. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Σ∆Μ, παρουσιάζεται αναλυτικά 

το Σ∆Μ MOODLE και παρουσιάζονται εργαλεία και τεχνικές για την ανάλυση 

διαδραστικότητας σε διαδικτυακά περιβάλλοντα µάθησης. Επίσης 

παρουσιάζονται κάποια πρότυπα και διαλειτουργικότητας από διάφορους 

οργανισµούς και πρωτοβουλίες καθώς και  προτάσεις αρχιτεκτονικής για 

περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης που δίνουν έµφαση στην 

διαλειτουργικότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι υπηρεσίες ιστού (Web 

Services), τα πρωτόκολλα που τις υλοποιούν και γίνεται η διερεύνηση των 

υπαρκτών µηχανισµών επέκτασης του MOODLE  µε υπηρεσίες ιστού. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της εφαρµογής 

των υπηρεσιών ιστού και στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση του 

διαλειτουργικού συστήµατος που αναπτύχθηκε και προτείνονται µελλοντικές 

κατευθύνσεις επέκτασης της υλοποίησης υπηρεσιών ιστού στα είδη συστηµάτων 

ηλεκτρονικής µάθησης που διαπραγµατευτήκαµε.  
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2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείται ο όρος Σ∆Μ δεν είναι πάντα 

ξεκάθαρος και υπάρχουν πολλές φορές συγχύσεις µε έννοιες όπως τα Content 

Management Systems. Επίσης στην διάρκεια των χρόνων και καθώς ο ρόλος της 

ηλεκτρονικής µάθησης ενισχύθηκε σε διάφορους τοµείς όπως πανεπιστήµια και 

µεγάλους ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς,  τα Σ∆Μ δεν αποτελούν πια 

απλώς µια διαχειριστική πλατφόρµα µαθηµάτων αλλά δίνονται δυνατότητες για 

αλληλεπίδραση µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων µεταξύ τους αλλά και µε 

το µαθησιακό περιεχόµενο. Συνεπώς ένας πλήρης ορισµός χρειάζεται να 

εµπεριέχει κατά το δυνατόν όλες τις διαστάσεις που καλύπτει ένα Σ∆Μ.  

 Ένα Σ∆Μ είναι µια εφαρµογή λογισµικού που αυτοµατοποιεί την 

διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά των εκπαιδευτικών γεγονότων που 

λαµβάνουν χώρα στην διάρκεια µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας [11]. Μια άλλη 

εκδοχή είναι  πως ένα Σ∆Μ είναι ένας ευρύς όρος που χρησιµοποιείται για έναν 

µεγάλο αριθµό συστηµάτων που οργανώνουν και παρέχουν πρόσβαση σε 

διαδικτυακές υπηρεσίες µάθησης για εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενους και 

διαχειριστές. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν συνήθως έλεγχο πρόσβασης, 

µαθησιακό περιεχόµενο, εργαλεία επικοινωνίας και οργάνωση των οµάδων 

χρηστών [32]. Ένας άλλος ορισµός που προέρχεται από τον δικτυακό τόπο 

whatis.com [73] προτείνει ότι Σ∆Μ είναι µια εφαρµογή λογισµικού ή δικτυακή 

τεχνολογία που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση 

µιας συγκεκριµένης διαδικασίας µάθησης. Τυπικά, ένα σύστηµα διαχείρισης 

µάθησης παρέχει σε έναν εκπαιδευτή έναν τρόπο να δηµιουργεί και να µεταφέρει 
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περιεχόµενο, να παρακολουθεί την συµµετοχή των εκπαιδευόµενων και να 

αξιολογεί την απόδοσή τους. Ένα Σ∆Μ παρέχει επίσης στους σπουδαστές τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιούν διαδραστικές και συνεργατικές εφαρµογές 

σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας όπως νηµατοειδείς συζητήσεις, 

τηλεδιασκέψεις, και φόρουµ συζήτησης. Λαµβάνοντας υπόψη τον πολύ 

σηµαντικό ρόλο της διαδραστικότητας µπορούµε να καταλήξουµε στον κάτωθι 

ορισµό, σύµφωνα µε τον οποίο, Σ∆Μ είναι ένα σύστηµα λογισµικού που 

συνδυάζει έναν αριθµό διαφορετικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται 

συστηµατικά για την µεταφορά µαθησιακού περιεχοµένου διαδικτυακά, 

εγκαθιδρύουν και ενισχύουν την µάθηση µε επίκεντρο αυτό το περιεχόµενο και 

την διαδραστικότητα που επιτυγχάνεται µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων 

χρηστών.          

 Ένα Σ∆Μ είναι απαραίτητο να πληροί ορισµένες γενικές προϋποθέσεις 

και χαρακτηριστικά ώστε να µπορεί να εκπληρώνει τον ρόλο του ως αξιόπιστο  

µέσο εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής µάθησης και επιπλέον να έχει δυνατότητες 

διαλειτουργικότητας και  διασύνδεσης µε άλλες εφαρµογές. 

∆ιαχειριστικές δυνατότητες 

Παροχή ολοκληρωµένων λειτουργιών διαχείρισης µεγάλου όγκου 

χρηστών και διαχείρισης µαθηµάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι 

δυνατότητες πρέπει να παρέχονται γρήγορα και εύκολα και να περιλαµβάνουν 

λειτουργίες δηµιουργίας χρηστών, οµάδων, παρακολούθησης χρήσης 

συστήµατος, έλεγχο λειτουργιών. 
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Εργαλεία Αξιολόγησης              

 Με στόχο την παρακολούθηση της προόδου και της επίδοσης των 

εκπαιδευόµενων ένα Σ∆Μ χρειάζεται να προσφέρει ποικίλα εργαλεία  

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης που να οδηγούν σε δραστηριότητες 

αξιολόγησης διαβαθµισµένης δυσκολίας και να παρέχονται εργαλεία αναφορών 

και ερµηνείας της αξιολόγησης.       

    

Εύκολος σχεδιασµός και δηµιουργία µαθηµάτων    

 Κάθε εκπαιδευτικός οργανισµός ή επιχείρηση διατηρεί µαθησιακό υλικό, 

έχει εκπαιδευτικές προτεραιότητες και προτεινόµενο εκπαιδευτικό σχεδιασµό. Το 

Σ∆Μ χρειάζεται να παρέχει στους οργανισµούς δυνατότητες ευέλικτης και 

εύκολης δηµιουργίας µαθηµάτων προσαρµοσµένων  στις εκάστοτε ανάγκες και 

στόχους της εκπαίδευσης. Η συγγραφική δυνατότητα πρέπει να είναι 

αποδεσµευµένη από ειδικές προγραµµατιστικές γνώσεις. 

Επαναχρησιµοποίηση Μαθησιακών Αντικειµένων    

 Τα µαθησιακά αντικείµενα αποτελούν κυρίαρχη έννοια στον χώρο της 

ηλεκτρονικής µάθησης. Το Σ∆Μ πρέπει να υποστηρίζουν την διαχείριση των 

εκπαιδευτικών πόρων ως µαθησιακά αντικείµενα που µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν ως δοµικές µονάδες σε διαφορετικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Επιπλέον µπορούν να µεταφερθούν ανάµεσα σε διαφορετικά 

Σ∆Μ. 
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Ευχρηστία                  

 Το Σ∆Μ θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και αισθητικά ωραίο γραφικό 

περιβάλλον χρήσης. Οι διεπιφάνειες  του να είναι σχεδιασµένες µε άρτιο τρόπο 

και να παρέχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες και στους 

πόρους του συστήµατος.         

   

Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας      

  Για να γίνει αποτελεσµατική η ηλεκτρονική µάθηση είναι απαραίτητη 

επικοινωνία και η συνεργασία ανάµεσα στους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευόµενους,  ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους και να επιτυγχάνεται 

αλληλεπίδραση µε σηµείο αναφοράς τους µαθησιακούς πόρους και 

δραστηριότητες που παρέχονται από το Σ∆Μ αλλά και αλληλεπίδραση ανάµεσα 

στους εκπαιδευόµενους και το Σ∆Μ. Πρέπει να παρέχονται λοιπόν εργαλεία 

ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας ενσωµατωµένα στις λειτουργίες του 

Σ∆Μ.  

Συµβατότητα µε πρότυπα                 

 Κάθε Σ∆Μ πρέπει να είναι συµβατό µε τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής 

µάθησης όπως είναι το SCORM, IMS-CP, IMS-LD. Να είναι δυνατόν λοιπόν να 

εισάγεται υλικό και µαθησιακοί πόροι ανεξάρτητα από το συγγραφικό εργαλείο 

που τα υλοποίησε. 
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Αποθήκευση και µεταφερσιµότητα.      

     Ο όγκος πληροφορίας και οι σειρές µαθηµάτων πρέπει να µπορεί να 

αποθηκευτεί εύκολα και να µεταφερθεί σε άλλες υπολογιστικές πλατφόρµες αν 

χρειαστεί. 

Επεκτασιµότητα                    

 Ένα  Σ∆Μ χρειάζεται να είναι ανοικτό σε επεκτάσεις και στην δηµιουργία 

νέων εφαρµογών του και λειτουργιών (Modules) που να είναι δυνατόν να 

ενσωµατώνονται εύκολα στον κύριο κορµό του συστήµατος. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται ο εµπλουτισµός του Σ∆Μ και η συνεχής αναβάθµιση των 

υπηρεσιών που προσφέρει. 

∆ιασύνδεση και διαλειτουργικότητα                 

 Ένα Σ∆Μ πρέπει να είναι εύκολο να ενσωµατωθεί και να διασυνδεθεί στις 

υπάρχουσες επιχειρησιακές υποδοµές λογισµικού ενός εκπαιδευτικού οργανισµού 

ή επιχείρησης και να είναι δυνατόν να διασυνδέεται  µε ετερογενείς εφαρµογές.   

Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση ανοικτών προτύπων διασύνδεσης και 

διαλειτουργικότητας όπως XML και χρήση υπηρεσιών ιστού (web services).  

Καταγραφή διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης               

   Το Σ∆Μ πρέπει να καταγράφει την αλληλεπίδραση και την διάδραση 

που επιτυγχάνεται ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους, ανάµεσα στους εκπαιδευτές 

και τους εκπαιδευόµενους αλλά και καταγραφή του τρόπου προσέγγισης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους εκπαιδευόµενους. Ιδανικά ένα Σ∆Μ πρέπει 

να ενσωµατώνει όχι µόνο εργαλεία καταγραφής αλλά και εργαλεία ερµηνείας της 

αλληλεπίδρασης και εργαλεία που να υλοποιούν µεθόδους αποτίµησής της. 
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2.2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ MOODLE 

Τo MOODLE είναι ένα Σ∆Μ που δηµιουργήθηκε από τον Martin 

Dougiamas το 1999, Αυστραλό ερευνητή  της πληροφορικής και της 

εκπαίδευσης. Ο ίδιος λέει πως η δουλειά του στο MOODLE προέκυψε ως 

αποτέλεσµα του αδιεξόδου που του δηµιουργούσε η χρήση των εµπορικών Σ∆Μ 

της εποχής. Το ακρωνύµιο MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Environment) σηµαίνει Αρθρωτό Αντικειµενοστρεφές ∆υναµικό 

Περιβάλλον Μάθησης.  

Η τελευταία σταθερή έκδοση είναι η 1.9.7 και αξίζει να σηµειωθεί πως 

σηµαντικές βελτιώσεις στην προσβασιµότητα και την ευελιξία του Moodle 

πραγµατοποιήθηκαν στην έκδοση 1.5. 

Είναι σχεδιασµένο να υποστηρίζει την δηµιουργία µαθηµάτων µε πλούσιο 

περιεχόµενο. Όπως θα δούµε παρακάτω, το γεγονός πως είναι ανοικτού κώδικα 

και έχει αρθρωτό σχεδιασµό  συνηγορεί στην προσθήκη από άλλους, επιπλέον 

λειτουργιών. 

2.2.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MOODLE     

Ανοικτού κώδικα  

Το MOODLE είναι ελεύθερο λογισµικό ανοικτού κώδικα (open source) 

που διανέµεται µέσω της Γενικής Άδειας ∆ηµόσιας Χρήσης (GNU). Αυτό 

σηµαίνει ότι είναι δυνατή η λήψη του κώδικα από το ∆ιαδίκτυο, η ελεύθερη και 

χωρίς περιορισµούς χρήση του, καθώς και επεµβάσεις, διορθώσεις και 

επαυξήσεις στον κώδικα. Έτσι δεν υφίσταται κόστος αγοράς και περιορισµός 

αδειών χρήσης. Πνευµατικά δικαιώµατα υπάρχουν. Ένας χρήστης µπορεί να 

κάνει όλα τα παραπάνω αρκεί να µην τροποποιεί ή διαγράφει την αρχική άδεια 
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και να την εφαρµόζει στα έργα που προκύπτουν από την χρήση του.  

   

Τεχνικές απαιτήσεις 

Το ίδιο πακέτο Μoodle λειτουργεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα 

όπως MS-Windows , Linux, Mac OS. Η εγκατάστασή του γίνεται σε έναν 

οποιονδήποτε εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) αρκεί να είναι 

εγκατεστηµένη η  PHP. Το Moodle αναπτύσσεται σε γλώσσα προγραµµατισµού 

PHP. H PHP είναι scripting γλώσσα προγραµµατισµού που τρέχει σε web server 

και χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την html  για την δηµιουργία δυναµικών 

ιστοσελίδων. Η σχεσιακή βάση δεδοµένων του Moodle παρέχει την ευελιξία ότι 

µπορεί να εγκατασταθεί σε διαφορετικούς εξυπηρετητές βάσεων δεδοµένων όπως 

MySQL, Postgres, MSSQL, Oracle. Η πρόσβαση στο Moodle είναι δυνατή είτε 

τοπικά είτε διαδικτυακά µέσω οποιουδήποτε φυλλοµετρητή διαδικτύου (internet 

browser) όπως Internet explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. 

Εκπαιδευτική φιλοσοφία του MOODLE 

Συνήθως τα περισσότερα Σ∆Μ δεν στηρίζονται σε κάποια παιδαγωγική 

αρχή ή εκπαιδευτική φιλοσοφία. Τα περισσότερα είναι εργαλειο-κεντρικά Σ∆Μ 

σε αντίθεση µε το MOODLE που στο επίκεντρο έχει την µάθηση και τον 

εκπαιδευόµενο. Στο MOODLE υιοθετείται ο κοινωνικός εποικοδοµητισµός 

(social constructivism). Ο κοινωνικός εποικοδοµητισµός δίνει έµφαση στην 

σηµασία της κουλτούρας και του πολιτισµικού πλαισίου στην αντίληψη των 

συµβάντων στην κοινωνία και οικοδοµεί την γνώση η οποία βασίζεται σε αυτήν 

την αντίληψη. Σύµφωνα µε αυτήν την θεωρία η πραγµατικότητα οικοδοµείται 
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µέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η γνώση είναι ένα ανθρώπινο προϊόν και 

είναι κοινωνικά και πολιτισµικά οικοδοµηµένη [13],[15],[33]. Τα άτοµα 

δηµιουργούν και κατανοούν τις έννοιες µέσω των αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους 

και µε το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Η µάθηση αποτελεί µια κοινωνική 

διεργασία, δεν συντελείται µόνο σε ένα άτοµο και δεν είναι παθητική ανάπτυξη 

συµπεριφορών που δηµιουργούνται από εξωτερικές δυνάµεις [19]. Η γνώση 

εµπεδώνεται καλύτερα όταν µοιράζεται και εφαρµόζεται σε ένα ευρύ κοινωνικό 

περιβάλλον. Ουσιαστική µάθηση συµβαίνει όταν τα άτοµα εµπλέκονται σε 

κοινωνικές δραστηριότητες. Βασικό ρόλο διαδραµατίζει η ιδέα πως τα άτοµα 

οικοδοµούν την γνώση  µέσω της συνεργασίας σε οµάδες  µε σκοπό την 

κατασκευή τεχνουργηµάτων. Η µάθηση προέρχεται από την διαπραγµάτευση της 

σηµασίας και των εννοιών των διαµοιραζόµενων τεχνουργηµάτων και την 

αλληλεπίδραση που συντελείται µεταξύ των οµάδων και των ατόµων. Σηµαντικό 

ρόλο διαδραµατίζουν και οι προυπάρχουσες γνώσεις και εµπειρίες οι οποίες  

µπαίνουν και αυτές σε διαπραγµάτευση. Τελικά οδηγούµαστε σε µια κοινή 

κουλτούρα τεχνουργηµάτων µε κοινές έννοιες και αντιλήψεις. Το Μoodle 

υποστηρίζει αυτές τις κοινωνικές διεργασίες παρέχοντας εργαλεία συζητήσεων 

και διαµοιραζόµενων τεχνουργηµάτων. ∆εν εστιάζει στην µεταφορά πληροφορίας 

αλλά στην ανταλλαγή απόψεων και στην οικοδόµηση της γνώσης. 

 

Κοινότητα MOODLE 

Το MOODLE έχει µια πολύ ενεργή και µεγάλη κοινότητα ανθρώπων που 

το χρησιµοποιούν και επιπλέον αναπτύσσουν νέες εφαρµογές (modules και plug-

ins) για αυτό. Η κοινότητα του MOODLE  ανταλλάσσει απόψεις, διανέµει το 
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ελεύθερα το λογισµικό και συζητάει τις εξελίξεις στο MOODLE στον δικτυακό 

τόπο http://moodle.org. Η κοινότητα του MOODLE έχει συνεισφέρει τα µέγιστα 

στην παγκόσµια διάδοση του συστήµατος µιας και µέσω του δικτυακού τόπου 

πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος µπορεί να δώσει απάντηση σε διάφορα 

ερωτήµατα που εγείρονται. Μέσω του forum συζήτησης της κοινότητας του 

MOODLE δίνεται βοήθεια σε  νέους χρήστες, δίνονται λύσεις σε τεχνικές 

δυσκολίες και προσφέρονται τρόποι αποτελεσµατικής χρήσης του MOODLE.  

Οι δηµιουργοί λογισµικού (developers) και οι χρήστες συνεργάζονται για 

να εξασφαλίσουν ποιότητα, να προσθέσουν καινούρια χαρακτηριστικά και 

εφαρµογές και να προτείνουν νέους τρόπους ανάπτυξης του συστήµατος. Οι 

χρήστες είναι ελεύθεροι να πειραµατιστούν και να δοκιµάσουν τις νέες 

εφαρµογές. Μάλιστα, παρατηρείται µαζική συµµετοχή και ανταλλαγή ιδεών και 

απόψεων σε αυτήν την διαδικασία και συνολικά µπορούµε να πούµε πως δρουν 

ως ένα µεγάλο τµήµα ελέγχου ποιότητας. Η τελική επιλογή για το ποιες 

εφαρµογές είναι αρκετά ώριµες για να ενσωµατωθούν σε επίσηµες εκδόσεις 

γίνεται από τον Martin Dougiamas και την κεντρική οµάδα ανάπτυξης του 

MOODLE. 

 Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός πως το MOODLE χάρη στην 

πολύ ενεργή κοινότητά του έχει µεταφραστεί σε πάνω από 70 γλώσσες, µεταξύ 

αυτών και στην ελληνική. 

Η διάδοση του MOODLE µε αριθµούς 

Οι καταγεγραµµένοι έγκυροι δικτυακοί τόποι που χρησιµοποιούν το 

Moodle είναι 44541 και  καλύπτουν συνολικά 208 χώρες. Οι συνολικοί χρήστες 

ανέρχονται στους 31,318,588 και τα συνολικά µαθήµατα που διεξάγονται µέσω 
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του Moodle είναι 3,052,821 όπως βλέπουµε και στον πίνακα . Οι συνολικοί 

καταγεγραµµένοι χρήστες στον δικτυακό τόπο του moodle.org ανέρχονται σε 

832,732. 

 

 

Εικόνα 2.1- ∆ικτυακοί τόποι MOODLE [44]. 

 

Χρήση του MOODLE από οργανισµούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

Μεταξύ των οργανισµών που το χρησιµοποιούν είναι το MIT , το Yale , 

το University of Glasgowe, το Πανεπιστήµιο John F. Kennedy, το Τµήµα 

Στατιστικής του UCLA, το τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου του  Κεντ., 

τo Ανοικτό   Πανεπιστήµιο του Ηνωµένου Βασιλείου. Στην Ελλάδα η πλατφόρµα 

έχει εγκατασταθεί σε περισσότερους από 45 φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

µεταξύ των οποίων το Πανεπιστήµιο Πειραιά τµηµατικά, το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, τα Πανεπιστήµια Μακεδονίας και 

Θεσσαλίας, το Πανελλήνιο σχολικό ∆ίκτυο, το Τ.Ε..Ι Σερρών. 
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2.2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MOODLE 

Στην εικόνα 2.2 βλέπουµε µια απεικόνιση της πλατφόρµας moodle όπως 

έχει εγκατασταθεί για την εξυπηρέτηση των φοιτητών που παρακολουθούν τα 

µαθήµατα του εργαστηρίου τεχνολογίας λογισµικού της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. 

(http://www.softlab.ntua.gr). Η πλατφόρµα του moodle για τις ανάγκες των 

µαθηµάτων βρίσκεται στον δικτυακό τόπο http://moodle.softlab.ntua.gr . 

 

Εικόνα 2.2 -  Το Σ∆Μ MOODLE. 

 

Τo MOODLE ολοκληρώνει και συνθέτει τις λειτουργίες ηλεκτρονικής µάθησης 

και εκπαίδευσης που παρέχει, βασιζόµενο σε θεµελιώδεις µονάδες. Οι 

θεµελιώδεις µονάδες που συνθέτουν το MOODLE ως συνολικό διαδικτυακό 
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σύστηµα διαχείρισης µάθησης µε ισχυρές δυνατότητες προώθησης της 

συνεργατικότητας είναι: 

• ΠΟΡΟΙ (RESOURCES) 

• ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (BLOCKS) 

• ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ACTIVITIES) 

Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα κύρια αντικείµενα που ανήκουν σε 

κάθε µονάδα. 

ΠΟΡΟΙ (RESOURCES) ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

(BLOCKS) 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(ACTIVITIES) 

Εισαγωγή ετικέτας ∆ραστηριότητες (Activities)  Εργασία (Assignement) 

Σύνθεση απλού κειµένου 
  

∆ιαχείριση (Administration) Επιλογή (Choice)  
 

Σύνθεση ιστοσελίδας Ηµερολόγιο (Calendar) 
 

Journal 
 

Σύνδεση µε ένα αρχείο ή 
έναν ιστοχώρο 

Μαθήµατα (Courses)  
 

Μάθηµα (Lesson)  
 

Εµφάνιση καταλόγου Τελευταίες Ειδήσεις 
(Latest News)  

Κουίζ (Quizzes) 

Προσθήκη IMS Πακέτου 
Περιεχοµένου  

Είσοδος (Login) Υποστήριξη SCORM  
(Sharable Content Object 
Reference Model) 

 Κύριες Επιλογές  
(Main Menu)  

Έρευνα (Survey)  

 Συνδεδεµένοι χρήστες (Online 
Users )  

Σύγχρονη συζήτηση (Chat) 
 

 Άνθρωποι (People) Φόρουµ (Forum) 
 Πρόσφατη δραστηριότητα 

(Recent Activity) 
Λεξικό (Glossary) 

 Αναζήτηση (Search) Wiki 
  Εργαστήριο (Workshop) 

Πίνακας 2.1- Θεµελιώδεις µονάδες του MOODLE. 
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2.2.2.1 ΕΙ∆Η ΡΟΛΩΝ ΣΤΟ MOODLE 

Τα κύρια είδη ρόλων  στο moodle είναι: 

• ∆ιαχειριστής  

• Εκπαιδευτής 

• Εκπαιδευόµενος 

• Επισκέπτης (guest). 

Υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας όσον αφορά στους ρόλους µε την 

διαδικασία της ανάθεσης διαφορετικού ρόλου σε κάποιους χρήστες για 

συγκεκριµένη όµως δραστηριότητα. Παραδείγµατος χάριν, αν θέλουµε κάποιοι 

µαθητές να έχουν ειδικά δικαιώµατα σε ένα συγκεκριµένο forum , µπορεί µόνο 

για αυτό το forum να τους ανατεθεί ο ρόλος του εκπαιδευτή [8]. 

Ο διαχειριστής έχει την συνολική επίβλεψη του συστήµατος, είναι 

υπεύθυνος να την ανάθεση ρόλων στους χρήστες και ουσιαστικά έχει πλήρη 

δικαιώµατα σε όλες τις πτυχές και λειτουργίες του moodle. Είναι υπεύθυνος 

επίσης για την συνεχή λειτουργία και υποστήριξη του συστήµατος 

O εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή µαθηµάτων, είναι 

αυτός που µπορεί να προσθέτει υλικό, να προσθέτει δραστηριότητες στο µάθηµα 

και να διαχειρίζεται τα µαθήµατά του µε τον τρόπο που νοµίζει. Οργανώνει τους 

εκπαιδευόµενους σε οµάδες και τους αποδίδει επιπλέον δικαιώµατα κατά 

περίπτωση. 

Ο εκπαιδευόµενος εγγράφεται σε µαθήµατα, παρακολουθεί µαθήµατα και 

έχει πρόσβαση στο υλικό και στις δραστηριότητες που υπάρχουν σε κάθε 

µάθηµα.  
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Ο επισκέπτης έχει δυνατότητες περιήγησης στο σύστηµα, δεν χρειάζεται 

να δηµιουργήσει λογαριασµό  αλλά συνήθως έχει  περιορισµένα δικαιώµατα 

συµµετοχής και πρόσβασης σε υλικό. 

 

 

2.2.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ MOODLE 

Κάθε µάθηµα στο Moodle αναγκαστικά πρέπει να ανήκει σε κάποια 

κατηγορία. Την κατηγορία την δηµιουργεί ο διαχειριστής (administrator) και 

υπάρχει ο περιορισµός ότι  ένα µάθηµα δεν είναι δυνατόν να ανήκει σε 

περισσότερες της µίας κατηγορίες. Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να δει τις διάφορες 

κατηγορίες και ποια µαθήµατα περιέχει η κάθε µία [37].  

Κάθε µάθηµα έχει Πλήρες όνοµα (Full name), σύντοµο όνοµα 

(Shortname), Id Number και Περίληψη (Summary). 

 Στο moodle συναντάµε τρεις κατηγορίες µαθηµάτων 

• Εβδοµαδιαία µορφή 

• Θεµατική µορφή 

• Κοινωνική µορφή 

Εβδοµαδιαία µορφή 

Στην εβδοµαδιαία µορφή ο εκπαιδευτής ορίζει τον αριθµό των εβδοµάδων 

που διαρκεί το µάθηµα και ορίζει την εβδοµάδα έναρξης του µαθήµατος. Είναι 

υπεύθυνος να ανοίγει και να κλείνει τα διάφορα sections ανά εβδοµάδα 

εκπαίδευσης. Εναλλακτικά µπορεί να επιτρέψει στους µαθητές να έχουν µε 

οποιαδήποτε σειρά πρόσβαση στο µάθηµα αλλά έτσι αλλοιώνεται η έννοια της 

εβδοµαδιαίας µορφής. Στην κεντρική σελίδα του µαθήµατος δηµιουργούνται 
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περιοχές για κάθε εβδοµάδα εκπαίδευσης και υπάρχει η δυνατότητα κάποια 

δραστηριότητα να διαρκεί περισσότερο της µίας εβδοµάδας. Είναι κατάλληλο αν 

ο εκπαιδευτής θέλει οι εκπαιδευόµενοι να έρχονται σε επαφή µε το ίδιο 

µαθησιακό περιεχόµενο στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 

 

Θεµατική µορφή 

Αυτή η µορφή µαθήµατος επιτρέπει να δηµιουργηθεί ένα µάθηµα µε βάση 

θεµατικές ενότητες. Ο εκπαιδευτής ορίζει την ηµεροµηνία έναρξης και τον 

αριθµό των θεµατικών ενοτήτων. ∆ηµιουργείται στην σελίδα του µαθήµατος 

ισάριθµος αριθµός περιοχών που καταλαµβάνει κάθε θεµατική ενότητα. Κάθε 

ενότητα περιλαµβάνει δραστηριότητες και δεν υπεισέρχεται η έννοια του 

χρονικού περιορισµού. Μπορεί να προστεθεί περιεχόµενο, ερωτηµατολόγια κ.α. 

Αν το µάθηµα είναι σχεδιασµένο µε βάση ένα εύρος εννοιών και οι µαθητές 

χρειάζεται να κατακτήσουν αυτές τις έννοιες χωρίς να ακολουθούν ένα 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, τότε αποτελεί µια καλή επιλογή αυτή η µορφή 

µαθήµατος. 

Κοινωνική µορφή 

Η κοινωνική µορφή βασίζει όλο το µάθηµα σε ένα forum συζήτησης. 

∆ιαφέρει πολύ από ένα παραδοσιακό µάθηµα που µπορεί να έχει ακολουθιακή 

χρονική διεξαγωγή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για µη τυπικά µαθήµατα. ∆ίνει 

την δυνατότητα στον εκπαιδευτή αν θέλει να ελέγξει την συζήτηση µην 

επιτρέποντας στους εκπαιδευόµενους να προσθέτουν καινούρια θέµατα. 

Επιτρέπει υπερσυνδέσµους ή επισύναψη αρχείων αλλά δεν επιτρέπει 

δραστηριότητες. 
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Εικόνα 2.3- Το µάθηµα Τεχνολογία Λογισµικού του Εργαστηρίου Τεχνολογίας 

Λογισµικού της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ. 

 

2.2.2.3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΟΡΩΝ 

Σε ένα µάθηµα µπορούν να προστεθούν Πόροι (Resources). Το moodle 

παρέχει την δυνατότητα για την προσθήκη υλικού όπως ιστοσελίδες και 

υπερσυνδέσµους [8]. 
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Εισαγωγή ετικέτας 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ετικέτες για την οργάνωση των τοµέων 

στην σελίδα του µαθήµατος. Προσφέρουν κειµενική περιγραφή µε δυνατότητα 

εισαγωγής εικόνων.                                                                                        

Σύνθεση απλού κειµένου         

  Υποστηρίζει την δηµιουργία απλής σελίδας κειµένου. ∆εν έχει πολλές 

δυνατότητες µορφοποίησης αλλά είναι το απλούστερο εργαλείο.                       

      

Σύνθεση ιστοσελίδας        

  Εάν θέλει κάποιος περισσότερες επιλογές µορφοποίησης, µπορεί να 

συνθέσει µια ιστοσελίδα. Εάν εκλέξει να χρησιµοποιήσει το συντάκτη HTML στο 

προσωπικό του προφίλ, µπορεί απλά να δηµιουργήσει µια σελίδα όπως 

χρησιµοποιεί έναν επεξεργαστή κειµένου. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να έχει γνώσεις 

HTML για περισσότερες επιλογές µορφοποίησης, να εισάγει δηλαδή κώδικα 

HTML. 

Σύνδεση µε ένα αρχείο ή έναν ιστοχώρο       

Εάν θέλει κάποιος να φορτώσει τα έγγραφα του µαθήµατος, µπορεί να τα 

αποθηκεύσει στο Moodle και να παρέχει εύκολη πρόσβαση για τους σπουδαστές  

συνδέοντάς τα µε υπερσυνδέσµους. Μπορεί επίσης εύκολα να δηµιουργήσει τις 

συνδέσεις µε άλλους ιστοχώρους έξω από Moodle.        

Εµφάνιση καταλόγου        

   Αν έχει µεταφορτωθεί αρκετός όγκο περιεχοµένου, δίνεται η δυνατότητα 

οργάνωσής του σε Καταλόγους. Στην συνέχεια µπορεί κάποιος να εµφανίσει τα 
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περιεχόµενα όλου του φακέλου αντί να δηµιουργεί ξεχωριστές συνδέσεις για 

κάθε αντικείµενο. 

Προσθήκη IMS Πακέτου Περιεχοµένου (Add an IMS Content Package) 

Το Moodle έχει την δυνατότητα µεταφόρτωσης και χρήσης πακέτων 

µαθησιακού περιεχοµένου που έχουν δηµιουργηθεί σύµφωνα µε την προδιαγραφή 

IMS-CP. To IMS-CP είναι πρότυπο που υποστηρίζεται από διάφορες εφαρµογές 

και  Σ∆Μ και ο σκοπός του είναι να κάνει δυνατή την επαναχρησιµοποίηση των 

µαθησιακών πόρων και να ενισχύσει την διαλειτουργικότητα των συστηµάτων. Ο 

ίδιος µαθησιακός πόρος που είναι σε IMS-CP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

οποιοδήποτε Σ∆Μ που υποστηρίζει το IMS-CP. 

 

2.2.2.4 ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (BLOCKS)  

Τo Moodle απαρτίζεται από δοµικές µονάδες (BLOCKS) που εκτελούν 

µια συγκεκριµένη λειτουργία και παρέχουν διάφορες δυνατότητες στους χρήστες 

[43]. Μια δοµική µονάδα τοποθετείται σε µια µικρή περιοχή σε µια από τις 

στήλες των άκρων. Μια δοµική µονάδα µπορεί να δείχνει ένα ηµερολόγιο, τα 

τελευταία νέα ή τους µαθητές που έχουν εγγραφεί σε ένα µάθηµα. 

Στην εικόνα 2.4 παρατηρούµε τις δοµικές µονάδες αναζήτηση και ηµερολόγιο του 

Μoodle. 
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Εικόνα 2.4 - Οι δοµικές µονάδες  Αναζήτηση και Ηµερολόγιο. 

