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Πεξίιεςε 
 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηεο 

δηεζλνχο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο 

πξνηχπνπ IEEE LOM, σο έλαλ θνηλά απνδεθηφ ηξφπν γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ κε κεηαδεδνκέλα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε απνζήθεπζε, ε 

αλαδήηεζε θαη ε αλάθηεζε απηψλ ησλ πεγψλ κέζσ απνζεθψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαπηζηψζεθε ζχληνκα φηη έλα γεληθφ πξφηππν, φπσο ην 

IEEE LOM, δελ είλαη δπλαηφ λα θαιχςεη φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ απαληψληαη 

ζην πεδίν ηεο Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελεο Μάζεζεο θαη λα εθπιεξψζεη ηηο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη εθαξκνγψλ. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαζηέξσζε ησλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ ηνπ 

πξνηχπνπ IEEE LOM γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ θαη εθαξκνγψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλαπηπζζφκελσλ Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ κε βάζε ην πξφηππν IEEE LOM, ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Μεγάινη νξγαληζκνί, ζπλήζσο ππφ ηελ αηγίδα θπβεξλεηηθψλ 

νξγάλσλ ή άιισλ ζπκπξάμεσλ, δεκηνπξγνχλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ ζηα πιαίζηα 

έξγσλ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε ησλ 

Πξνθίι Δθαξκνγψλ γίλεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ, δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

Πξνθίι Δθαξκνγψλ αιιά θαη ηελ ζπγγξαθή Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ βαζηδφκελα ζηα παξαγφκελα 

Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 

θνπφο ηεο παξνχζεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε 

θαη αλάπηπμε ελφο δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ βαζηδφκελνπ ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ πνπ ζα ππεξθαιχπηεη ηα πξναλαθεξφκελα θελά θαη ζα 

παξέρεη κηα εχθνιε ζηελ ρξήζε απφ κε-εηδηθνχο ρξήζηεο δηαδηθαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε Πξνθίι Δθαξκνγψλ βαζηζκέλα ζην πξφηππν IEEE 

LOM. 
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Δπραξηζηίεο 
 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΜΓΔ) εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ “Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά πζηήκαηα” (Καηεχζπλζε 

Ζιεθηξνληθή Μάζεζε) ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ θ. Γεκήηξην 

Γ. άκςσλ, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο.  

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θ. Αιέμαλδξν Καιακαηηαλφ, θαη 

ηδηαίηεξα ηνλ θ. Εέξβα Παλαγηψηε γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε πνπ κνπ 

παξείραλ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.  

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ, γηα 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. 

 

Αζήλα, Ινύληνο 2010 

Υισξόο Η. Γεώξγηνο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  
 

Δηζαγσγή 

 

1.1 Οξηζκόο ηνπ Πξνβιήκαηνο 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε δηείζδπζε ηνπ ζε θάζε πηπρή ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηελ εθπαίδεπζε. Σν 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελε Μάζεζε θαη 

Καηάξηηζε, αλαδεηθλχεη λέα πεδία έξεπλαο πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

νινθιεξσκέλε ππνζηήξημή ηεο. Σν δηαζέζηκν καζεζηαθφ πιηθφ ζηνλ 

παγθφζκην ηζηφ είλαη πξαθηηθά άπεηξν θαη ε πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο ηεο 

Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελεο Μάζεζεο είλαη ε εμεχξεζε ιχζεσλ γηα ηελ 

ραιηλαγψγεζή ηνπ. 

Σν απμαλφκελν καζεζηαθφ πιηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

πεξηγξαθή θαη θαηαγξαθή ηνπ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλαδήηεζε, ε 

αλάθηεζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Ζ δηεζλήο πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνχ 

ςεθηαθνχ πιηθνχ ή ησλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (φπσο αλαθέξνληαη ζηε 

δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία) κε ηα Δθπαηδεπηηθά Μεηαδεδνκέλα. 

Γηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ην IEEE LTSC, έρνπλ αζρνιεζεί εθηεηακέλα γηα  

ηελ δεκηνπξγία πξνηχπνπ ηεο πεξηγξαθήο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα θαη δεκηνχξγεζαλ ην πξφηππν LOM. Ζ 

πξνηππνπνίεζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ ζε κεγάιε θιίκαθα, θαζψο πξνζηαηεχεη ηνπο 

ρξήζηεο απφ ην λα παξακείλνπλ εγθισβηζκέλνη ζε απνθιεηζηηθά ή ηδησηηθά 

ζπζηήκαηα. (2001, Duval). 

Δμ νξηζκνχ, ηα πξφηππα πξέπεη λα θαιχπηνπλ θάζε πηζαλή πεξίπησζε ή 

θαηάζηαζε, ηνπ πεδίνπ γηα ην νπνίν αλαπηχζζνληαη ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά νη δεκηνπξγνί ηνπ εζηηάδνληαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη απίζαλν έλα 
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πξφηππν λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο δηαθφξσλ 

θνηλνηήησλ ή ηδηαίηεξσλ εθαξκνγψλ. Ο  ελαιιαθηηθφο ηξφπνο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ IEEE LOM ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο 

θνηλφηεηαο ή ηδηαίηεξεο εθαξκνγήο είλαη ηα Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο Πξνθίι Δθαξκνγψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ 

αλαγθψλ κηαο θνηλφηεηαο (π.ρ. ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαζεγεηψλ 

καζεκαηηθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) πεξηιακβάλεη κηα αιιεινπρία 

ελεξγεηψλ, απφ ηελ μεθάζαξε δηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ πνπ ζα εμππεξεηήζεη 

κέρξη ηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Έλα Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ κπνξεί λα εμαιείςεη ή λα πεξηνξίζεη ηελ πεξηηηή πιεξνθνξία πνπ 

δεηείηαη θαηά ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ κειψλ 

κηαο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, κε βάζε ην πξφηππν IEEE LOM ελψ 

ηαπηφρξνλα δηαηεξεί ηελ πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ην βαζηθφ πξφηππν ψζηε λα 

είλαη εγγπεκέλε ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ. Έλα 

πξνθίι εθαξκνγψλ δχλαηαη λα πξνζαξκφζεη ην πξφηππν εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ IEEE LOM ζηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο ή εθαξκνγήο. 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ δηαρείξηζε πξνθίι 

εθαξκνγψλ θαζψο θαη εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ σο πξφηππν γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπο θάπνην απφ ηα δηαζέζηκα 

πξνθίι εθαξκνγψλ ζην Μεηξψν ΠΔ. Ζ εξγαζία αλαπηχρζεθε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πιαηχηεξεο δηάδνζεο ηεο ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, θαζηζηψληαο ειθπζηηθή 

ηελ ζπγγξαθή πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ. Δπηπιένλ εηζάγεηαη δπλακηθφηεηα 

ζηελ ζπγγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο σο 

πξφηππν ην εθάζηνηε Πξνθίι Δθαξκνγψλ πνπ ζα επηιέμεη ν ζπγγξαθέαο 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

1.2 Γνκή ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

ην δεύηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη 
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κειέηε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο νξηζκνχο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ θαη επεμεγείηαη ην κνληέιν εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ IEEE LTSC LOM. Μειεηψληαη ηα πξνθίι εθαξκνγψλ, ε 

ζρέζε ηνπο κε ηα πξφηππα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ, νη πεξηνξηζκνί 

θαη ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Παξνπζηάδνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα 

αλάπηπμεο πξνθίι εθαξκνγψλ. Σέινο κειεηψληαη νη ηερληθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα δψζνπλ θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζπζηήκαηα ζπγγξαθήο 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Σα εξγαιεία ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ βαζηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη έλα λέν 

ζχζηεκα ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, φπσο απηφ πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα. Πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ε ζρεδίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σέινο παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο πηπρέο ηεο θάζεο πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ. 

ην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ θαη 

πξνθίι εθαξκνγψλ, ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ κηα πιήξε εηθφλα γηα 

ηηο παξερφκελεο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη 

ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη πξνηείλνληαη κειινληηθέο 

επεθηάζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο. 
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1.3 πλεηζθνξά ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο απηήο ζπλίζηαηαη ζηελ κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ πνπ αμηνπνηεί ηηο δηαδηθηπαθέο 

ηερλνινγίεο,  γηα ηελ Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ κε βάζε ηα 

Πξνθίι Δθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζην δηεζλέο πξφηππν IEEE LOM. 

Μέξνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, απνηέιεζε ηελ βάζε γηα ηελ ζχληαμε θαη 

ππνβνιή ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο: 

G. Chloros, P. Zervas and D. Sampson, "ASK-LOM-AP: A Web-Based Tool 

for Development and Management of IEEE LOM Application Profiles", in Proc. 

of the 10th IEEE International Conference on Advanced Learning 

Technologies (ICALT 2010), Sousse, Tunisia, IEEE Computer Society, 5-7, 

July 2010, 

ε νπνία εγθξίζεθε γηα δεκνζίεπζε σο full-paper.  ηνλ ελ ιφγσ ζπλέδξην 

ππνβιήζεζαλ 302 εξγαζίεο θαη εγθξίζεθαλ 80 εξγαζίεο σο full-paper 

(acceptance rate: 26,49%). 

Ο πεγαίνο θψδηθαο (source code) ηνπ εξγαιείνπ ASK-LOM-AP 1.0 

κεηαθνξηψζεθε θαη είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ κεγαιχηεξν ηζηνρψξν αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα ζηνλ θφζκν, SourceForge.net, ζηελ ηνπνζεζία 

http://sourceforge.net/projects/asklomap/. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  
 

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

 

2.1 Ειζαγωγή 

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο παξνχζεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δμεηάδνληαη 

αξρηθά ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα θαη ηα Δθπαηδεπηηθά Μεηαδεδνκέλα ελψ 

δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα Πξνθίι Δθαξκνγψλ. Γηαηππψλνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξνη νξηζκνί ησλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ, εμεηάδνληαη νη ιφγνη πνπ 

νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ελφο λένπ Πξνθίι Δθαξκνγψλ, παξαηίζεληαη κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ ήδε αλεπηπγκέλα πξνθίι εθαξκνγψλ 

βαζηζκέλα ζην πξφηππν IEEE LOM. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη αξρέο 

πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη αλαθέξνληαη νη 

ηερληθέο θαη ηα βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο. Σέινο ζπλνςίδνληαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ δχλαηαη λα γίλνπλ ζην βαζηθφ ζρήκα ηνπ πξνηχπνπ ψζηε 

λα πξνθχςεη έλα πξνθίι εθαξκνγψλ ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηφ ή κε ζπκβαηφ 

κε ην βαζηθφ πξφηππν. 

 
 

 

2.2 Μαθηζιακά Ανηικείμενα και Εκπαιδεσηικά Μεηαδεδομένα 
 

Ζ είζνδνο ηεο Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδφκελεο Μάζεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή πξνδηαγξάθεη πιεζψξα αιιαγψλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

εθκάζεζεο. Μηα απφ απηέο ηηο αιιαγέο αθνξά ζηελ κνξθή θαη ζηε δηαρείξηζε  

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή εζηηάδεηαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζηαηηθφ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, ράξηεο θιπ). Ζ κεηάβαζε 

ζην ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν αιιάδεη ηελ νπηηθή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο εηζάγνληαο λέεο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ην ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη 
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σο δπλακηθφ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα δηακνηξάδεηαη θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, λα επηδέρεηαη ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζή ηνπ. Δπίζεο, ην 

ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν δελ θζείξεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ ή ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηνπ.  

Ζ αιιαγή φκσο ηεο κνξθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηεο “πξψηεο 

χιεο” δειαδή γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο δηδαζθαιίαο, πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ γηα λα ππνζηεξίμεη φια ηα δεηήκαηα πνπ έπνληαη 

ηεο αιιαγήο απηήο. ηελ ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε κάζεζε, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε λέα κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, απαηηείηαη ε 

εμεχξεζε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ ραιηλαγψγεζε ηνπ αθαηέξγαζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα είλαη δηαρεηξίζηκν απφ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. Ζ ιχζε δφζεθε κε ηελ κεηαθνξά κηαο ηδέαο απφ ηνλ ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο (θαη εηδηθά ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ) θαηά 

ηελ νπνία, ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν δηαζπάηαη ζε κηθξφηεξεο, 

απηνδχλακεο, επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζηνηρεηψδεο κνλάδεο γλσζηέο σο 

καζεζηαθά αληηθείκελα, γηα ηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηελ 

επφκελε παξάγξαθν. Σν πξψην βήκα ζηελ επηβνιή ηεο επηαμίαο ζην ράνο θαη 

ηελ αθεξεκέλε πθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ έγηλε, πνπ φκσο απφ 

κφλν ηνπ δελ είλαη αξθεηφ. Απνκέλεη λα βξεζεί ν ηξφπνο ψζηε ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα λα απνζεθεχνληαη, λα δηαλέκνληαη, λα αληαιιάζζνληαη, λα 

ηαμηλνκνχληαη ψζηε ηειηθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Με πην ηξφπν κπνξνχλ 

λα πεξηγξαθνχλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα, ηα νπνία έρνπλ κηα αθεξεκέλε θαη 

ππνθεηκεληθή δηάζηαζε, ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη απαηηήζεηο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ; Ζ ιχζε πνπ πξνηάζεθε γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη κε ηελ ρξήζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ, φξνο 

πνπ έρεη πξνέιζεη απφ άιια πεδία, αιιά εηζήρζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή ψζηε πξνέθπςαλ ηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα, ηα νπνία 

εμεηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 
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2.2.1 Μαζεζηαθά αληηθείκελα 

ην ρψξν ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο, επηθξάηεζε κηα λέα 

ζεψξεζε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

πνπ αλαπηχζζεηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ λέα απηή ζεψξεζε είλαη ηα Μαζεζηαθά 

Αληηθείκελα. Ο φξνο Μαζεζηαθά Αληηθείκελα (Learning Objects) 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1994 απφ ηνλ Wayne Hodgins, ν νπνίνο 

νλφκαζε κηα νκάδα εξγαζίαο CedMA σο “Learning Architectures, API‟s, and 

Learning Objects”. Ζ ηδέα γηα ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα πξνήιζε απφ ηνλ 

αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ είλαη ην 

“αληηθείκελν” πνπ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιαπιά θαη 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Παξαιιειίδνληαο ηα αληηθείκελα κε ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ κηθξά εθπαηδεπηηθά ζπζηαηηθά ηα 

νπνία κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ άπεηξεο θνξέο ζε δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα (Wiley, 2002). 

Σν 1996 ζπζηάζεθε ε επηηξνπή Learning Technology Standards Committee 

(LTSC) ηνπ ΗΔΔΔ γηα λα αλαπηχμεη θαη λα πξνσζήζεη πξφηππα εθπαηδεπηηθψλ 

ηερλνινγηψλ, κεηαμχ άιισλ θαη ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ χπαξμε ησλ 

πξνηχπσλ είλαη επηβεβιεκέλε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ αλαπηπζζφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ απφ παλεπηζηήκηα, 

νξγαληζκνχο, θνξείο θαη εηδηθφηεξα ησλ παξαγφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. Ο νξηζκφο πνπ δηαηχπσζε ην IEEE αλαθέξεη φηη «σο 

Μαζεζηαθφ Αληηθείκελν νξίδεηαη θάζε νληφηεηα – ςεθηαθή ή κε ςεθηαθή – ε 

νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε, ηελ 

εθπαίδεπζε ή ηελ θαηάξηηζε».  

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δηαηππσζεί ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε νξηζκνί γηα ηα ΜΑ. 

χκθσλα κε ηνλ ελνπνηεκέλν νξηζκφ ησλ Παπαλίθνπ Υ. θαη άκςσλ Γ. 

(2008) “έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν είλαη έλαο ελ δπλάκεη 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκνο ςεθηαθφο ή κε πφξνο ή κηα ζπιινγή 

δηαζπλδεδεκέλσλ ςεθηαθψλ πφξσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε κεηαδεδνκέλα, 
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έρεη ζρεδηαζηεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, έρεη ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ζηφρσλ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζαθείο 

κεηξηθέο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ/ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί” (Παπαλίθνπ θαη άκςσλ, 2008). 

 

2.2.2 Δθπαηδεπηηθά Μεηαδεδνκέλα 

 

Σα καζεζηαθά αληηθείκελα είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη ε 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε κάζεζε, ηδηαίηεξα ζε απηή ηε θάζε ηεο ξαγδαίαο 

θαη απμεηηθήο εμέιημήο ηεο. Τπάξρνπλ πνιιά δεηήκαηα γχξσ απφ ηα 

καζεζηαθά αληηθείκελα, πνπ ρξεηάδεηαη λα επηιπζνχλ ψζηε ηα επφκελα ρξφληα 

λα παξέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ. Έλα απφ ηα δεηήκαηα απηά είλαη ην πψο ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα ζα πεξηγξάθνληαη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε δηαθίλεζε, ε απνζήθεπζε, ε αλαδήηεζε, ε αλάθηεζή ηνπο. Γηα 

ηελ πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πξνηάζεθαλ ηα κεηαδεδνκέλα, 

ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην πεδίν ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο. Απφ ην 1971 ηα 

κεηαδεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή εθαηνκκπξίσλ ηίηισλ βηβιίσλ.  

Ο απινχζηεξνο νξηζκφο ησλ κεηαδεδνκέλσλ αλαθέξεη φηη είλαη “δεδνκέλα γηα 

ηα δεδνκέλα” ή “πιεξνθνξία γηα ηελ πιεξνθνξία” (Berners-Lee, 1997). Σα 

κεηαδεδνκέλα δνκνχληαη κε ηξφπν πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαρείξηζε, ηελ 

αλαδήηεζε θαη ηελ αλάθηεζε ησλ πεγψλ. Δίλαη ην ζεκείν θιεηδί ηεο 

απαξαίηεηεο ππνδνκήο πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ 

δηεπζέηεζε ηεο ηάμεο ζην δηαδηθηπαθφ ράνο πξνζδίδνληαο πεξηγξαθή, 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ εμεχξεζε 

απνδνηηθφηεξσλ ηξφπσλ απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (Duval, Hodgins, 

Sutton and Weibel, 2002). 

ηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνδηαγξαθέο νξγαληζκνί πξνηππνπνίεζεο φπσο ην GEM, ARIADNE, Dublin 

Core, IEEE αιιά έρνπλ επηθξαηήζεη δχν κνληέια κεηαδεδνκέλσλ σο ηα πιένλ 
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επξέσο απνδεθηά πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ: 

 Dublin Core (DC) Educational Version,  

 IEEE LOM (Institute of Electrical and Electronic Engineers / Learning 

Object Metadata.   

ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην πξφηππν IEEE LOM. 

 

 

2.2.3 Σν Μνληέιν Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ IEEE LOM  

 

Σν πξφηππν IEEE Learning Object Metadata 1484.12.1-2002 είλαη επξέσο 

απνδεθηφ θαη έρεη πξνηαζεί απφ ηελ επηηξνπή Learning Technology 

Standardization Committee (LTSC) ηνπ IEEE. Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ (ΔΜΠ), ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λφγνπ (ΗΔΛ) θαη ηελ 

Navel Advanced Technology Systems,Ltd έρνπλ εμειιελίζεη ην πξφηππν 

(IEEE MMA, 2003). Σν πξφηππν θαζνξίδεη ην βαζηθό ζρήκα (base schema) ην 

νπνίν ζπληίζεηαη απφ ζηνηρεία δεδνκέλσλ ζε κηα  ηεξαξρηθή δνκή 

δηαρσξηζκέλε ζε ελλέα (9) θαηεγνξίεο. Κάζε θαηεγνξία νκαδνπνηεί ηα 

ζπζρεηηδφκελα ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ θαιχπηνπλ εηδηθέο πηπρέο φπσο είλαη 

γεληθά ή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ IEEE 

LOM είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα επεθηείλεηαη θαη λα πξνζηίζεληαη λέα ζηνηρεία 

δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ (Al-Khalifa and Davis, 

2006). εκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη φια ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ είλαη 

πξναηξεηηθά. Αθνινπζνχλ νη ελλέα θαηεγνξίεο ηνπ πξνηχπνπ IEEE LOM: 

1. Γεληθά (General), νκαδνπνηεί ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο ηνλ ηίηιν ηνπ ΜΑ, ηελ γιψζζα ζηελ νπνία 

είλαη γξακκέλν, ηηο ιέμεηο θιεηδηά (keywords) θιπ. 

2. Κύθινο Εσήο (Lifecycle), ε θαηεγνξία απηή νκαδνπνηεί ηα ζηνηρεία 

πνπ πεξηγξάθνπλ ην ηζηνξηθφ δεκηνπξγίαο θαη εμέιημεο ηνπ ΜΑ θαζψο 
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θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ. Πεξηγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο ησλ 

αηφκσλ ή ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ εμειηθηηθή πνξεία 

ηνπ ΜΑ. Δλδεηθηηθά ζηνηρεία δεδνκέλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε 

έθδνζε, ε θαηάζηαζε θαη νη ζπλεηζθέξνληεο. 

3. Μεηα-Μεηαδεδνκέλα (Meta-Metadata), ζηελ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ίδηα ηα κεηαδεδνκέλα θαη φρη γηα 

ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. Σέηνηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ είλαη ηα 

πξνζδηνξηζηηθά ησλ κεηαδεδνκέλσλ, νη ζπλεηζθέξνληεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα κεηαδεδνκέλα θιπ. 

4. Σερληθά (Technical), ε θαηεγνξία νκαδνπνηεί ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο 

ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ν ηχπνο MIME ηνπ 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ε ηνπνζεζία ηνπ, ην κέγεζφο ηνπ, ην 

απαηηνχκελν ινγηζκηθφ θιπ. 

5. Δθπαηδεπηηθά (Educational), πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηα εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Δλδεηθηηθά ηέηνηα ζηνηρεία είλαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ε ηππηθή ειηθηαθή δηαθχκαλζε πνπ πξννξίδεηαη 

ην ΜΑ θιπ. 

6. Γηθαηώκαηα (Rights), νκαδνπνηεί ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ζέκαηα δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπο 

φξνπο γηα ηελ ρξήζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. 

7. ρέζε (Relation), πεξηιακβάλεη ζηνηρεία δεδνκέλσλ γηα λα πεξηγξάςεη 

θαη λα πξνζδηνξίζεη πηζαλή ζρέζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ κε 

άιια ΜΑ. 

8. ρόιην (Annotation), ε θαηεγνξία απηή παξέρεη ζρφιηα πεξί ηεο 

ρξήζεο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζρνιηαζηή. 

9. Σαμηλόκεζε (Classification), ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηγξάθεηαη ην 
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πψο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ην καζεζηαθφ αληηθείκελν κε βάζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο. 

 

ρήκα 1. Οη θαηεγνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ LOM (Barker, 2005) 

 

ην βαζηθφ ζρήκα ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε ζηνηρείν 

πιεξνθνξίεο φπσο: 

 Σν όλνκα (name), είλαη ην φλνκα ηνπ ζηνηρείνπ κε ην νπνίν 

αλαθεξφκαζηε ζε απηφ. 

 Ζ επεμήγεζε (explanation), πεξηγξάθεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ 

δεδνκέλσλ. 

 Σν κέγεζνο (size), πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπ ζηνηρείνπ 

πνπ επηηξέπνληαη. 

 Σελ ηεξάξρεζε (order), θαζνξίδεη ηελ ηεξάξρεζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

ζηνηρείνπ, εάλ απαηηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή. 

 Σν πεδίν ηηκώλ (value space), θαζνξίδεη ην ζχλνιν ηνπ πεδίνπ ηηκψλ 

πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην ζηνηρείν δεδνκέλσλ. πλήζσο έρεη ηελ κνξθή 



 

23 

 

ιεμηινγίνπ ή κηα αλαθνξά ζε έλα άιιν πξφηππν ή πξνδηαγξαθή. 

 Ο ηύπνο δεδνκέλσλ (data type), πξνζδηνξίδεη έλα ζχλνιν απφ 

δηαθξηηέο ηηκέο. 

 Σν παξάδεηγκα (example), πξνζθέξεη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ 

ζηνηρείνπ. 

Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πεξηέρνπλ ππνζηνηρεία (sub elements). Σα 

ζηνηρεία απηά δελ παίξλνπλ ηα ίδηα ηηκέο αιιά παίξλνπλ ηα ππνζηνηρεία 

ηνπο. Σν πξφηππν πεξηιακβάλεη ιεμηιόγηα (vocabularies) ηα νπνία είλαη 

πξνηεηλφκελεο ιίζηεο θαηάιιεισλ ηηκψλ, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηαπηφρξνλα 

θαη ην πεδίν ηηκψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

2.3 Σα Πξνθίι Δθαξκνγώλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζην πεδίν ησλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ 

 

Ζ δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, παξέρνληαο κηα 

επξχηεξα απνδεθηή πξνδηαγξαθή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

πξνηχπνπ, πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ θάζε πηζαλή πεξίπησζε πνπ κπνξεί 

λα απαληεζεί ζην πεδίν απηφ. Θα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ην πξφηππν 

σο έλα ππεξζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ πεξηπηψζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ 

πνπ δχλαηαη λα αληηκεησπηζζνχλ ζην πεδίν γηα ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε. 

Όηαλ απνθαζηζηεί ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα ζπκκνξθψλεηαη 

κε έλα πξφηππν, ηφηε νη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ κπνξεί λα είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ επηινγψλ ηνπ πξνηχπνπ ή αθφκα 

λα είλαη επηβεβιεκέλε ε αλάγθε γηα επέθηαζε θάπνησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

πξνηχπνπ. ηελ πεξίπησζε απηή αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο πξνθίι ηνπ πξνηχπνπ. 

Ζ ηερληθή αλαθνξά ηνπ θνηλήο ηερληθήο επηηξνπήο ησλ ISO θαη IEC,  

TR10000-1 1998, νξίδεη ην πξνθίι σο «έλα ζχλνιν απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

βαζηθά πξφηππα θαη/ή ISPs (International Standardized Profiles), θαη θαηά 

πεξίπησζε, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηιεγκέλσλ θαηεγνξηψλ, ησλ 
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πξνζαξκνζκέλσλ ππνζπλφισλ, ησλ επηινγψλ θαη ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ 

ησλ βαζηθψλ πξνηχπσλ, ή ησλ ISPs πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία» (ISO/IEC, 1998). Γηάθνξεο 

θνηλφηεηεο δηαθξίλνπλ δηαθνξεηηθά είδε ησλ πξνθίι πξνηχπσλ. ε απηή ηελ 

εξγαζία εζηηάδνπκε ζηα πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ηα πξφηππα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 

 

 

2.3.1 Οξηζκόο ησλ Πξνθίι Δθαξκνγώλ ζην πεδίν ησλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ 

Καζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα, γίλεηαη θαλεξφ φηη δελ δχλαηαη έλα απιφ ζχλνιν 

ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο φισλ 

ησλ εθαξκνγψλ (Duval, Hodgins, Sutton and Weibel, 2002). Καζίζηαηαη 

ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο κηαο θνηλφηεηαο ή κηαο εθαξκνγήο.  

Ζ έγθξηζε ησλ πξνηχπσλ Μεηαδεδνκέλσλ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ (LOM) 

απφ ην IEEE θαη ηνπ Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) απφ ην National 

Information Standards Organization (NISO) , παξείρε έλα ζηαζεξφ πιαίζην κε 

θνηλσληθή δέζκεπζε γηα ηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο αιιά θαη ηνπηθέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ. Σα πξφηππα πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθψλ ή κε 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ είλαη ην Dublin Core Metadata Initiative (DCMI, 2006), 

ην IEEE-LOM (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Learning 

Object Metadata) (IEEE LTSC, 2002), ην SCORM – Sharable Courseware 

Object Reference Model (ADL, 2004) θαη ην GEM (Gateway to Educational 

Materials). Σα πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά πξφηππα ήηαλ ην DCMI  θαζψο θαη 

ην IEEE LOM, δεκηνπξγψληαο ζχγρπζε ζηελ δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

γηα ην πην πξφηππν ζα έπξεπε λα επηιέμνπλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. Οη ηέζζεξηο παξαπάλσ θνηλφηεηεο 

πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ δεκηνχξγεζαλ νκάδεο εξγαζίαο θαη ζε θνηλή ηνπο 
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ζπλάληεζε ζηελ Οηηάβα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001, δηεηχπσζαλ απφ θνηλνχ θαη 

ζπλππέγξαςαλ  ηηο “αξρέο θαη πξαθηηθφηεηεο ησλ εθαξκνγψλ” ζε έλα άξζξν 

ησλ (Duval et. al. 2002) (Mason and Galatis, 2007). 

Ζ ηδέα γηα ηα πξνθίι εθαξκνγψλ εηζήρζε απφ ηνπο Heery θαη Patel κε έλα 

ξηδνζπαζηηθφ άξζξν ην 2000 (Hillmann and Phipps, 2007), ζην νπνίν φξηζαλ 

ηα πξνθίι εθαξκνγψλ σο ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ πνπ απνηεινχληαη απφ 

ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

νλνκαηνδνζίαο (namespaces), ζπλδπαζκέλα θαηάιιεια απφ ηνπο πινπνηεηέο 

θαη βειηησκέλα γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ ηνπηθέο εθαξκνγέο (Heery and Patel, 

2000). 

Σα πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη κηα λέα ζεψξεζε πνπ επηηξέπεη ηνλ ζπλδπαζκφ 

θαη ην ηαίξηαζκα ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζε έλα ηδηαίηεξν πιαίζην (Duval, Smith and Van 

Coillie, 2006) (Smith, Van Coillie & Duval, 2006). Ζ κεηαθνξά ηνπ φξνπ 

πξνθίι απφ ηελ ηερληθή αλαθνξά TR 10000-1 ηνπ ISO ζηα πξνθίι 

εθαξκνγψλ ησλ πξνηχπσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ζρεηηθά 

πξφζθαηε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη κεγάιε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία 

ζηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ. Γηα λα θαιπθζεί ην θελφ 

απηφ, νη δηεζλείο νξγαληζκνί IMS Global Learning Consortium θαη CEN/ISSS 

Learning Technologies Workshop ζπλέηαμαλ εγρεηξίδηα νδεγηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ. ηηο νδεγίεο απηέο 

εθιακβάλεηαη σο βαζηθφ πξφηππν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ην 

IEEE LTSC LOM. 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηα 

πξνθίι εθαξκνγψλ. χκθσλα κε ην IMS Global Consortium «ηα πξνθίι 

εθαξκνγψλ είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο πξνδηαγξαθήο (ηξνπνπνηψληαο ηελ 

παγηνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο) ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο γηα  

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα». 

Ο επξσπατθφο νξγαληζκφο CEN/ISSS πηνζέηεζε έλαλ εθηελέζηεξν νξηζκφ, 

θαηά ηνλ νπνίν “έλα πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη κηα ζπλάζξνηζε ζηνηρείσλ 

κεηαδεδνκέλσλ επηιεγκέλσλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ζρήκαηα 
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κεηαδεδνκέλσλ θαη ζπλδπάδνληαη ζε έλα ζχλζεην ζρήκα. Ο ζθνπφο ελφο 

πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη λα πξνζαξκφζεη ή λα ζπλδπάζεη ππάξρνληα 

ζρήκαηα ζε έλα παθέην πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο κηαο 

ηδηαίηεξεο εθαξκνγήο, δηαηεξψληαο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα πξσηφηππα 

βαζηθά ζρήκαηα” (Duval et at. 2002). 

Έλαο λεφηεξνο νξηζκφο ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ δηεηππψζε απφ ηνπο 

Greenberg & Severiens (2007) (Greenberg, Jane and Severiens, 2007), θαηά 

ηνπο νπνίνπο «Έλα πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη κηα δήισζε φξσλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ κηα νξγάλσζε, κηα πεγή πιεξνθνξηψλ, κηα εθαξκνγή, ή 

κηα θνηλφηεηα ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπο… Έλα πξνθίι 

εθαξκνγψλ δελ ζεσξείηαη πιήξεο ρσξίο ηεθκεξίσζε πνπ θαζνξίδεη ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαηάιιειεο γηα ηελ εθαξκνγή» 

(Severiens and Greenberg, 2007). 

 

2.3.2 Πόηε πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα Πξνθίι Δθαξκνγώλ 

 

Ο ιφγνο χπαξμεο ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ 

ιφγν χπαξμεο ησλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ, θαη αθνξά ζηε δπλαηφηεηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζαξκνγήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Χο 

εθ ηνχηνπ, ηα πξνθίι εθαξκνγψλ ζηεξίδνληαη πάληνηε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο ή άιια πξνθίι εθαξκνγψλ, απφ ηα νπνία 

επηιέγνπλ έλα κηθηφ ππνζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Σν ηζρπξφηεξν θίλεηξν 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο λένπ πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη ε επηζπκία γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ κηαο εθαξκνγήο ή κηαο θνηλφηεηαο 

ρξεζηψλ, νη νπνίεο είηε δελ ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο απφ έλα ήδε ππάξρνλ 

πξφηππν ή πξνδηαγξαθή είηε πξνζβιέπεη ζηελ απινπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ ή 

ηεο πξνδηαγξαθήο ζην νπνίν ζηεξίδεηαη. 

ηηο Οδεγίεο γηα Πξνθίι Δθαξκνγψλ ηνπ IMS (IMS GLC, 2005) ζπλνςίδνληαη 

νη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ. Έηζη, έλα 

πξνθίι εθαξκνγψλ αλαπηχζζεηαη: 

- “Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ ηερληθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ή πξνηηκήζεηο 
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εηδηθά γηα έλα έξγν, κηα θνηλφηεηα, έλα πεδίν ή έλα ηνκέα. 

- Γηα λα δηεπζεηεζεί ε αζάθεηα θαη ε γεληθφηεηα ελφο πξνηχπνπ ή κηαο 

πξνδηαγξαθήο. 

- Γηα λα πξνάγεη ηελ ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα, π.ρ. κέζσ ηεο 

ρξήζεο θνηλά θαηαλνεηψλ ιεμηινγίσλ. 

- Να δηεπθνιχλεη ηελ δνθηκή γηα ηελ ζπκβαηφηεηα θαη ηελ επηηπρή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα”. 

Οη Severiens θαη Greenberg (2007) δηαηχπσζαλ ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ, εζηηάδνληαο ζηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ήδε ππαξρφλησλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηελ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο πνπ απνθέξεη ε πξαθηηθή απηή, ζηελ 

απνδνηηθή ζχλζεζε δηαθφξσλ ππαξρφλησλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ θαζψο 

έλα θαη κνλαδηθφ ζρήκα είλαη απίζαλν λα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο αλάγθεο ελφο 

έξγνπ θαη ηέινο ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο, απφ ηα 

ζπκβαηά κε άιια ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, πξνθίι εθαξκνγψλ. 

Δμεηάδνληαο ελδεηθηηθά πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί, ζα 

δηαπηζηψζνπκε αξθεηέο νκνηφηεηεο ζηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ αλάπηπμήο ηνπο 

θαη ιηγφηεξεο δηαθνξέο. Σν πξνθίι εθαξκνγψλ CELEBRATE (νινθιεξψζεθε 

ην Ννέκβξην ηνπ 2004) ππνζηεξίδεη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Μάζεζεο εηθνληθψλ 

πεξηβαιιφλησλ (VLEs) θαη ζηνρεχεη ζηελ αληαιιαγή ςεθηαθά 

απνζεθεπκέλσλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ πξσηίζησο 

πξνζδηνξηζηεί κνλαδηαία. Σν πξνθίι εθαξκνγψλ UK LOM Core (ηειεπηαία 

έθδνζε Μάηνο 2004), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, είρε σο 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνηλψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ δηαηχπσζε 

νδεγηψλ πξνο ηηο θνηλφηεηεο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ πξνθίι εθαξκνγψλ. Σν UK LOM Core ζα απνηεινχζε ην 

ππφβαζξν γηα θάζε θνηλφηεηα πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη έλα πξνθίι 

εθαξκνγψλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηθέο ηεο απαηηήζεηο, δηαηεξψληαο 

ηαπηφρξνλα έλα πςειφ επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ μερσξηζηψλ 
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θνηλνηήησλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε. Σν JORUM Application Profile 

(ηειηθή έθδνζε Φεβξνπάξηνο 2005) είλαη κηα πεξίπησζε πξνθίι ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζην πξνθίι UK LOM Core (JORUM, 2005) θαη έρεη σο ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππνδεηγκάησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη 

πξνθίι εθαξκνγψλ εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ. Οη πξναλαθεξζέληεο πεξηπηψζεηο πξνθίι εθαξκνγψλ αθνξνχλ ζε 

πξνθίι εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Αλ εμεηάζνπκε πξνθίι εθαξκνγψλ, 

πέξα απφ ηα εθπαηδεπηηθά, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη είλαη παξφκνηνη κε δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηερφκελν πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα κεηαδεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, έλα απφ ηα παιαηφηεξα 

πξνθίι ην Computer Interchange of Museum Information (CIMI, Ννέκβξηνο 

1998), είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ επηινγψλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ πξνθίι Z39.50 θαη δεκηνπξγήζεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ πνιηηηζκηθψλ θιεξνλνκηψλ (CIMI Z39.50 Working Group, 

1998). 