 

Η δοµική µονάδα ∆ραστηριότητες-The Activities block  

Καταγράφει όλα τα είδη δραστηριοτήτων που είναι διαθέσιµες σε ένα 

µάθηµα. Αν το είδος της δραστηριότητας δεν υπάρχει στο µάθηµα τότε ο 

σύνδεσµος για αυτόν τον τύπο δεν εµφανίζεται. Αν ένας χρήστης επιλέξει έναν 

τύπο δραστηριότητας τότε όλες οι δραστηριότητες αυτού του τύπου εµφανίζονται 

Administration  

Με την χρήση αυτής της δοµικής µονάδας ο διαχειριστής µπορεί να δώσει 

ρόλους σε εκπαιδευτές και να εγγράψει εκπαιδευόµενους σε µαθήµατα. Επιπλέον 

δίνονται δυνατότητες για αποθήκευση (back up) και αποκατάσταση µαθήµατος. 

Η επιλογή εισαγωγή δεδοµένων µαθήµατος  δίνει στον εκπαιδευτή την 
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δυνατότητα να εισάγει υλικό από οποιοδήποτε µάθηµα έχει πρόσβαση. Ο 

εκπαιδευτής µπορεί να επιλέξει από διαφορετικούς τύπους υλικού. 

Η κλίµακα δίνει την δυνατότητα σε έναν δηµιουργό µαθήµατος να 

προσθέσει κλίµακα αξιολόγησης σε ένα µάθηµα. Αν εισαχθεί µια κλίµακα 

αξιολόγησης µπορεί τότε να χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές ώστε να 

αξιολογήσουν απαντήσεις σε θέµατα συζήτησης στο forum, πηγές πληροφοριών, 

δραστηριότητες και αναθέσεις εργασιών (assignements). Μια κλίµακα µπορεί να 

δηµιουργηθεί από έναν εκπαιδευτή ή να χρησιµοποιήσει µια τυπική κλίµακα που 

παρέχεται από τον διαχειριστή. 

Η επιλογή Βαθµοί εµφανίζει τους βαθµούς για τους εγγεγραµµένους 

µαθητές. Κάθε δραστηριότητα και ανάθεση εργασίας που έχει ενεργοποιηµένη 

βαθµολογία εµφανίζεται.. 

Η επιλογή Logs παρουσιάζει την διεπαφή από όπου µπορεί κάποιος να 

επιλέξει την πληροφορία που χρειάζεται. Είναι δυνατόν να επιλεγούν logs για το 

σύστηµα συνολικά, για ένα επιλεγµένο µάθηµα, για µια οµάδα, έναν 

εκπαιδευόµενο, µια δραστηριότητα ή για οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών. 

Η επιλογή Αρχεία-Files δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτές να 

ανεβάσουν αρχεία στην περιοχή του µαθήµατος. Σε αυτά τα αρχεία µπορούν να 

δηµιουργηθούν συνδέσεις και να χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα. Είναι ορατά από 

οποιονδήποτε είναι εγγεγραµµένος στο µάθηµα. 

Η επιλογή Teacher forum είναι ενεργή µόνο για τους εκπαιδευτές. 

Το Administration Block είναι ορατό µόνο στους εκπαιδευτές και τους 

διαχειριστές. 
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Calendar-Ηµερολόγιο 

Στο ηµερολόγιο εµφανίζονται εργασίες, workshops, quizzes, γεγονότα. 

Υπάρχουν 4 είδη γεγονότων. Συνολικά, οµάδων, χρηστών, µαθήµατος. Υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής για το ποια θα είναι ορατά στο ηµερολόγιο. 

 

Courses-Μαθήµατα  

Η µονάδα µαθήµατα εµφανίζει συνδέσεις στις κατηγορίες µαθηµάτων. 

Επιλέγοντας κάποια κατηγορία, οδηγεί στην λίστα των µαθηµάτων. Είναι 

χρήσιµο αν κάποιος θέλει να οδηγήσει τους εκπαιδευόµενους από µάθηµα σε 

µάθηµα γρήγορα ή να παρακινήσει επισκέπτες να περιηγηθούν στο moodle 

γρήγορα. Πρέπει όµως  να ζυγίσει την ευελιξία σε σχέση µε το κόστος σε χώρο 

που καταλαµβάνει αυτή η µονάδα. 

 

Latest News- Τελευταίες Ειδήσεις 

Όταν δηµιουργείτε µια νέα σειρά µαθηµάτων, εξ ορισµού έχει ένα φόρουµ 

ειδήσεων. Το block Latest News επιδεικνύει τις πιο πρόσφατες δηµοσιεύσεις από 

αυτό το φόρουµ. Ακόµα κι αν το φόρουµ µετονοµαστεί, αυτή η µονάδα 

παρουσιάζει τις δηµοσιεύσεις. Ο αριθµός δηµοσιεύσεων που επιδεικνύεται σε 

αυτή την µονάδα καθορίζεται στη σελίδα Course Settings- Ρυθµίσεις µαθήµατος. 

Εάν έχει ρυθµίσει κάποιος ώστε οι νέες δηµοσιεύσεις να αποστέλλοντα µέσω e-

mail στους εκπαιδευόµενους µπορείτε να είναι βέβαιος ότι οι εκπαιδευόµενοι 

ενηµερώνονται, έτσι ώστε να µην χρειάζεται αυτή η δοµική µονάδα. Εντούτοις, 

εάν οι δηµοσιεύσεις είναι ενδιαφέρουσες για επισκέπτες που δεν εγγράφονται στη 
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σειρά µαθηµάτων, ή εάν η σειρά µαθηµάτων επιτρέπει σε  φιλοξενούµενο την 

πρόσβαση, πιθανώς να χρειάζεται αυτή η µονάδα.  

Login –Είσοδος 

Η δοµική µονάδα είσοδος είναι διαθέσιµη µόνο στην πρώτη σελίδα του 

συστήµατος. Αφού συνδέεται ο χρήστης, εξαφανίζεται. Εάν ένας επισκέπτης δεν 

συνδεθεί, το Moodle εµφανίζει µικρά links στην πάνω δεξιά γωνία και σην κάτω 

κεντρική περιοχή. Εντούτοις, οι συνδέσεις δεν είναι πολύ αξιοπρόσεχτες. Το 

Block Login είναι πιο ευδιάκριτο και  περιέχει ένα µήνυµα που ενθαρρύνει τους 

επισκέπτες για να γίνουν χρήστες του Moodle.  

Main Menu  

Η δοµική µονάδα κύριες επιλογές είναι διαθέσιµη µόνο στην πρώτη 

σελίδα του συστήµατος. Οτιδήποτε µπορεί να προστεθεί σε µια σειρά µαθηµάτων 

µπορεί να προστεθεί σε αυτήν την  δοµική µονάδα, όπως µια πηγή πληροφορίας 

(resource) και µια δραστηριότητα.  

Online Users - Συνδεδεµένοι χρήστες 

Η δοµική µονάδα Online Users- Συνδεδεµένοι χρήστες παρουσιάζει ποιος 

είναι συνδεδεµένος στο moodle την παρούσα στιγµή. Κάθε λίγα λεπτά, η µονάδα 

ελέγχει ποιοι είναι διασυνδεδεµένοι. Η περίοδος αυτή µπορεί να ρυθµιστεί από 

την περιοχή διαχείρισης. Η δοµική µονάδα δεν µπορεί να πληροφορήσει για το 

που ακριβώς βρίσκεται ο κάθε χρήστης. 

People –Άνθρωποι 

  Όταν η δοµική µονάδα People –Άνθρωποι προστίθεται στην πρώτη 

σελίδα του συστήµατος, καταγράφει τους χρήστες που είναι εγγεγραµµένοι στο 

Moodle. Όταν προστίθεται  σε ένα µάθηµα, καταγράφει τους χρήστες που είναι 
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εγγεγραµµένοι σε αυτό το µάθηµα. Εάν το µάθηµα χρησιµοποιεί τις οµάδες, τότε 

το block παρέχει µια σύνδεση στις οµάδες. Παρέχει επίσης µια σύνδεση µε τη 

σελίδα του προφίλ του κάθε χρήστη. Επίσης µπορεί να καθοριστεί ποιοι έχουν 

πρόσβαση σε αυτήν την λίστα.  

Recent Activity- Πρόσφατη δραστηριότητα 

Όταν ο η δοµική µονάδα Recent Activity- Πρόσφατη δραστηριότητα 

προστίθεται στην αρχική σελίδα ενός µαθήµατος, απαριθµεί όλη την 

δραστηριότητα εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών  σε αυτό το µάθηµα για το 

διάστηµα που µεσολάβησε από την τελευταία φορά που  ο χρήστης διασυνδέθηκε 

στο σύστηµα. 

Όταν προστίθεται στην πρώτη σελίδα του συστήµατος, απαριθµεί όλη την 

δραστηριότητα εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων σε αυτήν την σελίδα αλλά όχι 

στα µεµονωµένα µαθήµατα. Αυτή η δοµική µονάδα έχει µεγαλύτερη ουσία να 

υπάρχει στα µεµονωµένα µαθήµατα  

Search-Αναζήτηση 

Η δοµική µονάδα Search-Αναζήτηση παρέχει την λειτουργία αναζήτησης 

στα φόρουµ. ∆εν ψάχνει άλλους τύπους δραστηριοτήτων ή πηγών πληροφοριών. 

Όταν αυτή η δοµική µονάδα προστίθεται στην αρχική σελίδα του συστήµατος 

διενεργεί αναζήτηση µόνο στα forum αυτής της σελίδας. Αν προστεθεί σε ένα 

µάθηµα τότε η αναζήτηση γίνεται στα forums του µαθήµατος. Υπάρχει η 

δυνατότητα για αλλαγή του ονόµατός αυτού του block ώστε να µην υπάρχει 

σύγχυση πως ελέγχει όλο το περιεχόµενο του moodle. Επίσης πρέπει  να 

σηµειωθεί πως είναι διαφορετικό από το πεδίο Search Courses - Αναζήτηση 
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Μαθήµατος  που εµφανίζεται αυτόµατα στην πρώτη σελίδα του συστήµατος και 

αναζητά ανάµεσα στα ονόµατα των µαθηµάτων και στις περιγραφές τους.  

 

Upcoming Events-Επερχόµενα γεγονότα 

Η δοµική µονάδα Upcoming Events-Επερχόµενα γεγονότα είναι µια 

επέκταση του Ηµερολόγιου-Calendar.  Συλλέγει  τις πληροφορίες γεγονότων από 

το ηµερολόγιο. Εξ ορισµού, παρουσιάζει 10 γεγονότα µε µέγιστο αριθµό τα 20. 

Ελέγχει τις επόµενες 21 ηµέρες µε µέγιστο αριθµό τις 200. Εάν υπάρχουν 

περισσότερα επερχόµενα γεγονότα από το µέγιστο, τα πιο µακρινά στο µέλλον 

γεγονότα δεν θα παρουσιαστούν. 

 

2.2.2.5  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ACTIVITIES) 

Σε κάθε µάθηµα µπορούµε να εισάγουµε ∆ραστηριότητες. Οι 

δραστηριότητες καλύπτουν και προάγουν ένα µεγάλο εύρος λειτουργιών και 

δυνατοτήτων του moodle. Είναι δυνατόν να αποτελούν στατικό περιεχόµενο, 

δυναµικό και διαδραστικό περιεχόµενο, µέσο ασύγχρονης ή σύγχρονης 

επικοινωνίας όπως forum, chat [37]. 

Assignement- Εργασία 

Ο εκπαιδευόµενος µπορεί όταν ολοκληρώσει µια εργασία να την 

µεταφορτώσει στο σύστηµα ως αρχείο σε ειδικό χώρο που έχει δηµιουργηθεί για 

την εργασία  το οποίο και θα αξιολογήσει ο εκπαιδευτής και θα παρέχει 

ανατροφοδότηση και βαθµολόγηση. Ο εκπαιδευτής µπορεί να ορίσει 

συγκεκριµένο αριθµό αρχείων που χρειάζονται οι εκπαιδευόµενοι να 

µεταφορτώσουν ώστε να είναι πλήρης η εργασία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
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για απάντηση σε µορφή κειµένου σε µια ερώτηση που έχει τεθεί από τον 

εκπαιδευτή. 

 

Choice-Επιλογή  

Η δραστηριότητα Choice-επιλογή είναι µία ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

που θέτει ο εκπαιδευτής στους εκπαιδευόµενους. Τα αποτελέσµατα µπορεί να 

είναι ορατά σε όλους αλλά και ιδιωτικά αν χρειαστεί µεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόµενου. Η επιλογή αποτελεί ένα καλό εργαλείο όταν ο εκπαιδευτής θέλει 

να λάβει ανατροφοδότηση είτε για κάποιο θέµα, είτε για την πορεία του 

µαθήµατος µε γρήγορο και εύκολο τρόπο.  

Journal 

Το Journal είναι µοναδικό για κάθε εκπαιδευόµενο και ιδιωτικό µεταξύ 

αυτού και του εκπαιδευτή. Αποτελεί µια html σελίδα απεριόριστου µήκους  και 

είναι συνδεδεµένο µε το µάθηµα που εµφανίζεται. Αν χρειάζεται να υπάρχουν 

θέµατα στο Journal τότε ο εκπαιδευτής πρέπει να συστήσει την χρήση 

επικεφαλίδων από τους εκπαιδευόµενους. 

Lesson- Μάθηµα  

Η δραστηριότητα Lesson είναι αρκετά σύνθετη και παρέχει αρκετές 

δυνατότητες. Αποτελείται από µια σειρά ιστοσελίδων που παρέχουν πληροφορίες 

και ερωτήσεις. Συνήθως κάθε σελίδα είναι σύντοµη και καταλήγει σε µία ή 

περισσότερες ερωτήσεις σχετικές µε το υλικό της σελίδας. Ο εκπαιδευόµενος 

οδηγείται σε µια άλλη σελίδα σύµφωνα µε την απάντησή του. Μια σωστή 

απάντηση οδηγεί τον εκπαιδευόµενο στην επόµενη σελίδα, σε επόµενο υλικό του 

µαθήµατος. Μια λάθος απάντηση είτε αναγκάζει τον εκπαιδευόµενο να 
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επαναλάβει το βήµα είτε τον οδηγεί σε ένα ενδιάµεσο βήµα. Παρέχεται η 

δυνατότητα βαθµολόγησης που χρησιµοποιείται κυρίως ως πηγή 

ανατροφοδότησης για αποτελεσµατικότητα καθώς και ως τρόπος για τους 

µαθητές να κρίνουν την πρόοδό τους. Υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης της 

δραστηριότητας Lesson. Οι τύποι ερωτήσεων που υποστηρίζονται είναι: 

• Σωστό/Λάθος 

• Σύντοµης απάντησης 

• Αριθµητικής απάντησης 

• Αντιστοίχισης 

• Απάντησης σε µορφή µικρής έκθεσης 

Quizzes  

Το Moodle προσφέρει έναν ευέλικτο δηµιουργό quiz. Κάθε ερώτηση είναι 

πλήρης ιστοσελίδα που µπορεί να ενσωµατώσει οποιονδήποτε έγκυρο κώδικα 

html. ∆ηλαδή µια ερώτηση µπορεί να περιέχει κείµενο, φωτογραφίες, 

οπτικοακουστικά αρχεία και οτιδήποτε µπορεί να εισαχθεί σε µια ιστοσελίδα. Σε 

οποιοδήποτε µάθηµα τα quiz και τα test αποτελούν κυρίαρχα συστατικά. Ο 

διανοµή σε γραπτή µορφή test, η διακοπή του µαθήµατος για την διεξαγωγή τους 

και η βαθµολόγησή τους αποτελούν µια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Με την 

χρήση του moodle όλη αυτή η διαδικασία γίνεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. 

Επιπλέον τα quiz µπορούν πια να επαναχρησιµοποιηθούν σε άλλα µαθήµατα. 

Ακόµη τα quiz είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο έρευνας για την 

αξιολόγηση του µαθήµατος και µέσο παροχής ανατροφοδότησης του εκπαιδευτή 

από τους εκπαιδευόµενους. 
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Υποστήριξη SCORM (Sharable Content Object Reference Model) 

 To SCORM αποτελεί µια συλλογή προδιαγραφών, που επιτρέπουν την 

διαλειτουργικότητα, προσβασιµότητα και επαναχρησιµοποίηση διαδικτυακού   

µαθησιακού  περιεχοµένου από διαφορετικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης. 

Εάν ένα πακέτο µαθησιακού περιεχοµένου έχει δηµιουργηθεί να ανταποκρίνεται 

στο  πρότυπο  SCORM, µπορεί τότε να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε σύστηµα 

διαχείρισης µάθησης που υποστηρίζει SCORM. Τα περισσότερα και πιο 

διαδεδοµένα Σ∆Μ, µεταξύ αυτών και το Μoodle υποστηρίζουν το SCORM. Το 

SCORM αποτελεί µια προδιαγραφή της πρωτοβουλίας  ADL (Advanced 

Distributed Learning) το 1997. Η πρωτοβουλία ADL εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Άµυνας των Η.Π.Α.  Σε πολύ γρήγορο χρόνο έγινε αποδεκτό όχι µόνο 

στις Η.Π.Α. αλλά παγκοσµίως.  

Survey- Έρευνα 

Το Moodle εµπεριέχει προεγκατεστηµένες έρευνες που έχουν αναπτυχθεί 

από ειδικούς της εκπαίδευσης µε στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να 

κατανοήσουν τους εκπαιδευόµενους. Οι  έρευνες αποτελούνται από ερωτήσεις 

σχεδιασµένες ώστε να δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά µε τις στάσεις των 

µαθητών απέναντι στην µάθηση αλλά και για την άποψή τους από την εµπειρία 

τους µε συγκεκριµένο µάθηµα. Το Moodle υποστηρίζει 5 τύπους έρευνας. Οι 

ερωτήσεις σε αυτές τις προσχεδιασµένες έρευνες δεν είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν. Αν κάποιος θέλει να δηµιουργήσει την δική του έρευνα µπορεί 

να χρησιµοποιήσει την δραστηριότητα quiz για αυτόν τον σκοπό. 

Το moodle παρέχει 3 τύπους έρευνας: 
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α) COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey ) 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται 3 έρευνες και οι εκπαιδευόµενο απαντούν 

µε  ένα επίπεδο ασυµφωνίας ή συµφωνίας. Κάθε έρευνα αποτελείται από 24 

ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αφορούν:  

• Την συνάφεια του µαθήµατος µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών και 

τους επαγγελµατικούς στόχους τους. 

• Το επίπεδο απαίτησης για κριτική σκέψη του µαθήµατος. 

• Το επίπεδο διαδραστικότητας που επιτυγχάνεται.. 

• Το επίπεδο υποστήριξης που παρέχει ο εκπαιδευτής. 

 

β) ATTLS (Attitudes To Thinking and Learning Survey). 

Αυτή η έρευνα ενδιαφέρεται κυρίως για τον προσωπικό τρόπο αντιµετώπισης 

του εκπαιδευόµενου όσον αφορά την µάθηση , τις συζητήσεις και τους διαλόγους. 

Αποτελεί καλό εργαλείο διερεύνησης των στάσεων των εκπαιδευόµενων αλλά δεν 

προσφέρει κάποιο αποτέλεσµα σχετικό µε τον βαθµό επιτυχίας του µαθήµατος. 

γ) Κρίσιµα περιστατικά 

Αυτή η έρευνα ρωτά για το πώς κρίνουν και πώς αισθάνονται σχετικά µε 

πρόσφατα γεγονότα της µαθησιακής διαδικασίας. 

 

Chat-Σύγχρονη συζήτηση 

Η δραστηριότητα Chat αποτελεί ένα µέσο σύγχρονης επικοινωνίας του 

moodle. Στα πλαίσια του µαθήµατος µπορούν οι εκπαιδευόµενοι να το 

χρησιµοποιήσουν για να συνεργαστούν στην εκπόνηση εργασιών και να 

ανταλλάξουν απόψεις για τις µαθησιακές διαδικασίες. Το Chat µπορεί να 
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ρυθµιστεί ώστε να ανοίγει συγκεκριµένες ώρες και επίσης υπάρχει λειτουργία 

αποθήκευσης των συζητήσεων. 

Forum-Φόρουµ 

Το φόρουµ αποτελεί µορφή ασύγχρονης επικοινωνίας στο moodle. 

Υπάρχει η δυνατότητα για πολλαπλό αριθµό φόρουµ σε ένα µάθηµα και τα οποία 

είναι ορατά σε όλους τους εγγεγραµµένους χρήστες του µαθήµατος. Μπορούν 

επίσης να δηµιουργηθούν φόρουµ τα οποία είναι προσβάσιµα µόνο από 

συγκεκριµένες οµάδες εκπαιδευόµενων. Υπάρχει η δυνατότητα για µεταφόρτωση 

αρχείων από τους µαθητές στο φόρουµ. Μπορεί λοιπόν το φόρουµ να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο συζήτησης και αξιολόγησης των εργασιών από τους 

εκπαιδευόµενους. Μπορούν να συνεργαστούν και να συζητήσουν εργασίες. Μια 

εναλλακτική χρήση του φόρουµ είναι ένας έµµεσος τρόπος µαζικής αποστολής e-

mail από τον εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόµενους. Το moodle δεν υποστηρίζει 

µαζική αποστολή e-mail. 

Λεξικό- Glossary         

     Η δραστηριότητα Λεξικό δίνει την δυνατότητα για την δηµιουργία ενός 

συνόλου ορισµών και εννοιών. Επιπλέον µπορεί ο εκπαιδευτής να επιτρέπει 

στους  εκπαιδευόµενους να προσθέτουν εάν το επιθυµούν νέες λέξεις και 

ορισµούς. 

Wiki                

    Η δραστηριότητα Wiki υποστηρίζει τους εκπαιδευόµενους στην   

συνεργασία  τους για να ολοκληρώσουν την συγγραφή ενός έργου παρόµοιου µε 

βιβλίο. Ενισχύει τις άτυπες συζητήσεις µεταξύ τους, είναι εύκολο στην χρήση και 

διαδραστικό. Οι παλιές εκδόσεις ενός wiki δεν σβήνονται και µπορεί να 
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αναζητηθεί ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλο µαθησιακό υλικό. Επιτρέπεται και 

το ανέβασµα φωτογραφιών. 

Workshop-Εργαστήριο  

Η δραστηριότητα εργαστήριο παρέχει έναν χώρο στους εκπαιδευόµενους 

ώστε να λάβουν γνώση κάποιου προηγούµενου έργου, να µεταφορτώσουν δικά 

τους έργα και να έρθουν σε επαφή και πρόσβαση µε έργα άλλων οµάδων. 

Προσφέρεται η δυνατότητα αξιολόγησης των έργων µεταξύ εκπαιδευόµενων. 

Υπάρχουν επιλογές για διάφορους συνδυασµούς για βαθµολόγηση είτε από 

εκπαιδευτές είτε από εκπαιδευόµενους. Μπορεί ο κάθε εκπαιδευόµενος να 

βαθµολογήσει την δουλειά των άλλων. ∆ίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας 

κριτηρίων βαθµολόγησης και επιβολής χρονοδιαγράµµατος για την ολοκλήρωση 

των έργων. 

 
 

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΥ ( Web analytics)  ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Με τον όρο Web analytics περιγράφουµε το πεδίο που διερευνά την 

συµπεριφορά πλοήγησης των επισκεπτών σε ιστοσελίδες και ανιχνεύει τα µοτίβα 

που ακολουθούν κατά την πρόσβασή τους στις ιστοσελίδες. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε µια σειρά πράξεων όπως µέτρηση, συλλογή ανάλυση και παρουσίαση των 

δεδοµένων που έχουν προκύψει κατά την χρήση ενός διαδικτυακού 

περιβάλλοντος. Η κύρια πηγή πληροφορίας είναι τα log files των web servers που 

περιέχουν δεδοµένα σχετικά µε την επισκεψιµότητα των διαδικτυακών τόπων  και 

τις ενέργειες των χρηστών σε αυτούς όπως µέσος χρόνος παραµονής σε κάθε 

ιστοσελίδα, πιο δηµοφιλές υλικό. Αυτή η ακατέργαστη πληροφορία 
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επεξεργάζεται και οδηγεί σε στατιστικά αποτελέσµατα που βοηθά τους 

δηµιουργούς και διαχειριστές των δικτυακών τόπων να βελτιώσουν την απόδοση 

του συστήµατος και να αποτελέσουν µια πηγή πληροφόρησης που θα 

χρησιµοποιηθεί για επιλογές διαφήµισης και πολιτικές προώθησης εµπορικών 

προϊόντων. 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την απλή  ανάλυση αυτής της 

πληροφορίας είναι: 

• Ανάλυση των log files.  

Σχετικά νωρίς διαφάνηκε πως τα log files των web servers θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν ως πηγές πληροφόρησης  και εξαγωγής χρήσιµων 

συµπερασµάτων. ∆ύο κύριες έννοιες αρχικά έγινε προσπάθεια να µετρηθούν. 

Εµφανίσεις ιστοσελίδας (page views) και επισκέψεις ιστοσελίδας ( page visits). Ο 

πρώτος ορίζεται ως η αίτηση για µια ιστοσελίδα ενός πελάτη σε έναν 

εξυπηρετητή και ο δεύτερος ως µια ακολουθία επίσκεψης από τον ίδιο πελάτη σε 

µια σειρά ιστοσελίδων που παύει να υφίσταται µετά το πέρας 30 λεπτών κατά το 

οποίο ο πελάτης είναι ανενεργός. Παρόλο που εξακολουθούν να 

χρησιµοποιούνται ως µέθοδοι, θεωρούνται σχετικά ξεπερασµένοι. Η εµφάνιση 

των web proxies έκανε δύσκολη την αναγνώριση των χρηστών ως µοναδικών 

µιας και οι IPs διαµοιράζονταν δυναµικά και όχι στατικά. Το πρόβληµα αυτό 

όµως ξεπεράστηκε µε την χρήση των cookies. Ένα άλλο πρόβληµα όµως δεν ήταν 

εφικτό να ξεπεραστεί και το δηµιουργούσε το φαινόµενο διατήρησης ιστοσελίδων 

στην µνήµη cache. Έχει αποδειχτεί πως το 1/3 των αιτήσεων αφορά ιστοσελίδες 

που έχουν κρατηθεί στην µνήµη cache.  
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• Η τοποθέτηση ετικέτας στην σελίδα (page tagging). 

Αυτή η µέθοδος υλοποιείται µε την εισαγωγή µιας αόρατης εικόνας στην 

ιστοσελίδα, και χρησιµοποιώντας JavaScript, περνάει µαζί µε την αίτηση της 

εικόνας ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σελίδα και τον επισκέπτη. Αυτή η 

πληροφορία µπορεί στη συνέχεια να υποβληθεί  σε επεξεργασία και να εξαχθούν 

εκτενή στατιστικά στοιχεία. Επίσης µπορούµε να επιτύχουµε page tagging µε την 

χρήση µεθόδων AJAX (Asynchronous Javascript And Xml) όπου έχουμε την 

ασύγχρονη αποστολή στοιχείων του πελάτη προς τον web                                       

server. 

Έχει αναπτυχθεί µια πληθώρα εργαλείων ανάλυσης ιστού όπου είτε 

δέχονται απευθείας τα log files είτε µεταφορτώνουν τα δεδοµένα σε δική τους 

βάση δεδοµένων. Επίσης υπάρχουν τέτοιου είδους λογισµικά που παρέχουν την 

ανάλυση ως διαδικτυακή υπηρεσία. Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα πιο 

γνωστά εργαλεία ανάλυσης τόσο ανοικτού κώδικα όσο και εµπορικά. 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

Analog Mint  

AWstats Sawmill 

CrawlTrack Urchin 

Open Web 
Analytics 

Clicktale 

Piwik Webtrends 

W3Perl Woopra 

Πίνακας 2.2 - Πίνακας εργαλείων ανάλυσης ιστού. 
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Μια µέθοδος που χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη προτύπων και 

συσχετίσεων στην χρήση του διαδικτύου είναι η εξόρυξη γνώσης µε βάση την 

χρήση ιστού (web usage mining). Χρησιµοποιεί τεχνικές και αλγόριθµους που 

έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του πεδίου Εξόρυξης Γνώσης (Data mining).  Στην 

εξόρυξη γνώσης συναντάµε τις µεθόδους: 

• Συσταδοποίηση (Clustering) - Χρησιµοποιείται για να οµαδοποιήσει 

αντικείµενα που έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά. Στην εξόρυξη γνώσης 

ιστού µε βάση την χρήση, οι οµάδες δηµιουργούνται για να 

οµαδοποιήσουν χρήστες που πλοηγούνται ακολουθώντας  κοινά πρότυπα. 

• Κατηγοριοποίηση (Classification) - Είναι µια διεργασία όπου 

τοποθετούνται αντικείµενα σε προκαθορισµένες κατηγορίες. Στην 

εξόρυξη γνώσης ιστού µε βάση την χρήση συνήθως αντικατοπτρίζουν 

διαφορετικά προφίλ χρηστών και η ταξινόµηση γίνεται σύµφωνα µε 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν την κατηγορία κάθε χρήστη. 

• Εξόρυξη κανόνα συσχέτισης (Association rule mining) - Είναι µια τεχνική 

εύρεσης συχνών µοτίβων, συνδέσεων και συσχετίσεων. Στη περίπτωσή 

µας αναφερόµαστε σε µοτίβα ιστοσελίδων που επισκέπτονται µαζί, 

παρόλο που δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση και µπορούν να 

αποκαλυφθούν συσχετίσεις µεταξύ οµάδων χρηστών µε συγκεκριµένες 

προτιµήσεις. 

Παράδειγµα  εργαλείου ανάλυσης που εφαρµόζει τις αρχές και τους 

αλγόριθµους του web usage mining είναι το WUM (Web Utilization Miner). Το 

εργαλείο WUM [40] ανακαλύπτει ακολουθιακά µοτίβα στα οποία η παρουσία 
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ενός συνόλου αντικειµένων ακολουθείται χρονικά από ένα άλλο αντικείµενο. 

Ανακαλύπτει έτσι µοτίβα πλοήγησης βασιζόµενα στα log files. Η τεχνική του 

WUM προσφέρει µια γλώσσα εξόρυξης την οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

οι ειδικοί για να καθορίσουν τους τύπους των µοτίβων που τους ενδιαφέρουν. Με 

την  χρήση αυτής της γλώσσας, µόνο τα µοτίβα που έχουν τα καθορισµένα 

χαρακτηριστικά σώζονται, ενώ τα µοτίβα που δεν είναι ζητούµενα αφαιρούνται 

στα πρώτα στάδια της διαδικασίας.       

 Ένα εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξόρυξη γνώσης 

ιστού είναι το WEKA. Το WEKA [17] είναι ένα γενικό εργαλείο που 

ενσωµατώνει αρκετές µεθόδους εξόρυξης γνώσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

στην περίπτωση δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί από την χρήση ιστού. Είναι 

λοιπόν κατάλληλο για web usage mining.  Έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήµιο 

Waikato της Νέας Ζηλανδίας, διανέµεται ελεύθερα υπό την άδεια GNU General 

Public Licence. Η γλώσσα ανάπτυξης είναι η JAVA και το WEKA διαθέτει 

εύχρηστο Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη. To WEKA υποστηρίζει µεθόδους προ-

επεξεργασίας δεδοµένων (data pre-processing), συσταδοποίησης (clustering), 

παρεµβολής (regression), κατηγοριοποίησης (classification)  εξόρυξης κανόνων 

συσχέτισης (association rules), και οπτικοποίησης (visualization). Επίσης παρέχει 

δυνατότητα ενσωµάτωσης νέων τεχνικών και αλγορίθµων.     

 Τα περισσότερα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Σ∆Μ) ως 

διαδικτυακές πλατφόρµες έχουν ενσωµατωµένες λειτουργίες παρόµοιες µε τις 

λειτουργίες που εκτελούν τα διάφορα λογισµικά ανάλυσης ιστού (web analytics). 

Αυτές όµως οι λειτουργίες είναι αρκετά απλοϊκές προσεγγίσεις σε σχέση µε το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο που λειτουργούν τα Σ∆Μ όπου συµβαίνουν ποικίλες 
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διαδράσεις µε στόχο την γνώση. Αυτές οι λειτουργίες είτε βασίζονται στα log 

files είτε σε δεδοµένα από την βάση δεδοµένων του εκάστοτε Σ∆Μ. Τα µεγέθη 

που συνήθως υπολογίζονται είναι παραδείγµατος χάριν ο χρόνος εισόδου κάποιου 

χρήστη στο Σ∆Μ , η διάρκεια παραµονής του, ο αριθµός των συνεισφορών του σε 

κάποιο forum και επίσης η επαφή του µε µαθησιακό περιεχόµενο όπως 

επισκέψεις σε ιστοσελίδες του Σ∆Μ, µεταφορτώσεις αρχείων, τα µαθήµατα στα 

οποία είναι εγγεγραµµένος κ.α. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα δεδοµένα είναι 

σε ακατέργαστη µορφή και έχουν µικρή σηµασία σε σχέση µε την 

πολυπλοκότητα των µαθησιακών γεγονότων και σε σχέση µε τις διαδράσεις που 

λαµβάνουν χώρα. Αποτελούν µια πηγή πληροφόρησης όχι ιδιαίτερα χρήσιµη 

[23].           

  Αντιθέτως, τo εργαλείο Tada-Ed (Tool for Advanced Data Analysis in 

Education) χρησιµοποιεί τις προηγµένες τεχνικές εξόρυξης γνώσης και δεν 

περιορίζεται σε απλοϊκή στατιστική επεξεργασία των εκπαιδευτικών δεδοµένων 

διαδραστικότητας.  Είναι µια πλατφόρµα εξόρυξης γνώσης  που έχει αναπτυχθεί 

για  λειτουργία σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Βοηθάει τους εκπαιδευτές να 

απεικονίσουν  και να εξορύξουν  γνώση από τις διαδικτυακές ασκήσεις 

εκπαιδευόµενων µε στόχο την ανακάλυψη παιδαγωγικώς συσχετισµένων µοτίβων 

(patterns). Τις περισσότερες φορές, πριν από την εξόρυξη, τα δεδοµένα που 

αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων χρειάζονται µετατροπή. Το  Tada-Ed 

χρησιµοποιεί λειτουργίες προ-επεξεργασίας των δεδοµένων και εκτελεί 

αλγόριθµους κατηγοριοποίησης (classification),  συσταδοποίησης (clustering) και 

κανόνων συσχέτισης (association rules). Το Tada-Ed µπορεί να οδηγήσει στον 

εντοπισµό ενδιαφέρουσων οµάδων εκπαιδευόµενων  όπως η οµάδα αυτών  που 
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κάνουν πολλά λάθη µε όλα τα είδη των εννοιών και δεν επιχειρούν να εκτελέσουν  

ένα σηµαντικό αριθµό ασκήσεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η πρόβλεψη 

λαθών στην τελική εξέταση ώστε να είναι δυνατή η στήριξη προς τους 

εκπαιδευόµενους  που είναι πιθανό να αποτύχουν. Επίσης το εργαλείο  

χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη οµαδοποιηµένων λαθών που µπορεί να 

συµβάλει στην τροποποίηση του µαθησιακού υλικού [28].       

 

Εικόνα 2.5 - ∆ιεπιφάνεια του Γραφικού Περιβάλλοντος Χρήστη του εργαλείου Tada 

–Ed[28]. 
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2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Η ανάλυση διαδραστικότητας είναι πολύ σηµαντική στον χώρο της 

ηλεκτρονικής µάθησης. Σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικό, όπου δηµιουργούνται 

διαδικτυακά µαθησιακά περιβάλλοντα, αναπτύσσονται πλούσιες αλληλεπιδράσεις 

και διεργασίες που είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και να αποτιµηθεί η 

συµβολή τους στα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα.  

Οι µορφές διάδρασης σε ένα δικτυωµένo µαθησιακό περιβάλλον είναι τρεις [30]: 

• Ανάµεσα σε εκπαιδευόµενους 

• Ανάµεσα σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους 

• Ανάµεσα σε εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτικό υλικό  

Τα δεδοµένα διαδραστικότητας τα οποία συλλέγονται και αποτελούν την βάση 

επεξεργασίας κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε δικτυακά 

περιβάλλοντα µάθησης είναι δύο τύπων: 

• Το εκπαιδευτικό προϊόν της συνεργατικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 

είτε στην τελική του µορφή είτε ενδιάµεσες καταστάσεις του. 

• Οι ενέργειες των εκπαιδευόµενων οι οποίες και καταγράφονται στα log 

files των περιβαλλόντων µάθησης ή των εργαλείων ανάλυσης. 

Τα δεδοµένα αυτά βέβαια πολλές φορές χρειάζεται να υποστούν µια 

προεπεξεργασία πριν χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση της διαδραστικότητας. 

Στην συνέχεια τα δεδοµένα υποβάλλονται σε τελική επεξεργασία και οδηγούν σε 

συµπεράσµατα για τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύχθηκαν.   
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 Σε διαδικτυακά περιβάλλοντα µάθησης, όπως είναι αυτά που 

δηµιουργούνται εν µέρει στα Σ∆Μ µε την χρήση των λειτουργιών τους για 

ασύγχρονη και σύγχρονη επικοινωνία έχουν προταθεί οι λεγόµενοι δείκτες 

ανάλυσης διαδραστικότητας. Προέρχονται κυρίως από τον τοµέα των 

συνεργατικών µαθησιακών περιβαλλόντων µάθησης που υποστηρίζονται από τις 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι δείκτες διαδραστικότητας µας 

πληροφορούν για την ποιότητα της  µαθησιακής δραστηριότητας, για τα 

χαρακτηριστικά της ποιότητας του παραγόµενου εκπαιδευτικού αποτελέσµατος 

και για την ποιότητα του κοινωνικού πλαισίου που διαµορφώνεται εντός του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Συνολικά, ο στόχος της επίτευξης 

διαδραστικότητας σε ένα διαδικτυακό µαθησιακό περιβάλλον είναι µια καλύτερη 

διαδικασία δραστηριοτήτων, καλύτερο µαθησιακό προϊόν και καλύτερη 

συνεργασία. Όλα αυτά τελικά συµβάλλουν σε καλύτερο µαθησιακό αποτέλεσµα. 

Οι δείκτες δραστηριότητας µπορεί να είναι εξαρτώµενοι από τον χρόνο ή όχι. Η 

διαδραστικότητα και συνεπώς οι δείκτες δραστηριότητας εξαρτώνται πολύ από το 

µαθησιακό περιβάλλον στο οποίο συντελείται η µαθησιακή διαδικασία [9]. 

Τα µαθησιακά περιβάλλοντα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

• Περιβάλλοντα για ατοµική χρήση 

• Συνεργατικά περιβάλλοντα ενεργειών (συνήθως απαιτούνται σύγχρονες 

διαδράσεις) 

• Συνεργατικά περιβάλλοντα προσανατολισµένα σε γραπτό προϊόν 

(συνήθως απαιτείται ασύγχρονη διαδραστικότητα) 

Επίσης µπορεί να γίνει διάκριση σε δύο κατηγορίες δεικτών: 
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∆είκτες υψηλού επιπέδου: Είναι οι δείκτες που έχουν την εγγενή ερµηνευτική 

αξία (π.χ. ψυχολογική, παιδαγωγική), και συνήθως προκύπτει από πολύπλοκη 

διαδικασία που εφαρµόζεται στα δεδοµένα της διαδραστικότητας. Συχνά 

προκύπτουν από µια σειρά δεικτών χαµηλού επιπέδου. 

∆είκτες χαµηλού επιπέδου: Είναι οι δείκτες που δεν έχουν µια αυτόνοµη 

ερµηνευτική αξία και συνήθως προκύπτουν άµεσα από τα δεδοµένα της 

διαδραστικότητας. 

Η διάκριση αυτή δεν σηµαίνει ότι οι δείκτες υψηλού επιπέδου είναι 

καλύτεροι ή πιο σηµαντικοί από τους δείκτες χαµηλού επιπέδου. Η σηµασία 

αυτών των δεικτών δεν µπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων. Για παράδειγµα, 

ένας δείκτης που υποστηρίζει την «ευαισθητοποίηση» και βασίζεται σε χαµηλού 

επιπέδου δείκτες που σχετίζονται µε τις ενέργειες των συµµετεχόντων  θα 

µπορούσαν να είναι πιο αποτελεσµατικοί (από την άποψη πως οι µαθητές τους  

λαµβάνουν υπόψη για την αυτορρύθµιση των δραστηριοτήτων τους) σε σχέση µε 

τους δείκτες που αξιολογούν  άµεσα την ποιότητα του τελικού προϊόντος, ή της 

εφαρµοσµένης  στρατηγικής τους. 

Ένας άλλος κρίσιµος παράγοντας της αποτελεσµατικότητας των 

παραγόµενων δεικτών που αφορούν την  υποστήριξη των εκπαιδευθέντων ή  των 

εκπαιδευτών, είναι ο τρόπος της παρουσίασης των τιµών των δεικτών. Η 

κυριολεκτική πληροφορία µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 

αποτελεσµατική από ένα άµεσο κατευθυντήριο µήνυµα για το τι πρέπει να κάνει 

ο εκπαιδευόµενος. Η σηµασία των παραγόµενων δεικτών πρέπει να συνδέεται 

άµεσα µε την αποτελεσµατικότητα στην υποστήριξη των συµµετεχόντων στην 

µαθησιακή διαδικασία [9].  
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 Οι δείκτες διαδραστικότητας αποκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά τριών 

διαστάσεων στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: 

• Γνωσιακή διάσταση (Cognitive dimension): Περιγράφει τις γνωσιακές 

λειτουργίες που σχετίζονται µε το µαθησιακό περιεχόµενο και µε τις 

δραστηριότητες της µαθησιακής διαδικασίας γενικότερα.  

• Κοινωνική διάσταση (Social dimension): Χαρακτηρίζει  τις συνεργατικές 

ή απλά τις επικοινωνιακές δραστηριότητες σε µια οµάδα ή σε µια 

µαθησιακή κοινότητα. 

•  Η συναισθηµατική διάσταση (Affective dimension):  Σχετίζεται µε τη 

συναισθηµατική κατάσταση των συµµετεχόντων της µαθησιακής 

δραστηριότητας. 

Οι γνωσιακοί δείκτες ανάλυσης διαδραστικότητας αφορούν τις ενέργειες 

του ατόµων στο µαθησιακό περιβάλλον, που σχετίζονται µε το έργο της 

µαθησιακής δραστηριότητας. Αυτοί οι δείκτες µπορεί να αναφέρονται είτε στη 

διαδικασία της δραστηριότητας είτε στο προϊόν της δραστηριότητας. Υπάρχουν 

γνωσιακοί δείκτες που προσπαθούν να συλλάβουν τις προθέσεις των 

εκπαιδευόµενων κατά την εκτέλεση των ενεργειών τους [18]. Οι δείκτες αυτοί 

έχουν υψηλή ερµηνευτική αξία. Επιπλέον, υπάρχουν γνωσιακοί  δείκτες µε 

χαµηλή ερµηνευτική αξία που απλώς παρέχουν επιµέρους πτυχές της γνωσιακής 

δραστηριότητας, χωρίς να βγάζουν συµπεράσµατα για τις προθέσεις και τις 

γνωσιακές λειτουργίες των συµµετεχόντων.      

 Οι δείκτες ανάλυσης διαδραστικότητας κοινωνικής φύσης ασχολούνται µε 

τα θέµατα που αφορούν την επικοινωνία, τη συνεργασία σε µια µικρή οµάδα ή 
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µια ευρύτερη κοινότητα ατόµων που συµµετέχουν στο ίδιο περιβάλλον µάθησης. 

Οι κοινωνικοί δείκτες αναφέρονται σε διάφορες πτυχές της συνεργασίας που 

συνήθως επηρεάζουν την ποιότητα της συνεργασίας, όπως είναι το επίπεδο 

συµµετοχής, το επίπεδο συνεισφοράς, ο συντονισµός, η οικοδόµηση σχέσεων. 

Αυτοί οι δείκτες µπορούν να καλύψουν χαµένα σηµεία της επικοινωνίας [35]. 

Επιπλέον οι κοινωνικοί δείκτες µπορούν να αποκαλύψουν στοιχεία και γνωσιακές 

δοµές της συνεργασίας εντός της οµάδας που δεν θα µπορούσαν να περιγραφούν 

µε άλλα µέσα.          

 Οι δείκτες ανάλυσης διαδραστικότητας συναισθηµατικής φύσης 

περιγράφουν τα συναισθήµατα ενός εκπαιδευόµενου στην διάρκεια µιας 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η συναισθηµατική εµπλοκή παροτρύνει και 

εντάσσει περισσότερο τον εκπαιδευόµενο στην µαθησιακή δραστηριότητα. Η 

επιτυχής συµµετοχή σε µια διαδραστική µαθησιακή δραστηριότητα προϋποθέτει 

συναισθηµατική ωριµότητα, ευαισθητοποίηση, έλεγχο, γνώση και αναγνώριση 

συναισθηµάτων, κινητοποίηση, και  ικανότητα διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων 

[27]. Αυτοί οι δείκτες εµφανίζονται στα συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης. Οι 

συναισθηµατικές πτυχές είναι σηµαντικές στην δηµιουργία διαπροσωπικών 

σχέσεων εντός της µαθησιακής διαδικασίας. 

Το σύστηµα DIAS (Discussion Interaction Analysis System)  

 Το σύστηµα DIAS (Discussion Interaction Analysis System) έχει 

αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ∆ιδακτικής 

Μηχανικής (LTEE, Learning Technology and Educational Engineering 

Laboratory) του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου. Είναι µια πλήρως λειτουργική 

πλατφόρµα συζήτησης (forum), µε ένα σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων 
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για την καταγραφή δεδοµένων και αρκετές λειτουργίες που υλοποιούνται 

προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή των χρηστών καθώς και o σχεδιασµός 

εναλλακτικής στρατηγικής της  συζήτησης από τον συντονιστή. Επιπλέον, 

παράγονται  περίπου εξήντα πέντε (65) οπτικοποιηµένοι δείκτες ανάλυσης 

διαδραστικότητας που κυµαίνονται από απλές στατιστικές πληροφορίες 

ευαισθητοποίησης έως πολύπλοκους γνωσιακούς και µεταγνωσιακούς  δείκτες 

ανάλυσης διαδραστικότητας [4]. ∆ιαφορετικά σύνολα ανατίθενται  στο 

εκπαιδευτή  ή τον συντονιστή, στους εκπαιδευόµενους  µαζί µε το αντίστοιχο 

σχήµα για την ερµηνεία διαφόρων στρατηγικών συζήτησης ή σεναρίων χρήσης.  

Βασικός  στόχος είναι να προσφερθεί άµεση βοήθεια προς τον χρήστη και 

υποστήριξη για την συνειδητοποίηση και αντίληψη των ενεργειών τους, καθώς 

και των συνεργατών τους.  Με αυτό επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση των 

µεταγνωσιακών λειτουργιών τους, γεγονός που  τους επιτρέπει να 

αυτορρυθµίζουν  τις  δραστηριότητές  τους. Παράλληλα, στοχεύετε  η  στήριξη 

των  συντονιστών των  συζητήσεων (εκπαιδευτές), προκειµένου να  εντοπίσουν 

προβληµατικές καταστάσεις και δυσκολίες που απαιτούν ρυθµιστικές 

παρεµβάσεις. Ο σχεδιασµός του συστήµατος βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές 

σχεδιασµού: 

• Συνυπολογισµός του συνόλου των χρηστών που συµµετέχουν σε µια 

µαθησιακή δραστηριότητα, καθώς και τα γνωσιακά συστήµατα που 

µπορούν να δηµιουργήσουν, τόσο ως άτοµα (σε διάφορους ρόλους) όσο 

και ως µέλη  µίας ή περισσότερων οµάδων ή ακόµη και κοινοτήτων. 

Επίσης λαµβάνονται υπόψη εκπαιδευτές σε διαφορετικούς ρόλους 

ανάλογα µε την κατηγορία της µαθησιακής δραστηριότητας. 
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• Παροχή ενός  πλούσιου συνόλου δεικτών ανάλυσης διαδραστικότητας για 

τα διάφορα προφίλ των χρηστών και για τις διαφορετικές πτυχές της 

µαθησιακής διαδικασίας, της ποιότητάς της και του παραγόµενου 

προϊόντος της. 

• ∆ηµιουργία ενός ανεξάρτητου, ευέλικτου, προσαρµόσιµου και 

διαλειτουργικού συστήµατος. Τα forum είναι εργαλεία που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε διάφορα πλαίσια   κατηγορίες δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, οι συµµετέχοντες λαµβάνουν διάφορους ρόλους και έχουν 

διαφορετικές ανάγκες ανάλογα µε τα θέµατα συζήτησής τους, το 

διαθέσιµο χρόνο τους κ.λπ. Έτσι, η παραµετροποίηση και η ευελιξία είναι 

χαρακτηριστικά ζωτικής σηµασίας. Αυτό οδηγεί στην επιλογή 

τεχνολογικής λύσης ανοικτού  κώδικα [5].  

Με το συνδυασµό ορισµένων από τους δείκτες που παράγονται από το σύστηµα 

DIAS και την εφαρµογή των κατάλληλων  ερµηνευτικών σχηµάτων, µπορούν να 

εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα. Οι  δείκτες που απευθύνονται στον εκπαιδευτή  

και τον βοηθούν στην  την αξιολόγηση της ποιότητας της συµµετοχής κάποιου 

εκπαιδευόµενου είναι οι εξής: 

• ∆είκτες Κατηγοριοποίησης (Classification Indicators) – Με αυτούς τους 

δείκτες γίνεται σύγκριση της  ποσότητας και του τρόπου συνεισφοράς 

στην συζήτηση ενός εκπαιδευόµενου σε σχέση µε τους υπόλοιπους. 

• ∆είκτες  ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (Social  Network Analysis 

Indicator) – Με αυτούς τους δείκτες αποκαλύπτονται οι σχέσεις και οι 

διαδράσεις ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους στα πλαίσια µιας συζήτησης. 
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Αποκαλύπτονται οι συνδέσεις µεταξύ τους και οι σχέσεις που προκύπτουν 

µέσω ερωτήσεων και απαντήσεων που αποτυπώνονται σε  διαγράµµατα 

ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (SNA diagrams). 

• ∆είκτες δενδρικής δοµής (Tree Structure Indicator) – Είναι 

οπτικοποιηµένοι δείκτες που απεικονίζουν σε δενδρική µορφή την εξέλιξη 

µιας συζήτησης. 

• ∆είκτες στατιστικής ανάλυσης- Απλοί δείκτες στατιστικών δεδοµένων σε 

µορφή ραβδογραµµάτων όπως για παράδειγµα ο αριθµός µηνυµάτων ανά 

ηµέρα κ.α. 

Στις επόµενες εικόνες παρουσιάζονται οι διεπιφάνειες του ∆είκτη 

Κατηγοριοποίησης, του δείκτη δενδρικής µορφής και του δείκτη ανάλυσης 

κοινωνικών δικτύων. 
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Εικόνα 2.6  – ∆είκτης κατηγοριοποίησης του συστήµατος DIAS. 

 

 

Εικόνα 2.7 – ∆είκτης δενδρικής δοµής του συστήµατος DIAS. 
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Εικόνα 2.8 – ∆είκτης SNA του συστήµατος DIAS. 

 

Το εργαλείο  ColAT (Collaboration Analysis Toolkit) 

To εργαλείο ColAT (Collaboration Analysis Toolkit) έχει αναπτυχθεί από 

την ερευνητική οµάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Μηχανής (HCI GROUP) της 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 

Πανεπιστηµίου Πατρών. Είναι ένα εργαλείο ανάλυσης και ερµηνείας των 

διαδράσεων και των δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε συνεργατικά 

περιβάλλοντα µάθησης [1], [2]. Μπορεί να αναλύσει δεδοµένα και στοιχεία από 

τα συστήµατα συνεργατικών δραστηριοτήτων Synergo και ModellingSpace αλλά 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλα περιβάλλοντα µαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Παρέχει εκτεταµένη δυνατότητα χρήσης πολυµέσων και δίνει 

την δυνατότητα στους ερευνητές και τους αναλυτές να µελετήσουν τα δεδοµένα 

που συλλέγονται από διάφορες πηγές στην διάρκεια συνεργατικών και 

διαδραστικών µαθησιακών δραστηριοτήτων. Μπορεί να επεξεργαστεί αρχεία 

κειµένου, γραφικά, αρχεία ήχου, αρχεία video καθώς και αρχεία log που 
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καταγράφονται στην διάρκεια των δραστηριοτήτων. Το  ColAT αποτελεί ένα 

πολύτιµο εργαλείο για ποιοτική έρευνα και  επιπλέον είναι ένα περιβάλλον 

ανάλυσης συµπεριφοράς που µπορεί  να χρησιµοποιηθεί  για τη µελέτη και 

κατανόηση των εργασιών που έχουν εκτελεστεί από ένα χρήστη ή µια οµάδα 

χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή τους µε ένα διαδραστικό σύστηµα µάθησης. 

 Το  εργαλείο ColAT υποστηρίζει την δηµιουργία πολυεπίπεδων όψεων 

που είναι σε αντιστοιχία µε την Θεωρία ∆ραστηριότητας (Activity Theory) που 

ορίζει ιεραρχική δοµή σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα [21]. Ο αναλυτής 

χρησιµοποιώντας µια σειρά γεγονότων χαµηλού επιπέδου µπορεί να τα σχολιάσει 

και να δηµιουργήσει ένα δεύτερο υψηλότερο και πιο αφηρηµένο επίπεδο 

περιγραφής του χαµηλότερου επιπέδου. Το δεύτερο επίπεδο ονοµάζεται Tasks ή 

Action Level.  Το χαµηλότερο επίπεδο ονοµάζεται Operation ή Events Level. 

Καταλήγει τελικά στο τρίτο και υψηλότερο επίπεδο που περιγράφει τα γενικότερα 

κίνητρα και τους γενικότερους στόχους του εκπαιδευοµένου. Το τρίτο επίπεδο 

ανάλυσης ονοµάζεται Activity ή Goal Level. Η παρακολούθηση µιας 

δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα δίνει την δυνατότητα ερµηνείας των πτυχών 

της συνεργασίας και της διαδραστικότητας ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους στα 

πλαίσια του µαθησιακού περιβάλλοντος. Στην επόµενη διεπιφάνεια παρατηρούµε 

την δηµιουργία της πολυεπίπεδης όψης  που περιγράφηκε. 
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Εικόνα 2.9 – ∆ιεπιφάνεια πολυεπίπεδης όψης του εργαλείου ColAT. 
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Το εργαλείο iBEE 

Το εργαλείο iBee (interaction Bulletin-Board Enrollee Envisioner)  είναι 

ένα σύστηµα µε στόχο την υποστήριξη των συµµετεχόντων βασιζόµενο σε ένα  

γράφηµα που αντανακλά το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων σε ένα forum [20]. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε την ανάλυση της συνύπαρξης  εκπαιδευόµενων και 

λέξεων-κλειδιών  στο forum. Τα βήµατα που ακολουθούνται για αυτήν την 

ανάλυση διαδραστικότητας είναι τα εξής: 

• Προετοιµασία δεδοµένων - Το εργαλείο iBee συλλέγει δεδοµένα από ένα 

forum συζήτησης, επεξεργάζεται  τα στοιχεία και υπολογίζει  τον αριθµό 

εµφανίσεων κάθε λέξης-κλειδιού  στα µηνύµατα. Οι λέξεις-κλειδιά είναι 

µία παράµετρος εισόδου και µπορεί  επιλέγεται από τον ερευνητή, τον 

εκπαιδευτή  ή οποιονδήποτε άλλον χρήστη, ανάλογα µε την κατάσταση.  

• Επεξεργασία δεδοµένων – Το iBee χρησιµοποιεί την  µέθοδο 

Correspondence Analysis (Ανάλυση Αλληλογραφίας) για να απεικονίσει 

µε γραφικό τρόπο την σχέση µεµονωµένων λέξεων-κλειδιών µε το 

σύνολο. Αυτή η µέθοδος υπολογίζει συντεταγµένες για πολλαπλές 

µεταβλητές (λέξεις-κλειδιά και χρήστες σε αυτή την  περίπτωση), έτσι 

ώστε οι λέξεις-κλειδιά που παρουσιάζονται µαζί να εµφανίζονται κοντά η 

µία στην άλλη, και επίσης να εµφανίζονται  κοντά στους  χρήστες που τις 

έγραψαν στα µηνύµατα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται µια διαισθητική 

άποψη των αλληλένδετων λέξεων (που θα µπορούσαν να παραπέµπουν σε 

έννοιες ή ιδέες) και των χρηστών που τις χρησιµοποίησαν. Ένα θετικό 

χαρακτηριστικό της ανάλυσης αλληλογραφίας είναι ότι δεν χρειάζονται 
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µεγάλες ποσότητες δεδοµένων, καθώς είναι ανεξάρτητη  από τις 

στατιστικές παραδοχές. Με αυτό τον τρόπο η ανάλυση  µπορεί να 

παρουσιάσει  την κατάσταση µια συνολικής συζήτησης, καθώς και τη 

συµµετοχή κάθε εκπαιδευόµενου σε αυτή τη συζήτηση.  

• Οπτικοποίηση δεδοµένων - Η ανάλυση αλληλογραφίας παρέχει ένα 

σύνολο από συντεταγµένες για να εµφανίσει ένα σύνολο µεταβλητών. 

Αυτές οι συντεταγµένες έχουν νόηµα από µόνες τους, όπως περιγράφηκε 

προηγουµένως. Εκτός από αυτό, το iBee παρουσιάζει τους χρήστες και τα 

θέµατα χρησιµοποιώντας διαφορετικές φιγούρες  φορέων παρέχοντας έτσι 

µια πιο διαισθητική εικόνα του επιπέδου της διαδραστικότητας. Οι 

χρήστες εµφανίζονται ως οι µέλισσες µε τρεις διαφορετικές καταστάσεις : 

κατάσταση ύπνου, κατάσταση  κανονική , ή κατάσταση ενεργής µέλισσας. 

Η κατάσταση κάθε θέµατος εκφράζεται  από τρεις τύπους  λουλουδιών: σε 

πλήρη άνθηση, σε περίοδο ανθοφορίας  ή σε περίοδο πριν την ανθοφορία.  

Τέλος, η κεφαλή της µέλισσας είναι στραµµένη  προς τις λέξεις-κλειδιά 

που ο χρήστης έχει χρησιµοποιήσει συχνότερα κατά την τελευταία 

περίοδο. Το σύστηµα είναι επίσης σε θέση να εµφανίζει την εξέλιξη της 

συζήτησης.  

• Ερµηνεία: Πειραµατική αξιολόγηση του iBee έδειξε ότι οι χρήστες 

µπορούσαν να αναγνωρίσουν την θέση τους και να αναλύσουν  τόσο την 

αλλαγή της κατάστασής τους όσο και την συνολική συνεισφορά τους στο 

σύνολο της συζήτησης.  
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2.5 Η  ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  

Η διαλειτουργικότητα είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο στο πεδίο των 

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Μάθησης (Σ∆Μ) και της ηλεκτρονικής µάθησης. 

Υπάρχουν οργανισµοί και πρωτοβουλίες που σκοπός των εργασιών τους είναι η 

δηµιουργία προτύπων και προδιαγραφών για την επίτευξη διαλειτουργικότητας 

µεταξύ συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης, επαναχρησιµοποίησης µαθησιακών 

πόρων, περιγραφής των µαθησιακών δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού 

σχεδιασµού, προτυποποίησης των αρχιτεκτονικών των συστηµάτων ηλεκτρονικής 

µάθησης κ.α.          

 Κάποιοι από αυτούς τους οργανισµούς και τις πρωτοβουλίες είναι: 

IMS global learning consortium 

Η µη κερδοσκοπική κοινοπραξία IMS έχει καθορίσει ένα ευρύ σύνολο 

προδιαγραφών που αφορούν διαφορετικές πτυχές της ηλεκτρονικής µάθησης 

[80].  Μερικές από αυτές είναι το IMS – Content Package (IMS-CP) που 

περιγράφει την δοµή και τον τρόπο συσκευασίας (packaging) των µαθησιακών 

πόρων, το IMS – Learning Design (IMS-LD) το οποίο µοντελοποιεί τα διάφορα 

χαρακτηριστικά ενός µαθήµατος [79]. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι οι 

διαφορετικοί ρόλοι, οι δραστηριότητες, οι µαθησιακοί πόροι, ο συγχρονισµός των 

ενεργειών των διάφορων χρηστών, η ακολουθία  µαθησιακών δραστηριοτήτων 

υπό συνθήκες κ.α. Επίσης, υπάρχουν και άλλες προδιαγραφές όπως το IMS 

Question and Test Interoperability (IMS-QTI) που περιγράφει tests, αξιολογήσεις 

και ερωτήσεις. 
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ADL (Advanced Distributed Learning initiative) 

Η πρωτοβουλία ADL είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Άµυνας των 

Η.Π.Α. και σκοπός του είναι να τεκµηριώνει, επικυρώνει και να προωθεί  

πρότυπα και προδιαγραφές στις σύγχρονες τεχνολογίες µάθησης και 

πληροφορικής [82]. Αυτό το επιτυγχάνει µε την συνεργασία µε άλλους φορείς 

που αναπτύσσουν αντίστοιχα πρότυπα και προδιαγραφές. Η πιο επιτυχής 

προδιαγραφή του ADL είναι το SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model)[81] που στην αρχική του µορφή ήταν µια προδιαγραφή για την 

συσκευασία µαθησιακών πόρων όµως εξελίχτηκε σε µια προδιαγραφή που 

εµπεριέχει επιπλέον τον καθορισµό προσαρµοστικής ακολουθίας µαθησιακών 

δραστηριοτήτων, της ακολουθίας χρήσης των µαθησιακών πόρων κ.α. 

IEEE Learning Technology Standards Committee 

Στα πλαίσια του παγκόσµιου επαγγελµατικού οργανισµού Institute of 

Electrical and Electronics Engineer υπεύθυνη για τις τεχνολογίες µάθησης είναι η 

επιτροπή IEEE Learning Technology Standards Committee. Είναι αφιερωµένη 

στη δηµιουργία προτύπων  και κατευθυντήριων γραµµών  για τις τεχνολογίες 

µάθησης [76]. Μεταξύ των πιο διαδεδοµένων προτύπων είναι το ΙΕΕΕ Learning 

Object Metadata (IEEE-LOM) που περιγράφει ένα σύνολο µεταδεδοµένων για 

εκπαιδευτικούς και µαθησιακούς πόρους. 

Στην παρούσα εργασία µας ενδιαφέρει κυρίως ένα περιβάλλον 

ηλεκτρονικής µάθησης από την σκοπιά των υπηρεσιών που προσφέρει και ο 

τρόπος µε τον οποίο µπορεί να παρέχει διαλειτουργικότητα και επεκτασιµότητα 
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σε αυτές. Για αυτόν τον λόγο θα εξετάσουµε την προδιαγραφή IMS-AF και την 

πρωτοβουλία ΟΚΙ (Open Knowledge Initiation). 

Η προδιαγραφή IMS-Abstract Framework (IMS-AF) 

Η προδιαγραφή IMS-AF προέρχεται από την κοινοπραξία IMS  και 

περιγράφει ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης ως ένα πλαίσιο το οποίο 

αποτελείται από τέσσερα επίπεδα [77]. Το πλαίσιο παρουσιάζεται στο σχήµα 2. 

                                 Σχήµα 2.1 - Επίπεδα του IMS-AF [77]. 

 

Τα επίπεδα είναι: 

• Επίπεδο εφαρµογών (Application Layer) – Σε αυτό το επίπεδο είναι ένα 

εργαλείο (tool), ένας πράκτορας (agent) κλπ. που παρουσιάζει τις 

κατάλληλες υπηρεσίες εφαρµογής (application services) στον χρήστη, 

δηλαδή, µια εφαρµογή διαχειρίζεται τη διεπαφή χρήστη. Η εφαρµογή 

αίτηση µπορεί να χρησιµοποιεί µία ή περισσότερες υπηρεσίες εφαρµογής, 
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αλλά στο µέτρο του δυνατού η σύνθεση του συστήµατος θα πρέπει να 

είναι κρυµµένη από το χρήστη. 

• Επίπεδο Υπηρεσιών εφαρµογής (Application Services layer) – Είναι ένα 

σύνολο υπηρεσιών που παρέχουν στις εφαρµογές την απαιτούµενη 

λειτουργικότητα ηλεκτρονικής µάθησης. Μια υπηρεσία εφαρµογής  

µπορεί να κάνει χρήση µιας ή περισσοτέρων Κοινών Υπηρεσιών 

(Common Services).    

• Επίπεδο Κοινών Υπηρεσιών (Common Services layer) – Είναι ένα 

σύνολο υπηρεσιών που είναι στη διάθεση των υπηρεσιών εφαρµογής. 

Κοινές υπηρεσίες µπορούν να χρησιµοποιούν άλλες κοινές υπηρεσίες. 

Εποµένως, µια κοινή υπηρεσία είναι διαθέσιµη σε οποιαδήποτε άλλη 

υπηρεσία.   

• Επίπεδο Υποδοµής – Αυτό το επίπεδο παρέχει τις υπηρεσίες 

επικοινωνιών για την εφαρµογή και για τις κοινές υπηρεσίες. 

Η πρόσβαση σε µια υπηρεσία επιτυγχάνεται µέσω του κατάλληλου Σηµείου 

Πρόσβασης Υπηρεσίας (Service Access Point, SAP). Κάθε υπηρεσία έχει 

µοναδικό Σηµείο Πρόσβασης Υπηρεσίας. 