Ζ αλάπηπμε ελφο λένπ πξνθίι εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη πάληνηε 

κε γλψκνλα ηε ζρέζε θφζηνπο πξνο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη. Έλα 

πξνθίι εθαξκνγψλ κπνξεί λα έρεη πςειφ θφζηνο γηα ηελ δεκηνπξγία, ηελ 

ζπληήξεζε, ηελ πινπνίεζε, ηνλ έιεγρν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην βαζηθφ 

πξφηππν ελψ ηειηθά είλαη πηζαλφ λα κεηψλεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιια 

ζπζηήκαηα. Πξηλ μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ, ζα πξέπεη 

λα εμεηάδεηαη ελδειερψο ε πηζαλφηεηα θάιπςεο ηεο εθαξκνγήο κε θάπνην 

απφ ηα ήδε ππάξρνληα πξνθίι εθαξκνγψλ ή πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ. 

Τπάξρεη πεξίπησζε λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

πνπ γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο ζε κηα εθαξκνγή παξά ε αλάπηπμε ελφο λένπ 

πξνθίι εθαξκνγψλ. Ζ αλάπηπμε κε δηαιεηηνπξγηθψλ πξνθίι εθαξκνγψλ, γηα 

ρξήζε ζε θιεηζηέο θνηλφηεηεο, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη δεδνκέλνπ φηη 

απνθιείεη ηελ αληαιιαγή κεηαδεδνκέλσλ κε ζπζηήκαηα εθηφο ηεο θνηλφηεηαο 

θαη κηα κειινληηθή αιιαγή ζηάζεο ζα απαηηήζεη ηεξάζηηεο δαπάλεο 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πξνθίι ψζηε λα πξνζθέξεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα. «Σα 

πξνθίι εθαξκνγψλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη αθαηάιιεια, πεξηνξίδνπλ ηελ 

εμειηζηκφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ηα νθέιε ησλ αλνηθηψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
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πξνηχπσλ» (IMS GLC, 2005). 

 

2.3.3 Παξαδείγκαηα Πξνθίι Δθαξκνγώλ ζην πεδίν ησλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ 

 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δηεζλψο. 

 

2.3.3.1 Σν πξνθίι εθαξκνγώλ CELEBRATE 

Σν έξγν CeLeBraTe – Πιαίζην Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο κε Δπξπδσληθέο 

Σερλνινγίεο (Context eLearning with Broadband Technologies) δηήξθεζε 30 

κήλεο θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004. Σν έξγν ζπληνλίζηεθε απφ 

ην Δπξσπατθφ ρνιηθφ Γίθηπν (European SchoolNet) θαη ππνζηεξίρηεθε απφ 

ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Information Society Technologies 

(IST). ην έξγν ζπκκεηείραλ 22 θνξείο φπσο Τπνπξγεία  Παηδείαο, 

παλεπηζηήκηα, εμέρνληεο εθπαηδεπηηθνί εθδνηηθνί νίθνη, δεκηνπξγνί καζεζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, πξνκεζεπηέο εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη παξνρείο 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 500 ζρνιεία απφ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε . “Ο ζηφρνο 

ηνπ έξγνπ, ήηαλ λα εμεηαζηεί ην πψο ε παξνρή πην επέιηθησλ κνξθψλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηε δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε, 

θαη πψο απηά ηα αληηθείκελα κάζεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα 

ζρνιεία κέζα ζε κηα λέα γελεά εηθνληθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ (VLEs)” 

(Van Assche and Massart, 2004). 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ αλαπηχρζεθε θαη πινπνηήζεθε έλα ζχζηεκα γηα λα 

ππνζηεξίμεη έλα Δπξσπατθφ Δθπαηδεπηηθφ Γίθηπν (European Learning 

Network – ELN). Σν δίθηπν ζα δηαζπλδέεη ζπζηήκαηα LMS (Learning 

Management System) θαη LCMS (Learning Content Management System) 

πνπ δηαζέηνπλ ςεθηαθέο απνζήθεο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε δπλαηφηεηα 

λα αλαδεηνχλ θαη λα αληαιιάζνπλ ηα πεξηερφκελα ησλ απνζεθψλ ηνπο κέζσ 

ελφο εηθνληθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Σν Δπξσπατθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Γίθηπν είλαη θαηαζθεπαζκέλν γχξσ απφ έλα χζηεκα Μεζηηεηψλ (Brokerage 

System, BS) ην νπνίν ζεσξείηαη ε ξαρνθνθαιηά ηνπ δηθηχνπ θαη δηαρεηξίδεηαη 



 

30 

 

ηηο αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν θάζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο ρξεζηκνπνηεί έλα ινγηζκηθφ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ζπλδηαιέγεηαη κε 

ην χζηεκα Μεζηηεηψλ σο πειάηεο, “ELN Client” . Σν ινγηζκηθφ πειάηεο “ELN 

Client” δίλεη ζην ζχζηεκα ηελ απαξαίηεηε δηαθάλεηα ψζηε λα απνθξχπηεηαη ε 

πνιππινθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ VLEs θαη ην BS. ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο παξέρεηαη έλα απινπνηεκέλν API (Application Programming 

Interface) κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νπνίνπ θάζε VLE εζηηάδεη ζην πεξηερφκελν 

ησλ κελπκάησλ (π.ρ. έλα εξψηεκα ή κεηαδεδνκέλα) ρσξίο λα απαηηείηαη λα 

απαζρνιείηαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο αληαιιαγήο κελπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε  

ρακειφηεξν επίπεδν. 

 
ρήκα 2. H Οκνζπνλδία ηνπ CELEBRATE (Simon and Colin, 2004) 

 
 

Σν πξνθίι εθαξκνγψλ CELEBRATE έρεη σο βάζε ην πξφηππν IEEE LOM, ηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνπλ κηα πνηθηιία ρξήζεσλ ησλ 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαρείξηζεο, ηεο 

αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο, ηεο ηερληθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ πεξηγξαθή ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ μερσξηζηψλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πεξηιακβάλεη 

εθπαηδεπηηθέο ηδηφηεηεο, ςεθηαθά δηθαηψκαηα θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (Van 

Assche and Nirhamo, 2003). 

Απφ ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ ηνπ IEEE LOM, έρνπλ επηιεγεί δέθα (10) 

ππνρξεσηηθά ζηνηρεία (Identifier, Title, Language, Description, Location, 

Intended End User Role, Typical Age Range, Copyrights, CELEB.Digital 

Rights and Controlled Keywords). Σα δχν (2) ζηνηρεία απφ ηα δέθα 

ππνρξεσηηθά είλαη θαη εμαξηψκελα. Σν έλα ζηνηρείν είλαη ην “6.1 

Rights.Copyright θαη Other Restrictions” ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο 
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“yes” ή “no”. ηελ πεξίπησζε πνπ ιάβεη ηελ ηηκή “yes” ηφηε ζα εκθαληζηεί 

πξνο ζπκπιήξσζε ην ζηνηρείν “6.3 Rights.Description”. Σν άιιν ζηνηρείν είλαη 

ην “9.4 Classification.Keyword” ην νπνίν δελ εκθαλίδεηαη αλ ην ζηνηρείν “9.1 

Classification.Purpose” ιάβεη ηελ ηηκή “Discipline”. 

Άιια δεθαηέζζεξα (14) ζηνηρεία έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο ζπληζηψκελα (Free 

Keywords, Structure, Contributors (metadata θαη LO), Metadata Language, 

Format, Size, Facet, Learning Resource Type, Learning Context, Typical 

Learning Time, Educational Description, Learning Principles, Cost). Σα 

ππφινηπα ζηνηρεία παξακέλνπλ πξναηξεηηθά φπσο θαη ζην βαζηθφ πξφηππν. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην CELEBRATE, έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί επηά (7) ιεμηιφγηα γηα ηζάξηζκα ζηνηρεία δεδνκέλσλ ηνπ 

πξνθίι (Learning Resource Type, Intended End User Role, Controlled 

Keywords, Facet, Learning Context, Learning Principles and Relation Kind). 

Σα ιεμηιφγηα έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηηο γιψζζεο φισλ ησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κνλαδηθφηεηαο θάζε καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ην 

CELEBRATE ρξεζηκνπνηεί ην ζηνηρείν 1.1 General.Identifier θαη ηα δχν 

ππνζηνηρεία ηνπ σο εμήο: 

1.1.1 Catalog=‟eln‟ (ε ηηκή απηή παξακέλεη πάληνηε ίδηα θαη είλαη ην 

αθξσλχκην ησλ ιέμεσλ European Learning Network), 

1.1.2 Entry=<loProviderId>:<loId> (φπνπ ην loProviderId είλαη ην 

πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ θάζε πξνκεζεπηή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

έρεη απνλεκεζεί απφ ην BS ελψ ην loId είλαη ην ηδηαίηεξν 

πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ ΜΑ θαη απνλέκεηαη φπσο επηζπκεί ν θάζε 

πξνκεζεπηήο ΜΑ. 

ε φπνηα ζηνηρεία απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ηεο γιψζζαο („language‟ element) 

ηφηε απηφ αληιείηαη κε βάζε δηάθνξα ζρήκαηα θσδηθνπνίεζεο γισζζψλ 

(θψδηθεο ISO 639-1 κε 2 ραξαθηήξεο ή ISO 639-2 κε 3 ραξαθηήξεο, ISO 

Country Code 3166, IANA registered κε πξφζεκα: i-, SIL Ethnologue 3 

ραξαθηήξσλ κε πξφζεκα: x-E-, Token lang κε πξφζεκα x-T-, γιψζζεο 
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θαζνξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε). 

Οη ηχπνη δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνθίι είλαη ίδηνη κε ηνπ IEEE LOM, 

δειαδή CharacterString, LangString, DateTime, Duration, Vocabulary θαη έρεη 

πξνζηεζεί αθφκα έλαο ηχπνο. 

Οη ζπλδέζεηο (bindings) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξνθίι γηα ηα ζηνηρεία ηνπ IEEE 

LOM είλαη απηέο ηνπ IMS LOM έσο φηνπ επηθπξσζνχλ νη ζπλδέζεηο ηνπ IEEE 

LOM. Γηα ηηο πεξηγξαθέο ησλ ιεμηινγίσλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα πξνζσξηλή 

ζχλδεζε ελψ αξγφηεξα ζα πηνζεηεζνχλ ηα ιεμηιφγηα ηεο νκάδαο IMS VEDEX. 

 

2.3.3.2 Σν πξνθίι εθαξκνγώλ LRELOM 

To πξνθίι εθαξκνγψλ EUN Learning Resource Exchange LOM Application 

Profile ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ φισλ 

ησλ online ηχπσλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ 

EUN Learning Resource Exchange. Σνλ Μάξηην ηνπ 2006 δεκνζηεχζεθε ε 

έθδνζε 2.0 ηνπ πξνθίι πνπ αληηθαζηζηά ην πξνγελέζηεξν πξνθίι εθαξκνγψλ 

CELEBRATE. Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνθίι είλαη ε v3.0 ηνπ Ηνπλίνπ 2007 

θαη αληηθαζηζηά θάζε πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ πξνθίι. Σν πξνθίι 

ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ην πξφηππν  IEEE LOM γηα ηελ έθθξαζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο. 

ην πξνθίι νξίδνληαη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ IEEE LOM σο ππνρξεσηηθά, άιια 

σο ζπληζηψκελα θαη ηα ππφινηπα σο πξναηξεηηθά. Δπεθηείλεη ην κνληέιν 

δεδνκέλσλ ηνπ πξνηχπνπ IEEE LOM νξίδνληαο έλα επηπιένλ ζηνηρείν θαη λέα 

ιεμηιφγηα πνπ αληηθαζηζηνχλ απηά ηνπ πξνηχπνπ. Σν ζηνηρείν πνπ 

πξνζηέζεθε είλαη ην „4.8 Facet‟ ζηελ θαηεγνξία „Technical‟ θαη πεξηιακβάλεη 

ηξία ππνζηνηρεία „4.8.1 Name‟, „4.8.2 Value‟ θαη „4.8.3 Description‟. Σα λέα 

ιεμηιφγηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθνξνχλ ζηα ζηνηρεία „Learning Resource 

Type‟, „Intended End user Role‟ θαη „Context‟ ηεο θαηεγνξίαο „Educational‟, 

ελψ επεθηείλεη ην ιεμηιφγην ηνπ LOM „Kind‟ ηεο θαηεγνξίαο „Relation‟ κε πέληε 

λένπο φξνπο. Δπίζεο πεξηνξίδεη ηα πεδία ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ „Language‟ θαη 

„Typical Age Range‟. Σν πξνθίι εθαξκνγέο έρεη κεγάιεο νκνηφηεηεο κε ην 
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πξνθίι CELEBRATE κε ηε δηαθνξά φηη ζην LRELOM αθαηξέζεθαλ ηα δχν 

απφ ηα ηξία επηπξφζζεηα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην CELEBRATE. 

Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνθίι έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην XML binding ηνπ πξνθίι κε 

βάζε ηελ έθδνζε 1.0 ηνπ LOM XML binding θαη ην URI ηνπ ζρήκαηνο είλαη 

ζηελ http://fire.eun.org/xsd/lre/lre.xsd (EUN, 2007).  

 

2.3.3.3 Σν πξνθίι εθαξκνγώλ UK-LOM Core 

To πξνθίι εθαξκνγψλ UK Learning Object Metadata Core, είλαη ην πξψελ 

UK Common Metadata Framework, θαη ζρεδηάζηεθε ψζηε λα είλαη 

εθαξκφζηκν ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ μεθηλψληαο απφ ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα σο ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε 

σο θαη ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ UK LOM Core 

είλαη απμήζεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ πξνθίι 

εθαξκνγψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Σν πξνθίι είλαη ζεκαληηθά 

επεξεαζκέλν απφ ηελ παξφκνηα εξγαζία ηνπ CanCore κε ην Canadian Core 

Guidelines θαη παξέρεη κηα θνηλή πξαθηηθή θαη νδεγίεο πξνο φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα είλαη ην θνηλφ 

ζεκείν αλαθνξάο γηα δεκηνπξγνχο θαη ρξήζηεο. 

Σν UK LOM Core βαζίδεηαη ζην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ IEEE LOM 

1484.12.1-2002 θαη ε αλάπηπμή ηνπ ζηεξίρηεθε ζε κηα εκπεξηζηαησκέλε 

ζχγθξηζε δψδεθα (12) ήδε αλεπηπγκέλσλ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε ηνπ IEEE LOM 1484.12.1-2002 θαη ην IMS 

Learning Resource Metadata. Απφ ηελ δηεξγαζία απηή πξνέθπςε κηα ζχλζεζε 

ελφο ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ ζπλφινπ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

IEEE LOM πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Σν πξνθίι 

εθαξκνγψλ παξέρεη ην κνληέιν πιεξνθνξηψλ αιιά κέρξη ζηηγκήο δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζχλδεζε (binding) κε θάπνηα ηερλνινγία 

αλαπαξάζηαζεο κεηαδεδνκέλσλ (π.ρ. XML). 

http://fire.eun.org/xsd/lre/lre.xsd
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Σν πξνθίι εθαξκνγψλ UK LOM Core απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο: 

 Έλα ειάρηζην απαηηνχκελν χλνιν ηνηρείσλ Ππξήλα (Core Element 

set), κε ην νπνίν ην πξνθίι θαζνξίδεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ IEEE 

LOM πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο 

κεηαδεδνκέλσλ εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ. Έρεη ιεθζεί κέξηκλα ψζηε απηφ ην ειάρηζην ζχλνιν 

ζηνηρείσλ λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί φια ηα είδε ησλ καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

 Οδεγίεο εθαξκνγήο γηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ LOM θαη επηπξφζζεηεο 

Απαηηήζεηο ηνηρείσλ (Element Requirements). 

Σν αξρηθφ κνληέιν πιεξνθνξηψλ πεξηιάκβαλε δεθαελλέα (19) ππνρξεσηηθά 

ζηνηρεία (mandatory elements) αιιά ζηελ έθδνζε 0.2 κεηψζεθαλ ζε δεθανθηψ 

(18), εθφζνλ άιιαμε ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ „4.1 Technical.Format‟ ζε 

ζπληζηψκελν. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνθίι ραξαθηεξίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ IEEE 

LOM σο Απαηηνχκελα (Required) ζε αληηδηαζηνιή κε ηα Τπνρξεσηηθά 

(Mandatory), σο πληζηψκελα (Recommended) θαη Πξναηξεηηθά (Optional). 

Σα 18 Τπνρξεσηηθά ή Απαηηνχκελα (REQUIRED) ζηνηρεία είλαη: 

 General 
o Identifier 

 Catalog 
 Entry 

o Title 
o Language 
o Description 

 LifeCycle 
o Contribute 

 Role 
 Entity 
 Data 

 Meta-metadata 
o Identifier 

 Catalog 
 Entry 

o Contribute 
 Role 
 Entity 
 Data 
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o Language 
o Metadata Schema 

 Technical 
o Location 

 Rights 
o Copyright and other restrictions 
o Description 

 
Σν πξνθίι εθαξκνγψλ UK LOM Core ρξεζηκνπνίεζε ήδε ππάξρνπζεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ιεμηιφγηα θαη αλέπηπμε λέα φπσο ην UK Educational 

Levels vocabulary, UK Educational Contexts. 

 

2.3.3.4 Σν πξνθίι εθαξκνγώλ JORUM 

Σν πξνθίι εθαξκνγψλ Jorum αλαπηχρζεθε γηα ηελ Αλψηαηε θαη 

Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ππνζηεξίρηεθε 

απφ ην Joint Information Systems Committee. Ο ζθνπφο ηνπ Jorum είλαη λα 

ζπγθεληξψζεη θαη λα δηακνηξάζεη καζεζηαθφ θαη δηδαθηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε 

ηελ αλψηαηε θαη κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, επηηξέπνληαο ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Βαζίδεηαη ζην πξνθίι εθαξκνγψλ UK LOM Core 

version 0.3_1244 θαη θαη‟ επέθηαζε ζην IEEE LOM 1484.12.1-2002. 

Σν Jorum πεξηιακβάλεη δχν ζθέιε: 

 Jorum Χνξεγόο (Contributor), ε ππεξεζία απηή είλαη αλνηθηή ζε θάζε 

ίδξπκα ή δεκφζηα ρξεκαηνδνηνχκελε νκάδα έξγνπ πνπ επηζπκεί λα 

δηακνηξάζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ην 

καζεζηαθφ θαη δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο. 

 Jorum Χξήζηεο (User), ε ππεξεζία πξνζθέξεη πξφζβαζε ζηελ 

απνζήθε καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη πεγψλ ηνπ Jorum. Σν δηδαθηηθφ θαη ην 

ππφινηπν πξνζσπηθφ ησλ ηδξπκάησλ κέζσ απηήο ηεο ππεξεζίαο 

απνθηνχλ πξφζβαζε ζηηο απνζήθεο ΜΑ ηνπ Jorum θαη κπνξνχλ λα 

αλαδεηνχλ, λα θάλνπλ πξνεπηζθφπεζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ, λα ην 

θαηεβάδνπλ θαη λα ην επαλαρξεζηκνπνηνχλ. 

Σν κνληέιν πιεξνθνξηψλ ηνπ Jorum είλαη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ίδην κε 

απηφ ηνπ UK LOM Core κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο. ην Jorum ην ζηνηρείν “5.4 
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Educational.Semantic Density” έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Πξναηξεηηθφ ελψ ζην 

UK LOM Core ήηαλ σο πληζηψκελν (recommended). Δπίζεο ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε ζην ηξφπν ρξήζεο ηνπ ζηνηρείνπ “9.Classification”. 

 

2.3.3.5 Σν πξνθίι DET Learning Resource Metadata (DETLRM) 

Σν πξνθίι εθαξκνγψλ DETLRM αλαπηχρζεθε γηα ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο 

θαη Καηάξηηζεο (Department of Education and Training) ηεο Νφηηαο Νέαο 

Οπαιίαο (NSW) ζηελ Απζηξαιία θαη ε έθδνζε 2.0 (πην πξφζθαηε) 

δεκνζηνπνηήζεθε ζηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 2007. Ο ζηφρνο ηνπ πξνθίι είλαη ε 

ππνζηήξημε  ηεο αλαδήηεζεο, ηεο πξφζβαζεο, ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο 

δηαρείξηζεο, ηεο αληαιιαγήο θαη ηεο ρξήζεο καζεζηαθψλ πφξσλ 

(δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ θνηλά απνδεθηά φξν “καζεζηαθά αληηθείκελα”) κέζα 

ζην πιαίζην ηνπ Τπνπξγείνπ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΤΔΚ) (NSW 

Department of Education and Training, 2007). 

Σν πξνθίι βαζίδεηαη ζε αξρέο φπσο ηελ απινπνίεζε, ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, 

ηελ δεκηνπξγία πάλσ ζε πξνεγνχκελε εξγαζία ηνπ ΤΔΚ, ηελ ηθαλνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ ΤΔΚ, ηελ επεθηαζηκφηεηα. Σν βαζηθφ ζρήκα 

κεηαδεδνκέλσλ πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην DETLRM είλαη ην IEEE LOM. 

ην πξνθίι DETLRM δηαηεξνχληαη απηνχζηεο νη νθηψ απφ ηηο ελλέα 

θαηεγνξίεο ηνπ IEEE LOM, ελψ δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία 

“8.Annotation”. Όια ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ παξακέλνπλ πξναηξεηηθά φπσο ην 

LOM, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηηο θνηλφηεηεο ή εθαξκνγέο πνπ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο βάζε λα ην πεξηνξίζνπλ πεξαηηέξσ. Οη ηχπνη 

δεδνκέλσλ παξακέλνπλ νη ίδηνη κε ην βαζηθφ πξφηππν. Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ 

εηζάγεη είλαη ζηα ιεμηιφγηα, φπνπ ζε ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ αληινχλ ηηκέο 

απφ ιεμηιφγηα ηνπ LOM, ηα έρεη αληηθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ (NSW Department 

of Education and Training, 2007). 

Οη ρψξνη νλνκαηνδνζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην XML ρήκα ηνπ DETLRM είλαη 

δχν, ν έλαο αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ LOM  απφ ην IEEE LTSC 

(http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM ) θαη ν δεχηεξνο πεξηιακβάλεη ηηο επεθηάζεηο ηνπ 

DETLRM σο πξνο ην πξφηππν LOM ελψ ην URI πνπ παξαπέκπεη ζην ζρήκα 

http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM
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είλαη (http://www.det.nsw.edu.au/schemas/detlrm ) (NSW Department of 

Education and Training, 2007). 

 

2.3.3.6 Σν πξνθίι Australia, New Zealand LOM (ANZ-LOM) 

Σν πξνθίι εθαξκνγψλ ANZ-LOM δεκηνπξγήζεθε απφ ην Le@rning 

Federation (TLF) θαη ηειεπηαία έθδνζε είλαη ε v1.01 ηνπ Μαΐνπ 2008. Σν 

Le@rning Federation είλαη κηα πξσηνβνπιία ζπλεξγαζίαο ησλ ππνπξγψλ 

εθπαίδεπζεο ζε Απζηξαιία θαη Νέα Εειαλδία θαη απνηειεί έλα θαηλνηφκν έξγν 

γηα ηελ παξαγσγή online πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε βαζηθφ ζθνπφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο κάζεζεο ζηελ Απζηξαιία θαη Νέα Εειαλδία. Σν κνληέιν 

πιεξνθνξηψλ ηνπ AZN-LOM βαζίδεηαη θαη επεθηείλεη ην κνληέιν 

πιεξνθνξηψλ ηνπ IEEE LOM v1.0. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ AZN-LOM έρνπλ ηεζεί νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη πνπ 

ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, ππνζηεξίδεη ηελ δηαζθάιηζε παξαγσγήο θαη 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σν TLF πξνζθέξεη νδεγίεο 

πξνο φινπο ηνπο παξνρείο θαη δεκηνπξγνχο εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ γηα λα ππνζηεξηρηεί θαη λα δηεπθνιπλζεί ε παξαγσγή 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα είλαη ζπκβαηά κε ηελ πξνδηαγξαθή. 

 Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη θαη αμίεο, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ 

ηνπ LOM γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

πηζαλνχο ζηφρνπο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην καζεζηαθφ αληηθείκελν, 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ θαη ην αθξναηήξην 

πνπ απεπζχλεηαη ην καζεζηαθφ αληηθείκελν.  

 Σερληθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ LOM πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ην καζεζηαθφ αληηθείκελν. 

 Πλεπκαηηθά θαη εζηθά δηθαηψκαηα, πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ LOM 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ 

http://www.det.nsw.edu.au/schemas/detlrm
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δηθαησκάησλ ηνπ ζπλεηζθέξνληνο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 Πξφζβαζε ρσξίο απνθιεηζκνχο, πξνζθέξεη ππνζηήξημε κε πεξηγξαθή 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ online πεξηερνκέλνπ.  

 Καηαλεκεκέλε παξάδνζε, παξέρεη online πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν κέζσ θεληξηθψλ απνζεθψλ πεξηερνκέλνπ απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ 

απεπζείαο ην πιηθφ. Δλ ζπλερεία ην πιηθφ είλαη πξνζπειάζηκν απφ ηα 

ζρνιεία, κε ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη πεξηβαιιφλησλ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Σν πξνθίι πεξηιακβάλεη 27 ππνρξεσηηθά θαη 11 πξναηξεηηθά ζηνηρεία απφ ηα 

νπνία ηα 14 ππνρξεσηηθά θαη 1 πξναηξεηηθφ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεη 12 ζπληζηψκελα ζηνηρεία θαη 9 κε ζπληζηψκελα. ηα ζηνηρεία 

πνπ ιακβάλνπλ ηηκέο απφ ιεμηιφγηα σο επί ησ πιείζησλ ρξεζηκνπνηεί ηα ήδε 

θαζνξηζκέλα ιεμηινγηα ηνπ LOM. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επεθηείλεη ηα 

ιεμηιφγηα ηνπ LOM (ζηνηρεία “2.3.1 Role”, “7.1 Kind”), πξνζζέησληαο επηπιένλ 

ηηκέο ζηηο ήδε δεδεισκέλεο ελψ ζε κηα πεξίπησζε (ζηνηρείν “2.2 Status”) 

ρξεζηκνπνηεί έλα ππνζχλνιν ησλ ηηκψλ ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ LOM. Γηα ηα 

ζηνηρεία “4.4.1.1 Type” θαη “4.4.1.2 Name” ε ιήςε ησλ ηηκψλ γίλεηαη απφ ην 

ιεμηιφγην Curriculum Corporation Technical Requirement Vocabulary (ην 

ιεμηιφγην απηφ ελζσκαηψλεη ηηο ήδε θαζνξηζκέλεο ηηκέο ηνπ LOM θαη ηηο 

επεθηείλεη). Σέινο ην ζηνηρείν “5.2 Learning Resource Type” ιακβάλεη ηηκέο 

απφ ην DCMI Type Vocabulary. 

 

2.3.3.7 Σν πξνθίι εθαξκνγώλ RLLOMAP 

Σν πξνθίι εθαξκνγψλ RLLOMAP (RDN/LTSN LOM Application Profile) ήηαλ 

απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ησλ Resource Discovery Network (RDN) Hubs θαη 

Learning and Teaching Support Network (LTSN) Centres. Σν πξνθίι 

βαζίζηεθε ζην πξφηππν IEEE LOM θαη ζε κεξηθά ιεμηιφγηα πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ. θνπφο ηνπ πξνθίι 
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ήηαλ ε ππνζηήξημε ηνπ δηακνηξαζκνχ εγγξάθσλ κεηαμχ ππεξεζηψλ ησλ RDN 

θαη LTSN ρξεζηκνπνηψληαο ην πξσηφθνιιν OAI-PMH (Open Archives 

Initiative Protocol for Metadata Harvesting) θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ζην Learning and Teaching Portal. 

Πεξηιακβάλεη 14 ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ππνρξεσηηθά, 23 ζηνηρεία 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επηζπκεηά (Desirable αληί ηνπ Recommended) θαη ηα 

ππφινηπα παξακέλνπλ πξναηξεηηθά. Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ πξνθίι 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή γηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ LOM θαη επηπιένλ 

πξνζθέξεη ηελ ραξηνγξάθεζε (mapping) κε ηα ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ 

κεηαδεδνκέλσλ Dublin Core. ηελ θαηεγνξία “9. Classification” θαζνξίδνληαη 

ηαμηλνκίεο αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ έρεη δνζεί ζην ζηνηρείν “9.1 Purpose”. Σν 

πξνθίι δηαηεξεί ηα ιεμηιφγηα ηνπ IEEE LOM, αιιά θαζνξίδεη λέα ιεμηιφγηα γηα 

ηα ζηνηρεία “5.2 Learning Resource Type”, “5.6 Context”. 

 

2.3.3.8 Σν πξνθίι εθαξκνγώλ EdNA 

Σν πξνθίι εθαξκνγψλ ΔdΝΑ (Education Network Australia) είλαη έξγν ηεο 

Απζηξαιηαλήο Κνηλνπνιηηείαο θαη έρεη σο ζηφρν ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα φισλ 

ησλ ηνκέσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Απζηξαιία ζην πεδίν ηηο 

απεπζείαο ζχλδεζεο (on line) αλαδήηεζεο θαη δηαρείξηζεο καζεζηαθψλ 

πφξσλ. Σν πξνθίι βαζίδεηαη ζην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ DCMI (Dublin 

Core Metadata Initiative) framework, ελψ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ ηεο Απζηξαιίαο, έρεη επεθηείλεη ην DCMI κε 

επηπξφζζεηα ζηνηρεία θαη πξνζδηνξηζηέο ζηνηρείσλ (element qualifiers) απφ 

ην EdNA metadata θαη απφ ην Australian Government Locator Services 

(AGLS) (EDNA, 2006). 

To edna πεξηιακβάλεη κηα απεπζείαο ζχλδεζεο απνζήθε καζεζηαθψλ πεγψλ 

πνπ έρεη ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηελ ζπλάζξνηζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο καζεζηαθέο πεγέο. Σν edna είλαη αλνηθηφ θαη ζε άιινπο 

νξγαληζκνχο γηα λα πξνζαξκφζνπλ παξφκνηα ζπζηήκαηα κε ην πξνθίι edna 

γηα λα επηηξαπεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ε αληαιιαγή ησλ 

καζεζηαθψλ πφξσλ ηνπο. Σα ζηνηρεία ηνπ edna παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηε 
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ζπλέρεηα: 

 

Σα ζηνηρεία δεδνκέλσλ ηνπ πξνθίι εθαξκνγώλ EdNA 

Dublic Core elements EDNA metadata elements AGLS elements 

• DC.Identifier  

• DC.Title  

• DC.Description  

• DC.Subject  

• DC.Publisher  

• DC.Creator  

• DC.Date  

• DC.Type  

• DC.Format  

• DC.Language  

• DC.Coverage  

• DC.Rights  

• DC.Relation  

• DC.Contributor  

• DC.Source 

• EDNA.Audience  

• EDNA.CategoryCode  

• EDNA.Collection  

• EDNA.Review  

• EDNA.Reviewer  

• EDNA.Version  
 

• AGLS.Availability  

• AGLS.Function  

• AGLS.Mandate  

 

 
Πίλαθαο 1. Σα ζηνηρεία δεδνκέλσλ ηνπ πξνθίι EdNA 

 

 

2.4 Αλάπηπμε ησλ Πξνθίι Δθαξκνγώλ ζην πεδίν ησλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ 

Ζ αλάπηπμε ελφο λένπ πξνθίι εθαξκνγψλ, μεθηλά εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί φηη 

νη αλάγθεο ηηο νπνίεο ζα θαιχςεη ην λέν δεκηνχξγεκα, δελ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεζεί απφ θαλέλα πξφηππν, πξνδηαγξαθή ή απφ θάπνην άιιν πξνθίι 

εθαξκνγψλ πνπ έρεη ήδε αλαπηπρζεί. Έλα πξνθίι εθαξκνγψλ βαζίδεηαη 

πάληνηε ζε έλα πξφηππν, πάλσ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

κεηαηξνπέο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο κηαο εθαξκνγήο ή 

θνηλφηεηαο πξαθηηθήο, φπσο ηίζεληαη εμ αξρήο. Σα πξντφληα ηεο αλάπηπμεο 

ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη ην κνληέιν πιεξνθνξηψλ θαη κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο (bindings)  ζε XML, RDF ή άιιε ηερλνινγία (IMS 

GLC, 2005). Έλα έγγξαθν ζχλδεζεο (binding document) είλαη κηα πεξηγξαθή 

ηεο πξνδηαγξαθήο κε ηξφπν αλαγλσξίζηκν απφ ηηο ππνινγηζηηθέο κεραλέο 

(Van Assche and Massart, 2004). 
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Ζ ζχκπξαμε ησλ δχν επηθξαηέζηεξσλ θνηλνηήησλ κεηαδεδνκέλσλ, ηνπ Dublin 

Core Metadata Initiative (DCMI) θαη ηνπ Institute for Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) Learning Object Metadata (LOM), ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001 

ζηελ Οηηάβα, απέδσζε κηα θνηλή δεκνζίεπζε γηα ηηο θνηλέο αξρέο θαη 

πξαθηηθφηεηεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, κε ηελ ειπίδα λα πξνζθέξεη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πςειφηεξν επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ κνληέισλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. Απηφ ζα απνηεινχζε ην εθαιηήξην γηα ηελ 

απνθαζηζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ζα 

ζηεξίδνληαη ζηα πξνηεηλφκελα κνληέια κεηαδεδνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη κέρξη 

εθείλε ηελ πεξίνδν επηθξαηνχζε ζχγρπζε γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ ηα 

κεηαδεδνκέλα λα ελζσκαησζνχλ ζε πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα (Duval, 

Hodgins, Sutton and Weibel, 2002). 

ην άξζξν ησλ Duval, Hodgins, Sutton and Weibel (2002), δηαηππψζεθαλ νη 

αξρέο (principles) νη νπνίεο δηέπνπλ φια ηα πεδία εθαξκνγήο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη νη νπνίεο θαηαηνπίδνπλ ηελ ζρεδίαζε θάζε ζρήκαηνο ή 

εθαξκνγήο κεηαδεδνκέλσλ. Δλ ζπλερεία θαη κε βάζε απηέο ηηο αξρέο 

δηαηππψζεθαλ νη πξαθηηθόηεηεο (practicalities), νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο θαη 

εθαξκφζηκεο εκπεηξνηερληθέο κέζνδνη γηα δεηήκαηα πεξηνξηζκψλ θαη 

ππνδνκήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Οη αξρέο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ ζπλάληεζε ηεο 

Οηηάβα ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: 

 Γηακόξθωζε ρξεζηκνπνηώληαο δνκηθά ζηνηρεία (Modularity), 

αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ζπληαθηηθνχ θαη ζεκαζηνινγηθνχ 

ζπλδπαζκνχ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά ήδε ππάξρνληα 

ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, ιεμηινγίσλ θαζψο θαη άιιεο δνκηθέο 

κνλάδεο. Οη ζρεδηαζηέο ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ επσθεινχληαη απφ 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ήδε ππαξρφλησλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ 

ή ιεμηινγίσλ (modules) γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζπλαζξνίζεηο 

κεηαδεδνκέλσλ. ηελ πξάμε ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ρψξσλ νλνκαηνδνζίαο (namespaces). Οη ρψξνη νλνκαηνδνζίαο είλαη 

κηα επίζεκε ζπιινγή φξσλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ κνλαδηθφηεηα  ησλ 
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νλνκαζηψλ ζηνηρείσλ θαη ηδηνηήησλ ζε έλα έγγξαθν XML (Bray, 

Hollander and Layman, 1998). 