H πρωτοβουλία OKI (Open Knowledge Initiation)  

Η πρωτοβουλία ΟΚΙ είναι ένα έργο που υποστηρίζεται από το MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) σε συνεργασία µε άλλα αµερικάνικα 

πανεπιστήµια. Η πρωτοβουλία ΟΚΙ αναπτύσσει και προωθεί  προδιαγραφές που 

περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο τα συστατικά ενός περιβάλλοντος 

λογισµικού επικοινωνούν µεταξύ τους και µε άλλα επιχειρησιακά συστήµατα. Οι 
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προδιαγραφές ΟΚΙ επιτρέπουν συνεχή διαλειτουργικότητα και ενσωµάτωση  µε 

τον καθορισµό προτύπων που ακολουθούν την Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική 

(Service Oriented Architecture, SOA).  Μέσα από αυτό το έργο, η πρωτοβουλία 

ΟΚΙ επιδιώκει να ανοίξει νέους ορίζοντες σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων εφαρµογών 

λογισµικού [74]. Μεταξύ αυτών συναντάµε τις  εκπαιδευτικές τεχνολογίες  και 

την ηλεκτρονική µάθηση. Η πρωτοβουλία ΟΚΙ έχει αναπτύξει  και δηµοσιεύσει 

τις  διεπαφές  (Open Service Interface Definitions, OSID ) των οποίων ο 

σχεδιασµός έχει γίνει υπό  ευρεία αρχιτεκτονική άποψη. Οι διεπαφές OSID  

καθορίζουν σηµαντικά στοιχεία µιας Υπηρεσιοστρεφούς Αρχιτεκτονικής (SOA) , 

καθώς παρέχουν γενικές συµβάσεις  λογισµικού µεταξύ καταναλωτών υπηρεσιών 

και παρόχων  υπηρεσιών. Αυτό επιτρέπει να υλοποιούνται εφαρµογές  

ανεξάρτητα από οποιοδήποτε περιβάλλον υπηρεσίας   και προσθέτει  ευκολία 

ενσωµάτωσης. Οι διεπαφές OSID  κάνουν  δυνατή την  επιλογή εργαλείων 

τελικού χρήστη παρέχοντας πρόσθετη (plugin) διαλειτουργικότητα [74]. Οι 

διεπαφές OSID αποτελούν  συµβάσεις λογισµικού, εποµένως είναι συµβατές µε 

τις περισσότερες τεχνολογίες και προδιαγραφές, όπως SOAP, WSDL. Μπορούν 

να χρησιµοποιηθούν µε την υπάρχουσα τεχνολογία, τόσο µε λύσεις ανοικτού 

κώδικα όσο και µε εµπορικές λύσεις. Για παράδειγµα υπηρεσίες όπως η 

αυθεντικοποίηση είναι κοινές λειτουργίες που απαιτούνται από όλα τα 

συστήµατα. Συνεπώς, αυτές οι λειτουργίες υλοποιούνται µε διάφορους τρόπους 

και αυτό σηµαίνει πως είναι δύσκολη η επαναχρησιµοποίηση. Η προσέγγιση του 

OKI αποδεσµεύει την λειτουργία αυθεντικοποίησης από το υπόλοιπο σύστηµα 

και παρέχει µια κεντρική λειτουργία αυθεντικοποίησης για ολόκληρο το σύστηµα 

[14].           
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  Το ΟΚΙ παρέχει διεπαφές OSID για ένα σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

µάθησης. Κάθε διεπαφή OSID  ορίζει ένα σύνολο κλάσεων µε τα χαρακτηριστικά 

και τις µεθόδους τους. Με αυτόν τον τρόπο διαφορετικές υπηρεσίες ενός 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Μάθησης  µπορούν να υλοποιηθούν ακολουθώντας τις 

διεπαφές OSID [29]. Επιτυγχάνεται να παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες, ώστε οι 

υπεύθυνοι ανάπτυξης των συστηµάτων  να  µπορούν να επικεντρωθούν σε άλλα 

ζητήµατα, όπως παιδαγωγικές προεκτάσεις, και να µην χρειάζεται να 

υλοποιηθούν εκ νέου  βασικές λειτουργίες, όπως η διαχείριση προφίλ χρήστη, η 

αποθήκευση και η ανάκτηση περιεχοµένου. Η πρωτοβουλία ΟKI παρέχει µια 

αρχιτεκτονική βασισµένη σε επίπεδα καθορίζοντας ένα ξεκάθαρο σύνολο ορίων 

ανάµεσα στα απαιτούµενα συστατικά που παραδοσιακά υποστηρίζουν τις 

µαθησιακές εφαρµογές. Σκοπός είναι να δώσει την δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς να ενσωµατώσουν εφαρµογές και υπηρεσίες στις 

υπάρχουσες υποδοµές ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Μάθησης.   

 

Σχήµα 2.2 - Η αρχιτεκτονική ΟΚΙ βασισµένη σε επίπεδα [29]. 
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Τα επίπεδα της ΟΚΙ αρχιτεκτονικής είναι [29] : 

• H Υποδοµή (Infrastructure) που αποτελεί τους τελικούς πόρους ενός 

εκπαιδευτικού οργανισµού ή ιδρύµατος, όπως τα συστήµατα αρχείων ή 

των βάσεων δεδοµένων.        

• Οι Κοινές Υπηρεσίες (Common Services) που  είναι οι υπηρεσίες που 

χρησιµοποιούνται από διάφορες εκπαιδευτικές εφαρµογές, όπως η 

αυθεντικοποίηση (authentication) και η εξουσιοδότηση (authorization).  

• Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (Educational Services). Οι υπηρεσίες αυτές 

είναι ειδικές εκπαιδευτικές  λειτουργίες όπως η αξιολόγηση ή η διαχείριση 

µαθήµατος.            

• Οι Εκπαιδευτικές Εφαρµογές (Educational Applications) που είναι οι 

εφαρµογές µε τις οποίες αλληλεπιδρά άµεσα ένας χρήστης. Οι 

εκπαιδευτικές εφαρµογές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις Εκπαιδευτικές 

και τις Κοινές Υπηρεσίες. 

Οι διεπαφές OSID που αντιστοιχούν στα επίπεδα Κοινές Υπηρεσίες και 

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες είναι [75] : 

Επίπεδο Κοινές Υπηρεσίες (Common Services) 

• Αυθεντικοποίηση (Authentication) - Η διεπαφή OSID αυθεντικοποίηση 

συγκεντρώνει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από έναν πράκτορα, 

εγγυάται για τη γνησιότητά τους και εισάγει τον πράκτορα στο σύστηµα. 

• Εξουσιοδότηση (Authorization) - Η διεπαφή OSID εξουσιοδότηση 

επιτρέπει σε µια εφαρµογή να εγκαθιστά και να ελέγχει τα δικαιώµατα 
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ενός χρήστη σχετικά µε την  πρόσβαση, την δηµιουργία  ή την  

τροποποίηση των δεδοµένων της εφαρµογής, ή την χρήση  της 

λειτουγικότητάς της.  

• Έλεγχος Βάσης ∆εδοµένων (Database Control) - Η διεπαφή OSID DBC 

επιτρέπει σε µια εφαρµογή να έχει πρόσβαση και να τροποποιεί το 

περιεχόµενο µιας βάσης δεδοµένων.     

• Καταγραφή (Logging) - Η διεπαφή OSID καταγραφή ανακτά και 

καταγράφει  το ιστορικό της  δραστηριότητα  µιας εφαρµογής.  

• Λεξικό (Dictionary) - Η διεπαφή OSID λεξικό παρέχει ένα µέσο για την 

υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών. 

• Αρχειοθέτηση (Filing) - Η διεπαφή OSID αρχειοθέτηση παρέχει ένα µέσο 

ανεξάρτητο από πλατφόρµα για τον χειρισµό αρχείων που είναι 

οργανωµένα σε απλές ιεραρχικές δοµές. 

• Ιεραρχία (Hierarchy)  -  Η διεπαφή OSID  ιεραρχία διαχειρίζεται τις 

σχέσεις γονέα-παιδιού µεταξύ των στοιχείων. Εκτός από τις απλές 

δενδρικές δοµές, αυτή η διεπαφή διαχειρίζεται και πιο πολύπλοκες δοµές. 

• Μηνύµατα χρηστών (User Messaging) - Η διεπαφή OSID  µηνύµατα 

χρηστών υποστηρίζει την επικοινωνία και την ενηµέρωση µεταξύ των 

χρηστών.   

• Προγραµµατισµός (Scheduling) - Η διεπαφή OSID  προγραµµατισµός 

διαχειρίζεται γεγονότα σε κοινόχρηστα ηµερολόγια.   

• SQL - Η διεπαφή OSID SQL παρέχει λειτουργικότητα πρόσβασης σε 

σχεσιακή βάση δεδοµένων σε ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης από την 

διεπαφή  OSID DBC.  
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• Ροή εργασίας (Workflow) - Η διεπαφή OSID ροή εργασίας παρέχει έναν 

τρόπο για να διαχειριστεί µια αλληλεξάρτώµενη διαδοχή δραστηριοτήτων 

καθεµία από τις  οποίες έχει περιορισµούς ολοκλήρωσης. 

Επίπεδο Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (Educational Services) 

• ∆ιαχείριση Τάξης (Class Admin)  

• Ψηφιακή αποθήκη (Digital Repository)    

• Αξιολόγηση (Assessment)  

2.5.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

α) Μια αρχιτεκτονική πρόταση για την διαλειτουργική  επέκταση ενός  

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Μάθησης  παρουσιάζεται στο σχήµα 2.3  και  έχει τις 

εξής λειτουργίες [14]: 

• παρέχει υπηρεσίες προς κατανάλωση σε τρίτες εφαρµογές 

• καταναλώνει εξωτερικές υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους πάροχους  

• παρέχει υπηρεσίες τρίτων σαν να είναι εσωτερικές λειτουργίες του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Μάθησης 

Προτείνεται µια Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική (SOA) που στόχος της 

είναι να ενσωµατώσει και να διασυνδέσει διαλειτουργικά εξωτερικές 

εκπαιδευτικές εφαρµογές µε υπαρκτά συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης [14].  
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Σχήµα 2.3 - Αρχιτεκτονική ενσωµάτωσης κινητών εφαρµογών σε Σ∆Μ [14]. 

Αυτή η αρχιτεκτονική αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Τον πυρήνα του Σ∆Μ που παρέχει ένα ξεκάθαρο επίπεδο µε τις 

βασικές υπηρεσίες του Σ∆Μ. 

2. Ένα επίπεδο υπηρεσιών ιστού που παρέχει βασικές υπηρεσίες 

(authentication, authorization, course enrollment). Οι υπηρεσίες αυτές 

χρησιµοποιούνται από εξωτερικές εφαρµογές χρησιµοποιώντας ένα 

επίπεδο υπηρεσιών ιστού. Αυτό το επίπεδο  βασίζεται στις διεπαφές 

OKI OSID. Ενώ το επίπεδο 1 είναι συγκεκριµένο σε κάθε Σ∆Μ, το 

δεύτερο επίπεδο παρέχει υπηρεσίες που ορίζονται από τις διεπαφές 

OSID και πίσω από αυτό το επίπεδο θα µπορούσε να λειτουργεί 

οποιοδήποτε Σ∆Μ. Αυτό το επίπεδο παρέχει ένα πλαίσιο για την 

εφαρµογή σε δηµιουργούς εφαρµογών να ενσωµατώσουν την δουλειά 

τους σε οποιοδήποτε Σ∆Μ.  
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3. Έναν καταναλωτή υπηρεσιών ιστού µέσω της προδιαγραφής IMS 

Learning Tools Interoperability 2.0 (IMS-LTI) [78] για την 

ενσωµάτωση εξωτερικών εκπαιδευτικών εφαρµογών στο Σ∆Μ. 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως [14]: 

1. Ανεξαρτησία από συγκεκριµένο Σ∆Μ.  Το επίπεδο υπηρεσιών ιστού 

καθορίζει τις αναγκαίες υπηρεσίες για πρόσβαση σε περιεχόµενο και 

δραστηριότητες οποιουδήποτε Σ∆Μ, διότι βασίζεται στις διεπαφές 

OKI OSID. Το µόνο πράγµα που πρέπει να γίνει είναι η εφαρµογή του 

παρόντος επιπέδου σε ένα συγκεκριµένο LMS.   

              

2. Ανεξαρτησία από  κινητές συσκευές ή άλλες πλατφόρµες. 

Οποιοδήποτε είδος κινητής συσκευής (ή άλλες συσκευές) µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως εφαρµογή πελάτης (cell phones,, tablet PC, One 

Laptop per Child). Είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικές 

υλοποιήσεις σε διαφορετικούς πελάτες. 

 

3. Ανεξαρτησία από εξωτερικές εφαρµογές. Η αρχιτεκτονική είναι 

ανεξάρτητη από τις εξωτερικές εφαρµογές που πρέπει να 

ενσωµατωθούν στο Σ∆Μ.  
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β) Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο της Καταλονίας (Open University of Catalonia, 

UOC) είναι ένα πρωτοπόρο εικονικό πανεπιστήµιο στην Ισπανία µε 

περισσότερους από 45000 φοιτητές. Το UOC προχώρησε σε ένα έργο, το Campus 

Project [84]  που στόχος του είναι η ανάπτυξη µιας τεχνολογικής υποδοµής µε 

εργαλεία ανοικτού κώδικα για την παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης.  Βασικός 

σκοπός είναι η εφαρµογή του έργου στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχει το 

UOC [38]. 

Οι απαιτήσεις του έργου είναι:  

    1)  Ανοικτός κώδικας και ανοικτά πρότυπα. 

    2)  Σχεδιασµός προσανατολισµένος στον χρήστη.                  

    3)  ∆ιαλειτουργικότητα µεταξύ των εργαλείων και  µε άλλα συστήµατα.  

    4) Κλιµάκωση της λύσης 

    6) Οι προδιαγραφές των διεπαφών OKI OSID ως µηχανισµός 

διαλειτουργικότητας, που  µπορούν να εκτελεστούν και ενσωµατωθούν στα Σ∆Μ 

Moodle και Sakai και βασίζονται σε µια αρχιτεκτονική υπηρεσιών.  

Επιπλέον, µια τέτοια αρχιτεκτονική έχει σχεδιαστεί για να εκπληρώσει δύο 

στόχους για το UOC:          

 1) Τον διαµοιρασµό των δικών του εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης µε 

άλλα ιδρύµατα.  
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2)  Την χρήση και την ενσωµάτωση εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης 

άλλων ιδρυµάτων στο UOC.          

Το σχήµα 2.4 απεικονίζει την αρχιτεκτονική που προτείνεται  στο Campus 

Project: 

 

Σχήµα 2.4 - Η αρχιτεκτονική τριών επιπέδων όπου χρησιµοποιούνται
 οι διεπαφές ΟΚΙ στο ενδιάµεσο [38]. 

 

Η αρχιτεκτονική του Campus project ακολουθεί ένα µοντέλο τριών 

επιπέδων. Στο  ανώτερο επίπεδο, τοποθετούνται τα modules που αντιστοιχούν 

στα εργαλεία και στις εφαρµογές που επεκτείνουν τις λειτουργίες του Σ∆Μ.  Στο 

κατώτερο επίπεδο τοποθετείται  η  πλατφόρµα του Σ∆Μ ως η βάση µιας τέτοιας 

υποδοµής. Το ενδιάµεσο επίπεδο ενεργεί ως γέφυρα µεταξύ των modules  και της 

πλατφόρµας ηλεκτρονικής µάθησης για να επεκτείνει τις λειτουργίες του Σ∆Μ.  

 Η αρχιτεκτονική αυτή εφαρµόστηκε για τα δύο Σ∆Μ, το Sakai [85] και το  
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Moodle. Τα δύο Σ∆Μ έχουν εξελιχτεί σε πλαίσια (frameworks) ώστε να λυθούν 

προβλήµατα ενσωµάτωσης µε τρίτα εργαλεία. Ένα πλαίσιο (framework) 

περιλαµβάνει ένα σύνολο από µηχανισµούς για συνεργασία µε πρόσθετα 

εργαλεία και άλλα στοιχεία που συνεισφέρουν στην επεκτασιµότητα και την 

διαλειτουργικότητα των συστηµάτων και εργαλείων.     

 Το ενδιάµεσο επίπεδο έχει υλοποιηθεί µε την χρήση των διεπαφών ΟΚΙ.  

Γίνεται χρήση του ∆ίαυλου OKI (OKI Bus) που παρεµβάλλεται ανάµεσα στο 

ανώτερο και στο κατώτερο επίπεδο. Κάθε εργαλείο έχει την δική του 

αρχιτεκτονική. Χρησιµοποιείται λοιπόν ο ΟΚΙ Bus  και µια πύλη (gateway) OKI 

ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία ανάµεσα στα εργαλεία και τις πλατφόρµες. Η 

πύλη ΟΚΙ είναι ένας προσαρµογέας που µεταφράζει τα αιτήµατα βασικών 

υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται από τα εργαλεία σε κλήσεις προς συγκεκριµένα 

API της πλατφόρµας. Κάθε πλατφόρµα έχει τη δική της πύλη. Για να 

ενσωµατωθεί µια νέα πλατφόρµα, πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια νέα πύλη [38].  
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3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ 

3.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ (WEB SERVICES) 

Οι υπηρεσίες ιστού αποτελούν µια τεχνολογική προσέγγιση στις 

σύγχρονες αρχιτεκτονικές συστηµάτων  πληροφορικής που χρησιµοποιεί τις 

τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα µεταφοράς του διαδικτύου και των τοπικών 

δικτύων ώστε να επιτρέπει την διασύνδεση και την διαλειτουργικότητα µεταξύ 

εφαρµογών διαφορετικών υλοποιήσεων.  Για παράδειγµα µια λειτουργία που έχει 

αναπτυχθεί σε συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού και για συγκεκριµένη 

πλατφόρµα αν της δοθεί η δυνατότητα να δίνει αυτή την λειτουργικότητα προς τα 

έξω, προς το διαδίκτυο για παράδειγµα, ως υπηρεσία ιστού, τότε είναι δυνατόν να 

γίνει χρήση της λειτουργικότητάς της από κάποια εφαρµογή που απλά θα την 

καλέσει. Πρέπει βέβαια να έχουν έναν κοινό τρόπο επικοινωνίας ο οποίος θα 

πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το µέσο µεταφοράς. Αυτή η ανεξαρτησία 

επιτυγχάνεται µε την χρήση της XML (Εκτεταµένη Γλώσσα Σήµανσης-eXtensive 

Markup Language). Η XML είναι ανεξάρτητη από πλατφόρµες λογισµικού.  

 Μια υπηρεσία ιστού (web service) ορίζεται από το W3C (World Wide Web 

Consortium) ως «ένα σύστηµα λογισµικού σχεδιασµένο για τη στήριξη 

διαλειτουργικής σύνδεσης µηχανής µε µηχανή µέσω δικτύου. ∆ιαθέτει µια διεπαφή 

που περιγράφεται σε µια µορφή που είναι επεξεργάσιµη από µηχανή. (Web Service 

Description Language- WSDL ). Άλλα συστήµατα αλληλεπιδρούν µε την υπηρεσία 

ιστού (web service) σε µια διαδικασία που προβλέπεται από την περιγραφή της, 

χρησιµοποιώντας µηνύµατα SOAP που συνήθως µεταφέρονται χρησιµοποιώντας το 

πρωτόκολλο HTTP µε σειριοποίηση XML σε συνδυασµό µε άλλα σχετικά πρότυπα 

ιστού [45] » .    
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O ορισµός που δίνει η ΙΒΜ είναι ότι  «τα web services είναι µια τεχνολογία 

που επιτρέπει στις εφαρµογές να επικοινωνούν µεταξύ τους ανεξαρτήτως 

πλατφόρµας και γλώσσας προγραµµατισµού. Ένα web service είναι µια διεπαφή 

λογισµικού (software interface) που περιγράφει µια συλλογή από λειτουργίες οι 

οποίες µπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο µέσω πρότυπων µηνυµάτων XML. 

Χρησιµοποιεί πρότυπα βασισµένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει µία 

λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα δεδοµένα προς ανταλλαγή µε κάποια 

άλλη εφαρµογή. Μια οµάδα από web services οι οποίες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

καθορίζει µια εφαρµογή web services [46].» 

Τα πλεονεκτήµατα των web services είναι [19]: 

• ∆ιαλειτουργικότητα. Ένα Web Service παρέχει ανεξαρτησία  από υλικό 

και λογισµικό. Οποιαδήποτε εφαρµογή πελάτης που χρησιµοποιεί τα 

πρωτόκολλα των web services µπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία. 

 

• ∆ιαθεσιµότητα. Τα web services δηµοσιεύονται και είναι διαθέσιµη η 

περιγραφή τους σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει χρήση των υπηρεσιών 

που προσφέρουν.         

  

• Επαναχρησιµοποίηση.  Στην διαδικασία  ανάπτυξης νέων εφαρµογών ,στα 

πλαίσια των ίδιων οργανισµών, είναι δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθούν 

λειτουργίες που ήδη υφίστανται  µε µικρό προγραµµατιστικό κόπο. ∆εν 

χρειάζονται να αναπτυχθούν εκ νέου υπάρχουσες λειτουργίες αλλά απλά 

να κληθούν ως web services. Αρκεί να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία 

δηµιουργίας web service.  
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• Επεκτασιµότητα. Είναι εύκολη η προσθήκη επιπλέον υπηρεσιών σε µια 

υπάρχουσα υπηρεσία ιστού.       

  

• Αυτοπεριγραφή. Οι Υπηρεσίες ιστού  έχουν τη δυνατότητα να 

περιγράψουν την δοµή τους  µε έναν τρόπο που µπορεί εύκολα να 

αναγνωριστεί.  Έτσι, η διεπαφή, οι πληροφορίες για τη θέση και την 

πρόσβαση της υπηρεσίας προσδιορίζονται από οποιαδήποτε εξωτερική 

εφαρµογή.  

  

• ∆ηµόσια χρήση. Οι περιγραφές των υπηρεσιών ιστού  που παρέχονται 

µέσω ενός κοινού  και  µεγάλου εύρους  αποθετήριο µπορούν  να βρεθούν 

και  να χρησιµοποιηθούν από οποιονδήποτε χρήστη.   

   

• Απόκρυψη.   Με την χρήση υπηρεσιών ιστού αποκρύπτεται στον χρήστη 

των υπηρεσιών η εσωτερική δοµή του συστήµατος και ο τρόπος 

υλοποίησης της λειτουργίας που προσφέρει η υπηρεσία ιστού. Αυτό σε 

µερικές περιπτώσεις είναι πολύ κρίσιµο χαρακτηριστικό. 

Τα πλεονεκτήµατα της διαλειτουργικότητας , της επεκτασιµότητας και της 

επαναχρησιµοποίησης συµβάλλουν συνολικά στην µείωση του κόστους όταν 

απαιτούνται αλλαγές και προσθήκες  νέων  υπηρεσιών σε έναν οργανισµό. ∆εν 

χρειάζεται ο συνολικός  επανασχεδιασµός των συστηµάτων αλλά µια 

προσαρµογή ώστε να επιτευχθεί το ζητούµενο µε χρήση των υπηρεσιών ιστού. 
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Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική 

Αξίζει εδώ να αναφερθούµε στην έννοια της Υπηρεσιοστρεφούς 

Αρχιτεκτονικής Υπηρεσιών  (SOA - Service Oriented Architecture). Μιας 

γενικότερης αρχιτεκτονικής συστηµάτων πληροφορικής της οποίας περίπτωση 

είναι οι υπηρεσίες ιστού. Οι υπηρεσίες ιστού  (Web Services) υιοθετούν τις αρχές 

της SOA. 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι  βασικές αρχές της SOA. 

 

 

Σχήµα 3.1 - Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική.  

 

Ο πάροχος υπηρεσίας (Service provider) περιγράφει τις λειτουργίες που 

υποστηρίζει µαζί µε τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και µε τις λεπτοµέρειες 

που ορίζουν τον τρόπο προσπέλασής της. Αυτές οι περιγραφές δηµοσιεύονται 
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(publish) σε ένα µητρώο υπηρεσιών (Service registry). Ο  αιτών (Service 

requestor) υπηρεσίας χρησιµοποιεί τις δυνατότητες εντοπισµού (find) που παρέχει 

το µητρώο ώστε να εντοπίσει τις υπηρεσίες που χρειάζεται. Με βάση τις 

πληροφορίες σύνδεσης όπως αυτές περιγράφονται στο µητρώο, ο  αιτών 

υπηρεσίας  συνδέεται (bind) µε  την  υπηρεσία. Όλη αυτή η διαδικασία 

συνεπάγεται την χρήση κατάλληλων προτύπων και µεθόδων για την ανταλλαγή 

των µηνυµάτων, τα οποία είναι κοινά σε όλους. 

Πρωτόκολλα των υπηρεσιών ιστού 

Οι υπηρεσίες ιστού υλοποιούν την βασική φιλοσοφία των SOA 

χρησιµοποιώντας την γλώσσα XML και τα πρωτόκολλα SOAP, WSDL, UDDI, 

ΗΤΤP. 

• XML (Εκτεταµένη Γλώσσα Σήµανσης-eXtensible Markup Language) - 

Είναι  βασικό θεµέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται οι υπηρεσίες ιστού, 

παρέχει µια γλώσσα για τον ορισµό των δεδοµένων και τον τρόπο 

επεξεργασίας τους. Η XML αποτελεί µια οικογένεια από σχετιζόµενες 

προδιαγραφές και που έχουν δηµοσιευτεί και διατηρηθεί από το World 

Wide Web Consortium (W3C) και από άλλους. 

• WSDL (Γλώσσα περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού-Web Services Description 

Language) - Είναι µια περιγραφή που βασίζεται στην γλώσσα XML, 

ορίζει και περιγράφει τις υπηρεσίες ιστού, τις διεπαφές, τα δεδοµένα και 

τα είδη µηνυµάτων, τα πρότυπα αλληλεπίδρασης και τις αντιστοιχίσεις 

πρωτοκόλλων. 



 

• SOAP (Simple Object Access Protocol) 

ανταλλαγής µηνυµάτων

έγγραφο  και µπορεί

πρωτόκολλα του διαδικτύου

σειριοποίησης για την

συµβάσεις για την αναπαράσταση

•  UDDI (Universal Descriptio

είναι ένας µηχανισµός

για την αποθήκευση

και για την ανάκτηση

Η αρχιτεκτονική υπηρεσιών

 

Σχήµα 3.2 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό

συνδεσιµότητα (loose coupling

ανεξάρτητες µεταξύ τους
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SOAP (Simple Object Access Protocol) - Είναι το πρωτόκολλο

µηνυµάτων ανάµεσα σε υπηρεσίες ιστού, είναι ένα

µπορεί να µεταφερθεί µε ΗΤΤP  πρωτόκολλο 

του διαδικτύου όπως FTP και SMTP. Παρέχει έναν

για την αποστολή XML εγγράφων πάνω από  δίκτυο

την αναπαράσταση  των αλληλεπιδράσεων. 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) - Το

µηχανισµός καταγραφής και αναζήτησης  που χρησιµοποιείται

αποθήκευση και κατηγοριοποίηση επιχειρηµατικών πληροφοριών

ανάκτηση δεικτών σε  διεπαφές υπηρεσιών ιστού. 

υπηρεσιών ιστού φαίνεται στο σχήµα: 

 

Σχήµα 3.2 - Αρχιτεκτονική υπηρεσιών ιστού. 

χαρακτηριστικό των υπηρεσιών ιστού είναι η 

coupling). Αυτό σηµαίνει πως οι υπηρεσίες

τους και οι αλλαγές που µπορεί να γίνουν σε

πρωτόκολλο 

είναι ένα XML  

πρωτόκολλο ή άλλα 

Παρέχει έναν τύπο 

δίκτυο και τις 

Το UDDI 

χρησιµοποιείται 

πληροφοριών 

 χαλαρή 

υπηρεσίες είναι 

γίνουν σε κάποια 
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υπηρεσία δεν επηρεάζουν τις υπόλοιπες ούτε επηρεάζουν τον αιτούντα που 

συνδέεται µε αυτήν και την χρησιµοποιεί. Επίσης οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στο 

εσωτερικό των λειτουργιών που παρέχουν όσον αφορά την υλοποίησή τους  δεν 

επηρεάζει τις υπηρεσίες ιστού, αρκεί η διεπαφή να µην αλλάξει. 

Τα πρότυπα και οι τεχνολογίες υπηρεσιών ιστού  χρησιµοποιούν γενικά δύο 

βασικά µοντέλα αλληλεπίδρασης [31]: 

• Κλήση αποµακρυσµένης διαδικασίας (Remote procedure call - RPC) 

• Κλήση προσανατολισµένη σε έγγραφα   (Document oriented) 

Κλήση αποµακρυσµένης διαδικασίας (Remote procedure call)  

 Στην µέθοδο RPC  το αίτηµα για τις υπηρεσίες ιστού  λαµβάνει τη µορφή 

κλήσης µιας µεθόδου ή µιας διαδικασίας που σχετίζονται µε τις παραµέτρους 

εισόδου και εξόδου.  Το µήνυµα SOAP αποστέλλεται από τον αιτούντα στον 

πάροχο και περιέχει την διαδικασία που θέλει να καλέσει µαζί µε παραµέτρους 

εισόδου. Στην συνέχεια ο πάροχος της υπηρεσίας απαντά µε µήνυµα SOAP που 
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περιέχει τις παραµέτρους εξόδου της διαδικασίας που κλήθηκε. 

 

Σχήµα 3.3 - Κλήση µε RPC[31]. 

Κλήση προσανατολισµένη σε έγγραφα (Document Oriented).  

 Στην κλήση προσανατολισµένη σε έγγραφο, το αίτηµα   λαµβάνει τη 

µορφή ενός πλήρους XML εγγράφου που προορίζεται για να επεξεργαστεί ως 

σύνολο από την υπηρεσία ιστού. Για παράδειγµα, όταν υποβάλλεται µια αίτηση 

παραγγελίας σε µια υπηρεσία ιστού, αυτή περνάει από διάφορα στάδια, 

επεξεργάζεται το XML έγγραφο που την περιγράφει και η υπηρεσία ιστού απαντά 

στον αιτούντα  µε ένα XML έγγραφο.  



82 

 

 

Σχήµα 3.4 - Κλήση προσανατολισµένη σε έγγραφο[31]. 

 

3.2 ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΑΙ Η ΣΤΟΙΒΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ 

Οι υπηρεσίες ιστού περιγράφονται από τα επίπεδα και την  στοίβα 

πρωτοκόλλων του επόµενου σχήµατος  [6],[16]: 
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Σχήµα 3.5 - Τα επίπεδα και η στοίβα πρωτοκόλλων των υπηρεσιών ιστού [6]. 

 

Η στοίβα πρωτοκόλλων είναι υπό  διαµόρφωση και συνεχώς εξελίσσεται. Εδώ 

παρουσιάζονται τα βασικά πρωτόκολλα και επίπεδα. 

Επίπεδο µεταφοράς          

 Αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για την µεταφορά των µηνυµάτων 

ανάµεσα στις εφαρµογές. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το ΗΤΤP, FTP, SMTP αλλά 

και νεότερα πρωτόκολλα. Οι υπηρεσίες ιστού είναι ανεξάρτητες από το 

πρωτόκολλο µεταφοράς. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε πρωτόκολλο, 

ακόµη και κάποιο µη τυποποιηµένο πρωτόκολλο αν χρειαστεί.  Η ουσία είναι να 

µεταφερθούν τα µηνύµατα. Για παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το SMTP 

πρωτόκολλο, δηλαδή να χρησιµοποιηθούν για την ανταλλαγή των µηνυµάτων οι 

mail servers. 

Επίπεδο ανταλλαγής µηνυµάτων µε XML  περιγραφή.   

 Αυτό το στρώµα είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση µηνυµάτων σε µια 

κοινή µορφή XML, ώστε να µπορεί να γίνει κατανοητή στα δύο άκρα. Αυτό το 

επίπεδο παρέχει την διαλειτουργική µορφή του περιεχοµένου  των µηνυµάτων 
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µεταξύ των υπηρεσιών ιστού. Πρωτόκολλα που υλοποιούν αυτήν την λειτουργία 

είναι το παλιό XML-RPC και το δηµοφιλέστατο SOAP. 

Επίπεδο περιγραφής υπηρεσιών 

Αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για την περιγραφή της δηµόσιας διεπαφής 

για µια συγκεκριµένη υπηρεσία Ιστού. Όταν µια υπηρεσία ιστού µπαίνει σε 

λειτουργία, πρέπει να αποσαφηνίζεται  ποια πρωτόκολλα µεταφοράς και 

ανταλλαγής µηνυµάτων χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά, τη συσκευασία και 

τα πρωτόκολλα που θα στηρίξει. Μια περιγραφή της εν λόγω υπηρεσίας περιέχει 

όλες τις λεπτοµέρειες ώστε να µπορεί ένας αιτών υπηρεσίας (service requestor) 

να την χρησιµοποιήσει. ∆ηλαδή το επίπεδο περιγραφής καθορίζει µεταδεδοµένα 

που περιγράφουν πλήρως την υπηρεσία και είναι απαραίτητα για την σύνδεση και 

την χρήση της υπηρεσίας ιστού. Η κυρίαρχη γλώσσα για περιγραφή υπηρεσιών 

ιστού είναι η Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού (WSDL-Web Service 

Description Language) η οποία εκφράζεται σε XML. Υπάρχουν και άλλες 

γλώσσες περιγραφής όπως η RDF[47]  και η DAML[48] που µπορούν να 

περιγράψουν µε πολύ πιο πλούσιο τρόπο µια υπηρεσία ιστού όµως είναι πολύ πιο 

σύνθετες από την WSDL.      

 

Επίπεδο εύρεσης 

Τα επίπεδα µεταφοράς, περιγραφής και ανταλλαγής µηνυµάτων είναι 

θεµελιώδη για την επικοινωνία των υπηρεσιών ιστού µε έναν διαλειτουργικό 

τρόπο που βασίζεται στην ανταλλαγή µηνυµάτων. Για να είναι όµως πιο εύκολο 

αυτό πρέπει να συγκεντρωθούν και να αποθηκευτούν τα σηµαντικά µεταδεδοµένα 

που περιγράφουν αυτές τις υπηρεσίες. Χρειάζονται λοιπόν υπηρεσίες 
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συγκέντρωσης και εντοπισµού των περιγραφών των υπηρεσιών. Το επίπεδο  

εύρεσης είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των υπηρεσιών σε ένα κοινό 

µητρώο, παρέχοντας εύκολους και λειτουργικούς µηχανισµούς εύρεσης και 

δηµοσίευσης.  Οι διάφοροι οργανισµοί µπορούν να δηµοσιεύουν τις υπηρεσίες 

που φιλοξενούν, να περιγράφουν τις διασυνδέσεις προς τις υπηρεσίες τους και να 

κατηγοριοποιούν τις υπηρεσίες ανάλογα µε διάφορους τοµείς. Ο κύριος 

µηχανισµός εύρεσης είναι η ∆ιεπαφή Παγκόσµιας Περιγραφής και Ανακάλυψης 

(Universal Discovery and Description Interface- UDDI). 