 Δπεθηαζηκόηεηα (Extensibility), αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ λα επηηξέπνπλ επεθηάζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο κηαο εθαξκνγήο. Ζ 

αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ πξέπεη λα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ βαζηθνχ ζρήκαηνο θαη κε 

επηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα θαιπθζνχλ νη 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο εθαξκνγήο ρσξίο φκσο λα δηαθπβεχεηαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ βαζηθνχ ζρήκαηνο. 

 Βειηηζηνπνίεζε (Refinement), αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ησλ 

ζρεδηαζηψλ δνκψλ κεηαδεδνκέλσλ λα απνθαζίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ 

ηα επίπεδα ιεπηνκεξεηαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπνληαη ζε κηα δεδνκέλε εθαξκνγή, ψζηε λα απμάλεηαη ε 

ζαθήλεηα ηεο έθθξαζεο ησλ ηηκψλ κεηαδεδνκέλσλ. Ζ βειηηζηνπνίεζε 

κπνξεί λα πινπνηεζεί α) κε ηελ πξνζζήθε πξνζδηνξηζηψλ (qualifiers) 

νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ελφο ζηνηρείνπ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη β) κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο κηαο 

ηηκήο κεηαδεδνκέλσλ, δει. κε ην εάλ κηα ηηκή κεηαδεδνκέλσλ έρεη 

επηιεγεί απφ έλα ειεγρφκελν ιεμηιφγην ή έρεη παξαρζεί κε θάπνηνλ 

εηδηθφ αιγφξηζκν π.ρ. ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηηκψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε εκεξνκελία θαη ρξφλν λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

κνξθνπνίεζε εκεξνκελίαο θαη ρξφλνπ W3C. 

 Πνιπγιωζζία (Multilingualism), αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη αξρηηεθηνληθέο κεηαδεδνκέλσλ γηα ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο. Σα πξφηππα πξνζεγγίδνπλ 

ην δήηεκα ηεο πνιπγισζζίαο κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηεζλνπνίεζεο (internationalization) θαη ηνπηθνπνίεζεο (localization), 

θαηά ηηο νπνίεο πξψηα παξάγεηαη έλα “νπδέηεξν” πξφηππν θαη ελ 

ζπλερεία πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηνπηθφ πιαίζην ηεο θάζε ρψξαο. 

Απφ ηηο ηέζζεξηο αξρέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ πξνθχπηνπλ νη 
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πξαθηηθφηεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πηπρέο ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

κεηαδεδνκέλσλ. Σα πξνθίι εθαξκνγψλ απνηεινχλ ηελ κηα απφ ηηο ελλέα 

πξναλαθεξφκελεο πηπρέο (Duval, Hodgins, Sutton and Weibel, 2002).  

 

Ζ ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3, δεκηνπξγήζεθε 

Ηθαλνπνηνύληαη νη 

απαηηήζεηο από 

ππάξρνληα πξόηππα ή 

πξνδηαγξαθέο?

Αλαγλώξηζε πεδίνπ εθαξκνγήο 

ή θνηλόηεηαο ρξεζηώλ

Γηαηύπσζε Απαηηήζεσλ

Δπηινγή ησλ ζηνηρείσλ 

κεηαδεδνκέλσλ

Δθαξκνγή ππάξρνληνο 

πξνηύπνπ ή πξνδηαγξαθήο 

ή πξνθίι εθαξκνγήο

Καζνξηζκόο κεγέζνπο θαη spm 

ησλ ζηνηρείσλ

Δπηινγή ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ 

από πνιιαπινύο ρώξνπο 

νλνκαηνδνζίαο

Γεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ θαη 

εμαξηήζεσλ ησλ ζηνηρείσλ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

Ρνή δξαζηεξηνηήησλ 

δεκηνπξγίαο πξνθίι εθαξκνγήο

Πξνζζήθε ζηνηρείσλ ηνπηθήο 

εκβέιεηαο

Καζνξηζκόο ηνπ ραξαθηεξηζκνύ 

ππνρξέσζεο ησλ ζηνηρείσλ

Σξνπνπνίεζε ησλ πεδίσλ 

ηηκώλ ησλ ζηνηρείσλ

θηαγξάθεζε ησλ ηύπσλ 

δεδνκέλσλ

Γεκηνπξγία ηνπ Application 

Profile Binding

Πξνζδηνξηζκόο ηαμηλνκηώλ θαη 

ηαμηλνκήζεσλ

 
 

ρήκα 3. Ζ ξνή δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο ησλ πξνθίι εθαξκνγώλ 
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κε βάζε ηα πξνηεηλφκελα βήκαηα αλάπηπμεο ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ ησλ 

(Duval, E., Smith, N. θαη Van Coillie, M., 2006) θαη ηηο ζεκειηψδεηο ηερληθέο 

νξηζκνχ ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ ησλ Duval, E. θαη Hodgins, W. (2003) (EUN, 

2007), παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ζηάδηα πνπ αθνινπζεί ε αλάπηπμε ελφο πξνθίι 

εθαξκνγψλ θαη κπνξεί λα είλαη κέξνο θαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε έλα 

επξχηεξν έξγν αλάπηπμεο πξνθίι εθαξκνγψλ. Ζ αλάπηπμε ελφο πξνθίι 

εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηα απαξαίηεηα ρνλδξηθά ζηάδηα. 

Πξνεγείηαη ε αλαγλψξηζε ηεο θνηλφηεηαο κε θάπνην θνηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο λένπ πξνθίι γηα ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηεο. 

Μηα ηέηνηα θνηλφηεηα ζα πξέπεη ζε απηφ ην ζηάδην λα ζεζπίζεη ηνπο θαλφλεο 

ελδνζπλελλφεζεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη δηαρεηξηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ πξνθίι. 

Αθνινπζεί ε εμαγσγή ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ πνπ πξφθεηηαη 

λα θαιχςεη ην πξνο αλάπηπμε πξνθίι. Ζ θάζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη 

ζαθήο θαηαλφεζε ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξφθεηηαη ην πξνθίι λα 

ηθαλνπνηήζεη (Duval, Smith and Van Coillie, 2006). Ζ πιήξεο θαη ζαθήο 

θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλφηεηαο, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα 

ππάξρνληα πξφηππα, πξνδηαγξαθέο θαη πξνθίι εθαξκνγψλ δχλαηαη λα 

απνξξίςεη ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξνθίι εθαξκνγψλ εθφζνλ δηαπηζησζεί 

φηη νη αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηα ήδε 

ππάξρνληα. Απηή ε θάζε αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαδείμεη θάπνηα θελά πνπ 

ππάξρνπλ ζηα πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθίι. Ζ εθκαίεπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλφηεηαο 

κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαηά ηελ νπνία 

πεξηγξάθεηαη ην πψο ν ηειηθφο ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ εθαξκνγή 

πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί. Έλαο άιινο ηξφπνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ UK LOM Core, είλαη ε ζχγθξηζε ήδε ππαξρφλησλ 

πξνθίι εθαξκνγψλ θαη πξαθηηθψλ (UKLOM, 2004). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηχπσζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα θαιχςεη ην λέν πξνθίι εθαξκνγψλ, ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί 

ζε πην πξφηππν ή πξνδηαγξαθή ή άιιν πξνθίι εθαξκνγψλ ζα βαζηζηεί ην 
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λέν πξνθίι. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 

επηιέμνπλ ηα ζηνηρεία δεδνκέλσλ ηνπ βαζηθνχ πξνηχπνπ ή πξνθίι 

εθαξκνγψλ πνπ ζα ζπκπεξηιάβνπλ ζην λέν δεκηνχξγεκα. Θα αθνινπζήζεη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζην λέν πξνθίι 

εθαξκνγψλ ψζηε λα θαζνξηζηνχλ πνηά απφ ηα ζηνηρεία ζα είλαη ππνρξεσηηθά, 

πξναηξεηηθά, πξνηεηλφκελα ή εμαξηεκέλα. Γηα ηα ζηνηρεία πνπ νη ηηκέο ηνπο 

αληινχληαη απφ ιεμηιφγηα, ρξεηάδεηαη λα δεισζεί αλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

ίδηα ιεμηιφγηα κε ην βαζηθφ πξφηππν ή ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ λα 

επεθηαζνχλ ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά ιεμηιφγηα. Κάπνην ζηνηρείν 

δεδνκέλσλ είλαη δπλαηφλ λα αληιεί ηε δνκή ηνπ απφ έλα άιιν ζρήκα 

κεηαδεδνκέλσλ, νπφηε θαη ζα πξέπεη λα δεισζεί. Γηα ηα εμαξηψκελα ζηνηρεία 

ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ νη ζπλζήθεο θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ 

δεδνκέλσλ.  

 

Καηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ, είλαη απαξαίηεηε  ε 

επηζηξνθή ζηηο αξρηθέο απαηηήζεηο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε νξζή εθαξκνγή 

ηνπο θαη φπνηε ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Μεηά ην πέξαο 

ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ζα πξνθχςεη ην αξρηθφ πξνθίι εθαξκνγψλ, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα ειεγρζεί γηα ηελ πξνζαξκνγή  ηνπ (conformance test) κε 

ην βαζηθφ ζρήκα θαη αλ δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

δηνξζψζεηο. 

 
 

 

2.4.1 Σα βήκαηα αλάπηπμεο ησλ Πξνθίι εθαξκνγώλ 

Ζ δεκηνπξγία ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ πεξηιακβάλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ δεδνκέλσλ ηνπ πξνηχπνπ ή πξνδηαγξαθήο ή άιινπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ην λέν πξνθίι. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απηφ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ θαηά ηελ αξρηθή θάζε αλάπηπμεο 

ηνπ λένπ πξνθίι. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ζε έλα κνληέιν 

πιεξνθνξηψλ θάπνηνπ πξνηχπνπ, ψζηε λα παξαρζεί έλα πξνθίι εθαξκνγψλ, 

δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο πνπ εμέδσζαλ ην 

CEN/ISSS θαη IMS Global Learning Consortium (Smith, Van Coillie & Duval, 
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2006) (IMS GLC, 2005): 

 Πεξηνξηζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο (Restrictive modifications), νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο παξάγνπλ ζηηγκηφηππα ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα πιήξσο κε ην ζρήκα 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ βαζηθνχ πξνηχπνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 

ζηηγκηφηππα απηά κπνξνχλ λα δηαθηλεζνχλ θαη εθηφο ηεο θνηλφηεηαο ή 

ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ην πξνθίι. Ζ βαζηθή αξρή 

ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξνζαξκνγή 

ηθαλνπνηείηαη. Δπηπιένλ νη εθαξκνγέο θαη ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ 

είλαη ζπκβαηά κε ην βαζηθφ πξφηππν, κπνξνχλ θάιιηζηα λα 

αλαγλψζνπλ ζηηγκηφηππα κεηαδεδνκέλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 Δθηεηακέλεο ηξνπνπνηήζεηο (Extensive modifications), ηα πξνθίι 

εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ εθηεηακέλεο ηξνπνπνηήζεηο δελ ηθαλνπνηνχλ 

πιήξσο ηελ βαζηθή αξρή γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξνζαξκνγή. Σα 

παξαγφκελα ζηηγκηφηππα απφ πξνθίι απηήο ηεο θαηεγνξίαο γηα λα 

δηαθηλεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηφο ηεο θνηλφηεηαο ή ηεο 

εθαξκνγήο απαηηείηαη ε κεξηθή ηξνπνπνίεζή ηνπο. Οη εθηεηακέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαη 

λα πηνζεηνχληαη κφλν φηαλ νη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο θνηλφηεηαο ή ηεο 

εθαξκνγήο δελ κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ δηαθνξεηηθά. 

 Αζπκβίβαζηεο ηξνπνπνηήζεηο (Incompatible modifications), νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δηαζπνχλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη ηελ πξνζαξκνγή κε ην ζρήκα ηεο βαζηθήο πξνδηαγξαθήο. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ θαη 

εθηεηακέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα αζπκβίβαζην 

πξνθίι εθαξκνγψλ. 

 

Με βάζε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ 

(αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν)  δηαηππψζεθαλ νη ηερληθέο κε 

ηηο νπνίεο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα πξνθίι εθαξκνγψλ. Οη ηερληθέο απηέο 

αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνθίι κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπλφινπ 
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ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ βαζηθή πξνδηαγξαθή π.ρ. ζην IEEE LOM. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο πεξηνξίδνπλ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο απφ εθείλεο πνπ 

είλαη δηαζέζηκεο ζηελ πξφηππε πξνδηαγξαθή κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα πέξα απφ ην επίπεδν ηνπ βαζηθνχ πξνηχπνπ (Duval, 

Smith and Van Coillie, 2006). Οη ηερληθέο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.4.1.1 Δπηινγή ησλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ 

Με βάζε ηηο αξρηθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ εηέζεζαλ γίλεηαη ε  

επηινγή ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα ζπλαπνηειέζνπλ ην λέν 

πξνθίι εθαξκνγψλ. Οη ζπγγξαθείο ηνπ πξνθίι ζα πάξνπλ σο βάζε 

αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξνθίι ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ηεο βαζηθήο 

πξνδηαγξαθήο. Γηα ηελ αλάπηπμε πξνθίι εθαξκνγψλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζπλήζσο ιακβάλεηαη σο βάζε ην πξφηππν IEEE LTSC LOM.  

 
 

2.4.1.2 Καζνξηζκόο ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ smallest permitted 
maximum  

Σν κνληέιν πιεξνθνξηψλ ηνπ πξνηχπνπ IEEE LOM, πεξηιακβάλεη ηελ 

παξάκεηξν ηνπ κεγέζνπο (size) κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη γηα θάζε ζηνηρείν 

δεδνκέλσλ, ην πφζεο θνξέο επηηξέπεηαη ην ζηνηρείν λα πάξεη ηηκέο κέζα ζε 

θάζε πεξηζηαηηθφ κεηαδεδνκέλσλ (metadata instance). Σν ζηνηρείν 1.2 

General.Title έρεη ηηκή κεγέζνπο ίζε κε έλα, νπφηε ην ζηνηρείν επηηξέπεηαη λα 

έρεη κφλν κηα παξνπζία ζε θάζε πεξηζηαηηθφ κεηαδεδνκέλσλ. Γειαδή αλ ην 

κέγεζνο ελφο ζηνηρείνπ είλαη ίζν κε έλα (=1) ηφηε ην ζηνηρείν κπνξεί λα πάξεη 

κφλν κηα ηηκή ζε θάζε πεξηζηαηηθφ κεηαδεδνκέλσλ. Αληίζεηα αλ ην κέγεζνο 

είλαη κεγαιχηεξν απφ έλα (>1), ηφηε ην ζηνηρείν κπνξεί λα έρεη πνιιαπιάζηεο 

ηηκέο κέζα ζε θάζε πεξηζηαηηθφ κεηαδεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ππάξρεη θαη κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηνλ επηηξεπφκελν αξηζκφ 

παξνπζίαο κηαο ηηκήο. Ζ παξάκεηξνο νλνκάδεηαη κηθξφηεξν επηηξεπφκελν 

κέγηζην (smallest permitted maximum ή spm) θαη “εθθξάδεη ηνλ κηθξφηεξν 

αξηζκφ ησλ ζπκβάλησλ ελφο πεδίνπ πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη έλα πξνθίι 

εθαξκνγψλ, θαηά ην δηάβαζκα, ηελ εγγξαθή ή νπνηαδήπνηε άιιε 

επεμεξγαζία πεξηζηαηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ” (Smith, Van Coillie & Duval, 
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2006). 

Ο γεληθφο θαλφλαο πνπ ηζρχεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ζε έλα 

πξνθίι εθαξκνγψλ ππνδεηθλχεη φηη έλα πξνθίι εθαξκνγψλ κπνξεί λα κεηψζεη 

ην κέγεζνο ελφο ζηνηρείνπ δεδνκέλσλ ή λα ην δηαηεξήζεη ίζν κε ηελ ηηκή ηνπ 

βαζηθνχ πξνηχπνπ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ην απμήζεη.  

 
 

ρήκα 4. Οη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί κεγέζνπο θαη spm 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ δεδνκέλσλ ζην βαζηθφ 

πξφηππν είλαη ίζν κε έλα (=1) ηφηε ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο:  

 λα κεησζεί ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ ζε κεδέλ (=0) νπφηε ην ζηνηρείν 

δελ εκθαλίδεηαη ζην πξνθίι εθαξκνγψλ θαη,  

 λα δηαηεξεζεί ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ ίζνλ κε έλα (=1) νπφηε ην 

ζηνηρείν ζα έρεη κία κνλαδηθή ηηκή κέζα ζην πεξηζηαηηθφ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ δεδνκέλσλ ζην βαζηθφ 

πξφηππν είλαη κεγαιχηεξν απφ έλα (>1) ηφηε ππάξρνπλ νη παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο:  

 Να κεησζεί ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ ζε κεδέλ (=0) νπφηε ην ζηνηρείν 
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δελ εκθαλίδεηαη ζην πξνθίι εθαξκνγψλ, 

 Να κεησζεί ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ ζε έλα (=1) νπφηε ην ζηνηρείν ζα 

έρεη κία κνλαδηθή ηηκή κέζα ζην πεξηζηαηηθφ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Να κεησζεί ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο πνπ είρε 

ζην αξρηθφ πξφηππν, αιιά φρη κηθξφηεξν απφ δχν (≥2) θαη λα: 

o απμεζεί ε ηηκή ηνπ κηθξφηεξνπ επηηξεπφκελνπ κεγίζηνπ (spm). 

ε απηή ηε πεξίπησζε ην ζηνηρείν δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη πνιιαπιάζηεο θνξέο κέζα ζε έλα πεξηζηαηηθφ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ ήηαλ 

θαζνξηζκέλεο ζην βαζηθφ πξφηππν. 

o δηαηεξήζεη ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ κηθξφηεξνπ επηηξεπφκελνπ 

κεγίζηνπ (spm). Γελ ππάξρεη θακία αιιαγή ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ spm ηνπ αξρηθνχ πξνηχπνπ. 

o κεησζεί ε ηηκή ηνπ κηθξφηεξνπ επηηξεπφκελνπ κεγίζηνπ (spm). 

ε απηή ηε πεξίπησζε ην ζηνηρείν δεδνκέλσλ κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη ιηγφηεξεο θνξέο κέζα ζε έλα πεξηζηαηηθφ 

κεηαδεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ πξφηππν. Απηή ε 

πξαθηηθή, παξφιν πνπ δελ είλαη απαγνξεπηηθή θαιχηεξα λα 

απνθεχγεηαη. Ζ παξάκεηξνο κηθξφηεξνπ επηηξεπφκελνπ 

κεγίζηνπ δελ ζπληζηά κηα απζηεξή απαίηεζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην ζηνηρείν “5.6 Context” ηνπ LOM έρεη θαζνξηζηεί ε ηηκή 

ηνπ smallest permitted maximum  ίζε κε 10, ελψ ζηα πξνθίι εθαξκνγψλ 

CELEBRATE θαη ζην LRELOM ε ηηκή απμήζεθε ζε 12. ην CELEBRATE ε 

ηηκή ηνπ spm γηα θάζε ζηνηρείν θαηαγξάθεηαη ζηελ ζηήιε „size‟, ελψ ζην 

LRELOM ν ραξαθηεξηζκφο ηεο ζηήιε έρεη κεηνλνκαζζεί ζε „multiplicity‟ 

(πνιιαπιφηεηα). Γηα ην LRELOM ε πνιιαπιφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ εθθξάδεηαη 

κε ηελ παξάζηαζε “0..12” πνπ ζεκαίλεη φηη ην ζηνηρείν κπνξεί λα έρεη απφ 

κεδέλ (είλαη ζπληζηψκελν πξναηξεηηθφ) σο θαη δψδεθα παξνπζίεο κέζα ζε έλα 

ζηηγκηφηππν κεηαδεδνκέλσλ. 
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2.4.1.3 Δπηινγή ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ από δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο 
νλνκαηνδνζίαο  

ηελ ηερληθή απηή επηηξέπεηαη ε ρξήζε πνιιαπιψλ ρψξσλ νλνκαηνδνζίαο 

(namespaces) ζε έλα πξνθίι εθαξκνγψλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιεγνχλ 

ηα επηζπκεηά ζηνηρεία απφ πνηθίια δηαθνξεηηθά ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ. ηα 

XML έγγξαθα, ε αλαθνξά ζηνπο ρψξνπο νλνκαηνδνζίαο πνπ βξίζθνληαη 

θάπνπ ζην δηαδίθηπν γίλεηαη κε κηα αλαθνξά URI. Έλα πξνθίι εθαξκνγψλ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ρψξνπο νλνκαηνδνζίαο πνπ βξίζθνληαη ηνπηθά. Γηα 

παξάδεηγκα ην πξνθίι εθαξκνγψλ ANZ-LOM αληί ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ LOM 

νξίδεη σο ρψξν νλνκαηνδνζίαο ιεμηινγίνπ γηα ην ζηνηρείν “5.2 Learning 

Resource Type” ην DCMI Type Vocabulary (URI: http://purl.org/dc/ 

dcmitype/Collection). 

 

2.4.1.4 Πξνζζήθε ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηγξαθή ηνπ λένπ πξνθίι εθαξκνγψλ δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηεο βαζηθήο πξνδηαγξαθήο (LOM), 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ λέα ζηνηρεία δεδνκέλσλ ηνπηθήο 

εκβέιεηαο. Ζ πξνζζήθε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηα ζεκεία 

επέθηαζεο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ην πξφηππν. Γηα παξάδεηγκα ην 

πξνθίι εθαξκνγψλ CELEBRATE έρεη πξνζζέζεη ηξία λέα ζηνηρεία ζην 

κνληέιν πιεξνθνξηψλ ηνπ πξνθίι:  

- Καηεγνξία “Technical”, ζηνηρείν “4.8 Facet”, 

- Καηεγνξία “Educational”, ζηνηρείν “5.12 Learning Principles”, 

- Καηεγνξία “Rights”, ζηνηρείν “6.4 CELEBRATE Digital Rights”. 

 

2.4.1.5 Καζνξηζκόο ηεο ππνρξέσζεο ησλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ 

Με ηελ ηερληθή απηή, θαζνξίδεηαη ε θαηάζηαζε ππνρξέσζεο θάζε ζηνηρείνπ 

δεδνκέλσλ ηνπ πξφηππνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ IEEE LOM είλαη εμ νξηζκνχ πξναηξεηηθά, αιιά κε 

ηελ ηερληθή απηή ηνπο πξνζδίδεηαη κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

http://purl.org/dc/%20dcmitype/Collection
http://purl.org/dc/%20dcmitype/Collection


 

51 

 

ζηε ζπλέρεηα. Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ελφο ζηνηρείνπ δχλαηαη λα  αιιάμεη ζε 

έλα πξνθίι εθαξκνγψλ, ην νπνίν κπνξεί λα επηβάιιεη απζηεξνχο 

πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ. Δθφζνλ έρεη 

γίλεη ε επηινγή ησλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ ηεο πξφηππεο πξνδηαγξαθήο πνπ 

ζα ζπλαπαξηίδνπλ ην πξνθίι εθαξκνγψλ, ελ ζπλερεία θαζνξίδεηαη ε 

θαηάζηαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. Κάζε ζηνηρείν κπνξεί λα 

ιάβεη ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο: 

 Τπνρξεσηηθό (Mandatory), ην ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ππνρξεσηηθφ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πάληνηε, ζε θάζε 

πεξηζηαηηθφ κεηαδεδνκέλσλ (metadata instance). 

 Δμαξηεκέλν (Conditional), ην ζηνηρείν εκθαλίδεηαη ζε έλα 

πεξηζηαηηθφ κεηαδεδνκέλσλ εθφζνλ ηθαλνπνηεζεί κηα νξηζκέλε 

ζπλζήθε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε, ην 

ζηνηρείν δεδνκέλσλ κπνξεί λα παξακέλεη θελφ ή λα παίξλεη θάπνηα 

ηηκή. 

 Προηεινόμενο (Recommended), φηαλ έλα ζηνηρείν ραξαθηεξίδεηαη 

σο πξνηεηλφκελν ηφηε ζην πξνθίι πεξηιακβάλνληαη πξνηεηλφκελεο 

ηηκέο γηα ην ζηνηρείν απηφ. 

 Προαιρεηικό (Optional), ην πξναηξεηηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη ή φρη κέζα ζε έλα πεξηζηαηηθφ κεηαδεδνκέλσλ. 

Έλαο βαζηθφο θαλφλαο πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ππνρξέσζεο ησλ 

ζηνηρείσλ, είλαη φηη έλα πξνθίι εθαξκνγψλ δελ επηηξέπεηαη λα ραιαξψζεη ηελ 

θαζνξηζκέλε ππνρξέσζε ελφο ζηνηρείνπ (π.ρ. δελ επηηξέπεηαη λα 

ηξνπνπνηεζεί ε θαηάζηαζε ελφο ππνρξεσηηθνχ ζηνηρείνπ). 

2.4.1.6 Σξνπνπνίεζε ησλ πεδίσλ ηηκώλ ησλ ζηνηρείσλ 

Σν πεδίν ηηκψλ ελφο ζηνηρείνπ δεδνκέλσλ πξνζδηνξίδεη έλα ζχλνιν ηηκψλ 

απφ ην νπνίν ην ζηνηρείν αληιεί ηηο ηηκέο ηνπ. ε έλα πξνθίι εθαξκνγψλ 

κπνξεί λα νξίδνληαη πεξηζζφηεξνη πεξηνξηζκνί ησλ πεδίσλ ηηκψλ ησλ 

ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε απηά ηνπ βαζηθνχ πξνηχπνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζηνηρείν 1.3 General.Language ηνπ IEEE LOM, ην νπνίν νξίδεη ηελ γιψζζα 
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ζηελ νπνία είλαη γξακκέλν ην καζεζηαθφ αληηθείκελν, έζησ φηη αληιεί ηηο ηηκέο 

ηνπ απφ ην πξφηππν ISO 639:1988. Με ηελ ηερληθή πεξηνξηζκνχ ησλ πεδίσλ 

ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί έλα πνιχ κηθξφηεξν 

ππνζχλνιν ησλ γισζζψλ ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ πξφηππν, κε γλψκνλα ηνπο 

άκεζα εκπιεθφκελνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ.  

Σα πεδία ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνηχπνπ IEEE LOM κπνξνχλ λα 

θαζνξίδνληαη κε: 

 Λεμηιόγην (Vocabulary), πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη ην ζηνηρείν. 

 Με αλαθνξά ζε άιιν πξόηππν ή πξνδηαγξαθή (π.ρ. γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο γιψζζαο κπνξεί λα γίλεηαη αλαθνξά ζην 

πξφηππν ISO 639:1988). 

ε έλα πξνθίι εθαξκνγψλ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πεξηνξηζκνί ζηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα πεδία ηηκψλ σο εμήο: 

 έλα Λεμηιόγην, ζε έλα πξνθίι κπνξεί λα πεξηνξηζηεί θαη λα 

πεξηιακβάλεη κφλν έλα ππνζχλνιν ησλ ηηκψλ πνπ δηαζέηεη ην 

αληίζηνηρν ιεμηιφγην ζην βαζηθφ πξφηππν. 

 Με αλαθνξά ζε άιιν πξνθίι εθαξκνγώλ ηνπ ίδηνπ πξνηχπνπ ή 

πξνδηαγξαθήο κε ην πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ είλαη ζηε θάζε ηεο 

αλάπηπμεο. 

 
 

2.4.1.7 Πξνζδηνξηζκόο ηαμηλνκηώλ θαη ηαμηλνκήζεσλ 

Σν πξφηππν IEEE LOM πεξηιακβάλεη ηελ έλαηε θαηεγνξία κε ηελ νλνκαζία 

“Classification” γηα λα ππνζηεξηρζεί ε ρξήζε απζαίξεησλ ηαμηλνκηθψλ 

θιηκάθσλ, ζε γεληθεπκέλεο δνκέο ηαμηλφκεζεο κε πξνθαζνξηζκέλνπο θαη 

μεθάζαξνπο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα ζην πξνθίι εθαξκνγψλ JORUM, 

έρνπλ θαζνξηζηεί πέληε ηαμηλνκίεο (JACS/LDCS, UKEL, LTSN Policy Themes 

Vocabulary v1.0, LTSN Pedagogic Vocabulary v1.0, Techdis), αλάινγα κε ηελ 
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ηηκή πνπ ιακβάλεη ην ζηνηρείν “9.1 Purpose” ηεο θαηεγνξίαο “Classification”. 

 

2.4.1.8 Καζνξηζκόο ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη εμαξηήζεσλ κεηαμύ ησλ 
ζηνηρείσλ 

ε έλα πξνθίι εθαξκνγψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θαζνξηζηνχλ ζπζρεηίζεηο 

θαη εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην πξνθίι. 

Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ε εμάξηεζε δχν ζηνηρείσλ ψζηε ε παξνπζία ή ε 

ππνρξέσζε ηνπ ελφο ζην πξνθίι λα είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπλζήθεο 

θαζνξηζκέλεο ζην άιιν ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα ζην πξνθίι εθαξκνγψλ 

CELEBRATE ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο εμάξηεζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ “6.2 

Copyright and Other Restrictions” θαη ηνπ “6.3 Description”. χκθσλα κε ην 

κνληέιν πιεξνθνξηψλ ηνπ CELEBRATE, αλ ην ζηνηρείν “6.2 Copyright and 

Other Restrictions” ιάβεη ηελ ηηκή “yes” ηφηε ην ζηνηρείν “6.3 Description” 

ραξαθηεξίδεηαη σο ππνρξεσηηθφ θαη επηβάιιεηαη λα ζπκπιεξσζεί. Δπίζεο ζην 

πξνθίι εθαξκνγψλ CELEBRATE ππάξρεη παξφκνηα εμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ “9.1 Purpose” θαη “9.4 Keyword”. χκθσλα κε απηή ηελ ζπζρέηηζε 

ησλ ζηνηρείσλ αλ ην ζηνηρείν “9.1 Purpose” ιάβεη ηελ ηηκή “discipline” ηφηε ην 

ζηνηρείν “9.4 Keyword” ραξαθηεξίδεηαη σο ππνρξεσηηθφ θαη επηβάιιεηαη λα 

ζπκπιεξσζεί. 

Μηα άιιε πεξίπησζε είλαη ε αιιαγή ή ν πεξηνξηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ ηηκψλ 

ελφο ζηνηρείνπ κε βάζε ηελ ηηκή πνπ ιακβάλεη έλα άιιν ζηνηρείν. Γηα 

παξάδεηγκα ηα ζηνηρεία ηνπ LOM “4.4.1.1 Type” θαη “4.4.1.2 Name” είλαη 

ζπζρεηηδφκελα ζηνηρεία. Σν ζηνηρείν “4.4.1.1 Type” ιακβάλεη ηηκέο απφ έλα 

ιεμηιφγην ηνπ LOM ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν ηηκέο: “browser”, “operating 

system”. Σν ιεμηιφγην απφ ην νπνίν ιακβάλεη ηηκέο ην ζηνηρείν “4.4.1.2 Name”, 

αιιάδεη αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ην ζηνηρείν 

“4.4.1.1 Type”. Σα ζηνηρεία απηά ραξαθηεξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε πξνθίι 

εθαξκνγψλ θαη αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά φηη ζην JORUM θαη ζην CELEBRATE 

είλαη πξναηξεηηθά ελψ ζην ANZ-LOM είλαη ζπληζηψκελα. 

 

2.4.1.9 θηαγξάθεζε ηύπσλ δεδνκέλσλ 
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ην πξφηππν IEEE LOM έρνπλ θαζνξηζηεί πέληε ηχπνη δεδνκέλσλ γηα ηα 

ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ: LangString, DateTime, Duration, Vocabulary, 

CharacterString. Ζ απνηχπσζε ηνπ θάζε ηχπνπ δεδνκέλσλ γίλνληαη κε 

ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ηζρχνπλ γηα ηα ζρήκαηα ησλ πξνθίι 

εθαξκνγψλ. 

 

 

 

2.4.1.10 Γεκηνπξγία ηνπ Application Profile Binding 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ 

πξνθχπηεη ην ηειηθφ κνληέιν πιεξνθνξηψλ ην νπνίν νλνκάδεηαη δηαθνξεηηθά 

Δλλνηνινγηθφ ρήκα Γεδνκέλσλ (Conceptual Data Schema). Σν κνληέιν 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέθπςε ζα πξέπεη λα εθθξαζηεί κέζσ θάπνηαο 

ηερλνινγίαο ψζηε λα είλαη αλαγλσξίζηκν θαη δηαρεηξίζηκν απφ ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα. Ζ έθθξαζε ηνπ κνληέινπ πιεξνθνξηψλ κε ηε ρξήζε θάπνηαο 

ηερλνινγίαο (π.ρ. XML, RDF ή θάπνηαο άιιεο) παξάγεη ην binding ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ. 

 

 

2.4.2 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη Πξνζαξκνγή 

 

Δπαλαδηαηππψλνληαο ηκήκα ηνπ νξηζκνχ ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ θαηά ηνλ 

(Duval et al., 2002) “ν ζθνπφο ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη λα πξνζαξκόζεη 

ή λα ζπλδπάζεη ππάξρνληα ζρήκαηα ζε έλα παθέην πνπ ηαηξηάδεη κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο κηαο ηδηαίηεξεο εθαξκνγήο, ελψ δηαηεξεί ηελ 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε ην πξόηππν βαζηθό ζρήκα”, δηαπηζηψλνπκε ηελ εμ 

νξηζκνχ πξνζήισζε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ ζηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

ζηελ πξνζαξκνγή δηαθφξσλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ. Καη νη δχν απηνί φξνη 

(δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξνζαξκνγή), παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο ή έξγα θαη 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηα πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα κέζα 

ζηα νπνία απηέο νη θνηλφηεηεο θαη ηα έξγα πθίζηαληαη (Friesen et al., 2002).   
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2.4.2.1 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

Οη απμαλφκελεο ζε φγθν ςεθηαθέο ζπιινγέο είλαη αιιειέλδεηεο κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ, ην θαζέλα απφ ηα νπνία 

έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ, 

θνηλνηήησλ, πεδίσλ εθαξκνγήο, αλεμάξηεηνπο ρξήζηεο θιπ. Σν πξφβιεκα 

αλαδεηθλχεηαη φηαλ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ ή 

απνζεθψλ πνπ ζα απνζεθεχνπλ εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί βάζε μερσξηζηψλ θαη πνηθίισλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ. ηηο 

απνζήθεο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ην πξφβιεκα απηφ ζπλαληάηαη θαη 

απνδεηά επίιπζε. Σν πξφβιεκα πθίζηαηαη ιφγσ ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ 

πξνηχπσλ, πξνδηαγξαθψλ θαη θαη‟ επέθηαζε δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Ζ απαίηεζε γηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη απνζεθψλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ παξαπέκπεη ζην δήηεκα ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ.  

Σα πξνθίι εθαξκνγψλ εμ νξηζκνχ έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ή δηαηήξεζε 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ζπζηεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ. Σαπηφρξνλα 

φκσο ην πξφβιεκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ γίλεηαη πην 

πνιχπινθν ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ. Έρνπλ πξνηαζεί 

αξθεηέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ιεμηινγίσλ (model-specific vocabularies), 

ιεμηινγηθψλ ζεζαπξψλ θαη νληνινγηψλ ζην πιαίζην ηεο αλάθηεζεο θαη 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (Sampson, 2004). 