3.3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ 

3.3.1 SOAP  (Simple Object Access Protocol) 

 To SOAP είναι το θεµελιώδες πλαίσιο µηνυµάτων για τις υπηρεσίες 

ιστού. Με το SOAP, µπορεί κάποιος  να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ιστού µέσω 

χαλαρά συνδεδεµένων  υποδοµών και   παρέχει σηµαντική  προσαρµοστικότητα, 

επεκτασιµότητα και ευελιξία χρησιµοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες του 

επιπέδου µεταφοράς. Το SOAP σχεδιάστηκε αρχικά από τον Dave Winer, Don 

Box, Bob Atkinson, και Mohsen Al-Ghosein το 1998, µε υποστήριξη από τη 

Microsoft. Η προδιαγραφή SOAP 1.1 είχε µια ευρεία αποδοχή και 

χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλο πλήθος εφαρµογών και υλοποιήσεων. Η 

προδιαγραφή SOAP[49] διατηρείται από το W3C που προτείνει την έκδοση 

SOAP 1.2. 

Το SOAP παρέχει τέσσερις βασικές δυνατότητες.  

• Μια τυποποιηµένη δοµή του µηνύµατος µε βάση την XML. 

• Ένα µοντέλο επεξεργασίας που περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο µια 

υπηρεσία πρέπει να επεξεργάζεται τα µηνύµατα. 



86 

 

• Ένα  µηχανισµό για την σύνδεση (bind) µηνυµάτων SOAP σε διαφορετικά 

πρωτόκολλα µεταφοράς δικτύου. 

• Ένα  τρόπο για να προσαρτά  µη-XML κωδικοποιηµένες πληροφορίες σε 

µηνύµατα SOAP.  

3.3.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ SOAP 

Το SOAP είναι ένα σύνολο από συµβάσεις που καθορίζουν τη µορφή του 

µηνύµατος, µαζί µε ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την επεξεργασία του 

µηνύµατος καθώς αυτό µεταβιβάζεται κατά µήκος µιας διαδροµής.  Οι συµβάσεις  

περιγράφουν τον τρόπο που  συναρµολογείται ένα µήνυµα καθώς και το είδος  

των αλληλεπιδράσεων που µπορούν να εκτελέσουν οι κόµβοι SOAP που 

επεξεργάζονται τα µηνύµατα κατά µήκος µιας διαδροµής [39]. Στο σχήµα 3.6 

βλέπουµε την µορφή ενός SOAP µηνύµατος. 

 

Σχήµα 3.6 - Τα στοιχεία (elements) ενός µηνύµατος SOAP[39]. 
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Τα στοιχεία envelope και body είναι υποχρεωτικά ενώ τα headers όχι. Ένα 

µήνυµα SOAP είναι η βασική µονάδα της επικοινωνίας µεταξύ των κόµβων 

SOAP. Αποτελείται από ένα φάκελο (envelope) SOAP που περιέχει καµία ή 

περισσότερες επικεφαλίδες (header) SOAP. Οι επικεφαλίδες SOAP απευθύνονται 

σε κάθε δέκτη SOAP που µπορεί να βρίσκεται σε µια διαδροµή µηνύµατος 

SOAP. Ο φάκελος SOAP επίσης περιλαµβάνει το στοιχείο  σώµα (body) SOAP 

που περιέχει το ωφέλιµο φορτίο του µηνύµατος ή επιχειρηµατικές πληροφορίες. 

Ένα σώµα SOAP µπορεί να περιέχει, για παράδειγµα, ένα αίτηµα υπηρεσίας και 

τα δεδοµένα που χρειάζεται  η υπηρεσία. Κατά την επεξεργασία ενός µηνύµατος 

SOAP, ένας κόµβος SOAP µπορεί να δηµιουργήσει µια κατάσταση σφάλµατος. 

Αν συµβεί αυτό, ένας κόµβος SOAP επιστρέφει ένα µήνυµα που περιέχει ένα 

σφάλµα SOAP. Ένας κόµβος SOAP είναι µια εφαρµογή των κανόνων 

επεξεργασίας που περιγράφονται µέσα στην προδιαγραφή SOAP, η οποία  µπορεί 

να µεταδώσει, να λάβει, να επεξεργαστεί και να  αναµεταδώσει ένα µήνυµα 

SOAP. Μολονότι ο κόµβος SOAP υλοποιεί το µοντέλο επεξεργασίας SOAP, 

µπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν τα 

υποκείµενα πρωτόκολλα δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω µιας σύνδεσης (bind) 

SOAP η οποία διευκρινίζει  τους  κανόνες για την µεταφορά ενός µηνύµατος 

SOAP πάνω από κάποιο άλλο υποκείµενο πρωτόκολλο δικτύου. Αυτά τα 

πρωτόκολλα µεταφοράς όπως είδαµε µπορεί να είναι  να είναι τα Hypertext 

Transport Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Prototol (SMTP). Ωστόσο, θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ιδιωτικά  πρωτόκολλα, όπως το WebSphereMQ 

της IBM.  Οι κόµβοι SOAP µπορούν να στέλνουν και να λαµβάνουν µηνύµατα 

SOAP. Εάν ένας κόµβος SOAP µεταδίδει ένα µήνυµα, αυτός ονοµάζεται 
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αποστολέας SOAP. Όταν λαµβάνει ένα µήνυµα, τότε ονοµάζεται δέκτης SOAP. 

Ορισµένοι κόµβοι SOAP µπορούν και να λαµβάνουν και να µεταδώσουν 

µηνύµατα. Στην περίπτωση αυτή, καλούνται  ενδιάµεσοι SOAP (SOAP 

intermediaries). Ο αποστολέας SOAP που κατασκευάζει αρχικά το µήνυµα 

ονοµάζεται  αρχικός αποστολέας. Ο τελικός προορισµός του µηνύµατος 

ονοµάζεται  τελικός παραλήπτης SOAP. Αυτός ο κόµβος είναι υπεύθυνος για την 

επεξεργασία του ωφέλιµου φορτίου του µηνύµατος που περιέχεται στο σώµα 

(body) SOAP. Συνήθως, ένα µήνυµα SOAP µεταβιβάζεται µέσω πολλών 

ενδιάµεσων κόµβων. Ένας αρχικός αποστολέας δηµιουργεί το µήνυµα. Το 

µήνυµα περνά στη συνέχεια µέσω διαφόρων ενδιαµέσων  πριν φθάσει στον 

τελικό δέκτη SOAP. Αυτό το σύνολο των κόµβων SOAP ονοµάζεται µονοπάτι 

µηνύµατος SOAP. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ένα µήνυµα SOAP µπορεί να µην 

φτάσει στον τελικό παραλήπτη του  επειδή κάποιος ενδιάµεσος επεξεργάστηκε 

λανθασµένα το µήνυµα SOAP. Το µονοπάτι µηνύµατος SOAP φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα:   
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Σχήµα 3.7 - Το µονοπάτι (path) ενός µηνύµατος SOAP[39]. 

 

3.3.1.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ SOAP 

Η προδιαγραφή του µηνύµατος SOAP εκφράζεται ως ένα έγγραφο XML . 

Αυτό σηµαίνει ότι ο αποστολέας SOAP πρέπει  να δηµιουργήσει ένα 

πληροφοριακό σύνολο το οποίο µπορεί να ανακατασκευαστεί από κάποιον 

παραλήπτη SOAP. Για να γίνει αυτό, ο αποστολέας πρέπει να σειριοποιήσει το 

πληροφοριακό σύνολο κατά τρόπο ώστε ο παραλήπτης SOAP να µπορεί να το 

χρησιµοποιήσει για να ανακατασκευάσει το πρωτότυπο [39]. Ο συνηθισµένος 

τρόπος είναι µε χρήση XML 1.0 , αλλά η προδιαγραφή επιτρέπει και άλλες, 

ενδεχοµένως πιο κατάλληλες αναπαραστάσεις για πιο αποτελεσµατική κίνηση 

δικτύου.  

 

Ας δούµε το παρακάτω µήνυµα SOAP σε XML 1.0. 
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<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
  <env:Header> 
    <pns:qualityOfService xmlns:pns="http://example.org/qos"> 
      <pns:priority>3</pns:priority> 
      <pns:timestamp>2004-02-25T01:00:00-00:00</pns:timestamp> 
      <pns:persist>true</pns:persist> 
    </pns:appHeaderBlock> 
  </env:Header> 
  <env:Body> 
    <bmns:businessPO xmlns:env="http://example.org/po"> 
      <bmns:description>Widgets</bmns:description> 
      <bmns:quantity>100</bmns:quantity> 
      <bmns:price>20.5</bmns:price> 
    </bmns:businessPO> 
  </env:Body> 
</env:Envelope> 
 

To πιο ακραίο στοιχείο (element) είναι το στοιχείο env: envelope  που 

περιλαµβάνει το πεδίο ονοµάτων URL για το SOAP.  Μέσα σε αυτό 

εσωκλείονται τα 2 υποστοιχεία που καθορίζουν το SOAP και είναι τα στοιχεία  

env: Header και env: Body.  Το SOAP δεν προσδιορίζει το περιεχόµενό τους. Τα 

στοιχεία που παρατηρούµε αφορούν µόνο την συγκεκριµένη εφαρµογή. Ωστόσο, 

η προδιαγραφή SOAP  καθορίζει το πώς ένας κόµβος SOAP επεξεργάζεται τα εν 

λόγω στοιχεία.  Το στοιχείο  env: Header στοιχείο είναι προαιρετικό στο SOAP. 

Η επικεφαλίδα (header) SOAP είναι ένας µηχανισµός επέκτασης που παρέχει 

έναν τρόπο για την µεταβίβαση των πληροφοριών σε ένα  µήνυµα SOAP που δεν 

αποτελούν µέρος του ωφέλιµου φορτίου του µηνύµατος. Στο παράδειγµα, το 

στοιχείο ENV: Header περιλαµβάνει ένα υποστοιχείο το οποίο περιέχει µια σειρά 

από παραµέτρους ποιότητας. Αυτή το υποστοιχείο καλείται τµήµα επικεφαλίδας 

(block header), στην προδιαγραφή SOAP. Μια επικεφαλίδα µπορεί να περιέχει 

πολλά block headers. To block header έχει τον δικό του χώρο ονοµάτων XML, 
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στον οποίο εµφανίζονται τα στοιχεία προτεραιότητα (priority), χρονικό 

αποτύπωµα (timestamp), και επιµονή (persist). To SOAP επιτρέπει στα header 

blocks να απευθύνονται σε συγκεκριµένους κόµβους SOAP για επεξεργασία 

καθώς το µήνυµα µεταδίδεται. Καθώς το το µήνυµα µεταδίδεται οι επικεφαλίδες 

(headers SOAP) το ελέγχουν και το επεξεργάζονται. Περιλαµβάνουν 

πληροφορίες που ελέγχουν παραµέτρους ποιότητας  όπως η ασφάλεια, η 

αξιοπιστία, και η διευθυνσιοδότηση. Με τον καθορισµό νέων επικεφαλίδων, είναι 

δυνατή η δηµιουργία νέων διαλειτουργικών πρωτοκόλλων που βασίζονται στο 

SOAP. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω παράδειγµα: 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
 
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" 
 
xmlns:wssec="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/04/secext" 
 
xmlns:wsrm="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/rm"> 
  <env:Header> 
    <wsa:ReplyTo> 
 
<wsa:Address>http://business456.com/User12</wsa:Address> 
    </wsa:ReplyTo> 
    <wsa:To>http://fabrikam123.com/Traffic</wsa:To> 
    <wsa:Action>http://fabrikam123.com/Traffic/Status 
</wsa:Action> 
    <wssec:Security> 
      <wssec:BinarySecurityToken 
        ValueType="wssec:X509v3" 
        EncodingType="wssec:Base64Binary"> 
        dWJzY3JpYmVyLVBic.....eFw0wMTEwMTAwMD 
      </wssec:BinarySecurityToken 
    </wssec:Security> 
    <wsrm:Sequence> 
 
<wsu:Identifier>http:fabrikam123.com/seq1234</wsu:Identifier> 
      <wsrm:MessageNumber>10</wsrm:MessageNumber> 
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    </wsrm:Sequence> 
  </env:Header> 
  <env:Body> 
    <app:TrafficStatus xmlns:env="http://highwaymon.org/payloads"> 
      <road>520W</road> 
      <speed>3MPH</speed> 
    </app:TrafficStatus> 
   </env:Body> 
 </env:Envelope> 
 
 

Το µοντέλο επεξεργασίας SOAP δίνει την δυνατότητα  χρησιµοποίησης 

διαφορετικών προδιαγραφών υπηρεσιών, το καθένα µε τους δικούς τους ορισµούς 

επικεφαλίδων, για την ανακατασκευή µηνυµάτων  µε πιο  σύνθετες ιδιότητες 

ποιότητας της υπηρεσίας. Για παράδειγµα, ένα µήνυµα που πρέπει να παραδοθεί 

µε αξιοπιστία, να κρυπτογραφηθεί και να επιβεβαιωθεί µπορεί να αποτελείται από 

τρεις επικεφαλίδες, µε την καθεµιά να διαθέτει µοναδικό χώρο ονοµάτων.  Η µία 

καθορίζει την αξιόπιστη παράδοση, η δεύτερη καθορίζει το µηχανισµό 

ασφαλείας, και η τρίτη ζητάει επιβεβαίωση από το ενδιάµεσο λογισµικό 

ανταλλαγής µηνυµάτων. Ο σχεδιαστής της εφαρµογής ή του ενδιάµεσου 

λογισµικού  πρέπει να φροντίζει για την συµπερίληψη header blocks στα 

µηνύµατα SOAP. Κάθε επικεφαλίδα πρέπει να έχει µια επίσηµη προδιαγραφή µε 

τα υποστοιχεία της και για το πώς πρέπει να τα επεξεργαστεί ένας κόµβος SOAP 

ανάλογα µε τον ρόλο του. Η προδιαγραφή της επικεφαλίδας  θα πρέπει να 

καθορίζει συνθήκες σφάλµατος που µπορεί να συµβούν, µαζί µε τον αντίκτυπο 

που έχουν στην επεξεργασία σε επίπεδο εφαρµογής.    

 Το στοιχείο env: Envelope στο µήνυµα SOAP είναι υποχρεωτικό. 

Περιέχει το ωφέλιµο φορτίο του µηνύµατος, δηλαδή τις πληροφορίες που 

µεταφέρονται από τον αρχικό αποστολέα SOAP στον τελικό παραλήπτη SOAP. 
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Η επιλογή για το ποιες πληροφορίες τοποθετούνται  στο στοιχείο env: Header και 

στο στοιχείο  env: Body είναι θέµα της εφαρµογής και του σχεδιασµού του 

συστήµατος.   

 

3.3.1.3 ΟΙ  ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ SOAP       

  Όταν ένας κόµβος SOAP επεξεργάζεται ένα µήνυµα µπορεί να έχει 

διάφορους πιθανούς  ρόλους. Ένας ρόλος SOAP προσδιορίζει το πώς ένας 

κόµβος SOAP θα πρέπει να επεξεργαστεί ένα µήνυµα. Ένας ρόλος SOAP 

προσδιορίζεται από µία URI. Μπορεί να είναι ένας από τους τρεις ρόλους που 

ορίζονται στην προδιαγραφή SOAP ή κάποιος επιπλέον που έχει ορίσει ένας 

σχεδιαστής κάποιας εφαρµογής. Ο ρόλος είναι χαρακτηριστικό (attribute) του 

γονικού στοιχείου επικεφαλίδας. Ακολουθεί το παράδειγµα: 

 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <env:Header> 

    <hb1:firstHeaderBlock xmlns:hb1="http://example.org/hb1" 

         env:role="http://example.org/Qos"> 

      ..... 

    </hb1:firstHeaderBlock> 

    <hb2:secondHeaderBlock xmlns:hb1="http://example.org/hb2" 

         env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next"> 

      ..... 

    </hb2:secondHeaderBlock> 

    <hb3:thirdHeaderBlock xmlns:hb1="http://example.org/hb3"> 

      ..... 

    </hb3:thirdHeaderBlock> 

  </env:Header> 

  <env:Body> 
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    ..... 

  </env:Body> 

 </env:Envelope> 

 
 

Το στοιχείο  HB1: firstHeaderBlock στο παράδειγµα έχει ένα χαρακτηριστικό 

(attribute) ρόλου µε τιµή την  http://example.org/Qos. Ο σχεδιαστής του 

συστήµατος θεωρεί  πως ο κόµβος SOAP που έχει αυτόν τον  ρόλο,  χρησιµοποιεί 

τις πληροφορίες εντός του header block για να διαχειριστεί µε καθορισµένο τρόπο 

την παράµετρο ποιότητας που αφορά στην παράδοση των µηνυµάτων. Το 

χαρακτηριστικό (attribute) ρόλου του δεύτερου header block έχει οριστεί σε έναν 

από τους ρόλους που ορίζονται στο πλαίσιο της προδιαγραφής SOAP. Η 

προδιαγραφή ορίζει τρεις ρόλους: 

 

• Ρόλος “none”- http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/none 

Όταν ένα header block έχει ορισµένο ρόλο στο “none” τότε κανένας 

κόµβος δεν πρέπει να επεξεργάζεται τα περιεχόµενά του. 

 

• Ρόλος “next”- http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next 

Όταν ένα header block έχει ορισµένο ρόλο στο “next” τότε πρέπει να 

εξεταστεί και ίσως να υποβληθεί σε επεξεργασία από τον επόµενο κόµβο 

SOAP που θα συναντήσει. Στο προηγούµενο παράδειγµα, το στοιχείο hb2: 

secondHeaderBlock έχει το χαρακτηριστικό(attribute)  ρόλου σε “next”. 

 

• Ρόλος “ultimateReceiver”-  http://www.w3.org/2003/05/soap-

envelope/role/ultimateReceiver 
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Όταν ένα header block έχει ορισµένο ρόλο στο “ ultimateReceiver ” τότε 

πρέπει να εξεταστεί από τον κόµβο SOAP που είναι ο τελικός 

παραλήπτης. Αν ένα header block δεν έχει ορισµένο το χαρακτηριστικό 

ρόλου τότε θεωρείται πως απευθύνεται στον τελικό παραλήπτη. Στο 

παραπάνω παράδειγµα το στοιχείο Hb3:thirdHeaderBlock απευθύνεται 

στον τελικό παραλήπτη SOAP, διότι δεν έχει κάποιο χαρακτηριστικό 

(attribute)  ρόλου.  

Το στοιχείο SOAP env: Body  δεν διαθέτει κάποιο χαρακτηριστικό ρόλου. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι το στοιχείο Body απευθύνεται  πάντα στον κόµβο 

SOAP που έχει τον ρόλο "ultimateReceiver" –τελικός παραλήπτης.  

Το χαρακτηριστικό (attribute) "mustUnderstand"   

 Μερικές φορές ένας κόµβος SOAP που έχει έναν ρόλο πρέπει 

οπωσδήποτε να επεξεργαστεί µια  συγκεκριµένη επικεφαλίδα. Η προδιαγραφή 

SOAP το καθορίζει αυτό µε την εισαγωγή του χαρακτηριστικού (attribute)  

mustUnderstand το οποίο προστίθεται σε ένα header block. 

 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 
  <env:Header> 
    <hb1:firstHeaderBlock exmlns:hb1="http://example.org/hb1" 
         env:role="http://example.org/Qos" 
         env:mustUnderstand="true"> 
      ..... 
    </hb1:firstHeaderBlock> 
    <hb2:secondHeaderBlock xmlns:hb1="http://example.org/hb2" 
         env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap- 
envelope/role/next"> 
      ..... 
    </hb2:secondHeaderBlock> 
    <hb3:thirdHeaderBlock xmlns:hb1="http://example.org/hb3"> 
      ..... 
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    </hb3:thirdHeaderBlock> 
  </env:Header> 
  <env:Body> 
    ..... 
   </env:Body> 
 </env:Envelope> 
 
Στο  παράδειγµα, o κόµβος SOAP  στον οποίο αναφέρεται το στοιχείο  hb1: 

firstHeaderBlock πρέπει να επεξεργαστεί το header block επειδή υπάρχει το 

χαρακτηριστικό ΄΄mustUnderstand΄΄  που  έχει οριστεί σε ΄΄true΄΄. Αυτό 

αναφέρεται συνήθως ως υποχρεωτικό (mandatory)  header block. Το µοντέλο 

επεξεργασίας καθορίζει µε ποιον τρόπο η επεξεργασία ενός µηνύµατος SOAP δεν 

πρέπει να ξεκινήσει πριν ένας κόµβος SOAP  εντοπίσει το σύνολο των 

υποχρεωτικών header blocks  που απευθύνονται σε αυτόν και ετοιµαστεί για την 

επεξεργασία τους σύµφωνα µε την προδιαγραφή που τα αφορά. Αν ένα header 

block  έχει χαρακτηριστικό (attribute) "mustUnderstand" που  έχει οριστεί σε 

΄΄false΄΄ ή δεν υπάρχει κανένα τέτοιο χαρακτηριστικό  (attribute), ένας κόµβος 

SOAP µπορεί να επιλέξει να αγνοήσει και να µην επεξεργαστεί  το header block  

ακόµη και αν απευθύνεται σε αυτόν.  Αν ένα header block απευθύνεται σε έναν 

κόµβο SOAP ο οποίος δεν είναι δυνατόν να το επεξεργαστεί, τότε ο κόµβος 

SOAP είναι υποχρεωµένος να δηµιουργήσει και να επιστρέψει ένα SOAP fault.  

 

Το χαρακτηριστικό (attribute) "relay"  

Το SOAP ορίζει πως  ένας κόµβος που επεξεργάζεται µια επικεφαλίδα 

πρέπει να την αφαιρεί από το µήνυµα πριν αυτό µεταβιβαστεί  σε άλλο κόµβο 

κατά µήκος της διαδροµής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προδιαγραφή 

SOAP προσέχει την πλευρά της ασφάλειας και εξασφαλίζει ότι ένας ενδιάµεσος 

δεν έχει να ανησυχεί τι θα συµβεί στην επικεφαλίδα ενός µηνύµατος σε 
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µεταγενέστερο σηµείο του µονοπατιού. Η προδιαγραφή SOAP, ωστόσο, επιτρέπει 

σε έναν κόµβο να επανεισαγάγει µια  επικεφαλίδα σε ένα εξερχόµενο µήνυµα, µε 

τα περιεχόµενά της αµετάβλητα ή αλλαγµένα µε κάποιον τρόπο. Η προεπιλεγµένη 

συµπεριφορά του κόµβου είναι να αφαιρέσει την επικεφαλίδα µετά την 

επεξεργασία. Μερικές φορές ωστόσο, απαιτείται µια συγκεκριµένη επικεφαλίδα 

να απευθύνεται σε οποιονδήποτε ή και σε όλους τους κόµβους σε ένα µονοπάτι 

µηνύµατος. Για να επιτραπεί αυτό, το SOAP εισάγει το χαρακτηριστικό 

(attribute) ΄΄relay΄΄. Αν το χαρακτηριστικό αυτό έχει οριστεί σε ΄΄true΄΄ και ένας 

κόµβος SOAP που ανιχνεύει µια επικεφαλίδα µε αποδέκτη τον ίδιο, µπορεί να 

προωθήσει το header block στον επόµενο κόµβο, σε περίπτωση που επιλέξει να 

µην το επεξεργαστεί. 

 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

  <env:Header> 

    <hb1:firstHeaderBlock xmlns:hb1="http://example.org/hb1" 

         env:role="http://example.org/Qos" 

         env:mustUnderstand="true"> 

      ..... 

    </hb1:firstHeaderBlock> 

    <hb2:secondHeaderBlock xmlns:hb1="http://example.org/hb2" 

         env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next" 

         env:relay="true"> 

      ..... 

    </hb2:secondHeaderBlock> 

    <hb3:thirdHeaderBlock xmlns:hb1="http://example.org/hb3"> 

      ..... 

    </hb3:thirdHeaderBlock> 

  </env:Header> 

  <env:Body> 
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    ..... 

   </env:Body> 

 </env:Envelope> 

 
Στο προηγούµενο παράδειγµα, το δεύτερο header block απευθύνεται στον 

επόµενο κόµβο ΄΄next΄΄στη διαδροµή του µηνύµατος.  Έχει επίσης το  

χαρακτηριστικό (attribute) "relay" ορισµένο σε ΄΄true΄΄. Αυτό σηµαίνει ότι ένας 

κόµβος SOAP που λαµβάνει το µήνυµα µπορεί να επεξεργαστεί την επικεφαλίδα 

αν την καταλαβαίνει. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ακολουθήσει τους 

κανόνες επεξεργασίας του SOAP και να αφαιρέσει την επικεφαλίδα πριν 

προωθήσει το µήνυµα . Ένα χαρακτηριστικό (attribute) "relay"  µε τιµή ΄΄true΄΄, 

σηµαίνει πως ο κόµβος, αν το  επιλέξει, µπορεί να αγνοήσει το header block  και 

να το µεταβιβάσει  στον επόµενο κόµβο. 

 

3.3.1.4  SOAP  ΣΦΑΛΜΑΤΑ (FAULTS) 

Όταν ένα σφάλµα δηµιουργείται κατά την επεξεργασία ενός µηνύµατος 

SOAP, η προδιαγραφή παρέχει ένα µοντέλο για την αντιµετώπισή του.  

Οι πληροφορίες σφαλµάτων τοποθετούνται στο στοιχείο env:Body. Όλα τα 

σφάλµατα, τόσο αυτά που δηµιουργούνται από την εφαρµογή όσο και από το 

ενδιάµεσο λογισµικό  πρέπει να χρησιµοποιούν αυτή τη δοµή [39]. Ένα 

παράδειγµα  σφάλµατος  είναι το εξής: 

 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
               xmlns:flt="http://example.org/faults"> 
  <env:Body> 
    <env:Fault> 
      <env:Code> 
        <env:Value>env:Receiver</env:Value> 
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        <env:Subcode> 
          <env:Value>flt:BadValue</env:Value> 
        </env:Subcode> 
      </env:Code> 
      <env:Reason> 
        <env:Text>A Fault occurred</env:Text> 
      </env:Reason> 
      <env:Detail> 
        <flt:MyDetails> 
          <flt:Message>Something went wrong at the Receiver</flt:Message> 
          <flt:ErrorCode>1234</flt:ErrorCode> 
        </flt:MyDetails> 
      </env:Detail> 
    </env:Fault> 
   </env:Body> 
 </env:Envelope> 
 
 

Τα σφάλµατα  SOAP τοποθετούνται στο θυγατρικό στοιχείο  env: Fault, του 

στοιχείου env: Body. To στοιχείο  env: Fault πρέπει µε την σειρά του  να περιέχει 

δύο θυγατρικά στοιχεία, το env:Code και το env:Reason. Θα µπορούσε επίσης να 

περιέχει τρία άλλα προαιρετικά στοιχεία. Τα στοιχεία : env:Detail, env:Node, και 

env:Role . 

 

Το υποστοιχείο env:Code πρέπει να περιέχει ένα στοιχείο env:Value που να 

παίρνει µία τιµή από τους πέντε κωδικούς σφάλµατος SOAP. 

• VersionMismatch - Το µήνυµα δεν ταιριάζει µε την έκδοση του SOAP.  

•  MustUnderstand - Ο κόµβος προορισµού δεν καταλαβαίνει την 

επικεφαλίδα στο µήνυµα που εµπεριέχει ένα χαρακτηριστικό 

‘’MustUnderstand’’. 

• DataEncodingUnknown - Ο κόµβος προορισµού δεν καταλαβαίνει την 

κωδικοποίηση των δεδοµένων του µηνύµατος. 
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• Sender - Το µήνυµα είχε µη έγκυρη µορφή όταν λήφθηκε από έναν 

κόµβο επεξεργασίας 

• Receiver - Ο κόµβος παραλαβής ή ο τελικός παραλήπτης SOAP δεν 

µπόρεσε να επεξεργαστεί το µήνυµα. 

 

Το στοιχείο  το env: Code  µπορεί να επεκταθεί µε το υποστοιχείο env: Subcode. 

To στοιχείο env: Reason προορίζεται ως µια αναγνώσιµη περιγραφή για  

άνθρωπο  και όχι για αυτόµατη επεξεργασία.  

3.3.1.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ SOAP 

Όπως είδαµε πριν το SOAP υποστηρίζει 2 είδη προγραµµατιστικών 

µοντέλων: 

• Literal Document. To στοιχείο Body περιέχει ένα έγγραφο όπως µια 

παραγγελία ή κράτηση θέσης σε κάποια πτήση το οποίο επεξεργάζεται η 

υπηρεσία που κάνει την αίτηση. Μετά την επεξεργασία του εγγράφου, 

επιστρέφεται ένα άλλο έγγραφο µε πληροφορίες επιβεβαίωσης της 

παραγγελίας ή ολοκλήρωσης της κράτησης.  

 

Παράδειγµα κλήσης Document [41]. 

<s:Envelope 
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/06/soap-envelope"> 
<s:Header> 
<m:transaction xmlns:m="soap-transaction" 
s:mustUnderstand="true"> 
<transactionID>1234</transactionID> 
</m:transaction> 
</s:Header> 
<s:Body> 
<n:purchaseOrder xmlns:n="urn:OrderService"> 
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<from><person>Christopher Robin</person> 
<dept>Accounting</dept></from> 
<to><person>Pooh Bear</person> 
<dept>Honey</dept></to> 
<order><quantity>1</quantity> 
<item>Pooh Stick</item></order> 
</n:purchaseOrder> 
</s:Body> 
</s:Envelope> 
 
Βλέπουµε πως το στοιχείο <s:Body> περιέχει το έγγραφο σε µορφή XML που 
πρέπει να επεξεργαστεί. 
 

• RPC-Remote procedure calls. To στοιχείο env:Body περιέχει ένα όνοµα 

διαδικασίας την οποία καλεί µαζί µε ένα σύνολο κωδικοποιηµένων 

ορισµάτων για αυτήν. Αφού κληθεί η διαδικασία επιστρέφονται ένα 

αποτέλεσµα και ένα σύνολο τιµών. 

Παράδειγµα  RPC κλήσης  [41]. 

<s:Envelope 

xmlns:s="http://www.w3.org/2001/06/soap-envelope"> 

<s:Header> 

<m:transaction xmlns:m="soap-transaction" 

s:mustUnderstand="true"> 

<transactionID>1234</transactionID> 

</m:transaction> 

</s:Header> 

<s:Body> 

<n:getQuote xmlns:n="urn:QuoteService"> 

<symbol xsi:type="xsd:string"> 

IBM 

</symbol> 

</n:getQuote> 

</s:Body> 

</s:Envelope> 
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Σε αυτό το παράδειγµα παρατηρούµε πως το στοιχείο <s:Body> του µηνύµατος  

περιέχει το στοιχείο <n:getQuote xmlns:n="urn:QuoteService"> που αναφέρεται 

στην διαδικασία getQuote την οποία και καλεί  και στέλνει ως παράµετρο την 

τιµή  του στοιχείου <symbol  xsi:type="xsd:string">  που είναι η τιµή ΙΒΜ. 

 

3.3.1.6 ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ  SOAP 

 Όπως είδαµε προηγουµένως τα µηνύµατα SOAP µπορούν να 

µεταφερθούν πάνω από οποιοδήποτε πρωτόκολλο δικτύου όπως FTP, HTTP, 

SMTP.  Η  πιο διαδεδοµένη αντιµετώπιση είναι η περίπτωση του HTTP. Ας 

δούµε ένα τέτοιο παράδειγµα µηνύµατος SOAP .  Στο παράδειγµα έχουµε ένα 

SOAP request χρησιµοποιώντας την µέθοδο POST του πρωτοκόλλου ΗTTP [50]. 

 

POST /InStock HTTP/1.1 

Host: www.example.org 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPrice> 

    <m:StockName>IBM</m:StockName> 

 </m:GetStockPrice> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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To SOAP response [50] που λαµβάνουµε είναι το εξής : 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPriceResponse> 

    <m:Price>34.5</m:Price> 

  </m:GetStockPriceResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 

3.3.2 WSDL (Web Service Description Language) 

H WSDL (Γλώσσα Περιγραφής Υπηρεσιών Ιστού - Web Service   

Description Language) είναι  µια περιγραφή σε XML γλώσσα που περιγράφει τις 

υπηρεσίες ιστού.  Επιτρέπει στους δηµιουργούς υπηρεσιών ιστού να παρέχουν τις 

πληροφορίες ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από άλλους. 

Η WSDL [51] αποτελείται από δύο µέρη: 

• Ένα αφηρηµένο µέρος που περιγράφει την λειτουργική συµπεριφορά των 

υπηρεσιών ιστού αναφέροντας τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται. 

• Ένα συγκεκριµένο µέρος που περιγράφει το πού και το πώς µπορεί  να 

χρησιµοποιηθεί µια υπηρεσία ιστού. 
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Η WSDL προήλθε από τον συνδυασµό 2 γλωσσών περιγραφής υπηρεσιών, της 

NASSL (Network Application Service Specification Language) από την IBM και 

της SDL (Service Description Language) από τη Microsoft.  Οι κύριες εκδόσεις 

είναι η WSDL 1.1 και η WSDL 2.0 [52] η οποία αποτελεί και πρόταση του  W3C.  

H WSDL 1.1[51]   είναι ευρύτατα διαδεδοµένη και υποστηρίζεται από πληθώρα 

εφαρµογών υλοποίησης υπηρεσιών ιστού. 