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζην πιαίζην ησλ κεηαδεδνκέλσλ, αλαθέξεηαη ζηελ 

δπλαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα επεμεξγαζηεί ζηηγκηφηππα κεηαδεδνκέλσλ ηα 

νπνία έρνπλ παξαρζεί απφ έλα άιιν ζχζηεκα (Smith, Van Coillie & Duval, 

2006). χκθσλα κε ηνλ (Taylor 2004, p. 369) ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη “ε 

ζπκβαηφηεηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίεο ρσξίο νπνηαδήπνηε εηδηθή κεηαρείξηζε” 

(Chan and Zeng, 2006). 
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Γχν βαζηθά εκπφδηα πεξηνξίδνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ζπζηεκάησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, ην πξψην αλαθέξεηαη σο πνηθηινκνξθία πξνηππνπνίεζεο 

(standardization diversity) θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δνκή ηεο αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίαο 

θαη δεδνκέλσλ. Σν δήηεκα απηφ είλαη εκθαλέο θαη ζηνλ λεφηεπθην ρψξν ηεο 

ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο, φπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ιχζεηο γηα 

ηελ δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ζηεξηδφκελα ζε 

δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (Dublin Core, 

Ariadne θιπ) παξφιν πνπ ήδε ππάξρεη έλα γεληθψο απνδεθηφ πξφηππν (IEEE 

LOM). Σν δεχηεξν εκπφδην αλαθέξεηαη σο πξόβιεκα δηεζλνπνίεζεο 

(internationalization problem) θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

γισζζψλ ζπγγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Ζ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα δελ δηαζθαιίδεηαη κεηαμχ ζπζηεκάησλ ηα νπνία βαζίδνληαη 

ζην ίδην πξφηππν ή πξνδηαγξαθή εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ αιιά ην 

θνηλφ κνληέιν ησλ κεηαδεδνκέλσλ έρεη κεηαθξαζηεί ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο 

(Sampson, 2004). χκθσλα κε ηελ (Godby, 2004), ζε έξεπλα πάλσ ζην 

πξφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ IEEE LOM γηα ηε ζπρλφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνηχπνπ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

ηνπ θφζκνπ, δηαπίζησζε κεηαμχ ησλ άιισλ φηη νη πξννπηηθέο γηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ σο βάζε ην IEEE 

LOM είλαη κεγαιχηεξεο κέζα ζε κηα θνηλή πεξηνρή ελψ ππνθέξνπλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ (Godby, 2004). 

Σν IMS (IMS GLC, 2005) έρεη δηαηππψζεη θάπνηεο πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο έλα πξνθίι εθαξκνγψλ ζεσξείηαη φηη είλαη δηαιεηηνπξγηθφ (σο πξνο ην 

κνληέιν πιεξνθνξηψλ) φηαλ: 

 Δίλαη έλα θαηάιιειν ππνζχλνιν ηεο βαζηθήο πξνδηαγξαθήο 

(απνθιείνληαο ηα πξναηξεηηθά ζηνηρεία θαη εληνιέο). 

 Γελ απνθιείεη θαλέλα ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν. 

 Μπνξεί λα κεηαηξέςεη έλα πξναηξεηηθφ ζηνηρείν ζε ππνρξεσηηθφ. 

 Γηαηεξεί ην ίδην ιεμηιφγην ή θαζνξίδεη κφλν ιεμηιφγηα πνπ είλαη 
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ππνζχλνια ησλ ιεμηινγίσλ πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηελ βαζηθή 

πξνδηαγξαθή. 

Απφ ηηο ίδηεο νδεγίεο γηα ηα πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ην 

IMS (IMS GLC, 2005), ζεσξείηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ θαη νη πξνηάζεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα πξνθίι εθαξκνγψλ σο κε δηαιεηηνπξγηθό (Non-

Interoperable). Χο εθ ηνχηνπ, κε δηαιεηηνπξγηθφ ζεσξείηαη έλα πξνθίι 

εθαξκνγψλ φηαλ: 

 Μεηαηξέπεη έλα ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν ζε πξναηξεηηθφ. 

 Αιιάδεη ην ηχπν δεδνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ 

βαζηθή πξνδηαγξαθή. 

 Πξνζζέηεη λέα ζηνηρεία ζηελ βαζηθή πξνδηαγξαθή, εθηφο αλ ε βαζηθή 

πξνδηαγξαθή έρεη πξνβιέςεη θαη δηαζέηεη ζεκεία επέθηαζεο πνπ 

επηηξέπεη θάηη ηέηνην. 

 Πξνζζέηεη λένπο φξνπο ζην ιεμηιφγην πνπ θαζνξίζηεθε ζηελ βαζηθή 

πξνδηαγξαθή. 

 Πξνζζέηεη λέα ιεμηιφγηα πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα ιεμηιφγηα πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί ζηε βαζηθή πξνδηαγξαθή. 

 Αιιάδνπλ ηα ξεηψο θαζνξηζκέλα ιεμηιφγηα ηεο βαζηθήο πξνδηαγξαθήο. 

 

2.4.2.2 πκβαηόηεηα (Conformance) ησλ πξνθίι εθαξκνγώλ 

Έλα πξνθίι εθαξκνγψλ ζεσξείηαη ζπκβαηφ κε ηελ βαζηθή πξνδηαγξαθή απφ 

ηελ νπνία παξήρζε εθφζνλ φια ηα παξάγσγα ηνπ πνπ είλαη ζπκβαηά ζην 

πξνθίι είλαη ζπκβαηά θαη ζηελ βαζηθή πξνδηαγξαθή. Αληίζεηα φηαλ έλα 

πξνθίι εθαξκνγψλ δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ βαζηθή ηνπ πξνδηαγξαθή αλ 

ππάξρνπλ παξάγσγα ηνπ πξνθίι πνπ είλαη ζπκβαηά ζην πξνθίι αιιά δελ 

είλαη ζπκβαηά πξνο ηελ βαζηθή πξνδηαγξαθή (IMS GLC, 2005). 
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2.4.3 Κιηκαθσηή εκθώιεπζε πξνθίι εθαξκνγώλ (Cascading 
Application Profiles) 

ηα πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ δηαπηζηψζακε φηη ην 

πξνθίι UK LOM Core δεκηνπξγήζεθε γηα λα απνηειέζεη κηα θνηλή βάζε γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη άιισλ πξνθίι εθαξκνγψλ, κέζα ζην πιαίζην ηεο 

επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Σν πξνθίι 

Jorum είλαη κηα πεξίπησζε πξνθίι πνπ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ην UK LOM 

Core, κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη ηελ θνηλφηεηα ηεο αλψηαηεο θαη 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

  

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη ζρεδηαζηέο ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ ιακβάλνπλ 

σο ζεκείν εθθίλεζεο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ πξνθίι έλα άιιν ήδε 

ππάξρνλ πξνθίι εθαξκνγψλ αληί ηεο βαζηθήο πξνδηαγξαθήο (Duval, Smith 

and Van Coillie, 2006). Όπσο είδακε ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζρεδηάζηεθε έλα πξνθίι εθαξκνγψλ γηα 

λα ππάξμεη έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο πξνο φιεο ηηο ππνθνηλφηεηεο πνπ 

ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ πην εμεηδηθεπκέλα πξνθίι. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

 
 

ρήκα 5. Ζ θιηκαθσηή εκθώιεπζε ησλ πξνθίι εθαξκνγήο [6] 
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κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαη άιια επίπεδα δεκηνπξγίαο πξνθίι π.ρ. 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην πξνθίι Jorum. ε απηή ηελ θιηκαθσηή 

εκθψιεπζε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ (cascading application profiles) θάζε 

πξνθίι ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν κε ην πξνθίι ηνπ πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ, ην νπνίν ην ρξεζηκνπνηεί θαη σο βάζε. Ο βαζκφο πνιππινθφηεηαο 

ζε κηα ηέηνηα δνκή απμάλεη φηαλ έλα πξνθίι ρξεζηκνπνηεί σο βάζε δχν 

πξνθίι εθαξκνγψλ, ηα νπνία κάιηζηα βξίζθνληαη θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.  

 
 

2.4.4 ύγθξηζε ησλ Πξνθίι Δθαξκνγώλ Δθπαηδεπηηθώλ 
Μεηαδεδνκέλσλ 

ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθνληαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ πξνθίι 

εθαξκνγψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, σο πξνο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππφθεηηαη ην βαζηθφ ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πξνηχπνπ 

ζε θάζε πεξίπησζε. Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ 

πίλαθα καο βνεζνχλ λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπρλφηεηα 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζπλεζίδνληαη ή φρη ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνθίι 

εθαξκνγψλ. 

Ζ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαζξνηζηνχλ 

ζην λέν ζρήκα ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ, γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο πξνθίι. Ζ αθαίξεζε θάπνηνπ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ LOM ζεκαίλεη είηε ηελ απνπζία ηνπ ζηνηρείνπ απφ ην 

ηειηθφ ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ είηε ηελ παξνπζία ηνπ κελ αιιά κε ηηκή ίζε κε 

null. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή πνπ ιακβάλεη ε 

παξάκεηξνο spm (smallest permitted maximum) ζπλαληάηαη ζε πεξηνξηζκέλε 

έθηαζε ζηα 4 απφ ηα 7 πξνθίι. ε θάπνηα πξνθίι, ν ραξαθηεξηζκφο “κέγεζνο” 

(size) έρεη αληηθαηαζηαζεί κε δηαθνξεηηθφ φπσο γηα παξάδεηγκα ζην πξνθίι 

LRELOM κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ “πνιιαπιφηεηα” (multiplicity) θαη ζην πξνθίι 

ANZ-LOM κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ “κέγηζηε εκθάληζε” (maximum occurrence) 

θαη δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ε παξάκεηξνο spm. Ζ αιιαγή ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ πηζαλνινγείηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ ζχγρπζε πνπ επηθέξεη 
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ν ραξαθηεξηζκφο “κέγεζνο” γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ κέγηζην επηηξεπφκελν 

αξηζκφ εκθαλίζεσλ ελφο ζηνηρείνπ κέζα ζην ζηηγκηφηππν κεηαδεδνκέλσλ. ην 

CELEBRATE θαη LRELOM ζπλαληάηαη κφλν κία αιιαγή ηνπ spm, απφ 10 πνπ 

είλαη ζην LOM απμάλεηαη ζε 12, γηα ην ζηνηρείν “5.6 Context”. 
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  Π ρ ο φ ί λ  Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν  

  CELEBRATE LRELOM UK-LOM Core JORUM DETLRM RLLOMAP ANZ-LOM 

Τ
ρ

ο
π

ο
π

ο
ι

ή
ς

ε
ι

σ
 

επιλογή ςτοιχείων 
NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI 

τροποποίηςη μεγζθουσ και spm 
NAI NAI OXI NAI OXI OXI NAI 

επιλογή ςτοιχείων από 
διαφορετικά namespaces NAI NAI NAI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

προςθήκη ςτοιχείων τοπικήσ 
εμβζλειασ NAI NAI OXI OXI OXI OXI OXI 

καθοριςμόσ υποχρζωςησ 
ςτοιχείων NAI NAI NAI NAI OXI NAI NAI 

τροποποίηςη πεδίου τιμών 
NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI 

προςδιοριςμόσ ταξινομιών 
OXI OXI OXI NAI NAI NAI NAI 

καθοριςμόσ ςυςχετίςεων και 
εξαρτήςεων NAI NAI ΝΑΙ NAI NAI NAI NAI 

ςκιαγράφηςη τφπων δεδομζνων 
OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI 

φπαρξη xml binding 
OXI OXI OXI OXI OXI OXI OXI 

 

Πίλαθαο 2. πγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πξνθίι εθαξκνγώλ πνπ εμεηάζηεθαλ. 
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Δθηεηακέλεο αιιαγέο ζεκεηψλνπκε ζην ANZ-LOM, κε αιιαγέο ηεο πνιιαπιήο 

εκθάληζεο ζε πεξηζζφηεξα απφ 10 ζηνηρεία γηα ηα νπνία ε ηηκή ηεο 

πνιιαπιήο εκθάληζεο ησλ ζηνηρείσλ ηίζεληαη ζε απεξηφξηζην. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

παξαηήξεζε επηζχξεη ζέκαηα ζπκβαηφηεηαο ηνπ πξνθίι κε ην LOM. 

ε φια ηα εμεηαδφκελα πξνθίι εθαξκνγψλ εηζάγνληαη ζηνηρεία 

κεηαδεδνκέλσλ απφ ζπγθεθξηκέλν ρψξν νλνκαηνδνζίαο (namespaces) φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην LOM θαη αθνξά ζηελ πξνζζήθε ηνπ IMC vCard v3.0 

Information Model γηα ηελ απφδνζε πεξηερνκέλνπ ζηα ζηνηρεία “Entity”. ε 

θαλέλα πξνθίι δελ εηζάγνληαη άιια ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

νλνκαηνδνζίαο. 

Ζ πξνζζήθε λέσλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ ζπλαληάηαη πξσηίζησο ζην 

CELEBRATE (πξνζζήθε ηξηψλ λέσλ ζηνηρείσλ) θαη ζην LRELOM (πξνζζήθε 

ελφο ζηνηρείνπ κεηαδεδνκέλσλ). ε θαλέλα άιιν πξνθίι δελ πξνζηίζεηαη λέν 

ζηνηρείν ζην παξαγφκελν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ. 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

ζπλαπαξηίδνπλ ην πξνθίι θαζνξίδεηαη ζε φια ηα πξνθίι εθαξκνγψλ εθηφο ηνπ 

DETLRM ην νπνίν δηαηεξεί σο πξναηξεηηθή ηελ ππνρξέσζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ, φπσο θαη ζην βαζηθφ ζρήκα. Σα ππφινηπα πξνθίι εθαξκνγψλ 

πξνζδηνξίδνπλ πξσηίζησο κηα νκάδα ζηνηρείσλ σο ππνρξεσηηθά (mandatory) 

ψζηε λα επηβάιιεηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο ζε θάζε ζηηγκηφηππν 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πξνθίι. ην πξνθίι JORUM αληί ηνπ ραξαθηεξηζκνχ 

“ππνρξεσηηθφ” ρξεζηκνπνηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο “απαηηνχκελν” (required). 

Άιιε νκάδα ζηνηρείσλ ραξαθηεξίδνληαη σο “ζπληζηψκελα” (recommended) ή 

“επηζπκεηά” (“desirable” ζην πξνθίι RLLOMAP) γηα λα ππνδειψζνπλ φηη ηα 

ζηνηρεία απηά αλ θαη είλαη πξναηξεηηθά, ζπληζηάηαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο. Σα 

ππφινηπα ζηνηρεία πνπ απνκέλνπλ ραξαθηεξίδνληαη σο πξναηξεηηθά ψζηε ε 

ζπκπιήξσζή ηνπο λα αθήλεηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ ζπγγξαθέα 

κεηαδεδνκέλσλ. ην κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ πξνθίι ANZ-LOM, κεξηθά απφ 

ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία, ππνδειψλνληαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ “mandatory#” 

γηα λα ππνδείμνπλ θάπνηα απφ ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ 
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κεηαδεδνκέλσλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ζπγγξαθέα ΔΜ. 

Σξνπνπνηήζεηο ησλ πεδίσλ ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ ζπκβαίλεη ζε θάζε πξνθίι 

εθαξκνγψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεδίνπ ηηκψλ αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ή 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ έρεη ήδε νξηζηεί ζην LOM ή ζηελ θαζνιηθή 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ LOM κε έλα λέν, θαζνξηζκέλν ζην πξνθίι.  

Ο θαζνξηζκφο ηαμηλνκηψλ αθνξά ζηελ θαηεγνξία “9.Classification” θαη είλαη 

αλάινγνο κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εθάζηνηε πξνθίι. ηα πεξηζζφηεξα 

πξνθίι εθαξκνγψλ (ζηα ηέζζεξα απφ ηα επηά) θαζνξίδνληαη ηαμηλνκίεο. 

Όια ηα πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ εμεηάζηεθαλ θιεξνλνκνχλ ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

ζηνηρείσλ “4.4.1.1 Type” θαη “4.4.1.2 Name”, θαηά ηελ νπνία ηα 

απαξηζκνχκελα ζηνηρεία ηνπ ιεμηινγίνπ πνπ πξνζδίδεη ηηκή ζην ζηνηρείν 

“4.4.1.2 Name” εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή πνπ έρεη ιάβεη ην ζηνηρείν “4.4.1.1 

Type”. ηα πξνθίι CELEBRATE θαη LRELOM ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ “6.2 Copyright and other restrictions” θαη “6.3 Description” ψζηε αλ 

ην ζηνηρείν 6.2 ιάβεη ηελ ηηκή “yes” ηφηε ην ζηνηρείν 6.3 ραξαθηεξίδεηαη 

ππνρξεσηηθφ. ηα ίδηα πξνθίι επίζεο, ηα ζηνηρεία “4.8.1 Name” θαη “4.8.2 

Value” γίλνληαη ππνρξεσηηθά αλ ρξεζηκνπνηεζεί ην ζπληζηψκελν ζηνηρείν “4.8 

Facet”. 

Ζ ζθηαγξάθεζε ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ δελ ζπλαληάηαη ζε θαλέλα πξνθίι 

εθαξκνγψλ. Όια ηα πξνθίι ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πθηζηάκελνπο ηχπνπο 

δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ηνπ LOM θαη δελ 

ηξνπνπνηνχλ θάπνηνλ απφ απηνχο. 

 

2.5 πκπεξάζκαηα 

 
ηηο παξαγξάθνπο πνπ πξνεγήζεθαλ έγηλε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ σο ηελ πξψηε χιε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη εμεηάζηεθαλ νη 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα πξνθίι εθαξκνγψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

ππνζηεξηρηεί ν βαζηθφο ζηφρνο πνπ είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ εξγαζία ηεο 
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αλάπηπμεο ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ παξάγεη έλα κνληέιν πιεξνθνξηψλ, ην 

νπνίν είλαη κηα αθεξεκέλε δνκή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δελ ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο. Δλ ζπλερεία ζα πξέπεη ην παξαγφκελν κνληέιν 

πιεξνθνξηψλ, γηα λα είλαη αμηνπνηήζηκν απφ ηηο κεραλέο, λα ζπλδεζεί κε 

ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο πεξηγξαθήο φπσο είλαη ηα έγγξαθα XML. Έλα 

πξνθίι εθαξκνγψλ πεξηγξάθεηαη κε ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο επί ηνπ 

βαζηθνχ ζρήκαηνο ηνπ πξνηχπνπ.  

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ 

θεθαιαίνπ, δχλαηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ελφο ινγηζκηθνχ 

ζπγγξαθήο πξνθίι εθαξκνγψλ. Καζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο πξνζδέλνληαη ζηελ αλαπηπζζφκελε ξαρνθνθαιηά 

ηεο ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελεο κάζεζεο, ζα πξνθχςεη ε απαίηεζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία πξνθίι πνπ ζα απαληνχλ ζηηο μερσξηζηέο απαηηήζεηο ηεο θάζε 

θνηλφηεηαο. Ζ χπαξμε εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

δεκηνπξγία πξνθίι εθαξκνγψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  
 

Δπηζθόπεζε πζηεκάησλ  
πγγξαθήο Πξνθίι Δθαξκνγώλ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην 3 αλαιχνληαη θαη εμεηάδνληαη ππάξρνληα εξγαιεία ινγηζκηθνχ 

γηα ηε ζπγγξαθή ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ. ην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

εμεηάζακε κεξηθά ελδεηθηηθά πξνθίι εθαξκνγψλ, θπξίσο απηά πνπ έρνπλ σο 

βαζηθφ πξφηππν ην IEEE LOM. Οη θνηλφηεηεο βξήθαλ πνιχ ρξήζηκε ηελ ηδέα 

ρξήζεο ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ, δηφηη κε απηά θαηαθέξλνπλ λα 

πξνζαξκφζνπλ έλα γεληθφ πξφηππν ή πξνδηαγξαθή ζηηο δηθέο ηνπο 

εμεδεηεκέλεο απαηηήζεηο, ελψ παξάιιεια δελ ράλνπλ ζε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη ζπκβαηφηεηα κε ην βαζηθφ πξφηππν ή πξνδηαγξαθή. Οη θνηλφηεηεο 

έζπεπζαλ λα ζπληάμνπλ ηα πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ηα κνληέια πιεξνθνξηψλ 

πνπ ηα πεξηγξάθεη κε ηξφπν θαηαλνεηφ ζηνπο αλζξψπνπο. Γηα λα γίλεη φκσο 

δπλαηή ε αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ππνινγηζηηθέο κεραλέο, ηα κνληέια 

πιεξνθνξηψλ ησλ πξνθίι ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε κνξθή 

αλαγλσξίζηκε θαη αμηνπνηήζηκε απφ ηηο κεραλέο. Χο εθ ηνχηνπ, ην επφκελν 

βήκα είλαη ε έθθξαζε ησλ κνληέισλ πιεξνθνξηψλ ζε XML ζρήκαηα γηα ηελ 

ζπγγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Παξφιν πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλείο πξνζπάζεηεο (ζπκίδνπκε ηηο νδεγίεο πνπ 

εμέδσζαλ νη νξγαληζκνί CEN/ISSS θαη IMS Global Learning Consortium, 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην θεθ. 2) γηα ηελ απφδνζε νδεγηψλ ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο κε ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, δελ 

ππάξρεη κέρξη ζηηγκή πιεζψξα εξγαιείσλ γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ πξνθίι 

εθαξκνγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. ην παξφλ θεθάιαην ζα 

εμεηάζνπκε  θαηά πφζν ηα ππάξρνληα εξγαιεία αληηκεησπίδνπλ κε θνηλφ 

ηξφπν ηε δεκηνπξγία πξνθίι εθαξκνγψλ θαη αλ ηειηθά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

λα αληαιιάζζνληαη ηα πξνθίι κεηαμχ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο, νη 

ππάξρνπζεο απνζήθεο καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε ελζσκαησκέλε ηε 
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δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ γηα απηά ηα ΜΑ, αλ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ πνιιαπιά πξνθίι εθαξκνγψλ αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θνηλνηήησλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 

 
 

3.2 Δπηζθόπεζε πζηεκάησλ πγγξαθήο Πξνθίι 
Δθαξκνγώλ 

ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πζηήκαηα πγγξαθήο Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ RELOAD Editor, eMAP θαη SchemaProf. 

 

3.2.1 Reload Editor 

Σν έξγν RELOAD (Reusable eLearning Object Authoring & Delivery) 

αλαπηχζζεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Exchange 

for Learning Programme (X4L) ηνπ JISC (ε επηηξνπή Joint Information 

Systems Committee ηδξχζεθε ηελ 1/4/1993 θαη είλαη κηα επηηξνπή πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ εθπαίδεπζε κεηά ηα 16 θαη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζηελ 

Μεγ. Βξεηαλία θαη θαζνδεγεί ηελ ρξήζε ηεο ηειεκαηηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηνίθεζεο) 

(http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/x4l/reload.aspx). Σν έξγν 

RELOAD έρεη ζθνπφ ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πνπ βαζίδνληαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηερλνινγίεο. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ππεχζπλν είλαη ην παλεπηζηήκην 

Bolton θαη ζπκκεηέρεη πξνζσπηθφ απφ ην παλεπηζηήκην Strathclyde. 

Σν εξγαιείν ινγηζκηθνχ Reload Editor είλαη έλα απφ ηα παξάγσγα εξγαιεία 

ηνπ έξγνπ RELOAD. Θεσξείηαη έλα εξγαιείν γηα παθεηάξηζκα εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ (Content Packaging) θαη επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ 

(metadata editing). ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνπκε ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ην εξγαιείν. Ζ επεμεξγαζία 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ εξγαιείνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή IMS Metadata 

v1.2.2 (JISC, 2004). 

 

 

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/x4l/reload.aspx
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3.2.1.1 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ RELOAD Editor 

Με ηελ επηινγή File->New απφ ην κελνχ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε 

δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ, σο IMS Metadata File. Ζ επηινγή απηή θνξηψλεη 

ην ηππηθφ πξνθίι κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνδηαγξαθήο IMS Metadata v1.2.2. Ο 

ρξήζηεο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα απφ ηα 

ελαιιαθηηθά πξνθίι πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγαιείνπ. Σν 

εξγαιείν Reload Editor παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη 

δηθά ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη λα ηα ελζσκαηψζεη ζην εξγαιείν γηα 

πεξαηηέξσ ρξήζε. ηελ νπζία ην εξγαιείν παξέρεη ην κεραληζκφ λα 

ελζσκαηψζεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ έλα λέν πξνθίι εθαξκνγψλ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ αληίζηνηρε θφξκα γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ 

δεδνκέλσλ. Όια ηα πξνθίι εθαξκνγψλ ζηεξίδνληαη ζην ίδην ζρήκα 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ IMS Metadata v1.2.2. 

 

 

ρήκα 6: Ζ δηεπαθή ηεο ζπγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ ηνπ RELOAD Editor 

 

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο λένπ πξνθίι ζην RELOAD Editor, 
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πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηξηψλ αξρείσλ xml ζηνπο πξνηεηλφκελνπο 

θαθέινπο. Σα ηξία αξρεία πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ είλαη ην αξρείν ηνπ 

πξνθίι, ην αξρείν schemahelper θαη ην αξρείν vocabulary. Σα αξρεία 

δεκηνπξγνχληαη κέζα ζηνπο πξνηεηλφκελνπο ππνθαηαιφγνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ δηαδξνκή “C:\Documents and Settings\username\reload\reload-

editor\helpers\md” θαη είλαη νη ππνθάθεινη “profile”, “schemahelper”, “vocab”. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ xml αξρείσλ κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνλδήπνηε xml editor. 

Οη δεκηνπξγνί πξνηείλνπλ ηελ δεκηνπξγία αληηγξάθσλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα 

πξνθίι πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ κεηέπεηηα ηξνπνπνίεζή 

ηνπο. O δεκηνπξγφο ηνπ πξνθίι κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην xml αξρείν πνπ 

πεξηέρεη ην ιεμηιφγην θαη βξίζθεηαη ζηνλ ππνθάθειν “vocab”, ψζηε λα 

παξνπζηάδεη ην δηθφ ηνπ ιεμηιφγην. 

ην παξάζπξν επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ ππάξρνπλ ηξεηο θαξηέιεο. Ζ 

ηξίηε θαξηέια έρεη ηελ νλνκαζία “Full Form View” θαη πεξηιακβάλεη ζηελ άλσ 

δεμηά γσλία ηνπ παξαζχξνπ έλα θνπηί επηινγήο κε ηελ νλνκαζία “Add Profile 

Elements”. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ επηινγή απηή, ηφηε ζηελ θαξηέια 

εκθαλίδνληαη φια ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνθίι πνπ έρεη πξνεπηιέμεη 

γηα λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζζέζεη θαη άιια ζηνηρεία ζηελ θφξκα πξνβνιήο ηνπ πξνθίι θαη λα ηα 

ζπκπιεξψζεη. Ζ επηινγή γίλεηαη παηψληαο ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ είηε 

πάλσ ζηελ ιέμε metadata είηε ζηελ θαηεγνξία ή ζηνηρείν θάησ απφ ην νπνίν 

ππάξρνπλ άιια ππνζηνηρεία. 

 

3.2.2 eMap: Educational Metadata Application Profiler 

Σν ινγηζκηθφ εξγαιείν eMAP αλαπηχρζεθε ην 2003 ζηα πιαίζηα 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηηθψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο απφ ηνλ πκεψλ Υαηδελψηα κε επηβιέπνληα ηνλ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ θ. Γεκήηξην άκςσλ. Σν 

εξγαιείν ζεσξείηαη εμεηδηθεπκέλν εξγαιείν ινγηζκηθνχ γηα ηελ ζπγγξαθή 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

ζπγγξαθή πξνθίι εθαξκνγψλ γηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα. Υξεζηκνπνηεί 
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σο βάζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφηππα εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηα 

νπνία δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα ζπλδπαζηνχλ θαηάιιεια. Οη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδεη ην εξγαιείν eMAP είλαη νη παξαθάησ: 

 ρεδηαζκφο πξνθίι εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξφηππα εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία, έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη εθηχπσζε αξρείσλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζπκβαηψλ κε ην εθάζηνηε πξνθίι εθαξκνγψλ 

(Υαηδελψηαο θαη άκςσλ, 2004). 

 

3.2.2.1 Οη ξόινη ησλ ρξεζηώλ ζην eMAP 

Οη ξφινη ησλ ρξεζηψλ ηνπ eMAP δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζηνπο 

πγγξαθείο Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ θαη β) ζηνπο Τπεχζπλνπο 

ρεδίαζεο θαη Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο. Οη ρξήζηεο 

ηεο θάζε θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Ρ
Ο

Λ
Ο

Η 

πγγξαθείο Δθπαηδεπηηθψλ 
Μεηαδεδνκέλσλ 

Τπεχζπλνη ρεδίαζεο θαη 
Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ 
Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο 

Λ
Δ

ΗΣ
Ο

Τ
Ρ

Γ
ΗΔ


 

 Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ γηα ηα Μαζεζηαθά 

Αληηθείκελα. 

 ρεδηαζκφο πξνθίι εθαξκνγψλ 

ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. 

 Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ ησλ Μαζεζηαθψλ 

Αληηθεηκέλσλ. 

 Έιεγρνο ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ιάζε 

ηα νπνία πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δεκηνπξγία / ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 Έιεγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ σο πξνο ηε 

ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην πξνθίι 

εθαξκνγψλ. 

 Δπεμεξγαζία / ελεκέξσζε εηδηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηα δηαζέζηκα αξρεία 

κεηαδεδνκέλσλ (κέγεζνο, ηνπνζεζία 

θιπ). 

 
Πίλαθαο 3. Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα πξόζβαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ αξρείσλ 

εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ eMAP (Υαηδελώηαο θαη άκςσλ, 2004) 
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3.2.2.2 Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ινγηζκηθνύ εξγαιείνπ eMAP 

Ζ δνκή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ εξγαιείνπ ινγηζκηθνχ eMAP ζπληίζεηαη απφ 

ηξία ππνζπζηήκαηα, κε δηαθξηηνχο ξφινπο ην θαζέλα. Οη νλνκαζίεο ησλ 

ππνζπζηεκάησλ θαζψο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα:  

 Οδεγόο XML Schema ή Schema Wizard. Σν ππνζχζηεκα απηφ 

απνζθνπεί ζηελ ζπγγξαθή ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ. Αξρηθά 

θνξηψλεηαη ην XML ζρήκα ηνπ πξνηχπνπ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα ππνζηεί ηξνπνπνίεζε γηα λα πξνθχςεη ην 

λέν πξνθίι εθαξκνγψλ. 

 

H δηεπαθή ρξήζηε ρσξίδεηαη θαζέησο ζε δχν άληζα ηκήκαηα, απφ ηα 

νπνία ην πξψην αξηζηεξφ θαη κηθξφηεξν εκθαλίδεη ηελ ηεξαξρηθή δνκή 

ησλ ζηνηρείσλ θαη ππνζηνηρείσλ ηνπ XML ζρήκαηνο ηνπ πξνηχπνπ ελψ 

ην δεμί θαη κεγαιχηεξν ηκήκα παξαζέηεη ηηο επηινγέο πνπ κπνξεί λα 

 

ρήκα 7: Ζ δηεπαθή ηνπ ππνζπζηήκαηνο XML Schema Wizard 
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επηβάιεη ν ρξήζηεο ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ XML ζρήκαηνο. Ο ξφινο 

ρξήζηε πνπ επηηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο είλαη ν 

Τπεχζπλνο ρεδίαζεο ηνπ Πξνθίι Δθαξκνγήο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί ην XML ζρήκα ηνπ βαζηθνχ πξνηχπνπ θαη ζην ηέινο λα 

ην απνζεθεχζεη κε νλνκαζία ηεο επηινγήο ηνπ, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα. 

 XML Αξρείν Ρύζκηζεο ή XML Configuration File. Γηαηεξεί θαη 

ρεηξίδεηαη φιεο ηηο παξακέηξνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε 

ππνζχζηεκα, ζε αξρείν XML. ε απηφ ην αξρείν πξνζδηνξίδνληαη ην 

πεγαίν XML ζρήκα ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ κεηαδεδνκέλσλ, ην XML 

ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην έιεγρν εγθπξφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ (validation), ε δνκή ησλ αξρείσλ XML πνπ παξάγνληαη 

θαζψο θαη νη δηάθνξεο παξάκεηξνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Οδεγόο Μεηαδεδνκέλσλ ή Metadata Wizard. Σν ππνζχζηεκα 

ζρεδηάδεη ηελ δηεπαθή ρξήζηε γηα ηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην πξνθίι εθαξκνγψλ ηεο επηινγήο ηνπ 

ρξήζηε. Με βάζε ην XML ζρήκα ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ επηιέγεη 

ν ρξήζηεο, ε δηεπαθή κεηαβάιεη αλαιφγσο ηα controls ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι. Δπηπιένλ, γίλεηαη έιεγρνο ησλ εηζαγνκέλσλ 

απφ ηνλ ρξήζηε ηηκψλ θαη επηινγψλ, ψζηε λα κελ θαηαρσξεζνχλ 

αθαηάιιειεο ηηκέο ζηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα. 

 

3.2.2.3 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ eMAP 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ eMAP δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία αθνξά ζηελ ζρεδίαζε πξνθίι εθαξκνγψλ κε βάζε ην XML ζρήκα 

ηνπ πξνηχπνπ πνπ ζα επηιέμεη ν Τπεχζπλνο ρεδίαζεο Πξνθίι Δθαξκνγψλ 

ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζε ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ππάξρνλ ζρήκα. ηελ ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο απηέο πην δηεμνδηθά. 
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 ρεδηαζκόο πξνθίι εθαξκνγώλ. Γηα ηελ ζρεδίαζε ελφο πξνθίι 

εθαξκνγψλ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη απφ ην κελνχ επηινγψλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο “eMAP: Metadata Wizard”, Tools θαη ζηε ζπλέρεηα 

απφ ην pull down κελνχ ηελ επηινγή Load Schema. Έλα παξάζπξν 

δηαιφγνπ πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη ην βαζηθφ ζρήκα πάλσ ζην 

νπνίν ζα επηβιεζνχλ νη ηξνπνπνηήζεηο γηα λα παξαρζεί ην λέν πξνθίι 

εθαξκνγψλ. Μεηά ηελ επηινγή ηνπ ζρήκαηνο, απηνκάησο 

ελεξγνπνηείηαη ζε λέν παξάζπξν ν Οδεγφο XML Schema (XML 

Schema Wizard) ε δηεπαθή ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 7. 

 

Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο δηεπαθήο δηαρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα. Σα 

δχν ηκήκαηα δηαρσξίδνπλ ην παξάζπξν ζε δχν θάζεηα άληζα ηκήκαηα 

απφ ηα νπνία, ην αξηζηεξφ θαη κηθξφηεξν απεηθνλίδεη ηελ ηεξαξρηθή 

δνκή ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ κε φια ηα εκθσιεπκέλα ζηνηρεία 

 
 

ρήκα 8: Ζ δηεπαθή ηνπ ππνζπζηήκαηνο Metadata Wizard 
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ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ ελψ ην δεμί θαη κεγαιχηεξν ηκήκα 

εκθαλίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη επηινγέο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί ζην αξηζηεξφ ηκήκα. Γηα θάζε 

ζηνηρείν πνπ επηρεηξείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ελεξγνπνηείηαη ή φρη (check box κε νλνκαζία “Enabled”) επηιέγνληαο ην 

αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην. Αλ ην ζηνηρείν απελεξγνπνηεζεί ζην 

παξαγφκελν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ηνπ λένπ πξνθίι, ηφηε ζηελ 

ηεξαξρηθή δνκή ην αληίζηνηρν ζηνηρείν εκθαλίδεηαη κε γθξη ρξψκα. ην 

ηξίην ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο θαη έρεη 

ηελ νλνκαζία “Tips”, παξέρνληαη βνεζεηηθέο ππνδείμεηο αλάινγα κε ην 

ζηνηρείν πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο γηα λα ηξνπνπνηήζεη. 

 

 Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία, έιεγρνο εγθπξόηεηαο θαη εθηύπσζε 

εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ 

Σν ππνζχζηεκα Οδεγφο Μεηαδεδνκέλσλ (Metadata Wizard) παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πγγξαθέα Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ λα 

ζπγγξάςεη εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν έρεη δηακνξθσζεί απηφκαηα κε βάζε ην κνληέιν δεδνκέλσλ πνπ 

έρεη επηιεγεί σο βάζε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί έλα αξρείν 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην ίδην ην πξφγξακκα ή 

απφ άιιν επεμεξγαζηή κεηαδεδνκέλσλ. Καηά ην άλνηγκα ηνπ αξρείνπ 

ην eMAP εθηειεί ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηνπ αξρείνπ κεηαδεδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν δεδνκέλσλ (XML ζρήκα) πνπ είλαη επηιεγκέλν 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεχζεη ζθάικαηα ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε κε 

επεμεγεκαηηθά ζρφιηα. 

 

 

3.2.2.4 Οη ηξνπνπνηήζεηο ζε έλα πξνθίι εθαξκνγώλ από ην eMAP 

Σν εξγαιείν επηηξέπεη λα επηβιεζνχλ κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ XML 

ζρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε. ην XML ζρήκα πεξηιακβάλνληαη 

ζηνηρεία ηα νπνία δελ ιακβάλνπλ ηηκέο αιιά πεξηέρνπλ άιια ζηνηρεία. ηα 

ζηνηρεία απηά (containers) νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αθνξνχλ 

ζηελ απφδνζε δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ζηηο παξακέηξνπο minOccurs θαη 
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maxOccurs θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ή φρη ηνπ ζηνηρείνπ δεδνκέλσλ. Με ηηο 

παξακέηξνπο MinOccurs θαη MaxOccurs ξπζκίδεηαη ν αξηζκφο ζηνηρείσλ ζην 

ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ (cardinality) αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε (mandating) 

θάζε ζηνηρείνπ. Ζ παξάκεηξνο MinOccurs θαζνξίδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ ζηνηρείνπ κέζα ζην ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ (metadata 

instance) ην νπνίν φηαλ είλαη κεδέλ ραξαθηεξίδεη ην ζηνηρείν σο πξναηξεηηθφ 

ελψ φηαλ ιάβεη ηηκέο απφ 1 θαη άλσ ηφηε ην ζηνηρείν ραξαθηεξίδεηαη σο 

ππνρξεσηηθφ θαη ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί ηνπιάρηζηνλ, κέζα ζην ζχλνιν 

κεηαδεδνκέλσλ, ηφζεο θνξέο φζεο ππνδεηθλχεη ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ. Ζ 

παξάκεηξνο maxOccurs θαζνξίδεη ηνλ κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ εκθαλίζεσλ 

ηνπ ζηνηρείνπ κέζα ζην ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ. Όηαλ ιάβεη ηελ ηηκή 

„unbounded‟, ηφηε ην ζηνηρείν κπνξεί λα εκθαλίδεηαη απεξηφξηζηα κέζα ζε έλα 

ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ. 

 

ρήκα 9: Οη δηαζέζηκεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ άιια ζηνηρεία 
δεδνκέλσλ ζηνλ Οδεγό XML Schema Wizard 

 

Γηα ηα ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ηηκέο επηηξέπνληαη επηπιένλ 

ηξνπνπνηήζεηο. Σέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο είλαη: 
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 ν θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ δεδνκέλσλ ηνπ ζηνηρείνπ κεηαδεδνκέλσλ απφ 

ηνπο ήδε θαζνξηζκέλνπο ζην xml ζρήκα ηνπ πξνηχπνπ, 

 ε πξνζζήθε ελφο λένπ ιεμηινγίνπ γηα έλα ζηνηρείν θαζψο θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο εμ νξηζκνχ ηηκήο πνπ ιακβάλεη ην ζηνηρείν ζε θάζε 

λέα δεκηνπξγία ζηηγκηφηππνπ ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 

 

3.2.3 SchemaProf 4.5 

Σν εξγαιείν ινγηζκηθνχ SchemaProf δεκηνπξγήζεθε απφ ην Institut für 

Wissensmedien ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Koblenz-Landau, σο εηαίξνο ηνπ έξγνπ 

TELCERT. Σν TELCERT είλαη έλα εξεπλεηηθφ θαη θαηλνηνκηθφ πξφγξακκα 

πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ Πιαηζίνπ ηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζηνρεχεη ζην λα αιιάμεη ξηδηθά ηελ πηνζέηεζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε πξφηππα. Σν έξγν 

TELCERT ππνζηεξίδεη ηελ Δπξσπατθή πξνηεξαηφηεηα γηα απνθφκηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ νθειψλ απφ ηελ δηάζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

φινπο (http://www.opengroup.org/telcert/). Σν εξγαιείν ινγηζκηθνχ 

SchemaProf είλαη δηαζέζηκν ζηελ έθδνζε 4.5 (21-9-2006) θαη είλαη κία απφ ηηο 

εθαξκνγέο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ ζνπίηα εξγαιείσλ Content Re-

Engineering Tool Suite (CRT Suite).  

Ζ ζνπίηα εξγαιείσλ CRT ηνπ έξγνπ TELCERT θαιχπηεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

1) Σελ παξαγσγή ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ κε βάζε έλα δεδνκέλν 

πξφηππν ή πξνδηαγξαθή (θαη εηδηθά κε ηε ρξήζε ηνπ βαζηθνχ xml 

ζρήκαηνο πνπ πεξηγξάθεη ην κνληέιν πιεξνθνξηψλ ηνπ). Απηή ε 

ιεηηνπξγία θαιχπηεηαη κε ην εξγαιείν SchemaProf. 

2) Σελ ζπλέλσζε ελφο βαζηθνχ ζρήκαηνο (βαζηθή πξνδηαγξαθή) θαη ελφο 

πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο ζρήκαηνο θαη λα εμαγάγεη 

ηα ζηνηρεία ζπλζεθψλ (conditional elements) απφ ην πξνθίι 

εθαξκνγψλ ζε έλα αξρείν πεξηνξηζκψλ (constraint file). Απηή ε 

ιεηηνπξγία θαιχπηεηαη απφ ην Schema Transform. 

http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/iwm/iwm
http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/iwm/iwm
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3) Σελ δεκηνπξγία, ηελ επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

είλαη ζπκβαηφ κε θαζνξηζκέλε πξνδηαγξαθή ή πξφηππν ή πξνθίι 

εθαξκνγψλ. Ζ ιεηηνπξγία θαιχπηεηαη κε ην εξγαιείν Content Re-

Engineering. 

Σν SchemaProf ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε γηα λα απινπνηήζεη ηελ 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πξνθίι εθαξκνγψλ θαη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ 

ππάξρεη απφ ινγηζκηθά εξγαιεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμήο ηνπ είλαη ε επηζπκία γηα πιήξε 

ππνζηήξημε ηεο πξνδηαγξαθήο κέζσ κηαο δηεπαθήο γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ γλψζε θαη εκπεηξία ηεο επεμεξγαζίαο 

XML εγγξάθσλ θαη XML ζρεκάησλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην πξφγξακκα 

δελ παξέρεη θακία on line βνήζεηα ζηνπο ρξήζηεο. Ζ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επηιέρζεθε λα βαζηζηεί ε αλάπηπμε ηνπ SchemaProf 

ήηαλ ε Java (Java 2 Standard Edition 1.4.xx), ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε 

φια ηα δεκνθηιή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα εθφζνλ κηα Java Virtual Machine 

είλαη δηαζέζηκε γηα φιεο ηηο γλσζηέο πιαηθφξκεο. Σν παξαγφκελν πξνθίι 

εθαξκνγψλ απφ ην πξφγξακκα, είλαη έλα XML έγγξαθν πνπ πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέβαιε ν ρξήζηεο ζην βαζηθφ ζρήκα (ε 

κνξθνπνίεζε ηνπ XML αξρείνπ ηξνπνπνηήζεσλ αθνινπζεί ηηο νδεγίεο IMS 

Application Profile Guidelines), ρσξίο λα επαλαιακβάλεη άζθνπα ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ην βαζηθφ ζρήκα. Σν εξγαιείν SchemaProf δελ παξέρεη 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο κεηαδεδνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη ην 

παξαγφκελν πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ην βαζηθφ ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ 

(πξφηππν) λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κηα άιιε εθαξκνγή ζπγγξαθήο 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ κε βάζε απηφ ην πξνθίι εθαξκνγψλ. 

Απφ ηνλ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2007 ην IMS GLC αλέιαβε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εξγαιείνπ SchemaProf θαζψο θαη ηνπ Schema Transform. Σα εξγαιεία 

κεηνλνκάζηεθαλ ζε IMS Approved SchemaProf θαη ζε IMS Approved Schema 

Transform Tool. Ζ δηαηηζέκελε έθδνζε ησλ εξγαιείσλ κέρξη ζήκεξα είλαη ε 

v2.0 (30-11-2009) γηα ην IMS SchemaProf θαη ε έθδνζε v2.9 γηα ην IMS 

Approved Schema Transform. Σν IMS GLC ππνδεηθλχεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

ρξεζηηθφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξνθίι θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο 
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κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλνηήησλ. Γεκηνχξγεζε ην IMS GLC Profile Registry, 

ην νπνίν απνζθνπεί ζην λα ζπιιέμεη θαη λα δηακνηξάδεη πξνθίι εθαξκνγψλ 

δηαθφξσλ θνηλνηήησλ, πνπ έρνπλ φκσο αλαπηπρζεί κε βάζε ηελ 

πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε. Καζέλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα πξνθίι 

εθαξκνγψλ κε ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ παξέρεη ην IMS GLC θαη ελ 

ζπλερεία λα ην απνζηείιεη ζην IMS GLC Profile Registry φπνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σο Τπνςήθην (Candidate). Δπίζεο έλα πξνθίι ραξαθηεξίδεηαη σο ππνςήθην 

αλ δεκηνπξγείηαη απφ κε κέινο ηνπ IMS GLC. Σν πξνθίι αμηνινγείηαη γηα ην 

θαηά πφζν ηεξήζεθε ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαη 

εθφζνλ πεξάζεη ραξαθηεξίδεηαη σο “IMS GLC Validated” (IMS GLC, 2007).  

 

ρήκα 10: Ζ ξνή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο γηα ην IMS GLC Profile Registry 

 

3.2.3.1 Οη ηξνπνπνηήζεηο ζε έλα πξνθίι εθαξκνγώλ από ην 
SchemaProf 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα ην πξφγξακκα λα ππνζηεξίμεη, 
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έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο νδεγίεο IMS Application Profile Guidelines θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: 

 Απνθιεηζκφο ζηνηρείσλ, 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ εκθάληζεο ησλ ζηνηρείσλ, 

 Πεξηνξηζκνχο ζηνλ ηχπν δεδνκέλσλ, 

 Αληηθαηάζηαζε ελφο ηχπνπ κε έλα άιιν ηχπν, κηα έλσζε ή κηα ιίζηα 

ηχπσλ, 

 Δπέθηαζε ηνπ πξνθίι ζηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία επέθηαζεο. 

Ζ δνκή ηνπ παξαγφκελνπ αξρείνπ XML πνπ πεξηγξάθεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

αθνινπζεί ηελ πξνηεηλφκελε κνξθή απφ ην IMS Global Learning Consortium 

πξνζδηνξίδνληαο σο root element ην <schema_mod> (IMS GLC, 2005): 

<?xml version=”1.0”?> 
<schema_mod xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 

 xmlns=http://iwm.uni-koblenz.de/xsd/ims_apv1p3 
 xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

 xsi:schemaLocation=http://iwm.uni-koblenz.de/xsd/ims_apv1p3 ims_apv1p3.xsd 
 baseSchema=”ims_qtilitev1p2.xml”> 

 
 <modifications> 

 … 

 </modifications> 
  

<definitions> 
… 

</definitions> 
</schema_mod> 

 

 
Σν SchemaProf επηπιένλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δπλακηθψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ νη νπνίεο εμεηάδνληαη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο κηαο 

εθαξκνγήο βαζηζκέλεο ζε θάπνην πξνθίι εθαξκνγψλ. Οη δπλακηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε πξνυπνζέζεσλ ή 

ζπλζεθψλ (conditions) ζε ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ (βιέπε παξ. 2.4.1.3) θαη 

πξνζθέξνπλ πνιχ κεγάιε επειημία. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε 

αδπλακία κεηαθνξάο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ κε ζπλζήθεο ζε XML ζρήκαηα 

κεηαδεδνκέλσλ ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο δπλαηφηεηαο ηεο XML ε νπνία δελ 

ππνζηεξίδεη ζπλζήθεο θαη δπλακηθή πξνζαξκνγή. 

Καηά ηε δεκηνπξγία ελφο πξνθίι κε ηνλ νδεγφ δεκηνπξγίαο πξνθίι ηνπ 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://iwm.uni-koblenz.de/xsd/ims_apv1p3
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://iwm.uni-koblenz.de/xsd/ims_apv1p3%20ims_apv1p3.xsd
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SchemaProf, δεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν 

ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ restrictive (πεξηνξηζηηθφ), extensive (εθηεηακέλν) 

θαη undefined (απξνζδηφξηζην). Όηαλ έρεη επηιεγεί ην πεξηνξηζηηθό επίπεδν 

ζπκβαηόηεηαο, ηφηε ην πξνθίι κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κφλν πεξηνξηζηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ηχπνπο ηνπ βαζηθνχ 

ζρήκαηνο. 

 

Έλα πξνθίι κε πεξηνξηζηηθφ επίπεδν ζπκβαηφηεηαο εμαζθαιίδεη ηελ 

ζπκβαηφηεηα κε ην βαζηθφ ζρήκα θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κε εθαξκνγέο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην βαζηθφ πξφηππν. Σν εθηεηακέλν 

επίπεδν ζπκβαηόηεηαο επηηξέπεη λα γίλνληαη κφλν ηξνπνπνηήζεηο 

επέθηαζεο ηνπ βαζηθνχ ζρήκαηνο θαη θαζφινπ πεξηνξηζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. 

Σν απξνζδηόξηζην επίπεδν ζπκβαηόηεηαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη 

Specification.xsd
Constraint Authoring with 

SchemaProf

SpecAddConstraints.xml

Specification Profiling with 

SchemaProf

SpecificationProfile.xsd

 
 
ρήκα 11: Οη πεξηπηώζεηο επηπξόζζεησλ πεξηνξηζκώλ (TELCERT, 2006) 
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πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζηηθέο θαη εθηεηακέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ βαζηθνχ πξνηχπνπ, αιιά κε επηπηψζεηο ζηελ 

ζπκβαηφηεηα ηνπ πξνθίι σο πξνο ην βαζηθφ ζρήκα θαη πξνο φιεο ηηο 

εθαξκνγέο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ. 

Ζ γιψζζα XML ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα πξφηππα γηα λα εθθξάζεη ην κνληέιν 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεδηάζηεθε επί ράξηνπ γηα θαζέλα απφ απηά, ζε κνξθή 

αλαγλσξίζηκε απφ ηηο ππνινγηζηηθέο κεραλέο, αιιά δπζηπρψο δελ κπνξεί λα 

εθθξάζεη θάπνηνπο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα 

κνληέια πιεξνθνξηψλ. Σα εξγαιεία ηνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

TELCERT, επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηξνπνπνηήζεσλ ελζσκαηψλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ επηπιένλ πεξηνξηζκψλ (constraints). Οη πξφζζεηνη 

πεξηνξηζκνί θαζνξίδνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κνληέια 

πιεξνθνξηψλ ησλ πξνηχπσλ ψζηε λα θαζίζηαληαη ζε κνξθή αλαγλσξίζηκε 

απφ ππνινγηζηηθέο κεραλέο απνθνκίδνληαο ηα νθέιε ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο 

δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ (TELCERT, 2006). Έρνπλ 

πξνβιεθζεί δχν πεξηπηψζεηο φπνπ νη πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 Additional constraint authoring, είλαη έλα αξρηθφ αξρείν πξφζζεηνπ 

πεξηνξηζκνχ, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απεπζείαο απφ ην XML ζρήκα ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη,  

 Specification Profiling, ζε απηή ηε πεξίπησζε ζπλδπάδνληαη ην αξρηθφ 

αξρείν πξφζζεηνπ πεξηνξηζκνχ κε ην βαζηθφ XML ζρήκα ηεο βαζηθήο 

πξνδηαγξαθήο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζρήκαηνο ελφο πξνθίι, ηελ 

δεκηνπξγία θαη ηελ δνθηκή πεξηερνκέλνπ. 

 

3.2.3.2 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ SchemaProf 

Σν εξγαιείν ινγηζκηθνχ SchemaProf επηηξέπεη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ αξρείσλ πξνθίι εθαξκνγψλ (αλάθηεζε, απνζήθεπζε, δεκηνπξγία) αιιά 

πεξηιακβάλεη εθηεηακέλεο ιεηηνπξγίεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνθίι 

εθαξκνγψλ. 
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Λεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο αξρείσλ ησλ πξνθίι εθαξκνγώλ 

 Γεκηνπξγία λένπ πξνθίι. Ζ επηινγή θαιείηαη είηε επηιέγνληαο απφ ην 

κελνχ File -> New είηε επηιέγνληαο ην εηθνλίδην  . Δλεξγνπνηείηαη 

έλαο νδεγφο δεκηνπξγίαο πξνθίι θαη πξνηξέπεη ην ρξήζηε λα επηιέμεη 

ην είδνο ηνπ αξρείνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί (Profile ή Constraint), ην 

επίπεδν ηεο ζπκβαηφηεηαο (compatibility) αλ ζα είλαη restrictive, 

extensive ή undefined θαη ην βαζηθφ ζρήκα πάλσ ζην νπνίν ζα γίλνπλ 

νη ηξνπνπνηήζεηο (ην βαζηθφ ζρήκα ζε κνξθή xsd πξέπεη λα ππάξρεη 

ηνπηθά αιιά ππάξρεη ε πξφβιεςε ζε κειινληηθή έθδνζε λα 

ππνζηεξίμεη ηελ δήισζε ελφο ζρήκαηνο κε ην URL).  

 

ρήκα 12: Ο νδεγόο δεκηνπξγίαο λένπ πξνθίι 

 

Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηά ν νδεγφο, κε ην πιήθηξν „Finish‟ αξρίδεη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο 

ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ ζρήκαηνο. Αλ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα 

πξνεηδνπνηεί ηελ ρξήζηε κε κελχκαηα ζθαικάησλ. 
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 Άλνηγκα ππάξρνληνο πξνθίι. Ζ ιεηηνπξγία απηή ελεξγνπνηείηαη είηε 

απφ ην κελνχ File->Open είηε απφ ηε βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ 

παηψληαο ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην. Δπηηξέπεη ηελ αλάθηεζε ελφο ήδε 

ππάξρνληνο πξνθίι πξνζδηνξίδνληαο ηελ δηαδξνκή θαη ηελ νλνκαζία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ xml πνπ βξίζθεηαη ηνπηθά. Καηά ηελ 

αλάθηεζε αληρλεχεηαη απηφκαηα ην επίπεδν ζπκβαηφηεηαο πνπ είρε 

θαζνξηζηεί θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα βξίζθεηαη ζηνλ ίδην θάθειν καδί κε ην αξρείν xml ηνπ 

πξνθίι θαη ην αξρείν ηνπ βαζηθνχ ζρήκαηνο (xsd file). Όηαλ επηιεγεί ην 

xml αξρείν γηα αλάθηεζε, γίλεηαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη εθφζνλ είλαη 

νξζφο ηφηε ην πξνθίι θνξηψλεηαη ζην πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνθίι. 

 Απνζήθεπζε Πξνθίι. Ζ ιεηηνπξγία δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ ζε xml αξρείν ηνπηθά ή αθφκα θαη ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ πξνθίι κε έλα δηαθνξεηηθφ φλνκα ή ζε δηαθνξεηηθή 

δηαδξνκή θαθέισλ (κε ηελ επηινγή „Save Profile as‟). Με ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ xml αξρείνπ ηνπ πξνθίι ζε έλα θάθειν, απνζεθεχεηαη 

καδί θαη ην βαζηθφ ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ (αξρείν xsd), αιιά φρη θαη ηα 

ππφινηπα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ σο ρψξνη νλνκαηνδνζίαο 

(namespaces) πνπ αλαθέξνληαη. 

 

Δπεμεξγαζία πξνθίι εθαξκνγώλ 

 Ηεξαξρηθή δνκή ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ. Ζ επηινγή γηα 

δεκηνπξγία ελφο λένπ ή ηελ επεμεξγαζία ελφο πθηζηάκελνπ πξνθίι 

νδεγεί ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο ηνπ πξνθίι. Σν 

παξάζπξν δηαρσξίδεηαη θαζέησο ζε δχν πεξηνρέο. ην αξηζηεξφ ηκήκα 

ππάξρνπλ θαξηέιεο επηινγψλ. Ζ θαξηέια Categories πεξηιακβάλεη ηηο 

ππνθαξηέιεο Elements, ComplexTypes, AttributeGroups, 

ModelGroups. Ζ θαξηέια Elements είλαη ε ζεκαληηθφηεξε δηφηη 

παξαζέηεη ζε ηεξαξρηθή δνκή φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο 

κεηαδεδνκέλσλ (είηε ηνπ βαζηθνχ ζρήκαηνο πάλσ ζην νπνίν ζα γίλνπλ 

νη ηξνπνπνηήζεηο είηε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ 



 

83 

 

αλαθηήζεθε γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία). Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο ην 

ζηνηρείν κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζέιεη λα επεμεξγαζηεί, εκθαλίδνληαη ζην 

δεμί ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ νη δηαζέζηκεο επηινγέο. 

 

 
 

ρήκα 13: Σν πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο πξνθίι εθαξκνγώλ 
 

Γηα λα γίλεη κηα ηξνπνπνίεζε ζε έλα ζηνηρείν ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

επηιέμεη ηελ θαηάζηαζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζηνηρείνπ (Activate). Οη 

ηξνπνπνηήζεηο κπνξεί λα είλαη είηε θαζνιηθέο νπφηε έρνπλ επίδξαζε 

ζε φιν ην ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ είηε ηνπηθέο νπφηε επεξεάδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. 

 Σξνπνπνηήζεηο. Γηα λα γίλεη κηα ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη αξρηθά λα 

επηιεγεί ην πξνο ηξνπνπνίεζε ζηνηρείν ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο 

θαξηέιαο “Elements”. ην δεμί ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

SchemaProf παξαηίζεληαη φιεο νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην 

ζηνηρείν. Σν γξαθηθφ πιήθηξν “New” αλνίγεη ην παξάζπξν ηνπ νδεγνχ 
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γηα ηε δεκηνπξγία λέαο ηξνπνπνίεζεο, ελψ κε ην “Edit” κπνξεί λα γίλεη 

επεμεξγαζία κηαο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηξνπνπνηήζεηο.  

 

ρήκα 14: Ο νδεγόο Cardinality Element Editor 

 

Ζ κνξθή ηνπ νδεγνχ ηξνπνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ έρεη επηιεγεί ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ζηα αξηζηεξά ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηα ηα ζηνηρεία “CardinalityElements” ν νδεγφο 

ηξνπνπνηήζεσλ έρεη ηε κνξθή ηνπ ζρήκαηνο 14 ελψ γηα ηα ζηνηρεία 

“Value Type” o νδεγφο ηξνπνπνηήζεσλ έρεη ηε κνξθή ηνπ ζρήκαηνο 

14. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηα “Cardinality Elements” αθνξνχλ ζηελ αιιαγή 

ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ minOccurs θαη maxOccurs. Οη δηαζέζηκεο 

ηηκέο γηα θάζε παξάκεηξν δίδνληαη ζε κηα drop down ιίζηα, ζχκθσλα 

κε ην επίπεδν ζπκβαηφηεηαο πνπ έρεη επηιεγεί αξρηθά. Πξναηξεηηθά 

κπνξεί λα πξνζηεζεί έλα ζρφιην (annotation) θαη κηα ζπλζήθε 

(condition).  
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Οη ηξνπνπνηήζεηο ηχπνπ ηηκψλ (value type) πνπ παξέρεη ην 

SchemaProf είλαη ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ: 

 

o Αληηθαηάζηαζε κε έλα ππάξρνλ ηχπν, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ηχπν ηηκψλ κε έλαλ άιιν 

ηχπν. ηε ζπλέρεηα, ην πεδίν ηηκψλ ηνπ ζηνηρείσλ ηίζεληαη ην 

επηηξεπφκελν πεδίν ηηκψλ ηνπ λένπ ηχπνπ. 

o Αληηθαηάζηαζε κε κηα έλσζε ππαξρφλησλ ηχπσλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ δεισκέλν ηχπν κε 

κηα έλσζε δηαθφξσλ βαζηθψλ ηχπσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ην πεδίν 

ηηκψλ ηνπ ζηνηρείνπ απνηειείηαη απφ ηελ ζπλέλσζε φισλ ησλ 

πεδίσλ ηηκψλ πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε. 

o Αληηθαηάζηαζε κε κηα ιίζηα ππαξρφλησλ ηχπσλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη έλα ηχπν δεδνκέλσλ πνπ 

παξάγεηαη απφ έλα αηνκηθφ ή ζπλέλσζε ηχπσλ δεδνκέλσλ. Σν 

 
 

ρήκα 15: Ο νδεγόο Value Type Elements Editor 
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πεδίν ηηκψλ απνηειείηαη απφ ην πεπεξαζκέλν πιήζνο ηηκψλ ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ηχπνπ. 

o Πεξηνξηζκφο ηνπ επηιεγκέλνπ ηχπνπ,  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

επηβάιεη δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο ζην ηχπν δεδνκέλσλ ηνπ 

ζηνηρείνπ. Ζ θαξηέια κήθνπο (length) επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ζηαζεξνχ κήθνπο θαζψο θαη ηνπ ειάρηζηνπ θαη κέγηζηνπ 

επηηξεπηνχ κήθνπο ησλ ηηκψλ ηνπ ζηνηρείνπ. Ζ θαξηέια 

απαξίζκεζε (enumeration) επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ελφο 

ζπλφινπ ηηκψλ έηζη ψζηε ην πεδίν ηηκψλ ηνπ ζηνηρείνπ λα 

αληιείηαη απφ απηφ ην ζχλνιν ηηκψλ. Ζ θαξηέια ίρλνο (pattern) 

επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ίρλνπο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ην ιεμηινγηθφ  

πεδίν ηηκψλ κε ιεθηηθά πνπ ηαηξηάδνπλ ζχκθσλα κε ην ίρλνο. Ζ 

θαξηέια ιεπθφ θελφ (whitespace) επηηξέπεη λα θαζνξηζηεί ν 

ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ θελψλ κέζα ζηηο ηηκέο ηνπ ζηνηρείνπ. Οη 

επηηξεπφκελεο ηηκέο είλαη preserve, replace θαη collapse. 

 Γηαρεηξηζηέο (Managers). ην SchemaProf ππάξρνπλ έμη δηαζέζηκνη 

νδεγνί νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ επηινγή “Manager” ηνπ 

κελνχ. Ο θάζε δηαρεηξηζηήο αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε μερσξηζηήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξνθίι. Οη δηαρεηξηζηέο είλαη νη εμήο: 

o Type Manager (δηαρεηξηζηήο ηύπσλ), επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε 

(δεκηνπξγία λένπ, επεμεξγαζία ππαξρφλησλ, πξνβνιή ιίζηαο, 

δηαγξαθή) ηχπσλ δεδνκέλσλ θαζνξηζκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. 

o Condition Manager (δηαρεηξηζηήο ζπλζεθώλ), επηηξέπεη ηελ 

δηαρείξηζε (δεκηνπξγία λένπ, επεμεξγαζία ππαξρφλησλ, 

πξνβνιή ιίζηαο, δηαγξαθή) ζπλζεθψλ θαζνξηζκέλσλ απφ ηνλ 

ρξήζηε. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί κηα λέα ζπλζήθε, θαζνξίδεηαη έλαο 

αξηζκφο πξνζδηνξηζκνχ (ID), κηα νλνκαζία ηεο ζπλζήθεο 

(name) θαη ε δήισζε ηεο ζπλζήθεο (condition declaration) ε 

νπνία εθθξάδεηαη κε κηα έγθπξε έθθξαζε ζε XPath θαη 

αμηνινγνχληαη κε ινγηθέο ηηκέο (Boolean). 
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o Namespace Manager (δηαρεηξηζηήο ρώξσλ νλνκαηνδνζίαο), 

πιεξνθνξεί ηνλ ρξήζηε γηα ηνπο ρψξνπο νλνκαηνδνζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι θαζψο θαη ηα 

αληίζηνηρα πξνζέκαηα. 

o Profile Manager (δηαρεηξηζηήο πξνθίι), επηηξέπεη ηελ 

πξνβνιή ηεο ιίζηαο φισλ ησλ πξνθίι πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα ζεκεία επέθηαζεο ηνπ ηξέρνληνο πξνθίι. 

o Constraints Manager (δηαρεηξηζηήο πεξηνξηζκώλ), επηηξέπεη 

ηελ δηαρείξηζε πξφζζεησλ πεξηνξηζκψλ ζην πξνθίι θαη 

ππνζηεξίδνληαη δχν ηχπνη: νη File Constraints (πεξηνξηζκνί 

αξρείνπ) πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηνπνζεζία ελφο αξρείνπ θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξρείνπ (κέγεζνο, ηχπνο αξρείνπ) θαη νη 

Vocabulary Constraints (πεξηνξηζκνί ιεμηινγίνπ) πνπ δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ηεο ζχδεπμεο θάπνησλ ηηκψλ ζηνηρείσλ κε έλα 

ιεμηιφγην (εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ) ζην νπνίν απηή ε ηηκή ζα 

πξέπεη λα πεξηέρεηαη. 

o Profile Repository Manager (δηαρεηξηζηήο απνζήθεο 

πξνθίι), επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο 

απνζήθεπζεο πξνθίι εθαξκνγψλ απφ ην Knowledge Media 

Institute ηνπ παλεπηζηεκίνπ Koblenz γηα ην αλέβαζκα πξνθίι. Ο 

ζθνπφο απηήο ηεο απνζήθεο πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη λα 

πξναγάγεη ηελ αληαιιαγή πξνθίι εθαξκνγψλ κεηαμχ ησλ 

θνηλνηήησλ. 

 

3.3 ύγθξηζε πζηεκάησλ πγγξαθήο Πξνθίι Δθαξκνγώλ 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηα εξγαιεία πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Ζ ζχγθξηζε απηή αθνξά δχν θαηεγνξίεο 

παξαγφλησλ ζχγθξηζεο: α) ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθίι θαη β) παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ρξεζηηθφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα. ηνλ πίλαθα 4 παξαηίζεληαη θάπνηα 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε. 
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Καηεγνξίεο Υαξαθηεξηζηηθά 
Reload 

Editor 
eMAP 

IMS 

SchemaProf 

Απαηηήζεηο πνπ 

εμάγνληαη από ηηο 

Οδεγίεο ησλ IMS GLC 

θαη CEN/ISSS  

1. Δπηινγή ζηνηρείσλ 

   

2. Μέγεζνο θαη smallest 

permitted maximum 
- 

  

3. ηνηρεία Γεδνκέλσλ 

από δηαθνξεηηθνύο 

ρώξνπο 

νλνκαηνδνζίαο 

- - 
 

4. Πξνζζήθε ηνπηθώλ 

ζηνηρείσλ 
 

- 
 

5. Τπνρξέσζε ησλ 

ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ 
- 

  

6. Πεδία Σηκώλ  

   

7. πζρέηηζε θαη 

εμάξηεζε 
- - 

 

8. θηαγξάθεζε 

Σύπσλ Γεδνκέλσλ 
- - 

 

9. Application profile 

binding  
- - 

 

Απαηηήζεηο πνπ 

εμάγνληαη από ηελ 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη 

ηελ Υξεζηηθόηεηα  

10. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

ησλ παξαγόκελσλ ΠΔ 

κε εξγαιεία πγγξαθήο 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Μεηαδεδνκέλσλ 

- - 
 

Εεηήκαηα  11. Τπνζηήξημε 

πγγξαθήο   

- 
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Δθπαηδεπηηθώλ 

Μεηαδεδνκέλσλ 

βαζηδόκελα ζε έλα 

Πξνθίι Δθαξκνγώλ 

12. Με απαίηεζε 

γλώζεο XML 
- 

 

- 

13. Δίλαη πξνζβάζηκν 

κέζσ ελόο 

πξνγξάκκαηνο 

πινήγεζεο 

παγθόζκηνπ ηζηνύ 

- - - 

 

Πίλαθαο 4. πγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ δηαθόξσλ δπλαηνηήησλ ησλ εξγαιείσλ 
ζπγγξαθήο πξνθίι εθαξκνγώλ 

 

3.3.1 Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ εξγαιείσλ ζηα πξνθίι εθαξκνγώλ 

Ζ ξχζκηζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζε έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ είλαη έλαο απφ ηνπο κεραληζκνχο γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ 

πξνθίι εθαξκνγψλ. Σν εξγαιείν RELOAD Editor κπνξεί λα θαζνξίζεη κφλν 

ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο ππνρξέσζεο ησλ πεδίσλ, ππνρξεσηηθφ θαη 

πξναηξεηηθφ. Σα άιια δχν εξγαιεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηα 

ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ππνρξεψζεσλ. 

Παξφκνηα θαηάζηαζε δηαπηζηψλνπκε θαη κε ηελ ξχζκηζε ησλ ηηκψλ κέγηζησλ 

θαη ειάρηζησλ επηηξεπφκελσλ εκθαλίζεσλ (minOccurs, maxOccurs) ελφο 

ζηνηρείνπ κέζα ζε έλα ζηηγκηφηππν ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα ην 

RELOAD Editor δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ηηκψλ απηψλ ελψ ηα 

άιια δχν εξγαιεία παξέρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα. 

Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ιεμηινγίσλ γηα ηελ απφδνζε ηηκψλ ζε θάπνην 

ζηνηρείν κεηαδεδνκέλσλ ππάξρεη θαη ζηα ηξία εξγαιεία. ηα εξγαιεία eMAP 

θαη SchemaProf ε δπλαηφηεηα ππάξρεη ελζσκαησκέλε ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

εξγαιείνπ, ελψ γηα ην RELOAD Editor δελ παξέρεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ ν 

δεκηνπξγφο ηνπ πξνθίι ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα εξγαιείν 
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επεμεξγαζίαο XML γηα λα ην δεκηνπξγήζεη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ελφο ήδε πθηζηάκελνπ ιεμηινγίνπ κε θάπνην ζηνηρείν γηα 

ηελ απφδνζε ηηκψλ. 

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ πεδίνπ ηηκψλ ελφο ιεμηινγίνπ είλαη έλαο απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ηξνπνπνίεζεο πνπ επηηξέπεηαη λα επηβάιεη έλα πξνθίι 

εθαξκνγψλ ζε έλα πξφηππν. Ζ δπλαηφηεηα απηή δελ παξέρεηαη απφ ην 

εξγαιείν eMAP θαη παξέρεηαη απφ ηα άιια δχν εξγαιεία. Ζ επεμεξγαζία ηνπ 

ιεμηινγίνπ γηα ην RELOAD Editor ζα πξέπεη λα γίλεη εθηφο ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπ ελψ ην SchemaProf παξάρεη ελζσκαησκέλε απηή ηε δπλαηφηεηα. 

Οη δπλακηθέο ηξνπνπνηήζεηο είλαη έλαο ζεκαληηθφο κεραληζκφο ησλ πξνθίι 

εθαξκνγψλ θαζνξίδνληαο γηα θάπνηα ζηνηρεία κηα ζπλζήθε, θαη απφ ην εάλ 

πιεξείηαη ή φρη εμαξηάηαη ε κνξθή ηεο θφξκαο ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη κφλν απφ ην SchemaProf. Σν 

εξγαιείν επεθηείλεη ηηο δπλακηθέο ηξνπνπνηήζεηο ελφο πξνθίι εηζάγνληαο ηα 

αξρεία πεξηνξηζκψλ. Απφ ηελ άιιε φκσο, γηα ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε 

κηαο θφξκαο ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, ζα πξέπεη ηα 

εξγαιεία ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηα παξαγφκελα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

ζπγθεξαζκφ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ βαζηθνχ πξνηχπνπ θαη ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ. Δπί ηνπ παξφληνο, ην κφλν εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

ιεηηνπξγία απηή είλαη ην εξγαιείν Content Re-Engineering πνπ αλήθεη ζηελ 

ίδηα ζνπίηα πξνγξακκάησλ κε ην SchemaProf. 