Η δοµή της γλώσσας WSDL φαίνεται στο σχήµα: 
 

 
 

Σχήµα 3.8 - Συντακτική δοµή της WSDL 1.1 [39]. 
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Το αφηρηµένο µέρος εξετάζει το τι κάνει η υπηρεσία. Αυτή η πληροφορία 
παρέχεται από τα στοιχεία: 

• <types> 

• <message> 

• <portType> 
 
Τα ερωτήµατα πώς και πού απαντώνται από τα στοιχεία : 

• <binding>  

• <service>  
 
 
 

Το στοιχείο <types>  χρησιµοποιείται για την φιλοξενία δηλώσεων δοµών 

δεδοµένων που αναφέρονται αργότερα, µε σκοπό τον ορισµό των µηνυµάτων που 

ανταλλάσσει µια υπηρεσία. 

Το στοιχείο <definitions>  είναι το στοιχείο ρίζα όλων των εγγράφων WSDL. 

Αυτό καθορίζει το όνοµα της υπηρεσίας Ιστού, δηλώνει πολλαπλούς χώρους 

ονοµάτων (namespaces)  που χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο του εγγράφου  και 

περιέχει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας που περιγράφονται εδώ. 

Το στοιχείο <portType> περιγράφει όλα τα είδη δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται στην ανταλλαγή µηνυµάτων που ανταλλάσσει η υπηρεσία.  

Το στοιχείο  <message>  περιγράφει τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται σε 

µια υπηρεσία ιστού. Καθορίζει το όνοµα του µηνύµατος και  περιέχει µηδέν ή 

περισσότερα στοιχεία <part>  που αναφέρονται σε τιµές παραµέτρων εισόδου 

του µηνύµατος ή σε παραµέτρους εξόδου.  Είναι δυνατόν ένα στοιχείο <part>   

να είναι ένα έγγραφο XML  ή κάποιο άλλο αντικείµενο. 

Το στοιχείο <portType> καθορίζει ένα σύνολο λειτουργιών, στοιχείων  

<operation>  τις οποίες υποστηρίζει µια υπηρεσία ιστού. 
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Η WSDL  έχει 4 είδη λειτουργιών [6]: 

• Μονόδροµες (One way) 

Η υπηρεσία λαµβάνει ένα µήνυµα και δεν παράγει καµία απάντηση. Έχει ένα 

στοιχείο <input>. 

• Αίτησης-απάντησης (Request-response) 

Η υπηρεσία λαµβάνει ένα µήνυµα και στέλνει ένα µήνυµα  ως απάντηση. Η 

υπηρεσία έχει συνεπώς  ένα στοιχείο <input> που ακολουθείται από ένα 

στοιχείο <output>. 

• Παράκλησης - απάντησης (Solicit-response) 

Η υπηρεσία στέλνει ένα µήνυµα και λαµβάνει µια απάντηση. Η υπηρεσία έχει 

συνεπώς  ένα στοιχείο <output> που ακολουθείται από ένα στοιχείο               

<input>. 

• Ειδοποίησης (Notification) 

Η υπηρεσία στέλνει ένα µήνυµα. Η υπηρεσία έχει συνεπώς  ένα στοιχείο 

<output>. 

Τα 4 είδη λειτουργιών φαίνονται στο επόµενο σχήµα : 
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Σχήµα 3.9 -  Είδη λειτουργιών που υποστηρίζει η WSDL 1.1 [6]. 

 

 
Ας δούµε την χρήση των 4 ειδών λειτουργιών στο κάτωθι παράδειγµα WSDL. 
 
<portType name="p1"> 
   <operation name="op1"> 
      <input message="x:m1"/> 
   </operation> 
   <operation name="op2"> 
      <input message="x:m1"/> 
      <output message="y:m2"/> 
   </operation> 
   <operation name="op3"> 
      <output message="x:m1"/> 
      <input message="y:m2"/> 
   </operation> 
   <operation name="op4"> 
      <output message="x:m1"/> 
   </operation> 
</portType> 
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Λειτουργία op1 

Είναι µια µονόδροµη λειτουργία . Απλώς δηλώνει ένα µήνυµα εισόδου.  

Λειτουργία op2 

Είναι µια  λειτουργία αίτησης-απάντησης. Ο διακοµιστής αναµένει το µήνυµα x: 

m1 και απαντά µε το  µήνυµα y: m2.  

Λειτουργία op3 

Είναι µια λειτουργία παράκλησης-απόκρισης. Ο διακοµιστής στέλνει το µήνυµα 

x: m1 και αναµένει να λάβει την απάντηση µε το µήνυµα y: m2.  

Λειτουργία op4 

Είναι µια λειτουργία κοινοποίησης. Ο διακοµιστής στέλνει το µήνυµα x: m1 και 

δεν περιµένει απάντηση. 

 

Το στοιχείο <binding> 

Αφού είδαµε το τι κάνει µια υπηρεσία µε τα στοιχεία  <types>,  

<message> , <portType> ας δούµε πώς επιτυγχάνεται η σύνδεση (binding) και 

πώς µορφοποιούνται τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται. Μπορούν να 

χρησιµοποιηθούν συνδέσεις (bindings) SOAP, HTTP. 

Θα επικεντρωθούµε στην σύνδεση SOAP. Καθορίζει πώς γίνεται η λήψη του 

στοιχείου <message> εισόδου ή εξόδου µιας λειτουργίας και πώς δηµιουργείται 

από αυτό ένας envelope SOAP. 

 

Στο WSDL 1.1  η επέκταση SOAP  περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

soap:binding 
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Αυτό το στοιχείο δείχνει ότι η σύνδεση θα γίνει µέσω SOAP. 

Το χαρακτηριστικό <style> υποδεικνύει το είδος της λειτουργίας. Υποστηρίζει 2 

ειδών λειτουργίες: 

• Document style -  Σηµαίνει πως τα µηνύµατα αίτησης και απάντησης θα 

είναι XML έγγραφα. 

• RPC style – Τα µηνύµατα ανταλλάσσονται µε την µέθοδο RPC. Σηµαίνει 

πως το µήνυµα SOAP αίτησης θα περιλαµβάνει στο στοιχείο <body> το 

όνοµα µιας συνάρτησης µε τις παραµέτρους εισόδου. Αντιστοίχως το 

µήνυµα SOAP απάντησης  θα περιλαµβάνει παραµέτρους εξόδου της 

συνάρτησης που κλήθηκε. 

Το χαρακτηριστικό <transport >  υποδηλώνει το πρωτόκολλο µεταφοράς.  

Για πρωτόκολλο HTTP  έχουµε :                  

Transport=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/http”  

Για πρωτόκολλο SMTP έχουµε:              

Transport=” http://schemas.xmlsoap.org/soap/smtp’’  

Soap:operation 

Υποδηλώνει την σύνδεση µιας συγκεκριµένης λειτουργίας µε µια συγκεκριµένη 

υλοποίηση SOAP. 

Soap:body 

Με αυτό το στοιχείο καθορίζονται λεπτοµέρειες των εισερχόµενων και 

εξερχόµενων µηνυµάτων (messages). 
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Στοιχείο <service> 

To στοιχείο αυτό δείχνει την θέση όπου   βρίσκεται µια υπηρεσία ιστού. 

Το στοιχείο <port> έχει ένα χαρακτηριστικό <name> που δίνει ένα 

αναγνωριστικό για αυτό το σηµείο σύνδεσης. Επίσης περιλαµβάνει το 

χαρακτηριστικό <binding> το οποίο αναφέρεται µέσα στο WSDL έγγραφο. Το 

στοιχείο <port> έχει ένα υποστοιχείο <soap:address> αν αναφερόµαστε σε 

σύνδεση SOAP και δίνει την τοποθεσία που παρέχεται η υπηρεσία ιστού. 

 

3.3.3 UDDI (Universal Description and Discovery Interface) 

Η ∆ιασύνδεση Παγκόσµιας Περιγραφής και Εντοπισµού (Universal 

Description and Discovery Interface, UDDI). Το UDDI[63] είναι µια τεχνική 

προδιαγραφή για την περιγραφή, την ανακάλυψη και την ενσωµάτωση υπηρεσιών 

ιστού. Το UDDI εκ τούτου, είναι ένα κρίσιµο µέρος των υπηρεσιών ιστού αφού 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να τις δηµοσιεύουν και να τις ανακαλύπτουν. 

Καθορίζει µια υπηρεσία συγκέντρωσης µεταδεδοµένων και πρωτόκολλα για την 

εξέταση και ενηµέρωση µιας κοινής αποθήκης υπηρεσιών ιστού. Το UDDI είναι 

µια ανοικτή πρωτοβουλία, υπό  την αιγίδα του Οργανισµού για την Προώθηση 

των ∆οµηµένων Συστηµάτων Πληροφοριών (Organization for the Advancement 

of Structured Information Standards, OASIS) επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και 

τους οργανισµούς  να δηµοσιεύουν τις  υπηρεσίες τους και να ορίζουν τον τρόπο 

που οι υπηρεσίες ή οι εφαρµογές λογισµικού αλληλεπιδρούν µέσω του 

∆ιαδικτύου.  

 

Οι πληροφορίες χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: 
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• Λευκές σελίδες (White Pages) . Οι Λευκές σελίδες παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά µε την επιχείρηση  που παρέχει τις υπηρεσίες ιστού. Αυτό 

περιλαµβάνει την επωνυµία της επιχείρησης και την περιγραφή της, 

ενδεχοµένως σε πολλές γλώσσες [7]. Επίσης µπορεί παρέχονται  

πληροφορίες επικοινωνίας  για την επιχείρηση  όπως η διεύθυνση των 

επιχειρήσεων και αριθµός τηλεφώνου.  

• Κίτρινες σελίδες (Yellow Pages). Παρέχουν µια ταξινόµηση των 

υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων που βασίζονται σε πρότυπες ταξινοµήσεις.  

• Οι Πράσινες σελίδες (Green Pages). Χρησιµοποιούνται για να 

περιγράψουν πώς µπορεί να γίνει η πρόσβαση σε µια υπηρεσία ιστού. 

Ορισµένες από τις πληροφορίες είναι η διεύθυνση της υπηρεσίας ιστού  

και οι  παράµετροι, καθώς  και  οι παραποµπές σε προδιαγραφές  

διεπαφών [7].      

 

3.3.3.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ UDDI 

Το µοντέλο δεδοµένων του UDDI [6] αποτελείται από: 

• businessEntity (επιχειρηµατική οντότητα) 

• businessService (επιχειρηµατική υπηρεσία) 

• bindingTemplate (πρότυπο σύνδεσης) 

• tModel (τεχνικό µοντέλο) 

• publisherAssertion (ισχυρισµός εκδότη) 
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Σχήµα 3.10 - Το µοντέλο δεδοµένων του UDDI[6]. 

 

businessEntity (επιχειρηµατική οντότητα) 

Μια businessEntity αντιπροσωπεύει κάθε πάροχο υπηρεσιών, όχι απλώς 

µια επιχείρηση. Μια businessEntity περιέχει συνολικά πληροφορίες σχετικά µε το 

φορέα παροχής υπηρεσιών , συµπεριλαµβανοµένων  ονοµάτων και περιγραφών, 

σε πολλές γλώσσες και ειδικές πληροφορίες επαφής για το φορέα παροχής 

υπηρεσιών. Περιέχει κανένα ή πολλά businessServices. 

businessService (επιχειρηµατική υπηρεσία) 

Μια businessService αντιπροσωπεύει µια ενιαία υπηρεσία ή ένα σύνολo 

σχετικών υπηρεσιών  που µπορούν να καταναλωθούν µε διάφορους τρόπους. Μια 

businessService εµπεριέχεται σε ένα µόνο businessEntity αλλά µπορεί να 

προβληθεί σε περισσότερα από ένα  businessEntity αν ένας πάροχος υπηρεσιών 

επιθυµεί να προσφέρει µια υπηρεσία που ανήκει σε διαφορετικό φορέα παροχής 

υπηρεσιών. Ένα businessService µπορεί να έχει πολλαπλά ονόµατα και 

περιγραφές, σε διάφορες γλώσσες. Ένα businessService περιέχει µηδέν ή 

περισσότερα bindingTemplates (πρότυπα σύνδεσης). Εάν ένα businessService 
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έχει περισσότερα από ένα bindingTemplate, κάθε ένα  από αυτό αντιπροσωπεύει 

µια εναλλακτική λύση κλήσης της υπηρεσίας, µέσα στα πλαίσια του µοναδικού 

παρόχου της. ∆ιαφορετικοί πάροχοι της ίδιας υπηρεσίας αντιπροσωπεύονται από 

διαφορετικές οντότητες businessEntities. 

bindingTemplate (πρότυπο σύνδεσης) 

Ένα πρότυπο σύνδεσης (bindingTemplate) αντιπροσωπεύει µια 

διανεµηµένη υπηρεσία ή µέρος µιας υπηρεσίας. Περιλαµβάνει το URL που είναι 

το τελικό σηµείο του δικτύου που χρησιµοποιεί ο πελάτης για να επικοινωνήσει 

µε την υπηρεσία. Ένα bindingTemplate περιέχεται σε ένα µοναδικό 

businessService και  µπορεί να έχει πολλαπλές περιγραφές, σε διαφορετικές 

γλώσσες, αλλά δεν έχει όνοµα. Επίσης στην δοµή bindingTemplate υπάρχει το 

στοιχείο category Bag ώστε να είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση ενός 

bindingTemplate µε τον ίδιο τρόπο που κατηγοριοποιείται µια businessEntity ή 

µια businessService. 

tModel (τεχνικό µοντέλο)       

 Το tModel χρησιµοποιείται για την τεχνική περιγραφή που σχετίζεται µε 

την χρήση µιας υπηρεσίας ιστού. Περιλαµβάνει πρωτόκολλα και µηχανισµούς 

µεταφοράς. Περιλαµβάνει µορφές ταχυδροµικών διευθύνσεων. Ένα tModel  

πρέπει να έχει ένα µοναδικό όρισµα σε µορφή URI και διαθέτει µηδέν ή 

περισσότερες περιγραφές. Μπορούν να έχουν στοιχεία overviewDoc όπου κάθε 

ένα µπορεί να αναφέρεται σε µια λεπτοµερή περιγραφή του tModel και των 

χρήσεών του. 
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publisherAssertion        

 Ένα στοιχείο publisherAssertion (ισχυρισµός εκδότη)  αντιπροσωπεύει 

µια συσχέτιση µεταξύ δύο οντοτήτων businessEntities. Ο ιδιοκτήτης του κάθε 

businessEntity πρέπει να επιβεβαιώσει το στοιχείο  publisherAssertion πριν 

θεωρηθεί έγκυρο. Ένα publisherAssertion αποτελείται από τα δύο κλειδιά  των 

σχετικών στοιχείων businessEntity, ένα keyedReference που  αντιπροσωπεύει τη 

σχέση µεταξύ των δύο στιγµιοτύπων  businessEntity, και µηδέν ή περισσότερων 

ψηφιακών υπογραφών. 

3.3.3.2 UDDI  API                   

Στην προδιαγραφή UDDI καθορίζονται διάφορα API/ portTypes.  

Έχουµε τις εξής κατηγορίες: 

• Λειτουργίες που ένας πελάτης µπορεί να καλέσει(invoke)  σε έναν κόµβο 
UDDI. 
 

• Λειτουργίες που ένας κόµβος UDDI µπορεί να καλέσει (invoke)  σε 
κάποιον πελάτη. 
 

• Λειτουργίες που ένας κόµβος UDDI µπορεί να καλέσει (invoke)  σε 
κάποιον άλλο κόµβο UDDI. 
 

• Λειτουργίες που ένας κόµβος UDDI µπορεί να καλέσει (invoke)  σε 
κάποιον διακοµιστή ταξινοµίας.       
   

Λειτουργίες που καλεί πελάτης σε κόµβο 

Για να µπορούν  οι πελάτες να καλούν λειτουργίες κόµβων UDDI 

υπάρχουν διαθέσιµα τα ακόλουθα portTypes: 

• UDDI_Inquiry_PortType 
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• UDDI_Publication_PortType 

• UDDI_Security_PortType 

• UDDI_CustodyTransfer_PortType 

• UDDI_Subscription_PortType 

Το UDDI_Inquiry_PortType (τύπος θύρας υποβολής ερωτηµάτων) 

διαθέτει λειτουργίες εύρεσης και λειτουργίες λήψης. Οι λειτουργίες εύρεσης 

υποβάλλουν ερωτήµατα στο µητρώο UDDI  ενώ οι λειτουργίες λήψης ανακτούν 

τα πλήρη στοιχεία µίας ή περισσοτέρων οντοτήτων ενός συγκεκριµένου τύπου. Οι 

λειτουργίες εύρεσης δέχονται ένα στοιχείο find Qualifiers. Αυτό το στοιχείο 

καθορίζει ποιες οντότητες ταιριάζουν µε το ερώτηµα και πώς ταξινοµούνται. 

Κάθε λειτουργία  λήψης παίρνει ως είσοδο ένα ή περισσότερα κλειδιά, συνήθως 

από το αποτέλεσµα µίας ή περισσότερων λειτουργιών εύρεσης και επιστρέφει τα 

πλήρη στοιχεία κάθε οντότητας. Το UDDI_Publication_PortType (τύπος 

θύραςδηµοσίευσης) περιέχει όλες τις λεπτοµέρειες που προσθέτουν, ενηµερώνουν 

ή αφαιρούν περιεχόµενο από ένα µητρώο UDDI.  Τo  UDDI_Security_PortType 

(τύπος θύρας ασφάλειας) ορίζει τις λειτουργίες discard_authToken (απόρριψη 

δελτίου πιστοποίησης ταυτότητας) και get_authToken (λήψη δελτίου 

πιστοποίησης ταυτότητας), οι οποίες χρησιµοποιούνται   αν υποστηρίζεται ο 

µηχανισµός πιστοποίησης ταυτότητας που ορίζει UDDI. Τo 

UDDI_CustodyTransfer_PortType (τύπος θύρας επιτήρησης)   ορίζει λειτουργίες 

οι οποίες επιτρέπουν την επιτήρηση ή την ιδιοκτησία ενός ή περισσότερων 

στοιχείων businessEntity. Τo UDDI_Subscription_PortType (τύπος θύρας 

συνδροµής) ορίζει λειτουργίες οι οποίες επιτρέπουν σε έναν χρήστη να 

καταχωρίσει το ενδιαφέρον του για οντότητες ενός κόµβου UDDI που ταιριάζουν 
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µε πληροφορίες στην αίτηση συνδροµής καθώς και να ανακτά λεπτοµέρειες 

συµβάντων που σχετίζονται µε εκείνες τις οντότητες.  

Λειτουργίες κόµβου προς πελάτη 

Για τους κόµβους που θέλουν να καλέσουν λειτουργίες σε έναν πελάτη 

UDDI υπάρχει το ακόλουθο PortType: 

• UDDI_SubscriptionListener_PortType  

To UDDI_SubscriptionListener_PortType  (τύπος θύρας ακροατή συνδροµής). Σε  

αυτό το portType καθορίζεται µια λειτουργία. Η λειτουργία ειδοποίηση ακροατή 

συνδροµής. 

Λειτουργίες κόµβου προς κόµβο 

Για τους κόµβους που θέλουν να καλέσουν λειτουργίες σε έναν άλλο 

κόµβο UDDI υπάρχει το ακόλουθο PortType: 

• UDDI_Replication _PortType (τύπος θύρας αναπαραγωγής) 

Οι λειτουργίες που καθορίζονται επιτρέπουν σε πολλούς κόµβους να 

συνεργάζονται ως τµήµα ενός πολυκοµβικού µητρώου.  

 

Λειτουργίες κόµβου προς διακοµιστή ταξινοµίας 

Για τους κόµβους που θέλουν να καλέσουν λειτουργίες σε ένα διακοµιστή 

ταξινοµίας υπάρχουν τα ακόλουθα PortTypeς: 

• UDDI_ValueSetCaching_PortType      
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• UDDI_ValueSetValidation_PortType 

Κάθε ένα από αυτά τα portTypes ορίζει µια λειτουργία. Η λειτουργία του 

UDDI_ValueSetCaching_PortType portType  (τύπος θύρας αποθήκευσης 

συνόλου τιµών στην µνήµη cache) είναι η get_allValidValues  (λήψη όλων των 

έγκυρων τιµών).  Όταν ένας κόµβος UDDI καλεί την  get_allValidValues σε ένα 

διακοµιστή  συνόλου τιµών, ο διακοµιστής επιστρέφει το σύνολο των έγκυρων 

τιµών σε µια απόκριση. Η λειτουργία του UDDI_ValueSetValidation_PortType 

portType είναι η validate_values. Όταν µία οντότητα όπως ένα businessEntity 

δηµοσιεύεται σε έναν κόµβο UDDI, και αναφέρεται σε ένα σύνολο τιµών του 

οποίου η εγκυρότητα ελέγχεται εξωτερικά, τότε ο κόµβος UDDI καλεί την 

λειτουργία  validate_values στον κατάλληλο διακοµιστή, µεταβιβάζοντάς της 

ολόκληρο στο στοιχείο businessEntity. Ο διακοµιστής ελέγχει ότι οι χρήσεις των 

συνόλων τιµών που παρέχει είναι σωστές. 

 

3.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ MOODLE  ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΙΣΤΟΥ (WEB SERVICES) 

Τo MOODLE µέχρι και την έκδοση 1.9 δεν παρείχε έναν δοµηµένο και 

άρτιο τρόπο για δηµιουργία και εφαρµογή υπηρεσιών ιστού (Web Services).  ∆εν 

είχε δηλαδή υποστήριξη και δεν παρείχε κάποιο περιβάλλον διαχείρισης, 

ανάπτυξης και δηµοσίευσης υπηρεσιών ιστού.  Αυτή η προσπάθεια γίνεται στην 

έκδοση 2.Ο που δεν είναι σε σταθερή έκδοση και είναι υπό ανάπτυξη.  

 Στις εκδόσεις 1.8 και 1.9 έχει γίνει η ανάπτυξη µιας πολύ ενδιαφέρουσας 

λειτουργικότητας του MOODLE που βασίζεται σε τεχνολογία Web services και 
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στο πρωτόκολλο  XML-RPC.  Είναι εσωτερική λειτουργία του MOODLE. Πάνω 

στο XML- RPC έχει χτιστεί η δυνατότητα το MOODLE να µπορεί να συνδέεται 

µέσω XML-RPC µε άλλες πλατφόρµες MOODLE  και να προσφέρει µαθήµατα 

και µαθησιακούς πόρους των συνδεδεµένων συστηµάτων MOODLE.   

 Ανεξαρτήτως των εγγενών τρόπων για Web Services του MOODLE, η 

κοινότητα του MOODLE έχει συνεισφέρει πακέτα για Web Services µε εφαρµογή 

στο MOODLE µε κάποια από αυτά να είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα. Γενικά το 

πεδίο των υπηρεσιών ιστού στο MOODLE είναι ακόµα αρκετά ανοικτό και δεν 

υπάρχει κάποιο πλήρες Web Services API για το MOODLE.  

3.4.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ  ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ MOODLE 1.8 KAI 
1.9 

Στις εκδόσεις 1.8 και 1.9  έχει εισαχθεί η λειτουργία του MOODLE 

network.  Mε αυτή την λειτουργία δίνεται η δυνατότητα σε συστήµατα MOODLE 

να συνδεθούν µεταξύ τους  είτε  δηµιουργώντας ένα δίκτυο οµοτίµων (peer to 

peer network) είτε να συνδεθούν σε έναν MOODLE server  που ΄΄τρέχει΄΄  µε 

ειδικές ρυθµίσεις και έχει τον ρόλο του ∆ιανοµέα Κοινότητας (Community Hub). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως οι δύο αυτές λειτουργίες, το peer to peer 

network και η σύνδεση σε Community Hub [53] αποτελούν επεκτάσεις µέσω 

υπηρεσιών ιστού που βασίζονται στο πρωτόκολλο XML-RPC [54]. Τα XML-

RPC έγγραφα ενσωµατώνονται σε  φάκελο XMLDSIG [55]  (XML ψηφιακή 

υπογραφή)  και στη συνέχεια σε φάκελο  XMLENC [56](XML  κρυπτογράφηση). 

Αυτή διαδικασία επιτυγχάνεται µέσω συναρτήσεων και δυνατοτήτων της PHP 

χωρίς χρήση  διακοµιστή (server) HTTPS. 
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• Peer to peer network. Αυτή η λειτουργία δίνει την δυνατότητα σε δύο ή 

περισσότερα συστήµατα MOODLE να συνδεθούν µέσω XML-RPC  και 

υπηρεσιών ιστού. Επιτρέπει την χρήση µαθησιακών πόρων και 

µαθηµάτων ανάµεσα στα διαφορετικά συστήµατα  MOODLE.  Χρήστες  

συνδεόµενοι στο MOODLE  που τους αντιστοιχεί, έχουν την δυνατότητα 

για πρόσβαση στα µαθήµατα και τους πόρους των άλλων συστηµάτων 

MOODLE µε τα οποία το αρχικό σύστηµα δηµιουργεί peer to peer 

network. Αυτά προϋποθέτουν τις αντίστοιχες ρυθµίσεις στα επιµέρους 

MOODLE,  που καθορίζουν τα οµότιµα συστήµατα σύνδεσης, τα 

µαθήµατα και τους πόρους που παρέχουν ως υπηρεσίες ιστού και τα 

δικαιώµατα χρήσης τους. 

• Connecting to a Community Hub.   

Ένας ∆ιανοµέας Κοινότητας (Community Hub) είναι ένας server του 

MOODLE που έχει ρυθµιστεί να δέχεται συνδέσεις από άλλους servers 

MOODLE  καθώς και να παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών στους χρήστες 

των συνδεόµενων MOODLE.  Το Community Hub λοιπόν δίνει την 

δυνατότητα σε συστήµατα MOODLE να δηµοσιεύουν τις υπηρεσίες τους 

όπως µαθήµατα και µαθησιακούς πόρους   και επίσης να συνδέονται σε 

αυτόν και να µπορούν να καταναλώνουν υπηρεσίες άλλων συνδεδεµένων 

MOODLE  συστηµάτων. Οι χρήστες λοιπόν διαφορετικών MOODLE 

µπορούν να χρησιµοποιούν µαθήµατα και άλλους πόρους αρκεί αυτά να 

έχουν δηµοσιευτεί µέσω της σύνδεσης των διαφορετικών MOODLE  στο 

Community Hub [53], [34]. Παρέχεται λοιπόν η δυνατότητα για απόκτηση  

ευρύτερων και περισσότερων µαθησιακών εµπειριών για κάποιον χρήστη, 
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που ξεπερνούν τις δυνατότητες του MOODLE  συστήµατος στο οποίο 

είναι εγγεγραµµένος. 

Μπορούµε να δούµε την χρήση της λειτουργίας MOODLE Network στο 

παρακάτω σχήµα: 

 

Σχήµα 3.11 - Αρχιτεκτονική του MOODLE Network [34]. 

 

3.4.2 ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ OKTech WEB SERVICES ΓΙΑ ΤΟ MOODLE  

Ένα ιδιαίτερα διαδεδοµένο πακέτο είναι το OKTech Web Services 

Package. Χρησιµοποιείται από πολλούς προγραµµατιστές σε εφαρµογές 

υπηρεσιών ιστού για το MOODLE.  Το OKTech Web Services Package είναι 

διαθέσιµο στον ιστοχώρο του MOODLE και υπάρχει ενεργός χώρος συζήτησης 

στο αντίστοιχο forum [57],[58]. To εν λόγω πακέτο βασίζεται στην βιβλιοθήκη 

Nusoap που υλοποιεί SOAP  servers  και clients  σε PHP. Την βιβλιοθήκη Nusoap 
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την συζητάµε µε λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο 4. Το πακέτο OKTech Web Services 

παρέχει ένα σύνολο υλοποιηµένων συναρτήσεων για το MOODLE που 

παρέχονται ως υπηρεσίες ιστού και πάνω στις οποίες βασίζονται πολλοί 

προγραµµατιστές για τις δικές τους εφαρµογές στο MOODLE. Οι συναρτήσεις 

του πακέτου OKTech Web Services είναι συγκεντρωµένες στον Πίνακα 3.1. 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

'login' Έναρξη συνόδου για έναν χρήστη 

'logout' Επιστροφή περιγραφής οµάδας 

'edit_user' Επεξεργασία χρηστών 

'get_user' Επιστροφή στοιχείων χρήστη 

'get_course' Επεξεργασία µαθηµάτων 

'get_grades' Επιστροφή βαθµολογίας χρηστών σε µάθηµα 

'enrol_students' Εγγραφή εκπαιδευόµενων σε µάθηµα 

Πίνακας 3.1 - Συναρτήσεις υπηρεσιών ιστού του OKTech Web Services Package. 

           

                

Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγµα εφαρµογής του εν λόγω πακέτου είναι 

στο ADNOC Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ADNOC Technical Institute -ΑΤΙ) του 

Άµπου Ντάµπι (Abu Dhabi). Το ΑΤΙ χρησιµοποιεί το Moodle από το 2004 και  

προσφέρει µέσω αυτού 150 µαθήµατα  Αγγλικών , Επιστήµης και Τεχνικών 

κατευθύνσεων.  Όλες οι εκπαιδευτές του ATI χρησιµοποιούν  το Moodle και οι 

περισσότεροι από τους 700 φοιτητές χρησιµοποιούν το Moodle καθηµερινά για 

τα µαθήµατα που παρακολουθούν [59]. Το ATI έχει διασυνδέσει µε επιτυχία το 

πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης των εκπαιδευόµενων (Student Information 

System -SIS)  µε το Moodle. Αυτό έχει επιτευχθεί µέσω υπηρεσιών ιστού και µε 

χρήση  µιας τροποποιηµένης έκδοσης του πακέτου OKTech Web Services. Τα 
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βασικά πλεονεκτήµατα της διασύνδεσης είναι η δυνατότητα  χρησιµοποίησης των 

νέων δυνατοτήτων βαθµολόγησης  στο Moodle 1.9 και η ανάκτηση µε εύκολο 

τρόπο των βαθµών ενός σπουδαστή µέσω του γραφικού περιβάλλοντος του SIS 

καλώντας τις υπηρεσίες ιστού του MOODLE. To SIS έχει αναπτυχθεί σε 

ASP.NET 2.0 περιβάλλον, σε γλώσσα προγραµµατισµού C#, η βάση δεδοµένων 

του είναι σε Microsoft SQL Server 2005 και το MOODLE  µε το οποίο 

επικοινωνεί διαλειτουργικά µε υπηρεσίες ιστού είναι εγκατεστηµένο σε Apache, 

MySQL, PHP.          

 Οι λειτουργίες που ενσωµατώθηκαν στο SIS  µε υπηρεσίες ιστού και 

φαίνονται στις διεπιφάνειες του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη του SIS είναι: 

• Student Profile            

Αυτή η διεπιφάνεια παρουσιάζει, επεξεργάζεται, προσθέτει ή διαγράφει 

έναν χρήστη στο MOODLE.  

Οι συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν από το πακέτο OKTech Web 

Services είναι: get_users() ,edit_users(). 

• Enroll Student(s)           

Αυτή η διεπιφάνεια επιτρέπει σε έναν εκπαιδευόµενο ή οµάδες 

εκπαιδευόµενων να εγγραφούν ή να διακόψουν την συµµετοχή τους σε 

ένα µάθηµα. Προαιρετικά υποστηρίζεται η εγγραφή σε µια οµάδα 

εκπαιδευόµενων του µαθήµατος.                          

Οι συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν από το πακέτο OKTech Web 

Services είναι: get_courses(), enrol_students() (αυτή η συνάρτηση 

τροποποιήθηκε), set_group_member() (αυτή η συνάρτηση 
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δηµιουργήθηκε).        

       

• Assign Instructors(s)           

Αυτή η διεπιφάνεια επιτρέπει την ανάθεση ή την κατάργηση ανάθεσης σε 

µαθήµατα του MOODLE.               

Οι συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν από το πακέτο OKTech Web είναι  

get_courses(), assign_instructors() (αυτή η συνάρτηση δηµιουργήθηκε). 

  

• Current Grades           

Αυτή η διεπιφάνεια χρησιµοποιείται για την ανάκτηση των βαθµών από το 

MOODLE.                  

Η συνάρτηση που δηµιουργήθηκε είναι: get_user_grades(). 

 

Η εικόνα  3.1 παρουσιάζει την διεπιφάνεια Current Grades (Βαθµολογία) και η 

εικόνα 3.2 παρουσιάζει την διεπιφάνεια Student Profile (Προφίλ 

εκπαιδευοµένου). 
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Εικόνα 3.1 -  ∆ιεπιφάνεια Current Grades (Βαθµολογία χρήστη)[59]. 



125 

 

 

Εικόνα 3.2 -  ∆ιεπιφάνεια Student Profile (Προφίλ εκπαιδευόµενου)[59]. 
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3.4.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ MOODLE 2.0 

Η έκδοση MOODLE 2.0 είναι υπό ανάπτυξη και αλλαγές. Σε αυτή την 

έκδοση γίνεται η προσπάθεια για εσωτερική λειτουργία δηµιουργίας Web 

Services  στο MOODLE.  Η έκδοση αυτή υποστηρίζει έναν δοµηµένο τρόπο 

δηµιουργίας Web Services  µε επιλογές και πλοήγηση στο περιβάλλον χρήσης 

του διαχειριστή (administrator) του MOODLE [60]. Το περιβάλλον διαχείρισης 

δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να ενεργοποιήσει αρχικά τα πρωτόκολλα 

υπηρεσιών ιστού που υποστηρίζει το MOODLE 2.0 και είναι: 

• REST 

• SOAP 

• XML-RPC 

• AMF 

O διαχειριστής µπορεί να επιλέξει να ενεργοποιήσει ένα ή και 

περισσότερα από αυτά. Στην συνέχεια ο διαχειριστής µπορεί να ενεργοποιήσει 

την χρήση υλοποιηµένων υπηρεσιών ιστού στις οποίες έχουν ανατεθεί 

συναρτήσεις λειτουργιών του MOODLE. Υπάρχουν 2 ειδών υπηρεσιών ιστού. 