 

3.3.2 Ζ ρξεζηηθόηεηα θαη ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ εξγαιείσλ 

Σα εξγαιεία ζπγγξαθήο πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ παξνπζηάδνληαη αλσηέξσ 

δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο απνζήθεο πξνθίι εθαξκνγψλ ζηνλ 

ππνινγηζηή πνπ εθηεινχληαη. Ζ ζνπίηα εξγαιείσλ πνπ αλήθεη ην SchemaProf 

παξείρε ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο πξνθίι εθαξκνγψλ ζηνλ δηαθνκηζηή ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Koblenz. Ο δηαθνκηζηήο ηνπ Knowledge Media Institute ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ παξέρεη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο, αλαδήηεζεο, αλάθηεζεο θαη 

αλεβάζκαηνο πξνθίι εθαξκνγψλ. Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απαηηείηαη 
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ε εθηέιεζε ελφο άιινπ εξγαιείνπ, ηνπ “Java Search Client”, ελψ ε δπλαηφηεηα 

αλεβάζκαηνο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ παξέρεηαη θαη απφ ην SchemaProf. Απφ 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 ην IMS GLC δεκηνχξγεζε θαη ζπληεξεί γηα ηα κέιε 

ηνπ κηα δηαθνξεηηθή απνζήθε πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ νλνκάζηεθε IMS GLC 

Profile Registry (ιεπηνκέξεηεο ζηελ παξάγξαθν 3.2.3). 

Γπλαηφηεηα παξνρήο δηθαησκάησλ ρξεζηψλ, πεξηνξηζκψλ θαη πνιηηηθψλ δελ 

παξέρεηαη απφ θαλέλα εξγαιείν.  

Ζ θφξκα δηεπαθήο πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ πξνβάιεη ην ζρήκα 

κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ, ζην εξγαιείν SchemaProf δελ 

πξνζθέξεη νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα κε βάζε ηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ LOM.  Σα άιια δχν εξγαιεία, πξνζθέξνπλ απηή ηε επθνιία 

ζηνλ ρξήζηε. 

Οη νδεγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ δηαηχπσζε ην IMS 

Global Learning Consortium ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, εθαξκφζηεθαλ πιήξσο 

ζην εξγαιείν SchemaProf. Σν eMAP είρε δεκηνπξγεζεί δχν ρξφληα λσξίηεξα 

απφ ηελ έθδνζε ησλ νδεγηψλ απηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη 

δηθαηνινγεκέλε ε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο απηέο. Παξφια απηά 

πινπνηεί ηηο ηερληθέο δεκηνπξγίαο πξνθίι εθαξκνγψλ εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο 

ησλ δπλακηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

Ο δεκηνπξγφο ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην εξγαιεία 

RELOAD Editor ζα πξέπεη λα έρεη βαζηθέο γλψζεηο ηεο XML γηα λα κπνξέζεη 

λα δεκηνπξγήζεη ην πξνθίι. Αθφκα πεξηζζφηεξεο γλψζεηο XML θαη XPath 

απαηηείηαη γηα ηνλ δεκηνπξγφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην SchemaProf. Σν 

eMAP απαηηεί απφ ηνλ δεκηνπξγφ ειάρηζηεο γλψζεηο XML. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν δεκηνπξγφο πξνθίι εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα έρεη γλψζε ηεο 

δνκήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ θαιείηαη λα εθθξάζεη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ. 

Σα ζηάδηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ ηνπ 

πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη πην ζχλζεηα ζην SchemaProf, δηφηη απαηηεί ηελ 

ρξήζε θαη ηνπ δεχηεξνπ εξγαιείνπ ηεο ζνπίηαο εξγαιείσλ (CRT Suite) κε ηελ 

νλνκαζία Schema Transform. Σν εξγαιείν απηφ ζπλελψλεη ην βαζηθφ ζρήκα 

http://iwm.uni-koblenz.de/profiles/WSC_guest_1.1.jar
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ηνπ πξνηχπνπ κε ην xml αξρείν ησλ πεξηνξηζκψλ. Σν παξαγφκελν πξντφλ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ηξίην εξγαιείν ηεο ζνπίηαο, Content Re-Engineering, 

γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο δηεπαθήο κε βάζε ην πξνθίι εθαξκνγψλ. 

Ζ κνξθή ησλ εμαγψγηκσλ αξρείσλ απφ ηα εξγαιεία πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη 

δηαθνξεηηθή γηα ην θαζέλα. Χο απνηέιεζκα απηνχ, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

κεηαθεξζεί ην πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ παξήρζε απφ ην εξγαιείν Α ζην 

εξγαιείν ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ εξγαιείνπ Β θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά. Σν παξαγφκελν πξνθίι εθαξκνγψλ απφ θάζε 

εξγαιείν κπνξεί λα εηζαρζεί κφλν ζην δηθφ ηνπ ζχζηεκα ζπγγξαθήο 

κεηαδεδνκέλσλ. Σελ επίιπζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο επηρεηξεί ην IMS GLC κε 

ηελ έθδνζε ησλ  Specification Adoption Notes (SANs) ζηελ ζεκείσζε 11 

(Note 11) ηνπ νπνίνπ ππνδεηθλχεηαη κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξνθίι εθαξκνγψλ θαζψο θαη ε θαηαρψξεζή ηνπο ζε κηα θνηλή απνζήθε 

πξνθίι πνπ δεκηνχξγεζε θαη ζπληεξεί ην IMG GLC. Σα πξνθίι αμηνινγνχληαη 

θαη δηαηίζεληαη ζηα κέιε ηνπ IMS GLC γηα ηελ δηαζθάιηζε κεγαιχηεξνπ 

βαζκνχ ρξεζηηθφηεηάο ησλ επηθπξσκέλσλ (validated) πξνθίι εθαξκνγψλ. Σν 

IMS GLC δηαλέκεη ειεχζεξα θαη ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθίι (IMS GLC, 2007).  

Σν εξγαιείν RELOAD Editor είλαη ζρεδηαζκέλν λα ππνζηεξίδεη κφλν ηε 

ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ θαη κάιηζηα βαζηζκέλσλ ζηελ 

πξνδηαγξαθή IMS Metadata v1.2.2. Δπίζεο θαη ην εξγαιείν eMap είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ζπγγξαθή πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα αιιά κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη άιια ζρήκαηα 

κεηαδεδνκέλσλ πέξαλ ηνπ IEEE LOM. Σν εξγαιείν SchemaProf κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθά πεδία θαη φρη 

απνθιεηζηηθά κφλν γηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα. 

Σα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ εμεηάζηεθαλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά κεηαθέξζηκα θαη εθηειέζηκα 

ζε δηάθνξεο πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, δελ 

απαηηείηαη ηδηαίηεξε εγθαηάζηαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη εκθαλψο φηη ην εξγαιείν 

SchemaProf (ζε ζπλεξγαζία κε ην plug in Schema Transform) θαιχπηεη ζηνλ 
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κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο αλάπηπμεο πξνθίι εθαξκνγψλ ησλ CEN/ISSS θαη IMS GLC. 

Δπηπιένλ, ε ππνζηήξημε ηνπ εξγαιείνπ απφ ηελ δηεζλή θνηλνπξαμία IMS GLC, 

έρεη δψζεη πεξηζζφηεξεο θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξνθίι, ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πνηθίιεο εθαξκνγέο 

θαη θνηλφηεηεο, απμάλνληαο ηνλ βαζκφ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ην 

βαζηθφ πξφηππν. 

 

3.4 πκπεξάζκαηα 

ην θεθάιαην 3 εμεηάζηεθαλ ηξία εξγαιεία γηα ηελ ζπγγξαθή πξνθίι 

εθαξκνγψλ γηα κεηαδεδνκέλα κε ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη 

ηπρφλ ειιείςεηο ησλ εξγαιείσλ ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ πξνθίι. Γηαπηζηψζεθε φηη ην θάζε εξγαιείν πξνζεγγίδεη ηελ αλάπηπμε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη σο εθ ηνχηνπ ηα πξνθίι δελ κπνξεί λα είλαη 

αμηνπνηήζηκα απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ). Οη ππάξρνπζεο ςεθηαθέο απνζήθεο καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ αθνινπζνχλ έλα κνλνιηζηθφ ηξφπν ζηελ ζπγγξαθή ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ηα πεξηγξάθνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα 

εξγαιεία ζπγγξαθήο ζχκθσλα κε θάπνην δηαθνξεηηθφ πξνθίι πνπ πηζαλά λα 

έρεη αλάγθε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα ρξεζηψλ. Δπζχλε ζε απηφ θέξνπλ νη 

εθάζηνηε θνηλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ πξνθίι θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηνπο θαη ην πξνζδέλνπλ κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Ζ επζχλε φκσο κνηξάδεηαη θαη ζηνπο δηεζλήο θνξείο 

πξνηππνπνηήζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ πνπ δελ εμέδσζαλ ιεπηνκεξείο θαη 

ζαθείο νδεγίεο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν λα 

πξνζεγγίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθίι κε δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Σν θελφ απηφ 

θαίλεηαη φηη κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηηο πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε πνπ αλαπηχζζεη ην IMS GLC. 

ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ηνπ πίλαθα 4, ηέζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ ηξία 

επηπιένλ δεηήκαηα πνπ ζεσξνχκε ζεκαληηθφηαηα γηα ηελ δηάδνζε ηεο ρξήζεο 

ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη θαη' επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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κεηαδεδνκέλσλ, κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Σν πξψην δήηεκα αθνξά 

ζηελ ελζσκάησζε ηεο ζπγγξαθήο πξνθίι εθαξκνγψλ θαη  ζπγγξαθήο 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα απφ ηα παξαγφκελα 

πξνθίι εθαξκνγψλ απφ ην ίδην ην εξγαιείν ινγηζκηθνχ. Σν δήηεκα απηφ 

θαιχπηεηαη απφ ηα εξγαιεία RELOAD editor θαη e-MAP. Σν δεχηεξν δήηεκα 

εμεηάδεη αλ γηα ηελ ζπγγξαθή πξνθίι εθαξκνγψλ ζε έλα απφ ηα εμεηαδφκελα 

ζπζηήκαηα απαηηείηαη ή φρη ε ηδηαίηεξε γλψζε ηεο γιψζζαο XML, γεγνλφο πνπ 

δξα απνηξεπηηθά γηα φζνπο επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνθίι εθαξκνγψλ 

γηα λα νξγαλψζνπλ κε εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα, καζεζηαθά αληηθείκελα θαη 

δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε. Σν δήηεκα απηφ θαιχπηεηαη κφλν απφ ην 

εξγαιείν e-MAP. Σν ηξίην δήηεκα αθνξά ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο θαη εηδηθά γηα ην εάλ είλαη πξνζβάζηκε κέζσ πξνγξακκάησλ 

πινήγεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Σν δήηεκα απηφ ζεσξνχκε φηη είλαη 

ζεκαληηθφηαην δηφηη κε ηελ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ζα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζε κεγαιχηεξν πιήζνο ελδηαθεξφκελσλ λα γλσξίζνπλ ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ. Ζ πινήγεζε ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ είλαη πιένλ πξνζηηή θαη γλσζηή ζε φιν θαη απμαλφκελν 

πιήζνο αηφκσλ εηδηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ πινπνίεζε ελφο 

εξγαιείνπ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, αμηνπνηψληαο ηηο 

δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο επειπηζηνχκε φηη ζα θαηαζηήζεη ην ζχζηεκα πξνζηηφ 

θαη αμηνπνηήζηκν απφ κεγαιχηεξν πιήζνο ελδηαθεξνκέλσλ. 

Σν ζχζηεκα πνπ πξνηείλεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε 

πξνθίι εθαξκνγψλ γηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα κε ηξφπν πνπ ζα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο πξνηεηλφκελεο ηερληθέο αλάπηπμεο ησλ πξνθίι (απφ ηηο 

ππάξρνπζεο νδεγίεο ησλ CEN/ISSS θαη IMS GLC), ελψ ην παξαγφκελν 

ζρήκα ηνπ πξνθίι ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο πξφζθαηεο ππνδείμεηο ησλ 

CEN/ISSS θαη IMS GLC γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ. Σν 

ζχζηεκα ζα αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο ηνπ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ θαη ζα παξέρεη κηα απνζήθε έγθπξσλ πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ρξήζε 

απφ φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο θνηλφηεηεο. Δπίζεο ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ζην ίδην πεξηβάιινλ 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ππφδεηγκα (template), ην πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ 
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επηζπκεί ν θάζε ρξήζηεο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα ελνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο 

απαηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ, κε ηελ αλάπηπμε απνζήθεο 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηελ νπνία ζα κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε 

καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  
 

Μεζνδνινγία ρεδίαζεο θαη Αλάπηπμεο 
πζηήκαηνο 

 

4.1 Δηζαγσγή 

ην  4ν θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο 

θαη νη νκάδεο ρξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα. 

Γηαηππψλνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (πξνδηαγξαθέο) πνπ ζα επηηειεί ην 

ζχζηεκα θαη αλαπηχζζεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζρεδίαζε. Δπηπιένλ 

πεξηγξάθνληαη δηάθνξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

4.2 Γεληθή ηδέα θαη ζηόρνη ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηε ζπγγξαθή θαη δηαρείξηζε πξνθίι 

εθαξκνγψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ βαζίδνληαη ζην IEEE LOM. Σν 

ζχζηεκα αλαπηχρζεθε κε βάζε ηηο δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε απεπζείαο ρξήζε ηνπ απφ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο 

θνηλφηεηεο ή εθαξκνγέο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμάπισζε θαη απνδνρή ησλ 

πξνθίι εθαξκνγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

Σν ζχζηεκα πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνθίι εθαξκνγψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην πξφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ IEEE 

LOM. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαη ζην XML ζρήκα ηνπ LOM 

απνηππψλνληαη ζε έλα XML ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ην νπνίν απνζεθεχεηαη 

ζην ζχζηεκα θαη δηαηίζεηαη ζηνπο ρξήζηε (κε ηελ κεηαθφξησζε XML 

ζρήκαηνο).  
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4.3 Γηαηύπσζε θαη Αλάιπζε ησλ Αλαγθώλ / Απαηηήζεσλ ηνπ 
πζηήκαηνο 

Ζ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ απνηειεί έλα απφ ηα πην βαζηθά 

θαη ίζσο θαη ηα πην δχζθνια κέξε ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ ζπζηήκαηφο καο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηνρψξνπ, θαη λα 

θαηαλνήζνπκε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δεμηφηεηεο, ηα θίλεηξα, ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπο θαη ηη ελέξγεηεο πνπ  πξαγκαηνπνηνχλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

θαζνξίζνπκε ην πνηφο ζα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηζηνρψξν, ηη ραξαθηεξηζηηθά ζα 

έρεη θαη ηη ελέξγεηεο ζα θάλεη. Θα πξέπεη λα ζθηαγξαθήζνπκε ην 

αληηπξνζσπεπηηθφ πξνθίι γηα θάζε θαηεγνξία ρξεζηψλ. Θα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ εκπεηξία πνπ  έρνπλ νη ρξήζηεο πνπ ζα επηζθέπηνληαη 

ηνλ ηζηνρψξν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θαη λα αλαγλσξίζνπκε 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο ζα επηζθέπηνληαη ηνλ ηζηνρψξν 

επαλεηιεκκέλσο. 

 

4.3.1 Σν πεξηβάιινλ ησλ ρξεζηώλ 

ηελ παξνχζα παξάγξαθν πξνζεγγίδνπκε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο σο παξάγνληα πνπ επηδξά ζηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα.  

 Μηα κεξίδα ησλ ρξεζηψλ ζα έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα κέζσ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή θαη δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο, απφ ην ρψξν ηνπ 

ζπηηηνχ. Σν πεξηβάιινλ ζσξείηαη νηθείν πξνο ηνπο ρξήζηεο, ρσξίο 

έληαζε θαη ζνξχβνπο, θαη βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 Άιινη ρξήζηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα απφ ηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ έρνπλ σο 

ελαζρφιεζή ηνπο ηελ εθπαίδεπζε, ζεσξνχκε φηη ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ηνπο ζα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ 

απξφζθνπηε πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα (πιηθνηερληθή ππνδνκή) 
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θαζψο θαη ήξεκν θαη άλεην ρψξν εξγαζίαο πνπ βνεζά ζηελ πλεπκαηηθή 

εξγαζία. 

 Μηα κηθξφηεξε κεξίδα ρξεζηψλ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα 

ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή ελ θηλήζεη, ρξεζηκνπνηψληαο θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο ή αθφκα θαη θηλεηέο ζπζθεπέο (PDA, SmartPhone). Ζ 

χπαξμε κφληκεο, πνηνηηθήο θαη απξφζθνπηεο ζχλδεζεο είλαη έλα 

πξφβιεκα πνπ ζα πξέπεη λα επηιχζνπλ νη ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ απεπζείαο πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Σν πεξηβάιινλ ησλ 

ρξεζηψλ πνηθίιεη θαη ζπλήζσο απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα απφ ηελ 

κεξηά ηνπ ρξήζηε γηα ηελ θαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαη αιιειεπίδξαζε 

κε ην ζχζηεκα. 

 

4.3.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Υξεζηώλ ηνπ πζηήκαηνο 

Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο αλήθνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη αζρνινχληαη σο επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ επαγγεικαηηψλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θνηηεηψλ 

πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ έξεπλα ζην πεδίν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ. ηελ ζπλέρεηα 

παξαζέηνπκε κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε ην ζχζηεκα: 

 Δθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη έρνπλ 

απφ κέηξην σο πςειφ βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηελ ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 Δπαγγεικαηίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη δηαζέηνπλ πςειφ βαζκφ 

εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 Φνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζε ηνκείο παξεκθεξείο κε ηελ  εθπαίδεπζε αιιά θαη 

ζε επξχηεξνπο ηνκείο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (κεραληθνί πιεξνθνξηθήο, 

επηζηήκνλεο πιεξνθνξηθήο θιπ). Οη πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ απηήο 
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ηεο θαηεγνξίαο δηαζέηνπλ πςειφ βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηελ ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ελψ κηα κηθξή κεξίδα έρεη βαζηθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο 

αιιά κε πξνδηάζεζε λα ηηο επεθηείλνπλ.  

 

4.3.3 Οη Υξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο 

ε απηή ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη νη νκάδεο ρξεζηψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην ζχζηεκα. Οη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηνπο εγγεγξακκέλνπο 

θαη ζηνπο κε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Δγγεγξακκέλνη ζεσξνχληαη νη ρξήζηεο 

πνπ έρνπλ εθδειψζεη έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαηαγξάθνληαο θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπο ζηελ αληίζηνηρε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα απνθηήζνπλ φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο. ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με εγγεγξακκέλνη ζεσξνχληαη νη 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο αθφκα, θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη λα 

γίλνπλ: 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θάζε νκάδαο ρξεζηψλ, 

θαηαγξάθνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλακέλεηαη λα παξέρεη ην ζχζηεκα 

ζε θάζε νκάδα ρξεζηψλ. 

 

4.3.3.1 Καζνξηζκόο ησλ νκάδσλ ρξεζηώλ 

Αθνινπζνχλ νη νκάδεο ρξεζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα. 
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Υξήζηεο πζηήκαηνο

Με εγγεγξακκέλνη ή επηζθέπηεο Δγγεγξακέλνη Γηαρεηξηζηήο

πγγξαθείο Πξνθίι Δθαξκνγψλ πγγξαθείο Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ Κξηηήο Πξνθίι Δθαξκνγψλ

 

ρήκα 16: Ηεξαξρηθή ηαμηλόκεζε ησλ νκάδσλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Μη εγγεγραμμένοι τρήζηες ή επιζκέπηες 

ηελ θαηεγνξία απηή, αλήθνπλ φινη νη επηζθέπηεο ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ 

θαζψο θαη ηη παξέρεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Οη επηζθέπηεο είλαη θαη 

ελ δπλάκεη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ ζειήζνπλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηε ιεηηνπξγία εγγξαθήο ζην ζχζηεκα. Μεηά ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην ζχζηεκα νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο 

εληάζζνληαη ζηελ νκάδα ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (“users”) θαη εμ νξηζκνχ 

ηνπο παξαρσξνχληαη νη ξφινη ηνπ πγγξαθέα Πξνθίι Δθαξκνγψλ θαη ηνπ 

πγγξαθέα Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ. 
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Με εγγεγξακκέλνο Υξήζηεο

Δκθάληζε Κεληξηθήο ειίδαο

Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ ζπζηήκαηνο

Πξνεπηζθφπεζε ΔΜ

Δγγξαθή ζην ζχζηεκα

Πεξηήγεζε ζηε Λίζηα ΔΜ

Πεξηήγεζε ζηε Λίζηα ΠΔ

Μεηαθφξησζε ΔΜ

Μεηαθφξησζε ΠΔ

Δκθάληζε ιίζηαο ΔΜ αλά ΠΔ

ΠΔ=Πξνθίι Δθαξκνγψλ

ΔΜ=Δθπαηδεπηηθά Μεηαδεδνκέλα

 

ρήκα 17: UML δηάγξακκα ιεηηνπξγηώλ κε εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ 

 

Οη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ή επηζθέπηεο ζην ζχζηεκα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ιεηηνπξγίεο ζην ζχζηεκα. Οη κε 

εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα: 

 Δγγξαθνχλ ζην ζχζηεκα. 

 Να δηαβάζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζχζηεκα θαη ζηελ 

επαθή κε ηελ δηαρεηξηζηηθή νκάδα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 
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 Να κεηαθνξηψζνπλ έλα Πξνθίι Δθαξκνγψλ σο xml schema file. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ αλά 

πξνθίι εθαξκνγψλ. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηε ιίζηα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Να κεηαθνξηψζνπλ έλα ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Να θάλνπλ πξνεπηζθφπεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο ζηηγκηφηππνπ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 

Εγγεγραμμένοι τρήζηες 

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ αθνινπζήζεη επηηπρψο ηελ δηαδηθαζία 

εγγξαθήο ηνπο ζην ζχζηεκα σο κέιε θαη έρνπλ ιάβεη απφ έλα θαηάιιειν 

φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα. Όινη νη εγγεγξακκέλνη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα: 

 πλδεζνχλ ζην ζχζηεκα (login), θαηαρσξψληαο ην φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ εηζφδνπ. 

 Να δηαβάζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζχζηεκα θαη ζηελ 

επαθή κε ηελ δηαρεηξηζηηθή νκάδα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 

 Να κεηαθνξηψζνπλ έλα Πξνθίι Δθαξκνγψλ σο xml schema file. 

 Να επεμεξγαζηνχλ έλα Πξνθίι Δθαξκνγψλ ζην νπνίν έρνπλ ηελ 

θπξηφηεηα. 

 Να δηαγξάςνπλ έλα Πξνθίι Δθαξκνγψλ ζην νπνίν έρνπλ ηελ 

θπξηφηεηα. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ αλά 

πξνθίι εθαξκνγψλ. 
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Δγγεγξακκέλνη ρξήζηεο

χλδεζε ζην ζχζηεκα

Απνζχλδεζε απφ ην ζχζηεκα

πγγξαθή Νένπ ΠΔ

πγγξαθή Νένπ ηηγκηφηππνπ ΔΜ

ΠΔ=Πξνθίι Δθαξκνγψλ

ΔΜ=Δθπαηδεπηηθά Μεηαδεδνκέλα

Πξνεπηζθφπεζε ΔΜ

Πεξηήγεζε ζηε Λίζηα ΔΜ

Πεξηήγεζε ζηε ιίζηα ΠΔ

Μεηαθφξησζε ΔΜ

Μεηαθφξησζε ΠΔ

Δκθάληζε ιίζηαο ΔΜ αλά ΠΔ

Δπεμεξγαζία ΠΔ

Δπεμεξγαζία ΔΜ

Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ ζπζηήκαηνο

Γηαγξαθή ΠΔ θπξηφηεηαο

Γηαγξαθή ΔΜ θπξηφηεηαο

 

ρήκα 18: UML δηάγξακκα ιεηηνπξγηώλ ησλ Δγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ 

 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηε ιίζηα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππν έλα απφ ηα δηαζέζηκα Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ. 
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 Να κεηαθνξηψζνπλ έλα ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Να θάλνπλ πξνεπηζθφπεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο ζηηγκηφηππνπ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Να επεμεξγαζηνχλ έλα ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

εθφζνλ θαηέρνπλ ηελ θπξηφηεηα. 

 Να δηαγξάςνπλ έλα ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

εθφζνλ θαηέρνπλ ηελ θπξηφηεηα. 

 Απνζπλδεζνχλ απφ ην ζχζηεκα (logout). 

 

Διατειριζηές 

Οη ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ  δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαζέηνπλ επαπμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ θαη αζρνινχληαη θαη κε ηελ επνπηεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα νη ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ 

Γηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα: 

 πλδεζνχλ ζην ζχζηεκα (login), θαηαρσξψληαο ην φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ εηζφδνπ. 

 Να δηαβάζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζχζηεκα θαη ζηελ 

επαθή κε ηελ δηαρεηξηζηηθή νκάδα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 

 Να κεηαθνξηψζνπλ έλα Πξνθίι Δθαξκνγψλ σο xml schema file. 

 Να επεμεξγαζηνχλ νπνηνδήπνηε Πξνθίι Δθαξκνγψλ αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ θαηέρνπλ ηελ θπξηφηεηα. 

 Να ελεξγνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε Πξνθίι Δθαξκνγψλ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε (ε δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγεί 
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κηα λέα απνζήθε εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεχεη 

φια ηα ζηηγκηφηππα εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

κε πξφηππν ην εθάζηνηε Πξνθίι Δθαξκνγψλ). 

 

 Να απελεξγνπνηήζνπλ νπνηνδήπνηε Πξνθίι Δθαξκνγψλ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε (ε δηαδηθαζία απηή ζέηεη εθηφο 

ηεο ιίζηαο ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγνπνηεκέλσλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ ψζηε 

νη ρξήζηεο λα κελ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο πξφηππν γηα 

ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ 

 

Γηαρεηξηζηέο πζηήκαηνο

χλδεζε ζην ζχζηεκα

Απνζχλδεζε απφ ην

ζχζηεκα

πγγξαθή Νένπ ΠΔ

πγγξαθή Νένπ

ηηγκηφηππνπ ΔΜ

ΠΔ=Πξνθίι Δθαξκνγψλ

ΔΜ=Δθπαηδεπηηθά Μεηαδεδνκέλα

Υ=Υξήζηεο πζηήκαηνο

Πεξηήγεζε ζηε

Λίζηα ΔΜ

Πεξηήγεζε ζηε

ιίζηα ΠΔ

Δκθάληζε

πιεξνθνξηψλ ζπζηήκαηνο

Πεξηήγεζε ζηε

Λίζηα Υ

Λήςε Δθεδξηθψλ

Αληηγξάθσλ

Έιεγρνο ζπλέπεηαο

ΒΓ

ρήκα 19: UML δηάγξακκα ιεηηνπξγηώλ ηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο 
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δηαγξάθεη ηελ Απνζήθε Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ Πξνθίι Δθαξκνγψλ πνπ απελεξγνπνηείηαη). 

 Να δηαγξάςνπλ νπνηνδήπνηε Πξνθίι Δθαξκνγψλ αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ θαηέρνπλ ηελ θπξηφηεηα. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηελ ιίζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ αλά 

πξνθίι εθαξκνγψλ. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηε ιίζηα φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππν έλα απφ ηα δηαζέζηκα Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ. 

 Να κεηαθνξηψζνπλ έλα ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Να εκθαλίζνπλ ηα πεξηερφκελα ελφο ζηηγκηφηππνπ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 Να επεμεξγαζηνχλ νπνηνδήπνηε ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ θαηέρνπλ ηελ θπξηφηεηα. 

 Να δηαγξάςνπλ νπνηνδήπνηε ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ θαηέρνπλ ηελ θπξηφηεηα. 

 Να πεξηεγεζνχλ ζηε ιίζηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Να επεμεξγαζηνχλ ην πξνθίι ελφο ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη 

λα αιιάμνπλ ηελ νκάδα ρξεζηψλ ζηελ νπνία αλήθεη ν εθάζηνηε 

ρξήζηεο. 

 Να εθθηλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ θαη επηδηφξζσζεο ζπλέπεηαο ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Να θάλνπλ ιήςε εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ ησλ απνζεθψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Να απνζπλδεζνχλ απφ ην ζχζηεκα (logout). 
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Ζ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο 

εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Γεκηνπξγία λέσλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ. 

 Δπεμεξγαζία ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ. 

o Αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. 

o Μεδεληζκφο ηνπ Κσδηθνχ εηζφδνπ ζην ζχζηεκα. 

o Αιιαγή Οκάδαο Υξεζηψλ πνπ ζα αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ινγαξηαζκφο ρξήζηε. 

 Γηαγξαθή ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ. 

Γηαρεηξηζηέο πζηήκαηνο

Δπεμεξγαζία Πξνθίι Υξήζηε

Πεξηήγεζε ζηε Λίζηα Υ

Γηαγξαθή Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε

Αιιαγή ηνηρείσλ Υξήζηε

Αιιαγή Οκάδαο Υξήζηε

Υ=Υξήζηεο πζηήκαηνο

Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Υξήζηε

Μεδεληζκφο Κσδηθνχ Δηζφδνπ

 

ρήκα 20: UML δηάγξακκα Γηαρείξηζεο ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ 
 

Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Γηαγξαθή νπνηνπδήπνηε πξνθίι εθαξκνγψλ αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε 

θπξηφηεηα αλήθεη ζε άιινλ ρξήζηε. Ζ δηαγξαθή ελφο Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ δηαγξάθεη ηαπηφρξνλα ηελ αληίζηνηρε Απνζήθε 
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Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη ηα εθπαηδεπηηθά 

κεηαδεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππν ην 

ζπγθεθξηκέλν πξνθίι εθαξκνγψλ. 

 Δπεμεξγαζία πθηζηάκελσλ πξνθίι εθαξκνγψλ αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε 

θπξηφηεηα αλήθεη ζε άιινλ ρξήζηε. Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ νπνηνδήπνηε πξνθίι 

εθαξκνγψλ θαη λα επηβάιινπλ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζε απηφ. 

Γηαρεηξηζηέο πζηήκαηνο

ΠΔ=Πξνθίι Δθαξκνγψλ

ΔΜ=Δθπαηδεπηηθά Μεηαδεδνκέλα

Πεξηήγεζε ζηε ιίζηα ΠΔ

Μεηαθφξησζε ΠΔ

Δκθάληζε ιίζηαο ΔΜ αλά ΠΔ

Δπεμεξγαζία ΠΔ

Γηαγξαθή ΠΔ

Γηαγξαθή Απνζήθεο ΔΜ

Δλεξγνπνίεζε ΠΔ

Απελεξγνπνίεζε ΠΔ

 

ρήκα 21: UML δηάγξακκα Γηαρείξηζεο Πξνθίι Δθαξκνγώλ 

 

 Δλεξγνπνίεζε Πξνθίι Δθαξκνγψλ. Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζνπλ έλα αλελεξγφ Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο γηα λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ σο πξφηππν γηα ηελ ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Ζ ιεηηνπξγία απηή δεκηνπξγεί κηα λέα Απνζήθε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε φισλ ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα ζπγγξαθνχλ ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππν ην 
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ζπγθεθξηκέλν Πξνθίι Δθαξκνγψλ. Δάλ ε Απνζήθε Δθπαηδεπηηθψλ 

Μεηαδεδνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Πξνθίι Δθαξκνγψλ ππάξρεη ήδε, 

ηφηε δελ δεκηνπξγείηαη λέα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε πθηζηάκελε. 

 Απελεξγνπνίεζε Πξνθίι Δθαξκνγψλ. Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απελεξγνπνηήζνπλ έλα ελεξγφ Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ ψζηε λα κελ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο ρξήζηεο γηα λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ σο πξφηππν γηα ηελ ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Ζ ιεηηνπξγία απηή δελ δηαγξάθεη ηελ Απνζήθε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ. 

 Δκθάληζε ιίζηαο ησλ ζηηγκηφηππσλ Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ 

αλά Πξνθίι Δθαξκνγψλ. Με ηε ιεηηνπξγία απηή παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα 

πνπ πεξηιακβάλεη κέρξη ζηηγκήο ε Απνζήθε Δθπαηδεπηηθψλ 

Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνθίι Δθαξκνγψλ. ηελ ιίζηα 

απηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πξνεπηζθφπεζεο, επεμεξγαζίαο, 

κεηαθφξησζεο θαη δηαγξαθήο ηνπ θάζε ζηηγκηφηππνπ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

ιεηηνπξγίεο: 

 Πξνεπηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε ζηηγκηφηππνπ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 Δπεμεξγαζία θάζε ζηηγκηφηππνπ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε θπξηφηεηα αλήθεη ζε άιινλ ρξήζηε. 

 Μεηαθφξησζε θάζε ζηηγκηφηππνπ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ σο 

αξρείν xml. 

 Γηαγξαθή νπνηνπδήπνηε ζηηγκηφηππνπ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

αλεμάξηεηα αλ ε θπξηφηεηα αλήθεη ζε άιινλ ρξήζηε. 
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Γηαρεηξηζηέο πζηήκαηνο

ΠΔ=Πξνθίι Δθαξκνγψλ

ΔΜ=Δθπαηδεπηηθά Μεηαδεδνκέλα

Πξνεπηζθφπεζε ΔΜ

Πεξηήγεζε ζηε Λίζηα ΔΜ

Μεηαθφξησζε ΔΜ

Δπεμεξγαζία ΔΜ

Γηαγξαθή ηηγκηφηππνπ ΔΜ

 

ρήκα 22: UML δηάγξακκα Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ 
 

 

Κξηηήο πξνθίι εθαξκνγώλ 

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ξφιν ηνπ Κξηηή ησλ Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ. Ο ξφινο απηφο απνζθνπεί ζην λα εκπνδίδεηαη ε άζθνπε 

δεκηνπξγία Απνζεθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ απφ θάζε ρξήζηε. Χο 

εθ ηνχηνπ, ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέα πξνθίι εθαξκνγψλ ηα 

νπνία φκσο δελ είλαη δηαζέζηκα άκεζα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφηππα 

γηα ηελ ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ιακβάλεη γλψζε ησλ αλελεξγψλ πξνθίι εθαξκνγψλ ζε κία ιίζηα, 

ειέγρεη θαη επεμεξγάδεηαη ην θάζε πξνθίι εθαξκνγψλ ψζηε λα πξνβεί ζε 

ηπρφλ απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο, λα ιάβεη γλψζε ηνπ ζθνπνχ δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη ην Πξνθίι Δθαξκνγψλ. Απφ ηε ζηηγκή απηή, ην Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ είλαη δηαζέζηκν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφηππν γηα ηελ 

ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγείηαη ε 

αληίζηνηρε Απνζήθε Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ γηα λα απνζεθεπζνχλ 

φια ηα ζηηγκηφηππα εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε 

βάζε ην ζπγθεθξηκέλν Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 
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4.4 ρεδίαζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ πζηήκαηνο 

Ζ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηππψλεηαη ζην ζρεδηάγξακκα 

πνπ αθνινπζεί. Σν ζχζηεκα απαξηίδεηαη ρνλδξηθά απφ ηέζζεξα ηκήκαηα 

δηαρείξηζεο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θάζε ηκήκα 

εζσθιείεη νκνεηδήο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ηκήκαηα ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο, ζην βαζκφ πνπ απαηηεί ε θάζε ιεηηνπξγία. ηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ηκήκαηνο δηαρείξηζεο. 

 

 
 

4.4.1 Γηαρεηξηζηήο Μεηξώνπ θαη Απνζεθώλ (Repositories & 
Registry Manager) 

Ο Γηαρεηξηζηήο Μεηξψνπ θαη Απνζεθψλ (ΓΜΑ) πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ γηα ηελ επηθνηλσλία φισλ ησλ 

ππνινίπσλ κνλάδσλ κε ην κεηξψν ΠΔ, ηηο απνζήθεο ΔΜ θαη ηελ βάζε 

 

Application 

Profiles 

Registry 

Application Profile 

Authoring Engine 

Repositories & 

Registry 

Manager 

Metadata 

Authoring Engine 

Web Interface Manager 

3 
2 

N 

I E E E   L O M    R e p o s i t o r i e s 

1 

 
 

ρήκα 23: Αξρηηεθηνληθό ζρέδην ζπζηήκαηνο 
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δεδνκέλσλ. Δίλαη ην κνλαδηθφ ηκήκα πνπ επηθνηλσλεί κε ην Μεηξψν Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ θαη ηηο Απνζήθεο Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ θαη 

απνκνλψλεη πιήξσο ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο. Όηαλ ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά 

κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεηάδνληαη λα απνζεθεχζνπλ, λα αλαδεηήζνπλ θαη λα 

αλαθηήζνπλ XML ζρήκαηα ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ ή XML ζηηγκηφηππα 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, απεπζχλνπλ θιήζεηο πξνο ηνλ ΓΜΑ θαη 

δηεθπεξαηψλεη  ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Σν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί δχν εηδψλ 

απνζεθεπηηθνχο κεραληζκνχο: 

 ρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ (βαζηζκέλε ζην ζχζηεκα MySQL Server). 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

φπσο ηα πξνθίι θαη νη ινγαξηαζκνί ησλ ρξεζηψλ, πιεξνθνξίεο γηα ην 

θάζε πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρξήζηε πνπ ηα δεκηνχξγεζε, ζηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα δεκηνπξγίαο θαη άιιεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Native XML Database (βαζηζκέλε ζην ζχζηεκα Oracle Berkeley DB 

XML). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ xml ζρεκάησλ πνπ 

απνηππψλνπλ ηα πξνθίι εθαξκνγψλ (Application Profile Registry) θαη 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

ζε κνξθή xml εγγξάθσλ (πιεξνθνξίεο ζην παξάξηεκα Α). 

 

4.4.2 Μεηξών Πξνθίι Δθαξκνγώλ (Application Profile Registry) 

Σν Μεηξψν Πξνθίι Δθαξκνγψλ (ΜΠΔ) είλαη ν απνζεθεπηηθφ ρψξνο ζηνλ 

νπνίν γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ σο XML ζρήκαηα κε 

ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ψζηε λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο, 

αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο νπνηνπδήπνηε XML ζρήκαηνο.  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ΜΠΔ απνηειεί κέξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ "Γηαρεηξηζηή 

Μεηξψνπ θαη Απνζεθψλ" ψζηε λα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε δηαθάλεηα ζην 

ζχζηεκα. Σα δηάθνξα ζπζηαηηθά κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο, φηαλ απαηηνχλ ηελ 

απνζήθεπζε, αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε θάπνηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ, 
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απεπζχλνπλ θιήζεηο ζηνλ Γηαρεηξηζηή Μεηξψνπ θαη Απνζεθψλ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ. 

Σν ΜΠΔ βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα Oracle Berkeley DB XML (είλαη ζχζηεκα 

πινπνίεζεο Native XML database, βιέπε Παξάξηεκα Α) ελψ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ κεηξψνπ απνζεθεχνληαη ζε ζρεζηαθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε MySQL Server. Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ XML ζρεκάησλ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα "Container" ηεο Oracle Berkeley DB XML. 

 

4.4.3 Απνζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ βαζηζκέλσλ 
ζην IEEE LOM   (IEEE LOM Repositories) 

Μηα Απνζήθε Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ (ΑΔΜ) βαζηζκέλσλ ζην 

πξφηππν IEEE LOM είλαη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

απνζήθεπζε ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ σο XML 

έγγξαθα (XML documents) πνπ παξάγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή θαηά ηελ 

ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππν έλα απφ ηα δηαζέζηκα Πξνθίι Δθαξκνγψλ. Οη 

απνζήθεο δεκηνπξγνχληαη θαη αθαηξνχληαη δπλακηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

δεκηνπξγία θαη ελεξγνπνίεζε ή ηελ δηαγξαθή ησλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ 

αληίζηνηρα. Γηα θάζε έλα πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ηίζεληαη 

ελεξγφ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγείηαη κηα μερσξηζηή 

ΑΔΜ πνπ ζα απνζεθεχεη φια ηα ζηηγκηφηππα εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππν ην 

ζπγθεθξηκέλν Πξνθίι Δθαξκνγψλ.  

Ζ δηαρείξηζε ησλ ΑΔΜ είλαη κέξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ "Γηαρεηξηζηή Μεηξψνπ 

θαη Απνζεθψλ" θαη απνκνλψλεηαη απφ ηα άιια ζπζηαηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο 

ζρεδίαζεο ψζηε λα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε δηαθάλεηα ζην ζχζηεκα. 

Οη ΑΔΜ βαζίδνληαη ζην ζχζηεκα Oracle Berkeley DB XML. Γηα θάζε απνζήθε 

δεκηνπξγείηαη έλα δηαθνξεηηθφ "Container" ζηελ Oracle Berkeley DB XML 

(πιεξνθνξίεο ζην Παξάξηεκα Α). πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ΑΔΜ ηεξνχληαη ζε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ζε MySQL Server. 
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4.4.4 Μεραλή πγγξαθήο Πξνθίι Δθαξκνγώλ (Application 
Profile Authoring Engine) 

Ζ Μεραλή πγγξαθήο Πξνθίι Δθαξκνγψλ (ΜΠΔ) πεξηιακβάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ ζα 

απνηππψλνληαη σο έλα XML ζρήκα (XML Binding) ή ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ήδε πθηζηάκελσλ πξνθίι εθαξκνγψλ ζην Μεηξψν Πξνθίι Δθαξκνγψλ.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ Πξνθίι Δθαξκνγψλ ην ππνζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηεί έλα βαζηθφ XML ζρήκα binding ηνπ πξφηππνπ IEEE LOM, 

δεκηνπξγεί αληίγξαθν ην νπνίν ζα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο 

 

New Application Profile 

Package 

Web Interface Manager 

Application Profile 

Authoring Engine 

IEEE LOM  

Simplified XML 

Schema Binding 

Visualized 

Modifications 

IEEE LOM 

Modified 

Simplified XML 

Schema Binding 

Additional 

Modifications 

XML document 

Repositories & Registry 

Manager 

AP Registry 

                   AP Retrieval path 

     Visualization request 

 
 

 

ρήκα 24: Γηάγξακκα ηεο ξνήο ησλ δηεξγαζηώλ δεκηνπξγίαο Πξνθίι Δθαξκνγώλ 
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νπηηθνπνηεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο (Visualized Modifications) πνπ ζα 

επηβιεζνχλ απφ ηνλ ζπγγξαθέα ΠΔ κέζνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηνπ 

Γηαρεηξηζηή Γηεπαθήο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Δπίζεο ζηέιλεη έλα αίηεκα 

νπηηθνπνίεζεο ηνπ XML ζρήκαηνο ζηνλ Γηαρεηξηζηή Γηεπαθήο Παγθφζκηνπ 

Ηζηνχ ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάιιειε δηεπαθή γηα ηνλ ζπγγξαθέα ησλ 

Πξνθίι Δθαξκνγψλ.   Δλ ζπλερεία δεκηνπξγείηαη έλα επηθνπξηθφ αξρείν XML 

ηξνπνπνηήζεσλ (Additional Modifications XML document) φπνπ 

θαηαγξάθνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ 

πξνθίι εθαξκνγψλ κέζσ ηεο δηεπαθήο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (πιεξνθνξίεο 

ζην Παξάξηεκα Γ). Παξφηη είλαη εθηθηή ε θαηαγξαθή κέξνπο ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ζην ηξνπνπνηεκέλν XML ζρήκα binding, πξνηηκήζεθε ε 

θαηαγξαθή φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ εθηφο ησλ ιεμηινγίσλ (πνπ 

παξακέλνπλ ζην ηξνπνπνηεκέλν XML ζρήκα binding) ζην επηθνπξηθφ αξρείν 

XML ψζηε λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ XML 

ζρήκα binding. 

Δθφζνλ έρεη δνζεί ε εληνιή γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ λένπ Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ, αθνινπζεί αίηεκα πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή Απνζεθψλ θαη Μεηξψνπ 

ψζηε ην παθέην ηνπ λένπ Πξνθίι Δθαξκνγψλ (απνηεινχκελν απφ ην 

ηξνπνπνηεκέλν XML ζρήκα binding θαη ην επηθνπξηθφ αξρείν XML 

ηξνπνπνηήζεσλ) λα απνζεθεπηεί ζην Μεηξψν ησλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 

Ζ επεμεξγαζία ελφο ήδε πθηζηάκελνπ πξνθίι εθαξκνγψλ αθνινπζεί 

παξφκνηα αιιεινπρία δηεξγαζηψλ κε ηελ πξνεγνχκελε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκηνπξγίαο λένπ πξνθίι εθαξκνγψλ. Πξηλ φκσο ηελ επηβνιή ησλ λέσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ παξεκβάιιεηαη ε αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε ηνπ πξνο 

επεμεξγαζία πθηζηάκελνπ πξνθίι εθαξκνγψλ ζην Μεηξψν Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ. Σν αίηεκα ηεο επεμεξγαζίαο ελφο πθηζηάκελνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ μεθηλάεη σο επηινγή απφ ηνλ ζπγγξαθέα πξνθίι εθαξκνγψλ θαη 

κεηαθξάδεηαη σο αίηεκα αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή 

Γηεπαθήο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ πξνο ηε Μεραλή πγγξαθήο Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ θαη ελ ζπλερεία πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή Απνζεθψλ θαη Μεηξψνπ. 

Σν αλαθηεκέλν παθέην (απνηεινχκελν απφ ην ηξνπνπνηεκέλν XML ζρήκα 

binding θαη ην επηθνπξηθφ αξρείν XML ηξνπνπνηήζεσλ) καδί κε ην βαζηθφ 

XML ζρήκα binding ηνπ IEEE LOM είλαη είζνδνο ζην ΜΠΔ θαη πξνσζεί 
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αίηεκα νπηηθνπνίεζεο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή Γηεπαθήο 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ γηα λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε δηεπαθή πξνο ηνλ 

ζπγγξαθέα ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ. 

 

Οη ξνή ησλ εξγαζηψλ, απφ ηελ επηβνιή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην πξνθίι 

εθαξκνγψλ κέρξη ηελ επαλαπνζήθεπζή ηνπ ζην Μεηξψν Πξνθίι Δθαξκνγψλ 

αθνινπζεί ηελ δηαδξνκή πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα 

ηελ δεκηνπξγία λένπ πξνθίι εθαξκνγψλ. 

4.4.5 Μεραλή πγγξαθήο Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ 
(Metadata Authoring Engine) 

 

Edited Application 

Profile Package 

Web Interface Manager 

Application Profile 

Authoring Engine 

Visualized 

Modifications 

IEEE LOM 

Modified 

Simplified XML 

Schema Binding 

Additional 

Modifications 

XML document 

Repositories & Registry 

Manager 

AP Registry 

Retrieved Application 

Profile Package 

IEEE LOM 

Modified  

Simplified XML 

Schema Binding 

Additional 

Modifications 

XML document 

IEEE LOM  

Simplified XML 

Schema Binding 

                   AP Retrieval path 

     Visualization request 

  
 

ρήκα 25: Γηάγξακκα ηεο ξνήο ησλ δηεξγαζηώλ Δπεμεξγαζίαο πθηζηάκελνπ Πξνθίι 
Δθαξκνγώλ 
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Ζ Μεραλή πγγξαθήο Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ (ΜΔΜ)  πεξηιακβάλεη 

ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ ζπγγξαθή θαη δεκηνπξγία λέσλ 

ζηηγκηφηππσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ή ηελ επεμεξγαζία ησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ ζηηο Απνζήθεο Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ. 

 

Σν έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δίδεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ απφ ηνλ ρξήζηε κε βάζε ην νπνίν ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη 

εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα. Σν αίηεκα δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή 

Γηεπαθήο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή Απνζεθψλ θαη Μεηξψνπ 

δηακέζνπ ηεο Μεραλήο πγγξαθήο Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ. Ζ ΜΔΜ 

ρξεζηκνπνηεί ην αλαθηεκέλν παθέην ηνπ Πξνθίι Δθαξκνγψλ θαη κε βάζε 

απηφ ζηέιλεη αίηεκα νπηηθνπνίεζεο πξνο ην ΓΓΠΗ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε 

 

Web Interface Manager 

Educational Metadata 

Authoring Engine 

Visualized 

Modifications 

Repositories & Registry 

Manager 

AP Registry 

Retrieved Application 

Profile Package 

IEEE LOM 

Modified  

Simplified XML 

Schema Binding 

Additional 

Modifications 

XML document 

                   AP Retrieval path 

     Visualization request 

 

 

IEEE LOM      

XML Instance 

LOM Repository 

 
 

ρήκα 26: Γηάγξακκα ηεο ξνήο ησλ δηεξγαζηώλ δεκηνπξγίαο Δθπαηδεπηηθώλ 
Μεηαδεδνκέλσλ 
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θαηάιιειε θφξκα ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζηελ δηεπαθή πξνο ηνλ ρξήζηε. Δθφζνλ ν ρξήζηεο - 

ζπγγξαθέαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ νινθιεξψζεη ηελ ζπγγξαθή 

θαη επηιέμεη ηελ απνζήθεπζε, ε ΜΔΜ δεκηνπξγεί ην ζηηγκηφηππν XML  

ρξεζηκνπνηψληαο ην αλαθηεκέλν πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ηέινο ζηέιλεη αίηεκα 

πξνο ηνλ ΓΑΜ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ζηελ αληίζηνηρε Απνζήθε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ. 

 

Ζ ξνή ησλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία ελφο πθηζηάκελνπ 

ζηηγκηφηππνπ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (ΔΜ) αθνινπζεί παξφκνηα 

δηαδξνκή κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο κε ηε δηαθνξνπνίεζε φηη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε αξρηθά απαηηείηαη ε επηινγή ηνπ πθηζηάκελνπ 

 

Web Interface Manager 

Educational Metadata 

Authoring Engine 

Visualized 

Modifications 

Repositories & Registry 

Manager 

AP Registry 

Retrieved Application 

Profile Package 

IEEE LOM 

Modified  

Simplified XML 

Schema Binding 

Additional 

Modifications 

XML document 

                   AP Retrieval path 

     Visualization request 

 

 

IEEE LOM      

XML Instance 

LOM Repository 

IEEE LOM      

XML Instance 

 
 

ρήκα 27: Γηάγξακκα ηεο ξνήο ησλ δηεξγαζηώλ επεμεξγαζίαο πθηζηάκελσλ 
Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ 
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ζηηγκηφηππνπ ΔΜ πνπ ζα αλαθηεζεί γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. ην βήκα 

απηφ ην αίηεκα αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο απφ ηηο απνζήθεο πεξηιακβάλεη ην 

ζρεηηθφ πξνθίι εθαξκνγψλ κε ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην επηιεγκέλν 

ζηηγκηφηππν ΔΜ θαζψο θαη ην ίδην ην ζηηγκηφηππν ΔΜ απφ ηελ αληίζηνηρε 

απνζήθε ΔΜ. Σα αλαθηεζέληα πξνθίι εθαξκνγψλ θαζψο θαη ην ζηηγκηφηππν 

ΔΜ εηζάγνληαη ζηελ ΜΔΜ γηα ηελ απνζηνιή αηηήκαηνο νπηηθνπνίεζεο πξνο 

ηνλ ΓΓΠΗ. Ζ επφκελε αιιεινπρία ησλ δηεξγαζηψλ είλαη παξφκνηα κε απηήλ 

ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. 

 

4.4.6 Γηαρεηξηζηήο Γηεπαθήο Παγθόζκηνπ Ηζηνύ (Web Interface 
Manager) 

Ο Γηαρεηξηζηήο Γηεπαθήο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (ΓΓΠΗ) ιεηηνπξγεί σο ν 

ελδηάκεζνο κεηαμχ ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε κε ην ππφινηπν ζχζηεκα. 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

δηεπαθψλ κε ηε κνξθή ηζηνζειίδσλ θαη ηελ εκθάληζή ηνπο κε νπνηνδήπνηε  

πξφγξακκα πινήγεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (web browsers). 

Λακβάλεη θαη επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια ηελ είζνδν είηε απφ ην πιεθηξνιφγην 

είηε απφ ην πνληίθη ηνπ ρξήζηε γηα λα επηηειέζεη ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηθνηλσλεί κε ηελ Μεραλή πγγξαθήο Πξνθίι Δθαξκνγψλ 

θαη ηελ Μεραλή πγγξαθήο Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ. Δπηδέρεηαη 

αηηήζεηο νπηηθνπνίεζεο ησλ XML ζρεκάησλ πξνθίι εθαξκνγψλ ηφζν γηα ηελ 

ζπγγξαθή πξνθίι εθαξκνγψλ φζν θαη γηα ηελ ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ.  

 

 

Web Interface Manager 

 
 

 
ρήκα 28: Ζ επηθνηλσλία ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηεπαθήο Παγθόζκηνπ Ηζηνύ κε ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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4.4.7 Ηεξαξρηθή αλάιπζε εξγαζηώλ 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηα δηαγξάκκαηα Ηεξαξρηθήο Αλάιπζεο Δξγαζηψλ 

(Hierarchical Task Analysis – HTA diagrams) ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, 

ε νπνία είλαη κηα γεληθή κέζνδνο αλάιπζεο ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ θάζε 

εξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο κε φξνπο κηαο ηεξαξρεκέλεο ζεηξάο ελεξγεηψλ θαη 

ζρεδίσλ βαζηζκέλα ζε κηα δνκεκέλε δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε. ηε 

θάζε απηή ηεο ζρεδίαζεο θαζνξίδνληαη νη εξγαζίεο θαη ππν-εξγαζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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1. χλδεζε ζην 

ζχζηεκα
2. Απνζχλδεζε

1.1 πκπιήξσζε νλφκαηνο 

ρξήζηε, θσδηθνχ θαη επηινγή 

θνηλφηεηαο ρξεζηψλ

3. Δγγξαθή ζην ζχζηεκα

3.1 Καηαρψξεζε 

ζηνηρείσλ: ινγαξηαζκνχ 

email, πξνηεηλφκελνπ 

νλφκαηνο ρξήζηε, 

θσδηθνχ εηζφδνπ

3.2 Διεγρνο 

δηπινεγγξαθήο 

νλφκαηνο ρξήζηε

4. Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε 

πξνθίι εθαξκνγήο (ΠΔ)

5. πγγξαθή 

εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ (ΔΜ)

5.1.1 πκπιήξσζε 

θφξκαο ΔΜ
5.1.2 Απνζήθεπζε ΔΜ

6. Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο

1.1.2 Αλαδήηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ

1.1.3 Δγγξαθή 

κέινπο ζε επηπιένλ 

θνηλφηεηα ρξεζηψλ

1.1.2.1 Πξνβνιή 

εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ

1.1.2.2 

Μεηαθφξησζε XML 

αξρείνπ 

κεηαδεδνκέλσλ

Α

0. χζηεκα δηαρείξηζεο 

εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ

Β

7. Πξνβνιή 

ιίζηαοΔΜ

7.1 Δπεμεξγαζία ΔΜ

7.2 Μεηαθφξησζε XML 

instance ΔΜ

7.3 Γηαγξαθή  ΔΜ
5.1 Δπηινγή ΠΔ σο 

πξνηχπνπ

 
 

ρήκα 29: ρεδηάγξακκα Ηεξαξρηθήο Αλάιπζεο Δξγαζηώλ (α’ κέξνο) 
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4.1 Γεκηνπξγία 

λένπ ΠΔ

4.2.1 Δπεμεξγαζία 

ππάξρνληνο ΠΔ

4.2.3 Γηαγξαθή ΠΔ 

κε επηινγή απφ 

ιίζηα

4.2 Πξνβνιή 

ιίζηαο δηαζέζηκσλ 

ΠΔ

4. Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε 

πξνθίι εθαξκνγήο (ΠΔ)

4.1.1 Καηαρψξεζε 

νλνκαζίαο ΠΔ

4.1.2 Δπηινγή 

ζηνηρείσλ θαη 

ραξαθηεξηζκνχ 

ππνρξέσζήο ηνπο

4.1.3 Καζνξηζκφο 

πνιιαπιφηεηαο 

ζηνηρείσλ

4.1.4 Σξνπνπνίεζε 

κήθνπο θεηκέλνπ ζε 

ζηνηρεία θεηκέλνπ

4.1.5 Οξηζκφο εμ 

νξηζκνχ θαη 

ζηαζεξψλ ηηκψλ ζε 

ζηνηρεία

4.1.6 Καζνξηζκφο 

ιεμηινγίσλ

4.1.7 Οκαδνπνίεζε 

εκθάληζεο ζηνηρείσλ

4.1.6.1 Σξνπνπνίεζε 

πθηζηάκελσλ 

ιεμηινγίσλ

Πξνζζήθε  

λέσλ ηηκψλ

4.1.7.1 

Οκαδνπνίεζε κε 

βάζε ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ

4.1.7.2 

Οκαδνπνίεζε κε 

βάζε ηελ ζπλάθεηα 

ησλ ζηνηρείσλ

Α

Αθαίξεζε  

ηηκψλ

Μεηνλνκαζία 

ηηκψλ

4.2.2 

Μεηαθφξησζε 

XSD file ηνπ ΠΔ
4.1.8 Απνζήθεπζε 

ηνπ λένπ ζρήκαηνο 

(ΠΔ)

 
ρήκα 30: ρεδηάγξακκα Ηεξαξρηθήο Αλάιπζεο Δξγαζηώλ (β’ κέξνο) 
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6. Γηαρείξηζε 

ζπζηήκαηνο

Β

6.1 χλδεζε 6.2 Απνζχλδεζε
6.3 Γηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ 

ρξεζηψλ
6.4 Γηαρείξηζε ΠΔ

6.3.1.Γεκηνπξγία 

λένπ ρξήζηε ή 

επηθχξσζε λένπ 

αηηήκαηνο

6.3.2. Σξνπνπνίεζε 

ινγαξηαζκνχ

6.3.3.Γηηαγξαθή 

ινγαξηαζκνχ

6.3.1.1 Απνλνκή 

ξφινπ ρξήζηε

6.3.2.2 Σξνπνπνίεζε 

ξφινπ ρξήζηε

6.3.2.1 Αιιαγή 

νλφκαηνο ρξήζηε, 

θσδηθνχ, email

6.4.1.Γεκηνπξγία ή 

ηξνπνπνίεζε ΠΔ
6.4.1. Γηαγξαθή ΠΔ

6.1.1 πκπιήξσζε 

νλφκαηνο ρξήζηε, θσδηθνχ

 
 

ρήκα 31: ρεδηάγξακκα Ηεξαξρηθήο Αλάιπζεο Δξγαζηώλ (γ’ κέξνο) 
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4.5 Τινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο 

Σν παξνπζηαδφκελν ζχζηεκα αλαπηχρζεθε θπξίσο ζε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη δεπηεξεπφλησο ζε Javascript. Δπίζεο βαζίδεηαη 

ζηελ γιψζζα κνξθνπνίεζεο ππεξθεηκέλνπ HTML. ε θάπνηα ζπζηαηηθά κέξε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία AJAX γηα λα πξνζζέζεη ζηελ 

επρξεζηία ηεο δηεπαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ 

παξνπζίαζεο ησλ δηεπαθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα θαλφλσλ 

Cascading Style Sheets (CSS). 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ XML εγγξάθσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα ζήκαλζεο 

XML θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ XML ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε XML 

Schema Language. Γηα ηελ πξνγξακκαηηζηηθή δηαρείξηζε ηφζν ησλ XML 

εγγξάθσλ φζν θαη ησλ XML ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

πξνγξακκαηηζηηθέο δηεπαθέο (Application Programming Interface)  Document 

Object Model (DOM), XMLReader θαη XMLWriter. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε 

πεξηήγεζε εληφο ησλ XML εγγξάθσλ θαη XML ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

XPath, κηα γιψζζα αλαδήηεζεο γηα ηελ επηινγή θφκβσλ ζε XML έγγξαθα. 

Σέινο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα SQL. 

 
 

 

4.6 πκπεξάζκαηα 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

παξνπζηαδφκελνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηνπ. 

Δπίζεο παξνπζηάζηεθαλ εθηελψο νη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα επηηειεί θαη 

νη νκάδεο ρξεζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα αιιειεπηδξνχλ κε απηφ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαζέηνπκε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4 

πξνζζέηνληαο επηπιένλ θαη ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ASK-LOM-AP 1.0. 
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Καηεγνξίεο Υαξαθηεξηζηηθά 
Reload 

Editor 
eMAP 

IMS 

SchemaProf 

ASK-

LOM-

AP 

Απαηηήζεηο πνπ 

εμάγνληαη από ηηο 

Οδεγίεο ησλ IMS 

GLC θαη CEN/ISSS  

1. Δπηινγή 

ζηνηρείσλ 
   

 

2. Μέγεζνο θαη 

smallest permitted 

maximum 

- 
  

 

3. ηνηρεία 

Γεδνκέλσλ από 

δηαθνξεηηθνύο 

ρώξνπο 

νλνκαηνδνζίαο 

- - 
 

 

4. Πξνζζήθε 

ηνπηθώλ ζηνηρείσλ 
 

- 
 

 

5. Τπνρξέσζε ησλ 

ζηνηρείσλ 

δεδνκέλσλ 

- 
  

 

6. Πεδία Σηκώλ  

   

 

7. πζρέηηζε θαη 

εμάξηεζε 
- - 

 

 

8. θηαγξάθεζε 

Σύπσλ Γεδνκέλσλ 
- - 

 

 

9. Application profile 

binding  
- - 

 

 

Απαηηήζεηο πνπ 

εμάγνληαη από ηελ 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

θαη ηελ 

10. 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

ησλ παξαγόκελσλ 

ΠΔ κε εξγαιεία 

- - 
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Υξεζηηθόηεηα  πγγξαθήο 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Μεηαδεδνκέλσλ 

Εεηήκαηα  

11. Τπνζηήξημε 

πγγξαθήο 

Δθπαηδεπηηθώλ 

Μεηαδεδνκέλσλ 

βαζηδόκελα ζε έλα 

Πξνθίι Δθαξκνγώλ 

  

- 
 

12. Με απαίηεζε 

γλώζεο XML 
- 

 

- 
 

13. Δίλαη 

πξνζβάζηκν κέζσ 

ελόο πξνγξάκκαηνο 

πινήγεζεο 

παγθόζκηνπ ηζηνύ 

- - - 
 

Πίλαθαο 5. πγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ δηαθόξσλ δπλαηνηήησλ ησλ εξγαιείσλ 
ζπγγξαθήο πξνθίι εθαξκνγώλ θαη ηνπ ASK-LOM-AP 

 

Απφ ηελ ζχγθξηζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ δηαθαίλεηαη φηη ην πξνηεηλφκελν 

ζχζηεκα ASK-LOM-AP ππεξθαιχπηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνινίπσλ 

εξγαιείσλ κε κφλε εμαίξεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά "7. πζρέηηζε θαη Δμάξηεζε" 

θαη "8. θηαγξάθεζε Σχπσλ Γεδνκέλσλ". To ASK-LOM-AP ππνζηεξίδεη ηελ 

εμ νξηζκνχ ζπζρέηηζε θαη εμάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο 

"Technical", "4.1 Type" θαη "4.2 Name" πινπνηεκέλν πξνγξακκαηηζηηθά, 

δεδνκέλνπ φηη ε XML Schema Language δελ ππνζηεξίδεη ηέηνηνπ είδνπο 

αιιειεμαξηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ. ην SchemaProf παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απηή ελζσκαηψλνληαο ηελ ηερλνινγία ηεο γιψζζαο Schematron. Δπεηδή:  

 ε ιχζε απηή δελ πεξηγξάθεηαη θαη δελ πξνηείλεηαη κέρξη ζήκεξα απφ ηα 

γλσζηά δηεζλή πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο, 

 ε ελζσκάησζε απηή ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην δήηεκα 12, λα κελ 

είλαη απαηηεηή ε γλψζε XML άξα θαη νπνηαζδήπνηε παξφκνηαο 

απαίηεζεο (φπσο ε γλψζε γηα ηε γιψζζα Schematron),  
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 ζε θαλέλα απφ ηα εμεηαδφκελα πξνθίι εθαξκνγψλ (πιελ ηνπ 

CELEBRATE θαη ηεο κεηεμέιημήο ηνπ LRELOM) δελ πξνζηίζεληαη 

αιιεινεμαξηψκελα ζηνηρεία πέξα απφ ηα εμ νξηζκνχ ηνπ LOM, 

δελ πξνζηέζεθε ζην ζχζηεκα ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αιιειεμαξηήζεσλ 

άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ LOM εθηφο απηά πνπ νξίδνληαη εμ αξρήο ζην πξφηππν. 

Δπίζεο ε δπλαηφηεηα ηεο ζθηαγξάθεζεο Σχπσλ Γεδνκέλσλ δελ πξνζηέζεθε 

ζην παξφλ εξγαιείσλ, επεηδή: 

 ζε θαλέλα απφ ηα πθηζηάκελα εμεηαδφκελα πξνθίι εθαξκνγψλ δελ 

δεκηνπξγνχληαη λένη ηχπνη δεδνκέλσλ, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμ 

νξηζκνχ ηχπνη δεδνκέλσλ ηνπ IEEE LOM, 

 ε ελζσκάησζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ην 

δήηεκα 12, λα κελ είλαη απαηηεηή ε γλψζε XML (θαη θαη' επέθηαζε ηεο 

XML Schema Language). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  
 

Παξνπζίαζε Γηαδηθηπαθνύ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ: 

ASK-LOM-AP v1.0 

 

5.1 Δηζαγσγή 

ην  5ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη  ην 

Γηαδηθηπαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ, ASK-LOM-

AP v1.0 γηα θάζε νκάδα ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζελάξηα ρξήζεο πνπ 

ζα παξνπζηαζηνχλ αθνξνχλ: 

 ζηελ εγγξαθή, είζνδν θαη έμνδν απφ ην ζχζηεκα, 

 ζηελ ζπγγξαθή θαη δεκηνπξγία πξνθίι εθαξκνγψλ κε φια ηα βήκαηα 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην ζχζηεκα, 

 ζηελ επηινγή, αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία πξνθίι εθαξκνγψλ απφ 

θαηάινγν πξνθίι εθαξκνγψλ, 

 ζηελ ζπγγξαθή θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππν έλα ππάξρνλ πξνθίι εθαξκνγψλ, 

 ζηελ επηινγή, αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ απφ θαηάινγν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, 

 ζηελ πξνβνιή ησλ δηαζέζηκσλ πξνθίι εθαξκνγψλ γηα α) ηνπο 

επηζθέπηεο, β) ηνπο ρξήζηεο θαη γ) ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 ζηελ πξνβνιή ησλ δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ γηα α) 

ηνπο επηζθέπηεο, β) ηνπο ρξήζηεο θαη γ) ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, 

 ζηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ην κεηξψν ησλ 

πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ησλ απνζεθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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5.2 Παξνπζίαζε Υξήζεο ηνπ πζηήκαηνο ASK-LOM-AP 

Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηπαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ ASK-LOM-AP v1.0 απαηηείηαη ε χπαξμε 

ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν θαη πξφγξακκα πινήγεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

(web browser). Σν ζχζηεκα έρεη δνθηκαζηεί ρσξίο πξνβιήκαηα κε ηα 

πξνγξάκκαηα πινήγεζεο Mozilla Firefox απφ έθδνζε 3.5 σο 3.6, Google 

Chrome v4.1.249.1036 (41514), Apple Safari απφ ηελ έθδνζε 4.0.3 σο 4.0.5, 

Microsoft Internet Explorer απφ ηελ έθδνζε 7 θαη έπεηηα. 

Γηα ηελ ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα απαηηείηαη ε πιεθηξνιφγεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ηνπ δηεχζπλζεο, ζηελ πεξηνρή δηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο. 

Δθφζνλ επηηεπρζεί ε ζχλδεζε κε ηνλ δηαθνκηζηή παγθφζκηνπ ηζηνχ (web 

server), εκθαλίδεηαη ε θχξηα ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

32. Κάζε ηζηνζειίδα ηεο δηεπαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ 4 βαζηθέο 

πεξηνρέο: 

1) Σελ πεξηνρή επηθεθαιίδαο, πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγφηππν κε ηελ 

νλνκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη έλα νξηδφληην κελνχ βαζηθψλ 

επηινγψλ γηα ηνλ ρξήζηε. 

2) Σελ αξηζηεξή ισξίδα πινήγεζεο κε ηηο βαζηθέο επηινγέο ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε κελνχ θάζεηεο δηάηαμεο. 

3) Σελ θχξηα πεξηνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία θαηαιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηεπαθήο θαη εκθαλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο θφξκεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

4) Σν ππνζέιηδν, πνπ πεξηιακβάλεη  ηελ αηζζεηηθή νινθιήξσζε ηεο 

θχξηαο ζειίδαο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη 

ζπλδέζκνπο πξνο ηελ θχξηα ζειίδα θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπ ASK-LOM-AP portal. 

Ζ αξηζηεξή ισξίδα πινήγεζεο θαζψο θαη ε θχξηα πεξηνρή πεξηερνκέλνπ 

είλαη δηακνξθσκέλεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ έρνπλ 

θάλεη ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζχζηεκα. Ζ θχξηα πεξηνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη κηα ζπλνπηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ζθνπφ 
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θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ ελδηαθέξεηαη 

λα ιάβεη εθηελέζηεξε πιεξνθφξεζε, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ ππάξρεη 

ν ζχλδεζκνο “Read more”, κε ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ θαιείηαη ε 

ηζηνζειίδα “Scope” πνπ πεξηιακβάλεη εθηελέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. ην ζρήκα 33, απεηθνλίδεηαη 

έλα ζηηγκηφηππν ηεο ζειίδαο Scope, κε ηηο εθηελέζηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ ASK-LOM-AP. 

 

 

ρήκα 32: Ζ θύξηα ζειίδα ππνδνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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ρήκα 33: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο Scope 
 

 

5.2.1 Παξνπζίαζε ιεηηνπξγηώλ γηα ηνπο κε εγγεγξακκέλνπο 
ρξήζηεο 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

είλαη θνηλέο θαη πξνζβάζηκεο απφ φιεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ θαη αθνξνχλ 

ηδηαίηεξα ζηνπο κε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

5.2.1.1 Δκθάληζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε 
ηνπ ASK-LOM-AP 

Ζ ζειίδα κε ηίηιν “Scope” εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο ζηνλ επηζθέπηε ή ρξήζηε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζθνπφ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε ηνπ ASK-LOM-AP (ζρήκα 33). Ζ παξνπζίαζε ηεο ζειίδαο θαιείηαη 

είηε απφ ηνλ ζχλδεζκν ηεο επηινγήο Scope ηνπ ζηελ αξηζηεξή ισξίδα 

πινήγεζεο είηε απφ ηνλ ζχλδεζκν “Read more” ηεο θχξηαο πεξηνρήο 

πεξηερνκέλνπ ηεο θχξηαο ζειίδαο. 
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5.2.1.2 Δκθάληζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην 
εξεπλεηηθό εξγαζηήξην 

Οη επηζθέπηεο ή ρξήζηεο ηνπ ASK-LOM-AP portal πνπ επηζπκνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ ηελ επηινγή “Contact us” είηε ζην νξηδφληην κελνχ επηινγψλ ζην 

ηκήκα επηθεθαιίδαο είηε ζηελ αξηζηεξή ισξίδα πινήγεζεο είηε ζηελ πεξηνρή 

ηνπ ππνζέιηδνπ. Ζ ζειίδα εκθαλίδεη ηξεηο ηξφπνπο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην 

εξγαζηήξην: κε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη κε 

ηειέθσλν ή fax. 

 

ρήκα 34: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο επηθνηλσλίαο (Contact us) 
 

5.2.1.3 Δγγξαθή ζην ύζηεκα ASK-LOM-AP  

Οη επηζθέπηεο ηνπ ASK-LOM-AP portal πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην 

ζχζηεκα σο ρξήζηεο, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ επηινγή “Registration” ζηελ 
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αξηζηεξή ισξίδα πινήγεζεο (ζρήκα 35). Ζ ζειίδα εγγξαθήο εκθαλίδεη κηα 

θφξκα ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε πνπ επηζπκεί λα εγγξαθεί. 

Σα πεδία ηεο θφξκαο πνπ είλαη απαξαίηεηα λα ζπκπιεξσζνχλ 

επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν (*) δίπια απφ ηελ πξνηξνπή. ε πεξίπησζε πνπ 

ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ή ηα ζπλζεκαηηθά 

(passwords) δελ ηαηξηάδνπλ ή ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε δελ έρεη έγθπξε 

δηάηαμε, ηφηε ε εγγξαθή δελ νινθιεξψλεηαη θαη ε θφξκα επαλεκθαλίδεηαη 

πξνηξέπνληαο ηνλ ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα ζσζηά ζηνηρεία. 