Υπηρεσίες ιστού ενσωµατωµένες από πριν στην πλατφόρµα και υπηρεσίες ιστού 

που έχουν υλοποιηθεί από κάποιον χρήστη ειδικά για κάποια περίπτωση. Το 

σύνολο των υπηρεσιών εµφανίζεται σε µενού επιλογών και ο διαχειριστής µπορεί 

να ενεργοποιήσει όποια από αυτές επιθυµεί.  Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 

αυθεντικοποίησης µέσω της οποίας ο διαχειριστής επιτρέπει σε συγκεκριµένους 

χρήστες την κατανάλωση των υπηρεσιών ιστού. 
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Οι συναρτήσεις  που µπορεί να παρέχει το MOODLE ως υπηρεσία ιστού είναι 

τοποθετηµένες στο αρχείο /moodle/lib/db/services.php. Αν θέλει κάποιος 

προγραµµατιστής µπορεί να αναπτύξει επιπλέον συναρτήσεις και να τις 

τοποθετήσει στο αρχείο services.php ώστε να γίνουν διαθέσιµες προς χρήση.      

Οι έως τώρα παρεχόµενες συναρτήσεις [62] µέσω υπηρεσιών ιστού 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

'moodle_group_create_groups' ∆ηµιουργία νέας οµάδας (group) 

'moodle_group_get_groups' Επιστροφή περιγραφής οµάδας 

'moodle_group_get_course_groups' Επιστροφή οµάδων για συγκεκριµένο 

µάθηµα 

'moodle_group_delete_groups' ∆ιαγραφή οµάδων 

'moodle_group_get_groupmembers' Επιστροφή µελών οµάδας 

'moodle_group_add_groupmembers' Προσθήκη µέλους σε οµάδα 

'moodle_group_delete_groupmembers' ∆ιαγραφή µέλους οµάδας 

'moodle_user_create_users' ∆ηµιουργία χρήστη 

'moodle_user_delete_users' ∆ιαγραφή χρήστη 

'moodle_user_update_users' Ανανέωση χρήστη 

Πίνακας 3.2 -  Συναρτήσεις υπηρεσιών ιστού στην έκδοση MOODLE 2.0. 

Τα πρωτόκολλα υπηρεσιών ιστού που υποστηρίζονται είδαµε πως είναι  

• REST: Ο  REST MOODLE server χρησιµοποιεί την µέθοδο POST και  

XML. Ένας client είναι εύκολο να κατασκευαστεί αρκεί να είναι γνωστή η 

δοµή της XML περιγραφής. 

• SOAP: Ο  SOAP server βασίζεται στον Zend SOAP sever. Ο  Zend SOAP 

sever βασίζεται στην επέκταση SOAP  της PHP. Αυτή η εφαρµογή SOAP 
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server  δεν υποστηρίζει την περιγραφή WSDL άρα δεν µπορεί να κληθεί 

από JAVA ή .ΝΕΤ SOAP client.  

• XML-RPC:Βασίζεται στον  Zend XML-RPC server. 

• AMF: Βασίζεται στον Zend AMF server.  

 

Το Zend framework είναι µια συλλογή από κλάσεις PHP, ένα σύνολο 

βιβλιοθηκών που προσφέρουν ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών 

[61]. Επεκτείνει την  PHP και βασίζεται στην απλότητα, στην αντικειµενοστρεφή 

προσέγγιση ανάπτυξης λογισµικού και στον εκτεταµένο έλεγχο των 

υλοποιήσεων. Το Zend framework είναι  εστιασµένο στη δηµιουργία ασφαλών, 

αξιόπιστων  και σύγχρονων εφαρµογών διαδικτύου και υπηρεσιών ιστού. Είναι σε 

θέση  να καταναλώσει τις πιο διαδεδοµένες υπηρεσίες ιστού που προσφέρονται 

από  το Google, το Amazon, το Yahoo και άλλους. Ο Zend SOAP server µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί είτε µαζί µε περιγραφή WSDL είτε χωρίς. Επίσης παρέχονται 

λειτουργίες αυτόµατης παραγωγής της WSDL περιγραφής ή κατασκευής της µε 

γραπτή περιγραφή από τον χρήστη.  Ακόµη υποστηρίζεται το SOAP 1.1 και το 

SOAP 1.2. Ο Zend SOAP client µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε µαζί µε WSDL 

περιγραφή είτε χωρίς. Υποστηρίζεται το SOAP 1.1 και το SOAP 1.2.  

 Οι υπηρεσίες ιστού µε  REST  χρησιµοποιούν µορφές XML ειδικές για 

κάθε υπηρεσία. Αυτά τα  πρότυπα καθορίζουν  ότι ο τρόπος πρόσβασης µε REST  

είναι διαφορετικός για κάθε υπηρεσία. Οι υπηρεσίες REST χρησιµοποιούν 

συνήθως URL παραµέτρους (µέθοδος GET) και χρησιµοποιείται η µέθοδος POST  

για την αποστολή δεδοµένων. Το Zend framework  παρέχει REST client και 

REST server.         
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 Το Zend framework  παρέχει επίσης  XML-RPC client και XML-RPC 

server. Το XML-RPC είναι µια αποµακρυσµένη διαδικασίας κλήσης που  

χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο HTTP για τη µεταφορά των δεδοµένων και την 

XML για την περιγραφή τους. Το πρωτόκολλο XML-RPC[54] έχει σχεδιαστεί 

ώστε να είναι όσο το δυνατόν απλούστερο, ενώ επιτρέπει σύνθετες δοµές 

δεδοµένων που  µεταδίδονται , επεξεργάζονται και επιστρέφουν[72].   

 Το Action Message Format (AMF) είναι ένα πρωτόκολλο δυαδικής 

µορφής µε το οποίο επικοινωνεί µια εφαρµογή Αdobe Flash µε µια 

αποµακρυσµένη υπηρεσία µέσω του διαδικτύου. Το Zend framework  παρέχει 

AMF server.              

3.4.4 Η ONTOTHTA  HUB  SERVER ΣΤHN ΕΚ∆ΟΣΗ MOODLE 
2.0 

Αξίζει να σηµειωθεί πως για την έκδοση MOODLE 2.0  είναι υπό εξέλιξη 

ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας διαφοροποιηµένης προσέγγισης του 

Community Hub  µε την εισαγωγή της νέας οντότητας µε το όνοµα  Moodle Hub 

Server. Ο σχεδιασµός είναι βασισµένος στις υπηρεσίες ιστού [64]. Η προσπάθεια 

αυτή έχει τον στόχο να δώσει την δυνατότητα σε ενδιαφερόµενους  να αναζητούν 

και να  βρίσκουν  µαθήµατα προς εγγραφή. Επίσης να έχουν την δυνατότητα οι 

εκπαιδευτές να βρίσκουν κοινότητες µάθησης µε συγκεκριµένα µαθησιακά 

αντικείµενα ή παρόµοια γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Θα είναι επίσης εύκολο για 

τους εκπαιδευτές να βρίσκουν και να χρησιµοποιούν πρότυπα µαθηµάτων από 

άλλους δηµιουργούς. Ακόµη θα ενισχυθεί η αποδοτικότητα των διαδικτυακών 

µαθηµάτων µέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης  
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Θα επιτρέπεται επιπλέον ένα εύρος επιλογών για µαθήµατα που θα είναι δηµόσια 

ή ιδιωτικά, ελεύθερα ή επί πληρωµή.                

Σε αυτό το σχεδιασµό αναγνωρίζονται οι εξής οντότητες:        

Τυπική τοποθεσία  MOODLE          

 Μια τυπική τοποθεσία  MOODLE     µε εκπαιδευτές  που θέλουν να 

µεταφορτώσουν πρότυπα µαθηµάτων  και  χρήστες που θέλουν να συνδεθούν µε 

εξωτερικές κοινότητες µάθησης. 

Τοποθεσία δηµοσίευσης       

 Μια τοποθεσία  MOODLE     που δηµοσιοποιεί τα µαθήµατά της για να 

είναι διαθέσιµα για µεταφόρτωση. 

Τοποθεσία κοινότητας 

Μια τοποθεσία  MOODLE    που παρέχει µαθήµατα ανοικτά προς 

εγγραφή. 

Moodle Hub Server 

Μια νέα διαδικτυακή εφαρµογή ανοικτού κώδικα για την έκδοση ενός 

καταλόγου µαθηµάτων που είναι δυνατόν να µεταφορτωθούν ή είναι δυνατόν για 

κάποιον χρήστη να εγγραφεί σε αυτά. Το σχεδιάγραµµα φαίνεται στο Σχήµα 3.12. 
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Σχήµα 3.12 - Σχεδιάγραµµα υπηρεσιών ιστού στο MOODLE 2.0 [64]. 
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4. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ CosyLMSAnalytics ΚΑΙ ΤΟ MOODLE 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
CosyLMSAnalytics ΚΑΙ ΤΟ MOODLE 

Το εργαλείο ανάλυσης διαδραστικότητας CosyLMSAnalytics έχει 

αναπτυχθεί σε PHP και αποθηκεύει τα δεδοµένα του σε σχεσιακή βάση MySQL. 

To εργαλείο CosyLMSAnalytics έχει αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί από το 

Εργαστήριο Προηγµένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισµού του Τµήµατος  

Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιά. Σκοπός του εργαλείου είναι 

η µελέτη και η ανάλυση διαδραστικότητας που αναπτύσσονται σε συνεργατικές 

µαθησιακές δραστηριότητες στα πλαίσια µαθηµάτων και λειτουργιών που 

προσφέρονται από το MOODLE. Είναι σχεδιασµένο για να συνδέεται µε την 

βάση δεδοµένων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Μάθησης MOODLE, να 

µεταφορτώνει τα απαραίτητα δεδοµένα από την βάση του MOODLE στην δική 

του βάση τοπικά. Αυτό γίνεται αντιστοιχώντας πίνακες και πεδία πινάκων της 

βάσης του MOODLE σε πίνακες και πεδία πινάκων της τοπικής βάσης του 

εργαλείου CosyLMSAnalytics. ∆ικός µας σκοπός είναι όπως περιγράψαµε και 

στην αρχή της εν λόγω διπλωµατικής εργασίας να χρησιµοποιήσουµε την 

τεχνολογία των υπηρεσιών ιστού ώστε να µην συνδέεται απευθείας το εργαλείο 

CosyLMSAnalytics µε την βάση του MOODLE αλλά να δηµιουργήσουµε την 

κατάλληλη υπηρεσία ιστού στο MOODLE που θα παρέχει τα απαραίτητα 

δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν από το εργαλείο CosyLMSAnalytics. Είναι 

δύο συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης για τα οποία θέλουµε να δηµιουργήσουµε 

µια διαλειτουργική εφαρµογή ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ τους. Η λύση για 

την επίτευξη της διαλειτουργικότητας είναι οι υπηρεσίες ιστού (Web Services) 
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και το πρωτόκολλο SOAP. Θα υλοποιηθεί λοιπόν ένας SOAP server στο 

MOODLE ο οποίος θα παρέχει ως υπηρεσία ιστού τα δεδοµένα που συνθέτουν το 

πληροφοριακό σύνολο που θα εκφράζει την διαδραστικότητα και απαιτείται για 

την ανάλυσή της. ∆εδοµένου αυτού, θα µπορεί ένας οποιοσδήποτε  soap client να 

καλέσει (invoke) την υπηρεσία ιστού του MOODLE και να ανακτήσει τα 

δεδοµένα. Στην περίπτωσή µας, θα αναπτύξουµε επιπλέον ένα SOAP client ο 

οποίος θα προστεθεί ως λειτουργία στις ήδη αναπτυγµένες λειτουργίες του 

εργαλείου CosyLMSAnalytics. Θα µπορεί να καλεί (invoke) τον SOAP server του 

MOODLE ο οποίος θα προκαλεί την εκτέλεση των απαραίτητων λειτουργιών 

(operations) µε τα κατάλληλα sql (structured query language) queries 

(επερωτήσεις) στην βάση δεδοµένων του MOODLE. Τα δεδοµένα αυτά θα 

επιστρέφονται στον SOAP client σε µηνύµατα SOAP όπου εκεί θα εκτελούνται οι 

απαραίτητες λειτουργίες και αντιστοιχίσεις για την µεταφόρτωση των δεδοµένων 

στην βάση του εργαλείου CosyLMSAnalytics. 

Το σχήµα Web Service  το οποίο θα υλοποιηθεί είναι το εξής: 

 

  

 

 

Σχήµα 4.1 - Web Service  για το CosyLMSAnalytics και το MOODLE. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως ο τελικός στόχος είναι τα δεδοµένα που θα υπάρχουν 

στην βάση δεδοµένων του εργαλείου CosyLMSAnalytics µετά την κλήση του 

CosyLMSAnalytics 

SOAP 

CLIENT 

MOODLE 

SOAP 

SERVER 

SOAP 
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Web Service πρέπει να είναι τα ίδια µε τα δεδοµένα που φορτώνονται στην 

περίπτωση κλασικής σύνδεσης του εργαλείου µε την βάση δεδοµένων του 

MOODLE. 

 

4.2  ΣΧΕ∆ΙΑΣMOΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ 
(WEB SERVICES) 

Ανάλυση λειτουργιών (operations) του web service. 

Πρώτο βήµα είναι να αναγνωρίσουµε ποιους πίνακες του MOODLE 

χρησιµοποιεί το εργαλείο CosyLMSAnalytics για την µεταφόρτωση δεδοµένων 

στην δική του βάση δεδοµένων. Οι πίνακες του MOODLE των οποίων τα 

δεδοµένα θα δίνουµε ως Web Service είναι οι εξής: 

• mdl_forum_posts 

• mdl_forum_discussions 

• mdl_log 

• mdl_groups 

• mdl_groups_members 

• mdl_course 

• mdl_role_assignments 

• mdl_user 

Η υπηρεσία ιστού θα περιέχει λειτουργίες (operations) που θα µπορούν να 

κληθούν από οποιονδήποτε SOAP client. Στην περίπτωσή µας, από τον SOAP 

client του εργαλείου CosyLMSAnalytics. Για κάθε έναν πίνακα θα 

κατασκευάσουµε  µια λειτουργία (operation) η οποία αφού θα καλείται (invoked), 
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θα εκτελεί τα κατάλληλα sql queries στην βάση δεδοµένων του MOODLE και θα 

επιστρέφει την πληροφορία στον SOAP client σε ένα SOAP message. Τα 

δεδοµένα αφού παραλαµβάνονται από τον SOAP client στην πλευρά του 

εργαλείου CosyLMSAnalytics, φορτώνονται µε την σειρά τους µε κατάλληλα sql 

queries στην βάση δεδοµένων του εργαλείου. 

Οι λειτουργίες (operations) που τελικά υλοποιούµε  στο Web Service είναι οι 

εξής: 

• table_mdl_forum_posts 

• table_mdl_forum_discussions 

• table_mdl_log 

• table_mdl_log_module_resource 

• table_mdl_groups 

• table_mdl_groups_members 

• table_mdl_course 

• table_mdl_groups_f 

• table_mdl_forum_discussions_f 

• table_mdl_role_assignments 

• table_mdl_role_assignmentsf 

• table_mdl_groups_membersf 

• table_mdl_forum_f 

Παρατηρούµε πως ο αριθµός των operations είναι µεγαλύτερος από τoν 

αριθµό των πινάκων του MOODLE που χρησιµοποιούµε. Αυτό συµβαίνει γιατί 

χρειάζονται να δηµιουργηθούν και επιπλέον operations που εκτελούν πιο 
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σύνθετες επερωτήσεις σε περισσότερους πίνακες της βάσης δεδοµένων του 

MOODLE. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουµε τις operations του web service 

σε αντιστοίχιση µε τους πίνακες του MOODLE στους οποίους επενεργούν µε 

επερωτήσεις  sql, είτε σύνθετες, είτε πιο απλές. 

WEB SERVICES OPERATIONS 
DEVELOPED IN MOODLE SOAP 
SERVER 

MOODLE DATABASE TABLES 

table_mdl_forum_posts mdl_forum_posts 

table_mdl_forum_discussions moodle.mdl_forum_discussions 

table_mdl_log mdl_log 

table_mdl_log_module_resource mdl_log 

table_mdl_groups mdl_groups 

table_mdl_groups_members mdl_groups_members 

table_mdl_course mdl_course 

table_mdl_groups_f mdl_groups 

table_mdl_forum_discussions_f mdl_forum_discussions 

mdl_forum_posts 

table_mdl_role_assignments mdl_role_assignments 

mdl_user 

table_mdl_role_assignmentsf mdl_user 

mdl_role_assignments 

table_mdl_groups_membersf mdl_groups_members 

table_mdl_forum_f mdl_forum 

Πίνακας 4.1 - Πίνακας αντιστοίχισης Web Service operations µε πίνακες       
εκτέλεσης επερωτήσεων. 
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Καταγραφή πινάκων βάσης δεδοµένων του εργαλείου 

Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουµε σε ποιους πίνακες της βάσης δεδοµένων 

του εργαλείου CosyLMSAnalytics θα µεταφορτωθούν τα δεδοµένα που θα έχει 

λάβει µέσω SOAP µηνυµάτων από τον SOAP server του MOODLE o SOAP 

client που έχει αναπτυχθεί στην πλευρά του εργαλείου CosyLMSAnalytics όπου 

για αυτές τις λειτουργίες πρέπει να αναπτυχθεί το αντίστοιχο λογισµικό που θα 

ενσωµατωθεί στην λειτουργικότητα του εργαλείου CosyLMSAnalytics. 

Οι πίνακες αυτοί είναι : 

• mdl_forum_posts 

• mdl_forum_discussions 

• mdl_log 

• mdl_log_resource 

• mdl_groups 

• mdl_groups_members 

• mdl_course 

• groups 

• object_type 

• user 

• role 

• user_rl_group 

• tool 

Πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι χρειάζεται να σχεδιαστούν οι 

κατάλληλες διεπιφάνειες που θα ενσωµατώσουν τον  SOAP client στο Γραφικό 

Περιβάλλον Χρήστη του εργαλείου. Θα τις δούµε µε λεπτοµέρεια στο στάδιο της 

υλοποίησης. 
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4.3 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΣΤΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Το ∆ιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων (Activity Diagram) σε UML είναι : 

 

 

 

Σχήµα 4.2. ∆ιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων. 
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4.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ 

Το MOODLE είναι αναπτυγµένο σε γλώσσα PHP  και λειτουργεί στην 

περίπτωσή µας  εγκατεστηµένο σε APACHE web server. Ο Apache web server 

είναι  ο πιο διαδεδοµένος εξυπηρετητής ιστού, διατίθεται δωρεάν από το Apache 

Software Foundation [65] και είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο [66]. Συγκεκριµένα, 

το MOODLE είναι εγκατεστηµένο σε WINDOWS VISTA, στην πλατφόρµα 

XAMPP που αποτελεί ένα πακέτο λογισµικού που περιέχει APACHE HTTP 

SERVER, MySQL DATABASE SERVER, PHP και PERL. Το XAMPP είναι 

ανοικτό, δωρεάν λογισµικό, διαθέσιµο στο διαδίκτυο [67].  Για την εφαρµογή µας 

χρησιµοποιούµε την έκδοση XAMPP Version 1.7.1 που ενσωµατώνει Apache 

2.2.11, PHP 5.2.9, MySQL 5.1.33. Το εργαλείο CosyLMSAnalytics είναι 

αναπτυγµένο σε γλώσσα PHP,  εγκατεστηµένο και αυτό σε  ίδια πλατφόρµα 

XAMPP µε το MOODLE, σε λειτουργικό σύστηµα WINDOWS VISTA. Όπως 

έχει καθοριστεί νωρίτερα ο SOAP SERVER θα αναπτυχθεί στην πλευρά του 

MOODLE και ο SOAP CLIENT στην πλευρά του εργαλείου CosyLMSAnalytics. 

  Η διερεύνηση για την επιλογή της πιο κατάλληλης τεχνολογίας οδήγησε 

σε 2 επιλογές. 

1η  ) Επιλογή χρήσης JAVA και APACHE AXIS 

Αρχική  προσέγγιση στον τοµέα της υλοποίησης του SOAP SERVER ο 

οποίος θα εγκατασταθεί στο MOODLE ήταν να χρησιµοποιηθεί η γλώσσα 

προγραµµατισµού JAVA. Η JAVA είναι µια δυνατή γλώσσα προγραµµατισµού 

µε πολλές δυνατότητες και το θετικό στην περίπτωση των Web Services  είναι 

πως πολλά έργα πληροφορικής και υπηρεσιών ιστού γίνονται σε JAVA και 
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υπάρχει πληθώρα παραδειγµάτων και αρχιτεκτονικών στην βιβλιογραφία [12], 

[26] και στο διαδίκτυο. Η δηµιουργία SOAP SERVER στο MOODLE µε χρήση 

JAVA µπορεί να γίνει µε την χρήση του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος 

APACHE AXIS.  Είναι ανοικτού κώδικα βασισμένο στην XML και υλοποιεί  

SOAP Server σε JAVA και C++. Παρέχει μια πλήρη προγραμματιστική διεπαφή 

(API) για την ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού. Πολλές από τις διαδικασίες που 

περιλαμβάνονται στην υλοποίηση μιας υπηρεσίας ιστού είναι 

αυτοματοποιημένες στο AXIS API. Δίνει την δυνατότητα για την δημιουργία 

διαλειτουργικών  εφαρμογών υπηρεσιών ιστού. Επίσης ο APACHE AXIS 

αναπτύσσεται και διανέμεται δωρεάν από το  Apache Software Foundation. 

Συνέχεια του APACHE AXIS αποτελεί ο APACHE AXIS2 με βελτιωμένες και 

περισσότερες δυνατότητες. Για την υλοποίηση web service με APACHE AXIS ή  

APACHE AXIS2 είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του web server APACHE 

TOMCAT. O APACHE TOMCAT ενσωματώνει τις τεχνολογίες Java servlet και  Java 

server pages (JSP)  και υποστηρίζει την κλήση Java κώδικα μέσα σε ιστοσελίδες 

HTML.  

O APACHE AXIS  χρειάζεται να εγκατασταθεί ως εφαρμογή του APACHE 

TOMCAT. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να υλοποιήσουμε στο MOODLE Web 

services με χρήση JAVA πρέπει να: 

• Γίνει εγκατάσταση του APACHE AXIS ή του ΑPACHE AXIS2 

• Γίνει εγκατάσταση του  APACHE TOMCAT 
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Αυτές οι απαιτήσεις εµφανίζουν κάποια µειονεκτήµατα που συνηγορούν στην 

απόρριψη αυτής της τεχνολογικής λύσης ως επιλογή ανάπτυξης του MOODLE  

Web Service. 

• H ανάγκη για εγκατάσταση του APACHE AXIS και του APACHE 

TOMCAT και η ανάγκη για κάποιες εξειδικευµένες 

παραµετροποιήσεις και τεχνικές λεπτοµέρειες αποτελούν 

αποθαρρυντικό παράγοντα σε πιθανό χρήστη του MOODLE Web 

Service. Χρειάζεται ένας πιο εύκολος τρόπος στον τοµέα της 

εγκατάστασης ώστε να είναι δελεαστική η εφαρµογή για πιθανούς 

χρήστες και διαχειριστές του MOODLE  ώστε να συµβάλει στην 

διάδοσή του. 

•  Υπάρχουν ερωτηµατικά για την αποτελεσµατική λειτουργία του 

APACHE TOMCAT µαζί µε APACHE web server όπου και 

λειτουργεί το MOODLE. Επίσης και εδώ υπάρχει η περίπτωση 

ειδικών τεχνικών ρυθµίσεων που κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα 

επίπονες. 

• Η ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού στο MOODLE µε χρήση JAVA 

αποκλείει την πιθανότητα επαναχρησιµοποίησης συναρτήσεων και 

λειτουργιών του MOODLE οι οποίες ως γνωστό είναι 

υλοποιηµένες σε γλώσσα PHP. ∆εν θα υπάρχει η δυνατότητα για 

εύκολη επέκταση των Web Services του MOODLE και σε 

περιπτώσεις διαφορετικές από τον δικό µας στόχο. Αν θέλουµε να 

παρέχουµε για παράδειγµα µια λειτουργία όπως η εγγραφή σε ένα 

µάθηµα θα πρέπει να ενσωµατώσουµε κώδικα JAVA µε κάποιον 
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τρόπο στο MOODLE που θα υλοποιεί αυτήν την λειτουργία το 

οποίο θα είναι ανούσιο µιας και το MOODLE είναι υλοποιηµένο 

σε PHP. Μια άλλη λύση θα ήταν να διερευνηθούν οι τρόποι µε 

τους οποίους µπορούν συναρτήσεις JAVA να καλέσουν PHP 

scripts. Επίσης αυτή η επιλογή θα ήταν ανεδαφική και δύσχρηστη. 

2η ) Επιλογή χρήσης PHP  

Η δεύτερη επιλογή αφορά την διερεύνηση τρόπων ανάπτυξης του Web 

Service σε γλώσσα PHP. H γλώσσα PHP είναι η γλώσσα ανάπτυξης του 

MOODLE άρα µας παρέχει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• Ευκολία και απλότητα στην ενσωµάτωση του Web Service στο 

MOODLE µιας και θα είναι αναπτυγµένο στην ίδια γλώσσα, την 

PHP. 

• ∆υνατότητα επαναχρησιµοποίησης του κώδικα του MOODLE και 

δυνατότητα επέκτασης του Web Service και για υπόλοιπες 

λειτουργίες του MOODLE. 

H διερεύνηση για υλοποίηση web services µε PHP οδήγησε σε 3 προοπτικές: 

α) Χρήση της εσωτερικής επέκτασης για Web Services της PHP. 

• Η PHP περιλαµβάνει την επέκταση SOAP και υποστηρίζει τις 

προδιαγραφές SOAP 1.1, SOAP1.2 και WSDL 1.1. 

• Παρέχει κλάσεις για δηµιουργία  Soap clients και SOAP servers 

όπως:  SoapClient, SoapServer που περιέχουν µια πληθώρα 

µεθόδων απαραίτητων για την υλοποίηση ενός web service [68]. 
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• Υποστηρίζει την κλήση WSDL αρχείων από Soap client. 

• ∆εν υποστηρίζει την αυτόµατη δηµιουργία wsdl αρχείου µετά την 

υλοποίηση ενός SOAP server. Αυτός είναι ο λόγος που θα 

απορρίψουµε αυτήν την επιλογή. Η wsdl περιγραφή είναι πολύ 

σηµαντική για µια υπηρεσία ιστού. Μπορεί να παραλειφθεί αλλά 

µας ενδιαφέρει να περιγράφουµε τις υπηρεσίες ιστού σε wsdl. 

Επίσης µας ενδιαφέρει να παράγεται αυτοµατοποιηµένα η WSDL 

περιγραφή από την υλοποίηση του SOAP Server για λόγους 

απλότητας και εξοικονόµησης χρόνου. Θα µπορούσαµε να 

συντάξουµε σε κάποιον XML editor το wsdl αρχείο όµως 

επιλέγεται µια αυτοµατοποιηµένη µέθοδος παραγωγής της 

περιγραφής WSDL. 

• Υπάρχουν λίγα παραδείγµατα υλοποιήσεων και δεν είναι η 

συνήθης επιλογή στην ανάπτυξη Web Services µε PHP. 

Αξίζει να σηµειώσουµε πως υπάρχει υλοποίηση για Web Services µε 

XML-RPC. Όµως είναι σε πειραµατικό στάδιο όπως αναφέρεται και στον 

επίσηµο δικτυακό τόπο http://www.php.net/ που υποστηρίζει την ανάπτυξη και 

επέκταση των εκδόσεων PHP. 

β)  Χρήση των υλοποιήσεων για  Web Services του περιβάλλοντος PEAR (PHP 

Extension and Application Repository).         

Τo PEAR είναι ένα περιβάλλον όπου διανέµονται και αναπτύσσονται 

επαναχρησιµοποιούµενες οντότητες λογισµικού σε PHP. Υπάρχουν πολλά 

πακέτα (packages) PEAR και είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο[69]. Το πακέτο 
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Services_Webservice package υποστηρίζει την δηµιουργία Web Services. Είναι 

όµως δύσχρηστο µε ελλιπή τεκµηρίωση και δεν κρίνεται  κατάλληλο για την 

υλοποίηση που θα γίνει στο MOODLE. Επίσης υπάρχουν PEAR packages που 

έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για την κατανάλωση γνωστών και διαδεδοµένων 

υπηρεσιών ιστού όπως του e-Bay, του Yahoo, του Google, του YouTube και 

άλλων. ∆εδοµένων των περιορισµών που αναφέρθηκαν απορρίπτεται αυτή η 

επιλογή. 

γ) Χρήση της βιβλιοθήκης Nusoap. 

H βιβλιοθήκη Nusoap είναι µια συλλογή από PHP κλάσεις (classes) που 

υλοποιούν τους SOAP servers και clients. Είναι η επιλογή που θα ακολουθηθεί 

για την ανάπτυξη Web Services στο MOODLE. Η εγκατάστασή της είναι πολύ 

απλή. Απλά µεταφορτώνεται στο MOODLE o φάκελος µε την βιβλιοθήκη που 

περιέχει τις PHP κλάσεις (classes). Η  βιβλιοθήκη Nusoap και η τεκµηρίωσή 

(documentation) της είναι διαθέσιµες δωρεάν στο διαδίκτυο [70], [71]. 

Τα χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης Nusoap είναι: 

• Υποστήριξη της προδιαγραφής SOAP 1.1 και του προτύπου  

περιγραφής web services WSDL 1.1. 

• Παροχή κλάσεων για την δημιουργία SOAP servers και clients. 

• Παροχή  δυνατότητας αυτόματης δημιουργίας WSDL περιγραφής 

μετά την δημιουργία του SOAP server. 
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• Παροχή ειδικής διεπαφής όπου παρουσιάζονται οι λειτουργίες 

(operations)του web service εισάγοντας το URL του SOAP server σε 

φυλλομετρητή (browser) διαδικτύου. 

• Τεκμηρίωση (documentation) που όμως είναι ελλιπής [71]. 

• Ανάπτυξη μεγάλου αριθμού υλοποιήσεων SOAP clients και SOAP 

servers με χρήση της Nusoap και πολλά παραδείγματα στο διαδίκτυο 

όπου μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να βασιστεί για να αναπτύξει 

αντίστοιχες εφαρμογές. Επίσης  ερωτήματα και απαντήσεις σε σχέση 

με την  Nusoap συναντιούνται σε πολυάριθμα forums τα οποία έχουν 

πολύ χρήσιμες πληροφορίες. 

• Υποστήριξη RPC (Remote Procedure Call) για την κλήση της 

υπηρεσίας ιστού. 

• Υποστήριξη literal document για την κλήση της υπηρεσίας ιστού. 

Παρά το γεγονός της αδυναµίας της τεκµηρίωσης, επιλέγεται η 

βιβλιοθήκη Nusoap λόγω της ευρείας χρήσης  από προγραµµατιστές και λόγω 

των πολλών παραδειγµάτων που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Βασικός λόγος επίσης 

είναι η παροχή αυτοµατοποιηµένου τρόπου δηµιουργίας της WSDL περιγραφής 

και της παροχής διεπιφάνειας απαρίθµησης των υποστηριζόµενων  λειτουργιών 

(operations) µέσω internet browser. 
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4.5 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOAP SERVER ΜΕ ΧΡΗΣΗ  NUSOAP ΓΙΑ 
ΤΟ MOODLE 

Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιαστεί ο τρόπος δηµιουργίας του SOAP 

server για το MOODLE. Επίσης θα παρουσιαστεί ο τρόπος ανάθεσης της 

λειτουργίας (operation) table_mdl_forum_posts στον SOAP server και η παροχή 

της ως υπηρεσία ιστού. Ακόµη θα περιγραφεί η λειτουργικότητα της λειτουργίας 

table_mdl_forum_posts           

 Ο SOAP server ουσιαστικά είναι ένα αρχείο PHP το οποίο ονοµάζουµε 

moodle_web_service.php και το τοποθετούµε στον φάκελο του MOODLE και 

είναι δυνατόν να το καλέσει κάποιος µε HTTP request στον APACHE web server 

που λειτουργεί το MOODLE. Επίσης εγκαθιστούµε στον φάκελο του MOODLE 

την βιβλιοθήκη Nusoap. 

<?php 

// ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ NUSOAP 

require_once("C:\xampp\htdocs\moodle\webservice\nusoap-
0.7.3\lib\nusoap.php"); 

$server = new nusoap_server;  //∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ INSTANCE ΤΟΥ SOAP SERVER 

 

//∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ WSDL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  

$server->configureWSDL('moodlewsdl', 'urn:moodlewsdl');  

//ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATION) 'table_mdl_forum_posts' 
ΣΤΟΝ SOAP SERVER ) 

$server->register('table_mdl_forum_posts',                // operation name  

    array('name' => 'xsd:string'),        // input parameters 

    array('return' => 'xsd:Array'),      // output parameters 

    'urn:moodlewsdl',                      // namespace 

    'urn:moodlewsdl#tablemdlforumposts',     // soapaction 
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    'rpc',                                // style 

    'encoded',                            // use 

    'RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE mdl_forum_posts'            

 // documentation 

); 

Στο παραπάνω παράδειγµα βλέπουµε : 

• ∆ηµιουργία του SOAP SERVER µε την δηµιουργία του αντικειµένου της 

κλάσης nusoap_server.  

• Ανάθεση της λειτουργίας (operation) 'table_mdl_forum_posts' στον 

SOAP SERVER. 

• Καθορισµό παραµέτρων εισόδου για την (operation) 

'table_mdl_forum_posts' ως string. 

• Καθορισµό παραµέτρων εξόδου για την (operation) 

'table_mdl_forum_posts' ως Array. 

• Καθορισµός είδους συναλλαγής ως RPC (remote procedure call). 

Ο ορισµός της συνάρτησης 'table_mdl_forum_posts' γίνεται ως εξής: 

function table_mdl_forum_posts($name)  // ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

{ 

//ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ MOODLE mdl_forum_posts 

$con = mysql_connect("127.0.0.1","root",""); 

if (!$con) { die('Could not connect: ' . mysql_error()); } 

mysql_query("SET NAMES utf8"); 

mysql_query("SET CHARACTER_SET_RESULTS=utf8");  

$result = mysql_query("SELECT id, subject, message, created, parent, discussion, 
modified  FROM moodle.mdl_forum_posts order by id"); 
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if (!$result) { print (mysql_error()); } 

$i=0; 

while($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$row1[id][$i]=$row['id']; 

$row1[subject][$i]=$row[subject]; 

$row1[message][$i]=addslashes($row['message']); 

$row1[created][$i]=$row[created]; 

$row1[parent1][$i]=$row['parent']; 

$row1[discussion][$i]=$row[discussion]; 

$row1[modified][$i]=$row[modified]; 

$i=$i+1; } 

$row1[numberofrows][numberofrows] = mysql_num_rows($result); 

mysql_close($con); 

 return ($row1); // ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ARRAY 

} 

Στο παραπάνω κοµµάτι κώδικα εµπεριέχονται: 

• Ο ορισµός της συνάρτησης 'table_mdl_forum_posts'. 

• Η κύρια λειτουργικότητα της συνάρτησης που περιλαµβάνει στην 

περίπτωση αυτή την ανάκτηση δεδοµένων του πίνακα mdl_forum_posts 

του MOODLE. 

• Τέλος επιστρέφονται σε array τα δεδοµένα που θα αποσταλούν ως 

απάντηση SOAP στον SOAP client. 

O SOAP Server ολοκληρώνεται ως εξής: 

$HTTP_RAW_POST_DATA=isset($HTTP_RAW_POST_DATA)? 
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$HTTP_RAW_POST_DATA : ''; 

$server->service($HTTP_RAW_POST_DATA); 

 

• Η µεταβλητή HTTP_RAW_POST_DATA περιέχει την αίτηση SOAP 

XML 

• Με την µέθοδο  $server->service($HTTP_RAW_POST_DATA);  

αναλύεται η XML SOAP request, καλείται η συνάρτηση 

'table_mdl_forum_posts' και δηµιουργείται και αποστέλεται το SOAP 

response στον SOAP CLIENT. 

Αντιστοίχως εργαζόµαστε για να υλοποιήσουµε όλες τις συναρτήσεις του 

Πίνακα 4.1 που έχουµε αποφασίσει ότι θα δίνονται ως λειτουργίες (operations) 

της υπηρεσίας ιστού που υλοποιούµε στο MOODLE.  H υπηρεσία ιστού 

αντιστοιχεί στο αρχείο  moodle_web_service.php.     

 Αναφέρθηκε προηγουµένως πως αν καλέσουµε µε έναν internet browser 

τον SOAP server, τότε αυτός θα επιστρέψει τις operations που προσφέρει. 

Καλώντας τον SOAP server θέτοντας το URL σε: 

http://localhost/moodle/webservice/moodle_web_service.php, εµφανίζεται η 

παρακάτω διεπιφάνεια που φαίνεται στην εικόνα 4.1: 
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Εικόνα 4.1 - ∆ιεπιφάνεια λειτουργιών υπηρεσίας ιστού του MOODLE. 

Στην προηγούµενη διεπιφάνεια φαίνονται όλες οι operations που έχουν 

υλοποιηθεί και επίσης αν επιλέξουµε κάποια από αυτές θα εµφανιστούν ειδικές 

πληροφορίες σχετικά  µε τα δεδοµένα εισόδου της, τα δεδοµένα εξόδου της, το 

είδος κλήσης και άλλα χαρακτηριστικά όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα 4.2. 
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Εικόνα 4.2 - ∆ιεπιφάνεια χαρακτηριστικών λειτουργίας υπηρεσίας ιστού του 
          MOODLE. 
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Επίσης, διαλέγοντας την επιλογή WSDL παράγεται µε αυτόµατο τρόπο η 

περιγραφή της υπηρεσίας ιστού σε WSDL. H WSDL του Web Service που 

υλοποιήθηκε παρατίθεται στο Παράρτηµα που ακολουθεί. Αυτή η λειτουργία 

είναι πολύ σηµαντική. Σώζουµε το xml αρχείο που παράγεται αυτόµατα ως 

moodle_web_service.wsdl. Παρατηρούµε πως η κατάληξη είναι .wsdl που δίνει 

την πληροφορία πως πρόκειται για περιγραφή Web Service. Αυτό δίνει την 

δυνατότητα στον SOAP client να καλεί το wsdl αρχείο πρώτα, το οποίο µπορεί να 

είναι τοποθετηµένο οπουδήποτε στο διαδίκτυο, αρκεί να παρέχεται µέσω ενός 

HTTP server. Στην συνέχεια,  αφού ο SOAP client επεξεργάζεται το wsdl αρχείο , 

πληροφορείται από το αρχείο wsdl για το URL  όπου λειτουργεί το Web Service 

και ο  SOAP server και κάνει την σύνδεση SOAP σε αυτό το URL. Είναι δυνατόν 

λοιπόν να έχουµε σε διαφορετικό υπολογιστικό σύστηµα το wsdl αρχείο και σε 

διαφορετικό την υλοποίηση του Web Service.     

 Στην δική µας υλοποίηση διαλέγουµε αυτήν την µεθοδολογία λόγω της 

σπουδαιότητας της WSDL περιγραφής για τα Web Services. Η Nusoap 

υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή SOAP µηνυµάτων µεταξύ client και server 

χωρίς την χρήση WSDL. Ακόµη υποστηρίζει κλήση του SOAP server κατά την 

οποία ο SOAP server παράγει on the fly την WSDL περιγραφή την οποία και 

επεξεργάζεται ο SOAP server.      

 Είναι δυνατή λοιπόν η εφαρµογή και η χρήση του MOODLE web service 

από το CosyLMSAnalytics στις εξής δύο περιπτώσεις: 
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α) Ο SOAP SERVER και η WSDL περιγραφή είναι σε διαφορετικά υπολογιστικά 

συστήµατα. 

 

           

           

           

           

           

            

 

              

Σχήµα 4.3 - Ο SOAP SERVER και η WSDL περιγραφή είναι σε 
        διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα. 

β) Ο SOAP SERVER και η WSDL περιγραφή είναι στο ίδιο υπολογιστικό 

σύστηµα ή γίνεται απευθείας κλήση του SOAP SERVER από τον SOAPCLIENT. 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
             
Σχήµα 4.4 - Ο SOAP SERVER και η WSDL περιγραφή είναι στο ίδιο 
          υπολογιστικό σύστηµα. 
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4.6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SOAP CLIENT ME ΧΡΗΣΗ NUSOAP ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ CosyLMSAnalytics 

Αφού υλοποιήθηκε το Web Service και οι λειτουργίες (operations) του 

στο MOODLE, πρέπει να υλοποιηθεί ο  SOAP client που θα λειτουργεί στο 

εργαλείο CosyLMSAnalytics και θα καταναλώνει (consume) το Web Service του 

MOODLE. Στο παρακάτω παράδειγµα παρουσιάζεται η δηµιουργία SOAP client  

µε χρήση της βιβλιοθήκης Nusoap για την περίπτωση που ο SOAP client καλεί 

(invokes) το Web Service του MOODLE  και χρησιµοποιεί την λειτουργία 

(operation) 'table_mdl_forum_posts'. Εγκαθιστούµε την βιβλιοθήκη Nusoap στο 

εργαλείο CosyLMSAnalytics και αναπτύσσουµε τον κώδικα για τον SOAP client 

που υλοποιείται στο αρχείο toolclient.php 

H δηµιουργία του SOAP client είναι αρκετά απλή. 

<?php 

//ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ NUSOAP 

require_once("C:\xampp\htdocs\CLMSA\private\soapclient\nusoap-

0.7.3\lib/nusoap.php"); 

//∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ SOAP CLIENT INSTANCE ΠΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤHN WSDL 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ MOODLE WEB SERVICE. H ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ TRUE 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ WSDL ΑΡΧΕΙΟ. 

$client = new 

nusoap_client('http://192.168.3.5/moodle\webservice/moodle_web_service.wsdl', 

true); 

//Ο SOAP CLIENT ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ(OPERATION) 

'table_mdl_forum_posts' TOY MOODLE WEB SERVICE KAI TA ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
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ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΩΣ  SOAP RESPONSE, ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ  $return. 

$return = $client->call('table_mdl_forum_posts', array('name' => 
"NSCL_TOOL")); 

 

//ΤΜΗΜΑΚΩ∆ΙΚΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ  ΣΤΟΝ SOAP CLIENT ΑΠΟ ΤΟΝ SOAP SERVER , 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΏΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ mdl_forum_posts ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

COSYLMSANALYTICS. 

$con = mysql_connect("127.0.0.1","root",""); 

if (!$con) { die('Could not connect: ' . mysql_error()); } 

mysql_select_db("anscltool_db", $con); 

mysql_query("SET NAMES utf8"); 

mysql_query("SET CHARACTER_SET_RESULTS=utf8");  

$number_rows=$return[numberofrows][numberofrows]; 

//$number_rows=304; 

for($count=0; $count<=$number_rows-1; $count++) 

{$Id=$return[id][$count]; 

$Subject=$return[subject][$count]; 

$Message=$return[message][$count]; 

$Created=$return[created][$count]; 

$Parent=$return[parent1][$count]; 

$Discussion=$return[discussion][$count]; 

$Modified=$return[modified][$count]; 

$result= mysql_query("INSERT INTO anscltool_db.mdl_forum_posts (Id, 
Subject, Message, Created, Parent, Discussion, Modified) 

VALUES ('$Id','$Subject','$Message','$Created','$Parent', 

'$Discussion','$Modified')"); 

if (!$result) { print (mysql_error()); } 
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} 

mysql_close($con); 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα πρέπει να τονίσουµε πως υπάρχει η δυνατότητα για 

απευθείας κλήση (invoke) του SOAP SERVER αν η εντολή  

$client = new 

nusoap_client('http://192.168.3.5/moodle\webservice/moodle_web_service.wsdl', 

true); 

αλλάξει  και αντικατασταθούν 

• Η παράµετρος true µε false, που θα σηµαίνει ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί 

WSDL περιγραφή. 

• Το URL που δείχνει την περιγραφή WSDL µε το URL της Web Service 

του ΜΟΟDLE. Στην περίπτωσή µας είναι: 

http://192.168.3.5/moodle\webservice/moodle_web_service.php 

Θα έχουµε λοιπόν: 

$client = new 

nusoap_client('http://192.168.3.5/moodle\webservice/moodle_web_service.php', 

false); 

Αντιστοίχως δηµιουργούµε τους SOAP clients που καλούν όλες τις 

λειτουργίες (operations) που µας προσφέρει το MOODLE Web Service. Τα 

δεδοµένα που παραλαµβάνονται από τους SOAP clients, επεξεργάζονται 

κατάλληλα και µεταφορτώνονται στους αντίστοιχους πίνακες της βάσης 
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δεδοµένων του εργαλείου CosyLMSAnalytics όπως έχουµε περιγράψει στον 

σχεδιασµό του συστήµατος. 

4.7 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ SOAP CLIENT ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
CosyLMSAnalytics 

Μετά την υλοποίηση και του SOAP client ο οποίος λειτουργεί στην 

πλευρά του εργαλείου CosyLMSAnalytics πρέπει να γίνει η ενσωµάτωση των 

κατάλληλων διεπιφανειών στο Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη (GUI- Graphical 

User Interface) του εργαλείου CosyLMSAnalytics που θα προσθέτουν  την 

λειτουργικότητα του SOAP client και θα το παρέχουν ως επιπλέον επιλογή. Το 

εργαλείο στην κλασικό τρόπο λειτουργίας του,  παρέχει µια διεπιφάνεια που δίνει 

την επιλογή στον χρήστη του να συµπληρώσει τα στοιχεία του, να τα 

καταχωρίσει και να προχωρήσει στην επόµενη διεπιφάνεια που ζητά από τον 

χρήστη τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων που θέλει να συνδεθεί. Οι διεπιφάνειες 

είναι : 
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α) ∆ιεπιφάνεια εισαγωγής στοιχείων χρήστη. 

 

Εικόνα 4.3 - ∆ιεπιφάνεια εισαγωγής στοιχείων χρήστη. 

Ο χρήστης διαλέγοντας την επιλογή SUBMIT οδηγείται στην επόµενη 

διεπιφάνεια. 
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β) ∆ιεπιφάνεια εισαγωγής στοιχείων βάσης δεδοµένων MOODLE. 

 

 

Εικόνα 4.4 - ∆ιεπιφάνεια εισαγωγής στοιχείων βάσης δεδοµένων MOODLE. 

Στην συνέχεια µεταφορτώνονται τα δεδοµένα στην βάση δεδοµένων του 

εργαλείου CosyLMSAnalytics από την βάση του MOODLE και ακολουθούν 

διεπιφάνειες µε τα κατάλληλα µηνύµατα σχετικά µε την πρόοδο της µεταφοράς. 
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Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές ώστε να ενσωµατωθεί ο 

SOAP client στο Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη. Η “∆ιεπιφάνεια εισαγωγής 

στοιχείων χρήστη” τροποποιείται ώστε να παρέχει µια επιπλέον επιλογή για 

SOAP σύνδεση µε το MOODLE Web Service µέσω του πλήκτρου “Moodle Web 

Service Submit”. 

 

Εικόνα 4.5 - Τροποποιηµένη διεπιφάνεια εισαγωγής στοιχείων χρήστη. 
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Αν κάποιος χρήστης επιλέξει την επιλογή για χρήση του SOAP client, οδηγείται 

από το σύστηµα στην επόµενη διεπιφάνεια όπου πρέπει να εισάγει την URL 

τοποθεσία της περιγραφής WSDL για τo MOODLE Web Service. 

 

Εικόνα 4.6 - ∆ιεπιφάνεια εισαγωγής URL της WSDL περιγραφής. 
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Αφού ο χρήστης εισάγει το URL  και επιλέξει CONNECT οδηγείται σε µια 

σειρά διεπιφανειών που τον πληροφορούν για την πρόοδο των εργασιών όπως 

φαίνεται στις επόµενες διεπιφάνειες. 

Εικόνα 4.7 - ∆ιεπιφάνεια προόδου µεταφοράς δεδοµένων. 
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Εικόνα 4.8 - ∆ιεπιφάνεια ολοκλήρωσης µεταφοράς δεδοµένων. 

Ο χρήστης µπορεί πια, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της µεταφοράς και της 

επεξεργασίας των δεδοµένων που έλαβε από το MOODLE Web Service, να 

συνεχίσει στο έργο της ανάλυσης διαδραστικότητας.    

 Με την ενσωµάτωση του SOAP client  στο Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη 

του εργαλείου CosyLMSAnalytics ολοκληρώνεται το έργο της υλοποίησης. 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

5.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση της υλοποίησης του Web Service έγινε σε τοπικό δίκτυο 

και δοκιµάστηκαν 2 περιπτώσεις αρχιτεκτονικής.    

 Για την δοκιµή χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα της βάσης δεδοµένων του 

MOODLE που έχουν συλλεχθεί στο µάθηµα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση» . Το 

µάθηµα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση» είναι ένα σενάριο µαθήµατος που 

υλοποιήθηκε στο MOODLE  στo πλαίσιοo υπό εκπόνησης διπλωµατικής 

εργασίας του Εργαστηρίου Προηγµένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισµού 

του Τµήµατος  Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιά. 

Πρώτη αρχιτεκτονική 

• Εγκατάσταση του Cosy LMSAnalytics και του SOAP client σε 

πλατφόρµα XAMPP που λειτουργεί σε notebook. 

• Αποθήκευση της WSDL περιγραφής του MOODLE Web Service σε 

APACHE HTTP server του XAMPP που είναι εγκατεστηµένο σε 

προσωπικό υπολογιστή (desktop). 

• Εγκατάσταση του MOODLE και του SOAP Server σε APACHE HTTP 

server του XAMPP σε notebook. 

Όλα τα συστήµατα λειτουργούσαν σε περιβάλλον WINDOWS VISTA και η 

εφαρµογή δοκιµάστηκε σε έκδοση MOODLE 1.9.4. Επιπλέον λεπτοµέρειες για 

τις εκδόσεις των συστηµάτων παρέχονται στο Παράρτηµα που ακολουθεί. 
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Το σχήµα της αρχιτεκτονικής είναι: 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5.1 - Κλήση από τον SOAP client της WSDL περιγραφής  που είναι 
απoθηκευµένη σε διαφορετικό server από τον server που λειτουργούν το  MOODLE 
και ο  SOAP server. 

 

 Σε αυτή την περίπτωση ο  SOAP client του CosyLMSAnalytics καλεί πρώτα την 

WSDL περιγραφή που είναι αποθηκευµένη σε διαφορετικό server από τον server 

που λειτουργούν το  MOODLE και ο  SOAP server. Στην συνέχεια 

πραγµατοποιεί την SOAP σύνδεση µε τον SOAP server του MOODLE. 
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∆εύτερη αρχιτεκτονική 

• Εγκατάσταση του Cosy LMSAnalytics και του SOAP client σε 

πλατφόρµα XAMPP που λειτουργεί σε notebook. 

• Εγκατάσταση του MOODLE, του SOAP Server σε APACHE HTTP 

server του XAMPP σε notebook. 

• Αποθήκευση της WSDL περιγραφής του MOODLE Web Service στον 

ίδιο APACHE HTTP server του XAMPP που είναι εγκατεστηµένο το 

MOODLE και ο SOAP Server. 

Όλα τα συστήµατα λειτουργούν σε περιβάλλον WINDOWS VISTA. 

Το σχήµα της αρχιτεκτονικής είναι:       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                      

Σχήµα 5.2 - Kλήση από τον SOAP client της WSDL περιγραφής που είναι 
αποθηκευµένη στον ίδιο server που λειτουργεί το MOODLE και ο SOAP 
SERVER.    

 

Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε κλήση από τον SOAP client της WSDL 

περιγραφής του MOODLE Web Service που είναι αποθηκευµένη στον ίδιο server 

που λειτουργεί το MOODLE και ο SOAP server.     
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Η αξιολόγηση και στις δύο αρχιτεκτονικές γίνεται συγκρίνοντας τους 

πίνακες της βάσης δεδοµένων του CosyLMSAnalytics. Πρώτα χρησιµοποιούµε 

το CosyLMSAnalytics µε τον κλασικό τρόπο της απευθείας σύνδεσης µε την 

βάση δεδοµένων του MOODLE. Στην συνέχεια χρησιµοποιούµε την υλοποίηση 

που αναπτύξαµε και καλούµε το MOODLE Web Service. Ελέγχουµε αν και στις 

δύο περιπτώσεις χρήσεως  του CosyLMSAnalytics έχουµε τον ίδιο αριθµό 

εγγραφών στους πίνακες που επηρεάζονται και αν έχουµε τα ίδια δεδοµένα. Η 

σύγκριση απέδειξε την ορθή λειτουργία του συστήµατός µας και για τις δύο 

αρχιτεκτονικές. Ο έλεγχος των πινάκων της βάσης δεδοµένων του 

CosyLMSAnalytics έγινε µε το λογισµικό MySQL Administrator 1.2.12 και το 

MySQL Query Browser 1.2.12. 

Η σύγκριση φαίνεται στον πίνακα 5.1: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΗΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
CosyLMSAnalytics 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

ΧΡΗΣΗ 
MOODLE 
WEB 
SERVICE 

ΟΡΘΟΤΗΤΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

mdl_forum_posts 136 136 ΝΑΙ 
mdl_forum_discussions 15 15 ΝΑΙ 
mdl_log 2265 2265 ΝΑΙ 
mdl_log_resource 261 261 ΝΑΙ 
mdl_groups 3 3 ΝΑΙ 
mdl_groups_members 6 6 ΝΑΙ 
mdl_course 2 2 ΝΑΙ 
groups 3 3 ΝΑΙ 
object_type 144 144 ΝΑΙ 
user 10 10 ΝΑΙ 
role 10 10 ΝΑΙ 
user_rl_group 6 6 ΝΑΙ 
tool 4 4 ΝΑΙ 

Πίνακας 5.1 – Έλεγχος ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας ιστού. 
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Πρέπει να σηµειωθεί πως ο χρόνος µεταφόρτωσης στην περίπτωση 

χρήσης Web Service ήταν µεγαλύτερος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα 

SOAP µηνύµατα είναι XML. ∆ηλαδή, είναι κείµενο που περιέχει µεγαλύτερο 

όγκο δεδοµένων σε σχέση µε την δυαδική πληροφορία. Για αυτό και 

επιβαρύνεται το δίκτυο περισσότερο µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται η 

καθυστέρηση που παρατηρήσαµε. Επίσης, στις πρώτες δοκιµές παρατηρήθηκαν 

υπερβολικά µεγάλοι χρόνοι κλήσης του Web Service που οφείλονταν σε 

λεπτοµέρειες και bugs της PHP που όµως ξεπεράστηκαν.  

5.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Η συγκεκριµένη υλοποίηση επιτυγχάνει την επικοινωνία µεταξύ 

ετερογενών συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης και εκπληρώνει την έννοια της 

διαλειτουργικότητας. Το εργαλείο ανάλυσης διαδραστικότητας 

CosyLMSAnalytics επικοινωνεί µε SOAP µηνύµατα µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Μάθησης MOODLE  και καταναλώνει το Web Service που έχει αναπτυχθεί σε 

αυτό. Η γλώσσα ανάπτυξης που χρησιµοποιείται είναι η PHP. Αυτή η υλοποίηση 

µπορεί να επεκταθεί και η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί να χρησιµοποιηθεί για 

περαιτέρω βήµατα και εφαρµογές υπηρεσιών ιστού (Web Services) σε συστήµατα 

ηλεκτρονικής µάθησης. Οι κατευθύνσεις επέκτασης είναι οι εξής: 

• Να αναπτυχθούν αντίστοιχα Web Services και για άλλα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Μάθησης τα οποία έχουν παρόµοια αρχιτεκτονική και είναι 

και αυτά αναπτυγµένα σε PHP όπως το MOODLE ώστε ο SOAP client 

του CosyLMSAnalytics να είναι δυνατόν να συνδεθεί και να αντλήσει 

πληροφορίες από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο θα επεκταθεί το εύρος 
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χρήσης του CosyLMSAnalytics και σε συστήµατα εκτός του MOODLE 

και θα έχουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για την ανάπτυξη 

διαδραστικότητας σε αυτά τα συστήµατα. 

• Να γίνει προσπάθεια ανάπτυξης αντίστοιχου Web Service σε Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Μάθησης που είναι αναπτυγµένα σε άλλη γλώσσα 

προγραµµατισµού όπως συµβαίνει µε το BLACKBOARD που είναι σε 

JAVA. Θα χρειαστεί βέβαια τότε να αναπτυχθεί SOAP server σε JAVA 

όµως αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα γιατί λόγω της διαλειτουργικότητας 

των SOAP µηνυµάτων ο SOAP client του CosyLMSAnalytics µπορεί να 

επικοινωνήσει µε οποιονδήποτε SOAP server ανεξαρτήτως γλώσσας 

ανάπτυξης. 

• Να δηµιουργηθεί µια υλοποίηση που θα περιλαµβάνει έναν ενδιάµεσο o 

οποίος θα µπορεί να διαχειρίζεται κλήσεις πολλών εργαλείων 

CosyLMSAnalytics προς τα Web Services πολλών Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Μάθησης. 

• Να εξεταστούν και να αναπτυχθούν µέθοδοι αυθεντικοποίησης στις 

συνδέσεις υπηρεσιών ιστού καθώς τα δεδοµένα που περιέχει το MOODLE 

είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και δεν πρέπει να έχει πρόσβαση ο 

οποιοσδήποτε σε αυτά. 
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5.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 Σε αυτή την διπλωµατική εργασία παρουσιάστηκε η έννοια των Σ∆Μ, η 

έννοια της διαδραστικότητας σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης και 

κάποιες προτάσεις αρχιτεκτονικής και πρότυπα που προωθούν την 

διαλειτουργικότητα σε αυτά τα περιβάλλοντα. Επίσης παρουσιάστηκαν οι 

τεχνολογίες των υπηρεσιών ιστού και οι µηχανισµοί επέκτασης του MOODLE 

που χρησιµοποιούν υπηρεσίες ιστού. Στην συνέχεια  σχεδιάστηκαν και 

αναπτύχθηκαν µε επιτυχία υπηρεσίες ιστού για το Σ∆Μ MOODLE  µέσω των 

οποίων έγινε δυνατή η διαλειτουργική σύνδεση µε το εργαλείο ανάλυσης 

διαδραστικότητας CosyLMSAnalytics. Η υλοποίηση αξιολογήθηκε µε επιτυχία 

και η διαλειτουργική σύνδεση των δύο συστηµάτων έδωσε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα. Οι υπηρεσίες ιστού προστέθηκαν επιτυχώς τόσο στο MOODLE 

όσο και στο CosyLMSAnalytics και δηµιουργήθηκαν οι βάσεις για µελλοντική 

επέκταση των διαλειτουργικών εφαρµογών που υλοποιήθηκαν καθώς αποκτήθηκε 

σηµαντική τεχνογνωσία στο πεδίο των υπηρεσιών ιστού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  SOAP  CLIENT ΣΤΟ CosyLMSAnalytics 

Το CosyLMSAnalytics είναι εγκατεστηµένο  σε πλατφόρµα XAMPP 1.7.1 που 

περιλαµβάνει : Apache Web Server 2.2.11,  MySQL Database server  5.1.33 και 

PHP 5.2.9 . 

Ο SOAP CLIENT για να εγκατασταθεί, χρειάζονται η βιβλιοθήκη Nusoap 0.7.3. 

η οποία είναι στον φάκελο nusoap-0.7.3 που έχουµε µεταφορτώσει από το 

διαδίκτυο και το αρχείο toolclient.php στο οποίο έχουµε γράψει τον κώδικα 

ανάπτυξης για τον SOAP CLIENT. 

Άρα στην διαδροµή καταλόγου C:\xampp\htdocs\CLMSA\private δηµιουργούµε 

έναν φάκελο µε το όνοµα soapclient και µέσα σε αυτόν τοποθετούµε τον φάκελο 

nusoap-0.7.3 και το αρχείο toolclient.php. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η 

εγκατάσταση του SOAP CLIENT. 

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  SOAP SERVER  ΣΤΟ MOODLE. 

Το MOODLE  1.9.4 αντιστοίχως  είναι εγκατεστηµένο  σε πλατφόρµα XAMPP 

1.7.1 που περιλαµβάνει : Apache Web Server 2.2.11,  MySQL Database server  

5.1.33 και PHP 5.2.9 . 

Ο SOAP SERVER  για να εγκατασταθεί χρειάζεται η βιβλιοθήκη Nusoap 0.7.3. η 

οποία είναι στον φάκελο nusoap-0.7.3, το αρχείο moodle_web_service.php στο 

οποίο έχουµε γράψει τον κώδικα ανάπτυξης για τον SOAP SERVER και το 

αρχείο moodle_web_service.wsdl που είναι η WSDL περιγραφή του MOODLE 

Web Service.  
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Άρα στην διαδροµή καταλόγου C:\xampp\htdocs\moodle δηµιουργούµε έναν 

φάκελο µε το όνοµα webservice  και µέσα σε αυτόν τοποθετούµε τον φάκελο 

nusoap-0.7.3 και τα αρχεία moodle_web_service.php και 

moodle_web_service.wsdl. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η εγκατάσταση 

του SOAP SERVER και του Web Service στο  MOODLE. 

Γ. WSDL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY MOODLE WEB SERVICE  

Ακολουθεί το αρχείο moodle_web_service.wsdl που περιγράφει το MOODLE 

Web Service σε WSDL. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:tns="urn:moodle_web_service" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
targetNamespace="urn:moodle_web_service"> 

<types> 

<xsd:schema targetNamespace="urn:moodle_web_service"> 

 <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" /> 

 <xsd:import namespace="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" /> 

</xsd:schema> 

</types> 

<message name="table_mdl_forum_postsRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_forum_postsResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

<message name="table_mdl_forum_discussionsRequest"> 
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  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_forum_discussionsResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

<message name="table_mdl_logRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_logResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

<message name="table_mdl_log_module_resourceRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_log_module_resourceResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

 

<message name="table_mdl_groupsRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_groupsResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

<message name="table_mdl_groups_membersRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_groups_membersResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

<message name="table_mdl_courseRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_courseResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

 

<message name="table_mdl_groups_fRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_groups_fResponse"> 
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  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

<message name="table_mdl_forum_discussions_fRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_forum_discussions_fResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

<message name="table_mdl_role_assignmentsRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_role_assignmentsResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

 

<message name="table_mdl_role_assignmentsfRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_role_assignmentsfResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

<message name="table_mdl_groups_membersfRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_groups_membersfResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

<message name="table_mdl_forum_fRequest"> 

  <part name="name" type="xsd:string" /></message> 

<message name="table_mdl_forum_fResponse"> 

  <part name="return" type="xsd:Array" /></message> 

 

<portType name="moodle_web_servicePortType"> 

  <operation name="table_mdl_forum_posts"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_forum_posts</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_forum_postsRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_forum_postsResponse"/> 
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  </operation> 

  <operation name="table_mdl_forum_discussions"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_forum_discussions</documentation> 

 

    <input message="tns:table_mdl_forum_discussionsRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_forum_discussionsResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_log"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_log</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_logRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_logResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_log_module_resource"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE mdl_log where 
module=resource</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_log_module_resourceRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_log_module_resourceResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_groups"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_groups</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_groupsRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_groupsResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_groups_members"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_groups_members</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_groups_membersRequest"/> 
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    <output message="tns:table_mdl_groups_membersResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_course"> 

 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_course</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_courseRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_courseResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_groups_f"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_groups</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_groups_fRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_groups_fResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_forum_discussions_f"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_forum_discussions and TABLE mdl_forum_posts</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_forum_discussions_fRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_forum_discussions_fResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_role_assignments"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_role_assignments</documentation> 

   <input message="tns:table_mdl_role_assignmentsRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_role_assignmentsResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_role_assignmentsf"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_role_assignments</documentation> 
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    <input message="tns:table_mdl_role_assignmentsfRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_role_assignmentsfResponse"/> 

  </operation> 

<operation name="table_mdl_groups_membersf"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_groups_membersf</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_groups_membersfRequest"/> 

    <output message="tns:table_mdl_groups_membersfResponse"/> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_forum_f"> 

    <documentation>RETURNS DATA FROM MOODLE TABLE 
mdl_forum</documentation> 

    <input message="tns:table_mdl_forum_fRequest"/> 

 <output message="tns:table_mdl_forum_fResponse"/> 

  </operation> 

</portType> 

<binding name="moodle_web_serviceBinding" 
type="tns:moodle_web_servicePortType"> 

  <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

  <operation name="table_mdl_forum_posts"> 

    <soap:operation soapAction="urn:moodle_web_service#tablemdlforumposts" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

 <operation name="table_mdl_forum_discussions"> 

    <soap:operation 
soapAction="urn:moodle_web_service#tablemdlforumdiscussions" style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 
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    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_log"> 

    <soap:operation soapAction="urn:moodle_web_service#tablemdllog" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

 </operation> 

  <operation name="table_mdl_log_module_resource"> 

    <soap:operation 
soapAction="urn:moodle_web_service#tablemdllogmoduleresource" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_groups"> 

    <soap:operation soapAction="urn:moodle_web_service#tabletablemdlgroups" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

 <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_groups_members"> 

    <soap:operation 
soapAction="urn:moodle_web_service#tabletablemdlgroupsmembers" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 
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    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_course"> 

    <soap:operation soapAction="urn:moodle_web_service#tabletablemdlcourse" 
style="rpc"/> 

  <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_groups_f"> 

    <soap:operation soapAction="urn:moodle_web_service#tabletablemdlgroupsf" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_forum_discussions_f"> 

 <soap:operation 
soapAction="urn:moodle_web_service#tabletablemdlgroupsdiscussionsf" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_role_assignments"> 

    <soap:operation 
soapAction="urn:moodle_web_service#tabletablemdlroleassignments" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 
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    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

<operation name="table_mdl_role_assignmentsf"> 

    <soap:operation 
soapAction="urn:moodle_web_service#tabletablemdlroleassignments" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

  <operation name="table_mdl_groups_membersf"> 

    <soap:operation 
soapAction="urn:moodle_web_service#tabletablemdlgroupsmembers" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

 </operation> 

  <operation name="table_mdl_forum_f"> 

    <soap:operation soapAction="urn:moodle_web_service#tabletablemdlforumf" 
style="rpc"/> 

    <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></input> 

    <output><soap:body use="encoded" namespace="urn:moodle_web_service" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/></output> 

  </operation> 

</binding> 

<service name="moodle_web_service"> 

  <port name="moodle_web_servicePort" 
binding="tns:moodle_web_serviceBinding"> 
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    <soap:address 
location="http://192.168.3.5/moodle/webservice/moodle_web_service.php"/> 

 </port> 

</service> 

</definitions> 

 

 

 

 