 

 

ρήκα 35: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο εγγξαθήο ζην ζύζηεκα (registration) 

 

Μεηά ηελ επηηπρή εγγξαθή, ην ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα ζηνλ ρξήζηε πνπ 

ηνλ πιεξνθνξεί γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ επηηπρήο 

εγγξαθή ζην ζχζηεκα εληάζζεη ηνλ ρξήζηε ζηελ νκάδα users. Οη ρξήζηεο ηεο 

νκάδαο users κπνξνχλ λα ζπγγξάςνπλ λέα πξνθίι εθαξκνγψλ θαη 

εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα πνπ βαζίδνληαη ζε έλα ελεξγνπνηεκέλν πξνθίι 

εθαξκνγψλ, λα επεμεξγαζηνχλ έλα πξνθίι εθαξκνγψλ ή εθπαηδεπηηθά 

κεηαδεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ζπγγξάςεη νη ίδηνη θαη θαηέρνπλ ηελ 
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θπξηφηεηα, λα δηαγξάςνπλ εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα πνπ θαηέρνπλ ηελ 

θπξηφηεηα, λα κεηαθνξηψζνπλ είηε ην xml ζρήκα θάπνηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ 

είηε εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 

5.2.1.4 Δίζνδνο ζην ύζηεκα ASK-LOM-AP  

Γηα ηελ είζνδν ζην ζχζηεκα, νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ 

επηινγή “Login” είηε απφ ην νξηδφληην κελνχ επηινγψλ ηεο επηθεθαιίδαο είηε 

απφ ηελ αξηζηεξή ισξίδα πινήγεζεο (ζρήκα 36). 

 

 

ρήκα 36: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο εηζόδνπ ζην ζύζηεκα (login) 

 
ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε θφξκα εηζαγσγήο ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ 

ζπλζεκαηηθνχ. Δθφζνλ θαηαρσξεζνχλ έγθπξα ζηνηρεία, ηαπηνπνηείηαη ν 

ρξήζηεο κε βάζε ηνλ θαηάινγν εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ θαη ν ρξήζηεο 

εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα (ζρήκα 37). Ο ρξήζηεο έρεη δηαζέζηκεο επηπιένλ 

ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο. 
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ρήκα 37: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο επηηπρνύο εηζόδνπ ζην ζύζηεκα (login) 

 
 

5.2.1.5 Πεξηήγεζε ζην κεηξών ησλ πξνθίι εθαξκνγώλ  

Οη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα πινεγεζνχλ ζηνλ 

θαηάινγν ηνπ κεηξψνπ ησλ δηαζέζηκσλ πξνθίι εθαξκνγψλ (ζρήκα 38).  

Γηα λα εκθαληζηεί ν θαηάινγνο πεξηερνκέλσλ ηνπ κεηξψνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ είηε λα επηιέμνπλ “Browse AP Registry” ζηελ 

αξηζηεξή ισξίδα πινήγεζεο είηε λα επηιέμνπλ ηελ εηθφλα πνπ επηγξάθεηαη 

“Browse AP Registry” ζηελ 

θχξηα πεξηνρή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

ηνλ θαηάινγν 

πεξηερνκέλσλ ηνπ 

κεηξψνπ ησλ πξνθίι 

εθαξκνγψλ, εκθαλίδνληαη 

φια ηα δηαζέζηκα πξνθίι 

εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ 

ζπγγξαθεί θαη είλαη 

απνζεθεπκέλα ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. Γηα θάζε 

πξνθίι εθαξκνγψλ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ν ηίηινο, ε πεξηγξαθή, ν 

θάηνρνο, ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ή ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο, ηα δηαζέζηκα 

 
 

ρήκα 38: Σν παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ηελ 
κεηαθόξησζε ηνπ xml ζρήκαηνο ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγώλ 
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xml ζηηγκηφηππα (xml instances) πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε βάζε απηφ ην 

πξνθίι εθαξκνγψλ θαζψο θαη αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην ζπγθεθξηκέλν 

πξνθίι εθαξκνγψλ. 

 

Γηα θάζε πξνθίι εθαξκνγψλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο κε 

 
 

ρήκα 39: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο πεξηήγεζεο ζην κεηξών ησλ πξνθίι 
εθαξκνγώλ γηα κε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 
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εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα κεηαθνξηψζνπλ ην πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ είλαη 

απνηππσκέλν σο xml schema (ζρήκα 38). Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ν 

ρξήζηεο λα επηιέμεη ηελ πξνηξνπή “Download Schema” θαη αθνινπζεί έλα 

  

 
 

ρήκα 40: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο πεξηήγεζεο ζηηο απνζήθεο εθπαηδεπηηθώλ 
κεηαδεδνκέλσλ γηα κε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 
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παξάζπξν δηαιφγνπ, πνπ δεηά απφ ηνλ ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηελ δηαδξνκή 

θαθέισλ ζην ηνπηθφ απνζεθεπηηθφ κέζν φπνπ θαη ζα απνζεθεπζεί ην xml 

ζρήκα. 

 

5.2.1.6 Πεξηήγεζε ζηηο απνζήθεο εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ 

Οη κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα πινεγεζνχλ ζηνλ 

θαηάινγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (ζρήκα 39).  

Γηα λα εκθαληζηεί ν θαηάινγνο πεξηερνκέλσλ ησλ απνζεθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ είηε λα επηιέμνπλ “Browse LOM 

Repositories” ζηελ αξηζηεξή ισξίδα πινήγεζεο είηε λα επηιέμνπλ ηελ εηθφλα 

πνπ επηγξάθεηαη “Browse LOM Repositories” ζηελ θχξηα πεξηνρή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

ηνλ θαηάινγν πεξηερνκέλσλ ησλ απνζεθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, 

εκθαλίδνληαη φια ηα δηαζέζηκα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ζπγγξαθεί κε βάζε θάπνην απφ ηα δηαζέζηκα πξνθίι εθαξκνγψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη είλαη απνζεθεπκέλα ζηηο απνζήθεο εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Γηα θάζε ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ν ηίηινο, ε πεξηγξαθή, ν θάηνρνο, ε 

εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ή ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο θαη ην πξνθίι εθαξκνγψλ 

ζην νπνίν βαζίδεηαη ην ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 
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ρήκα 41: ηηγκηόηππν ηεο κεηαθόξησζεο ελόο ζηηγκηόηππνπ εθπαηδεπηηθώλ 

κεηαδεδνκέλσλ ζε κνξθή xml 

 
Γηα θάζε ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο κε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα κεηαθνξηψζνπλ ην αξρείν xml πνπ 

απνηππψλεη ην ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, ζε ηνπηθφ 

απνζεθεπηηθφ κέζν. Γηα λα κεηαθνξηψζεη έλαο ρξήζηεο έλα ζηηγκηφηππν 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ζε κνξθή xml, ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ 

πξνηξνπή “Download LOM” κέζα ζην πιαίζην ηνπ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

επηζπκεηνχ ζηηγκηφηππνπ. Αθνινπζεί έλα παξάζπξν δηαιφγνπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ απφ ηνλ ρξήζηε ηεο δηαδξνκήο θαθέισλ ζην ηνπηθφ απνζεθεπηηθφ 

κέζν πνπ ζα απνζεθεπζεί ην xml αξρείν. 

Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνεπηζθφπεζε ελφο ζηηγκηφηππνπ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ απιά παηψληαο κε ην πνληίθη ζηνλ ηίηιν ηνπ 

εθάζηνηε ζηηγκηφηππνπ πνπ επηζπκνχλ λα πξνβάιινπλ ζηελ νζφλε. Με ηελ 

ιεηηνπξγία απηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνληαη φια ηα 

θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ ζηηγκηφηππνπ ζε κηα ζειίδα ζπγθεληξσηηθά θαη 

νκαδνπνηεκέλα αλά θαηεγνξία ηνπ πξφηππνπ IEEE LOM. 
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ρήκα 42: ηηγκηόηππν ηεο κεηαθόξησζεο ελόο ζηηγκηόηππνπ εθπαηδεπηηθώλ 
κεηαδεδνκέλσλ ζε κνξθή xml 

 
 

5.2.2 Παξνπζίαζε ιεηηνπξγηώλ γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο 
ρξήζηεο ηεο νκάδαο ρξεζηώλ users 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηεο νκάδαο ρξεζηψλ 

"users", επηπιένλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο κε 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. 

 

5.2.2.1 Γεκηνπξγία πξνθίι εθαξκνγώλ 

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπγγξάςνπλ έλα λέν 

πξνθίι εθαξκνγψλ. Ζ επηινγή απηή είλαη δηαζέζηκε ζηελ αξηζηεξή ισξίδα 

πινήγεζεο σο “Create new AP” (AP είλαη ην αθξσλχκην  ησλ ιέμεσλ 

Application Profile). ην ζρήκα 42 πνπ αθνινπζεί, εκθαλίδεηαη ε ζειίδα ηεο 

δεκηνπξγίαο λένπ πξνθίι εθαξκνγψλ. 
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 ρήκα 43: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο δεκηνπξγίαο λένπ πξνθίι εθαξκνγώλ – Δπηινγή 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππάξρνπλ ζην λέν πξνθίι εθαξκνγώλ 

 

 

5.2.2.1.1 Δπηινγή ησλ ζηνηρείσλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ 

ηελ θχξηα πεξηνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ, εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν 

θαζνδεγεηή (wizard) κε tabs, πνπ πξνηξέπεη ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ λα επηηειέζεη ην πξψην βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ. Οη ηίηινη ησλ Tabs πξνηξέπνπλ ζηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

επηηειέζεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

ζπγγξαθή ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ.  

Σν πξψην βήκα είλαη ε επηινγή ησλ ζηνηρείσλ (elements) ηνπ IEEE LOM πνπ 

ζα ζπλδηακνξθψζνπλ ην λέν πξνθίι εθαξκνγψλ. Σα ζηνηρεία ηνπ IEEE LOM 

αλαπηχζζνληαη ζε κηα νπηηθνπνηεκέλε δελδξνεηδή δνκή (ζρήκα 42). Κάζε 

ζηνηρείν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζεί ζην λέν ζρήκα ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν  θνπηί επηινγήο (check box). ε απηή ηε 

θάζε φια ηα ππφινηπα tabs, πνπ νδεγνχλ ζηα επφκελα βήκαηα είλαη 

αλελεξγά, ππνδειψλνληαο φηη ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί απαξαίηεηα ην 
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πξψην βήκα.  

 

 
 

ρήκα 444: ηηγκηόηππν ηεο νπηηθνπνηεκέλεο δελδξνεηδνύο δνκήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
IEEE LOM 

 

ην πξψην βήκα έρεη ελζσκαησζεί ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ ηνπηθψλ 

ζηνηρείσλ ζην κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ IEEE LOM. Όπσο εηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα 45, φηαλ επηιεγεί έλα ζηνηρείν θαηεγνξίαο ηνπ LOM ηφηε ζηα δεμηά ηεο 

δελδξνεηδνχο δνκήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ LOM εκθαλίδνληαη νη επηινγέο “Add a 

new LOM element” θαη “Remove element” κε ηηο νπνίεο ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

πξνθίι εθαξκνγψλ κπνξεί αληίζηνηρα λα πξνζζέζεη έλα λέν ζηνηρείν ζηε 

δνκή ηνπ LOM ή λα αθαηξέζεη έλα απφ απηά πνπ έρεη πξνζζέζεη. 
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ρήκα 45: ηηγκηόηππν ηεο ιεηηνπξγίαο πξνζζήθεο λένπ ζηνηρείνπ ζηε δνκή ηνπ LOM 

 
ην ζρήκα 45, δηαθξίλεηαη ε επηζήκαλζε πνπ πξνεηδνπνηεί ηνλ ζπγγξαθέα 

ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ, φηη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ηνπηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

δνκή ηνπ IEEE LOM ζα δεκηνπξγήζεη δνκή δεδνκέλσλ ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ πνπ είλαη αζχκβαηε (incompatible) σο πξνο ην βαζηθφ πξφηππν 

IEEE LOM. 

Ο ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ γηα λα πξνζζέζεη έλα λέν ηνπηθφ 

ζηνηρείν ζηε δνκή ηνπ LOM, επηιέγεη ζην εηθνλίδην „+‟ θαη μεδηπιψλεηαη έλα 

πιαίζην θεηκέλνπ γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ λένπ ζηνηρείνπ. Γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζζήθεο ηνπ λένπ ζηνηρείνπ ν ρξήζηεο 

παηάεη ην πιήθηξν κε ηελ πξνηξνπή “Add Element” ή αλ επηζπκεί ηελ 

αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο παηάεη ην πιήθηξν κε ηελ πξνηξνπή “Cancel”. ην 

ζρήκα 46, εηθνλίδεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην λέν ζηνηρείν έρεη 

πξνζηεζεί ζηελ νπηηθνπνηεκέλε δελδξνεηδή δνκή ηνπ LOM. Ο ζπγγξαθέαο 

ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ κπνξεί λα επηιέμεη ην ζηνηρείν φπσο πξναλαθέξζεθε 

γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνηχπνπ IEEE LOM. 
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ρήκα 466: ηηγκηόηππν ηεο νινθιήξσζεο ιεηηνπξγίαο πξνζζήθεο λένπ ζηνηρείνπ ζηε 

δνκή ηνπ LOM 

 

Δθφζνλ ν ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ νινθιεξψζεη ηελ επηινγή ησλ 

ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην πξάζηλεο απφρξσζεο πιήθηξν “Next” 

ψζηε λα νδεγεζεί ζην δεχηεξν tab ηνπ θαζνδεγεηή (ζρήκα 47). Ζ δηαδηθαζία 

απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ tabs. Μεηά απφ 

απηφ θαη παξφιν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ θαζνδεγεηή κηα αιιεινπρία ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ βεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

πξνθίι εθαξκνγψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηαβεί ζε φπνην tab θαη κε 

φπνηα ζεηξά επηζπκεί. 

 
 
 

ρήκα 47: ηηγκηόηππν ηνπ πξώηνπ βήκαηνο ζπγγξαθήο πξνθίι εθαξκνγώλ, ην 
πιήθηξν “Next” 
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5.2.2.1.2 Καζνξηζκόο ηεο ππνρξέσζεο θαη ηεο πνιιαπιόηεηαο ησλ 
επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ IEEE LOM 

ην δεχηεξν tab πεξηιακβάλνληαη δχν επηπιένλ βήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ γηα 

ηελ ζπγγξαθή ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ. Σν πξψην βήκα ηνπ δεχηεξνπ tab είλαη 

ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ σο ππνρξεσηηθά (mandatory), πξναηξεηηθά 

(optional) ή ζπληζηψκελα (recommended). 

 
 

ρήκα 48: ηηγκηόηππν ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ βήκαηνο γηα ηελ ζπγγξαθή λένπ 
πξνθίι εθαξκνγώλ 

 
Ο ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ηελ 

νπηηθνπνηεκέλε δελδξνεηδή 

δνκή ησλ επηιεγκέλσλ (απφ ην 

πξψην βήκα) ζηνηρείσλ ηνπ 

IEEE LOM. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ 

IEEE LOM ραξαθηεξίδνληαη εμ 

νξηζκνχ σο πξναηξεηηθά. Γηα λα 

αιιάμεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

 
 

ρήκα 49: Ζ θαηεξρόκελε ιίζηα επηινγώλ γηα 
ηνλ θαζνξηζκό  ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 

ζηνηρείνπ 
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απηφλ ζε ππνρξεσηηθφ ή ζπληζηψκελν, αξθεί λα επηιέμεη ην ζηνηρείν πνπ 

επηζπκεί θαη ζηελ πξνηξνπή “Obligation” ηεο θαηεξρφκελεο ιίζηαο (combo 

box) πνπ εκθαλίδεηαη ζηα δεμηά  ηνπ παξαζχξνπ λα επηιέμεη “Mandatory” ή 

“Recommended”. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή επηθέξεη άκεζε αιιαγή ζηελ ηηκή 

“Minimum Occurrence” ηεο ηξνπνπνίεζεο “Multiplicity” θαη απφ ηελ εμ 

νξηζκνχ ηηκή 0 ιακβάλεη ηελ ηηκή 1 γηα ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ν 

ραξαθηεξηζκφο “Mandatory” ή παξακέλεη 0 ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ν 

ραξαθηεξηζκφο “Recommended” (ζρήκα 49). Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 

ππνδειψλεη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε εκθάληζε ηνπιάρηζηνλ κηαο θνξάο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ κέζα ζε έλα xml ζηηγκηφηππν κε βάζε ην xml ζρήκα 

απηνχ ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ. Φπζηθά, εθφζνλ ην επηζπκεί ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

πξνθίι εθαξκνγψλ κπνξεί λα θαζνξίζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ απφ ην 1, σο 

ειάρηζηε απαηηνχκελε εκθάληζε ηνπ ζηνηρείνπ κέζα ζην xml ζηηγκηφηππν. 

 

 
 

ρήκα 50: ηηγκηόηππν ησλ επηινγώλ ηξνπνπνηήζεσλ ππνρξέσζεο θαη 
πνιιαπιόηεηαο ησλ επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ 

 
 
Ζ πνιιαπιφηεηα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ θαζνξίδεηαη κε παξφκνην ηξφπν. Ο 
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ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ επηιέγεη ην ζηνηρείν πνπ επηζπκεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ πνιιαπιφηεηα θαη ζηελ πξνηξνπή “Multiplicity” πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηα δεμηά ηνπ παξαζχξνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη 

ηφζν ηελ ηηκή ηνπ “Minimum Occurrence” (αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν) φζν θαη ηελ ηηκή ηνπ “Maximum Occurrence”. Ζ ηηκή πνπ δίλεηαη 

ζην “Maximum Occurrence” ππνδειψλεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ εκθαλίζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ κέζα ζε έλα xml ζηηγκηφηππν πνπ βαζίδεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν xml ζρήκα ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ. Μεηά απφ ηελ επηβνιή ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ζε θάζε ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην λα επηιεγεί ην πιήθηξν 

“Save changes”. ε άιιε πεξίπησζε, νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ράλνληαη θαη πξέπεη λα ππνβιεζνχλ μαλά. Δθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη 

ηξνπνπνηήζεηο ζην δεχηεξν tab, ν ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ 

κπνξεί λα επηιέμεη ηελ κεηάβαζε ζην ηξίην tab είηε επηιέγνληαο ην πιήθηξν 

“Next” είηε επηιέγνληαο ην ηξίην tab. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ 

κπνξεί λα επαλέιζεη φπνηε ρξεηαζηεί ζην δεχηεξν tab γηα λα θάλεη επηπιένλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο πνιιαπιφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ. 

 

 
5.2.2.1.3 Σξνπνπνίεζε ηνπ κήθνπο θεηκέλνπ θαη θαζνξηζκόο ζηαζεξώλ 

ηηκώλ ζηα επηιεγκέλα ζηνηρεία 

ην ηξίην tab πεξηιακβάλνληαη δχν επηπιένλ βήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ γηα ηελ 

ζπγγξαθή ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ. Σν πξψην βήκα είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

κήθνπο θεηκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ κε ηχπνπο δεδνκέλσλ είηε CharacterString 

είηε LangString. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ ρξεηάδεηαη λα επηιέμεη 

ζηελ νπηηθνπνηεκέλε δελδξνεηδή δνκή ησλ επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ IEEE 

LOM, ην ζηνηρείν πνπ επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη. Δθφζνλ ν ηχπνο δεδνκέλσλ 

ηνπ ζηνηρείνπ αλήθεη ζηνπο δχν πξναλαθεξφκελνπο, ηφηε ζηα δεμηά ηνπ 

παξαζχξνπ εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή ππνθφξκα. ην πεδίν κε ηελ εηηθέηα 

πξνηξνπήο “maximum length”  εκθαλίδεηαη ην εμ νξηζκνχ κήθνο θεηκέλνπ ηνπ 

ζηνηρείνπ. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη 

ηελ εμ νξηζκνχ ηηκή ζέηνληαο κία λέα. Γηα λα απνζεθεπζεί ε αιιαγή, ν 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζεη ζην πιήθηξν “Save changes”. 
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ρήκα 51: ηηγκηόηππν ηνπ ηξίηνπ tab κε ηξνπνπνηήζεηο ζην κήθνο θεηκέλνπ θαη 
απόδνζε ζηαζεξώλ ηηκώλ 

 
 

ην πεδίν κε ηελ εηηθέηα πξνηξνπήο “fixed value” ν ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κηα εμ νξηζκνχ ηηκή. Καζνξίδνληαο κηα 

ηέηνηα ηηκή, ηφηε ζε θάζε xml ζηηγκηφηππν απνδίδεηαη απηνκάησο ε ηηκή απηή. 

Γηα λα απνζεθεπζεί θαη απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ε επηινγή ηνπ 

πιήθηξνπ “Save changes”.  
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ρήκα 52: ηηγκηόηππν ηνπ ηξίηνπ tab κε ηξνπνπνηήζεηο ζην κήθνο θεηκέλνπ θαη 

απόδνζε ζηαζεξώλ ηηκώλ 

 
 
5.2.2.1.4 Σξνπνπνίεζε ησλ ηηκώλ ζηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηύπνπ 

ιεμηινγίνπ 

ην ηέηαξην tab παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ εμ νξηζκνχ 

ηηκψλ ησλ επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ηχπνπ ιεμηινγίνπ (vocabulary). 

 

 
 
ρήκα 53: ηηγκηόηππν ηνπ ηέηαξηνπ tab κε ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ είλαη ηύπνπ ιεμηινγίνπ 
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Όια ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία πνπ είλαη ηχπνπ ιεμηινγίνπ νπηηθνπνηνχληαη ζε 

δελδξνεηδή δηάηαμε. Δπηιέγνληαο ζην ζχκβνιν „+‟ κπξνζηά απφ θάζε ηέηνην 

ζηνηρείν μεδηπιψλεηαη ε ιίζηα κε ηηο εμ νξηζκνχ ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηνηρείνπ, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ IEEE LOM. 

Παξάιιεια, ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ θαζνδεγεηή εκθαλίδνληαη νη 

δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο. Οη δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη ε πξνζζήθε, ε 

αθαίξεζε θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ηηκψλ απηψλ. Αλ ν ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ επηζπκεί ηελ πξνζζήθε κηαο λέαο ηηκήο ζην πεδίν ηηκψλ ηνπ 

επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ, επηιέγεη ην πιήθηξν - εηθνλίδην „+‟ (plus) θαη θαηαρσξεί 

ηελ λέα ηηκή ζην πεδίν πνπ εκθαλίδεηαη.  

 

 
 
 

ρήκα 54: ηηγκηόηππν ηεο πξνζζήθεο λέα ηηκήο ζην ππάξρνλ πεδίν ηηκώλ ηνπ 
επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ ηύπνπ ιεμηινγίνπ, role 

 
 

Σέινο παηάεη ην πιήθηξν “add value” θαη νινθιεξψλεηαη ε πξνζζήθε ηεο λέαο 

ηηκήο ζην ππάξρνλ πεδίν ηηκψλ ηνπ ζηνηρείνπ ιεμηινγίνπ (ζρήκα 55).  
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ρήκα 55: ηηγκηόηππν ηνπ πεδίνπ ηηκώλ ηνπ ζηνηρείνπ role κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο 
λέαο ηηκήο 

 

Γηα ηελ αθαίξεζε κηαο ηηκήο απφ ην πεδίν ηηκψλ ελφο ζηνηρείνπ, ρξεηάδεηαη 

αξρηθά λα επηιεγεί ε ηηκή πνπ πξφθεηηαη λα αθαηξεζεί θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

παηεζεί ην πιήθηξν - εηθνλίδην  „-‟ (minus).  

 
 

ρήκα 56: ηηγκηόηππν ηεο ιεηηνπξγίαο αθαίξεζεο ηεο ηηκήο NewRole από ην ζηνηρείν 
role 
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Έλα παξάζπξν δηαιφγνπ εκθαλίδεηαη γηα λα δεηήζεη επηβεβαίσζε απφ ηνλ 

ρξήζηε γηα ηελ αθαίξεζε ηεο επηιεγκέλεο ηηκήο θαη λα πξνιάβεη ηπρφλ 

ζθάικα. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ε ηηκή αθαηξείηαη απφ ην πεδίν ηηκψλ ηνπ 

ζηνηρείνπ. 

Σέινο ε ιεηηνπξγία “Modify vocabulary value” ηξνπνπνηεί ηελ νλνκαζία κηαο 

επηιεγκέλεο ηηκήο. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ ρξεηάδεηαη λα 

επηιέμεη ηελ ηηκή πνπ επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη κεηά λα παηήζεη ην 

πιήθηξν – εηθνλίδην κνιχβη ψζηε λα εκθαληζηεί ε ηηκή κέζα ζε έλα πιαίζην 

θεηκέλνπ επηδερφκελν ηξνπνπνίεζε. Γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη “Save value”. 

 
5.2.2.1.5 Απνζήθεπζε ηνπ λένπ πξνθίι εθαξκνγώλ 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν tab παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο απνζήθεπζεο ηνπ 

λένπ πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ δηακνξθψζεθε ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ tabs. 

 
 



 

153 

 

ρήκα 57: ηηγκηόηππν ηεο απνζήθεπζεο ηνπ πξνθίι εθαξκνγώλ 

 

ην ζρήκα 57 απεηθνλίδεηαη ε θφξκα πνπ δεηά απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ 

πξνθίι εθαξκνγψλ λα θαηαρσξήζεη ην φλνκα ηεο επηινγήο ηνπ θαζψο θαη έλα 

κηθξφ θείκελν γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ απνζεθεπκέλνπ πξνθίι εθαξκνγψλ. Σν 

ζχζηεκα πξνηείλεη έλα κνλαδηαίν φλνκα πνπ είλαη ζπλδπαζκφο ηνπ νλφκαηνο 

ρξήζηε θαη ηεο ηξέρνπζαο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δεκηνπξγίαο ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ. Φπζηθά ν ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ κπνξεί λα 

θαηαρσξήζεη ην φλνκα ηεο επηινγήο ηνπ. Πξηλ νινθιεξσζεί ε απνζήθεπζε, ην 

ζχζηεκα ειέγρεη ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο νλνκαζίαο ζην ππάξρνλ κεηξψν ησλ 

πξνθίι εθαξκνγψλ θαη αλ βξεζεί ε ίδηα νλνκαζία ζην κεηξψν ηφηε ε 

δηαδηθαζία δελ νινθιεξψλεηαη θαη πξνηείλεηαη ζηνλ ζπγγξαθέα ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ λα θαηαρσξήζεη έλα λέν φλνκα. 

 

 
 

ρήκα 58: ηηγκηόηππν ηεο θαηαρώξεζεο ζηνηρείσλ ζηελ θόξκα απνζήθεπζεο ηνπ 
πξνθίι εθαξκνγώλ.  

 

ην ζρήκα 58 απεηθνλίδεηαη ε θαηαρψξεζε νλνκαζίαο θαη πεξηγξαθήο γηα ην 

πξνθίι εθαξκνγψλ απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ. Μεηά ηελ 

επηηπρή απνζήθεπζε ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ ζην κεηξψν ησλ πξνθίι 
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εθαξκνγψλ, ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ 

κε ζρεηηθφ κήλπκα ζε παξάζπξν δηαιφγνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπγγξαθήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ, ην ζχζηεκα επηζηξέθεη 

ζηελ θχξηα ζειίδα. Σν πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ θαηάινγν ηνπ 

κεηξψνπ ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη απνκέλεη ε ελεξγνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πξφηππν γηα ηελ ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 
 

ρήκα 59: ηηγκηόηππν ηεο επηηπρνύο νινθιήξσζεο ηεο απνζήθεπζεο ηνπ λένπ 
πξνθίι εθαξκνγώλ.  

 
 

5.2.2.2 πγγξαθή εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ  

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπγγξάςνπλ εθπαηδεπηηθά 

κεηαδεδνκέλα γηα ηελ πεξηγξαθή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππν έλα απφ ηα δηαζέζηκα πξνθίι εθαξκνγψλ ηνπ 

κεηξψνπ πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ 

δηαηεξεί ην ASK-LOM-AP.  

ηελ αξηζηεξή ισξίδα 

πινήγεζεο, ζην ππνκελνχ 

“Educational Metadata Menu” 

 
 

ρήκα 60: ηηγκηόηππν ηεο αξηζηεξήο 
ισξίδαο πινήγεζεο. Σν κελνύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ 
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ππάξρεη ε επηινγή “Create New LOM”. Παηψληαο ηελ επηινγή απηή ζα αλνίμεη 

ε ζειίδα επηινγήο ελφο απφ ηα δηαζέζηκα πξνθίι εθαξκνγψλ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφηππν ηεο δηακφξθσζεο ηεο θφξκαο ζπγγξαθήο 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. ε απηή ηε ζειίδα εκθαλίδεηαη ν θαηάινγνο κε 

φια ηα δηαζέζηκα πξνθίι εθαξκνγψλ θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο γηα θαζέλα 

απφ απηά ψζηε ν ρξήζηεο λα βνεζείηαη λα επηιέμεη ην επηζπκεηφ πξνθίι 

 
ρήκα 61: Ζ επηινγή ηνπ πξνθίι εθαξκνγώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξόηππν γηα 

ηελ ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ.  

 

εθαξκνγψλ. ε θαζέλα  απφ ηα πξνθίι εθαξκνγψλ ηνπ θαηαιφγνπ ππάξρεη ε 

επηινγή κε ηελ πξνηξνπή “Set as template”. Με ηελ επηινγή απηή ν ρξήζηεο 

ζέηεη σο πξφηππν πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ ην επηιεγκέλν. Ζ επηινγή ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ νδεγεί ζηελ 

ζειίδα ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. ηελ ζειίδα απηή 

 
 

ρήκα 62: Οη θαηεγνξίεο ηνπ πξνθίι εθαξκνγώλ (κε βάζε ην IEEE LOM) 
δηακνξθσκέλεο ζε θαξηέιεο (tabs).  
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νπηηθνπνηνχληαη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην πξνθίι 

εθαξκνγψλ ζε κηα θφξκα. ηελ θφξκα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ 

νκαδνπνηνχληαη αλά θαηεγνξία ηνπ IEEE LOM κε ηελ κνξθή θαξηειψλ Tabs 

(ζρήκα 62). Γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ππνρξεσηηθψλ, ζπληζηψκελσλ θαη 

πξναηξεηηθψλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζηα 

πεξηγξάκκαηα θαη ζην ππφβαζξν ησλ πιαηζίσλ θεηκέλνπ.  

 

 
 

ρήκα 63: ηηγκηόηππν ηεο θόξκαο ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ κε 
πξόηππν επηιεγκέλν πξνθίι εθαξκνγώλ.  

 
Ο ρξσκαηηθφο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηεπαθή είλαη ζπλερψο 

δηαζέζηκνο ζηνλ ζπγγξαθέα εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, κε ηελ πξνζζήθε 

ελφο δηαθξηηηθνχ ππνκλήκαηνο ζην επάλσ κέξνο ηεο θφξκαο ζπγγξαθήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (ζρήκα 64). 
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ρήκα 64: Σν ππόκλεκα ρξσκαηηθνύ θώδηθα γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο ππνρξέσζεο 

ησλ ζηνηρείσλ κε βάζε ην πξόηππν πξνθίι εθαξκνγώλ.  

 

Ο ζπγγξαθέαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ δηαδξνκή ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο 

ρξσκαηηθέο δηαβαζκίζεηο εληφο κηαο θαηεγνξίαο φζν θαη απφ ην πιήθηξν 

“Next >>” ζην επάλσ ηκήκα ηεο θφξκαο, ην νπνίν κεηαβαίλεη ζην επφκελν 

θαηά ζεηξά Tab ηεο επφκελεο θαηεγνξίαο ηνπ LOM πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζην πξνθίι εθαξκνγψλ. 

 

 
 

ρήκα 65: Ζ απόδνζε ηηκώλ MIME Types ζην ζηνηρείν Technical.Format ηνπ LOM.  

 
Όηαλ ζην πξνθίι εθαξκνγψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζηνηρείν “4.1 Format” ηεο 

θαηεγνξίαο “4 Technical” ηνπ IEEE LOM, παξφιν πνπ ην ζηνηρείν είλαη ηχπνπ 

“CharacterString” θαη δελ δηαζέηεη εμ νξηζκνχ ελζσκαησκέλν πεδίν ηηκψλ 

ηχπνπ Λεμηινγίνπ ζην πξφηππν LOM, έρεη πξνζηεζεί ε δπλαηφηεηα λα 

απνδίδνληαη ηηκέο ζην ζηνηρείν ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εμ νξηζκνχ θαηάινγν 

(ζρήκα 65). Γεμηά απφ ην πιαίζην θεηκέλνπ ηνπ ζηνηρείνπ “Format” ππάξρεη ν 

ζχλδεζκνο κε ηελ πξνηξνπή “MIME Types”. Δπηιέγνληαο ν ρξήζηεο ηελ 
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πξνηξνπή απηή εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ ζην νπνίν ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα επηιέμεη απφ κηα θαηεξρφκελε ιίζηα ην ηχπν MIME πνπ επηζπκεί λα 

νξίζεη. Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε επηινγή, ην παξάζπξν δηαιφγνπ απνζχξεηαη 

θαη ν ρξήζηεο επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε θφξκα εηζαγσγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ.  

Όηαλ ν ζπγγξαθέαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ νινθιεξψζεη ηελ 

ζπγγξαθή, κεηαβαίλεη ζηελ ηειεπηαία θαξηέια κε ηελ νλνκαζία “Save LOM”. 

ηελ θαξηέια απηή ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ νλνκαζία κε ηελ 

νπνία ζέιεη λα απνζεθεπηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα ζηελ απνζήθε 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ επέιεμε σο πξφηππν. Σν 

ζχζηεκα πξνηείλεη κηα νλνκαζία κνλαδηαία γηα ηελ ζχλζεζε ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ ζπλδπαζκφ φλνκα ρξήζηε θαη time stamp ηνπ 

εμππεξεηεηή. Φπζηθά ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ δηθή ηνπ νλνκαζία, 

ε νπνία ειέγρεηαη κε ηελ ζεηξά ηεο γηα ηελ κνλαδηθφηεηα κέζα ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε απνζήθε. 

 

 
 

ρήκα 66: ηηγκηόηππν ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
κεηαδεδνκέλσλ.  
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ην πεδίν “Description” ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κηα ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ν θάζε ρξήζηεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ απφ ηελ πξνβνιή ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε πιήξεο αλάθιεζε ηνπο. 

Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην πιήθηξν “Save LOM” ηφηε δίλεηαη ε εληνιή 

απνζήθεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ζηελ απνζήθε εθφζνλ έρεη 

νινθιεξσζεί κε επηηπρία ν έιεγρνο ζπκπιήξσζεο φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι εθαξκνγψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θελά πεδία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ππνρξεσηηθά, ε απνζήθεπζε καηαηψλεηαη θαη ν ρξήζηεο ιακβάλεη ηελ 

επηζήκαλζε κε θφθθηλα έληνλα γξάκκαηα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 66 θαη 67. 

Δθφζνλ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη ηα απαξαίηεηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ηεο 

θφξκαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, κπνξεί λα δψζεη ηελ εληνιή 

απνζήθεπζεο, ε νπνία απηή ηε θνξά ζα νινθιεξσζεί επηηπρψο. 

 

5.2.2.3 Πεξηήγεζε ζην κεηξών ησλ πξνθίι εθαξκνγώλ  

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ ζηνλ 

θαηάινγν ηνπ κεηξψνπ ησλ δηαζέζηκσλ πξνθίι εθαξκνγψλ, φπσο θαη νη κε 

εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο αιιά κε επηπιένλ ηελ δπλαηφηεηα γηα άλνηγκα πξνο  

επεμεξγαζία ζε θάζε πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη θαη 

σο εθ ηνχηνπ έρνπλ ηελ θπξηφηεηα. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη έλα 

ζηηγκηφηππν ηεο ζειίδαο πεξηήγεζεο ζηα πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ηνλ ρξήζηε 

"user" πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα ρξεζηψλ "users". ην πξνθίι εθαξκνγψλ 

RLLOMAP, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο "user" ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν, 

πξνζηίζεηαη επηπιένλ ην εηθνλίδην κε ηελ πξνηξνπή "Edit". Δπηιέγνληαο ην 

 
 

ρήκα 67: Ζ επηζήκαλζε θαη πξνηξνπή γηα ηελ απαξαίηεηε ζπκπιήξσζε ησλ 
ππνρξεσηηθώλ ζηνηρείσλ.  
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"Edit" ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ ζειίδα επεμεξγαζίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι εθαξκνγψλ γηα λα θάλεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ 

πξνθίι εθαξκνγψλ. 

Ζ επηινγή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα θάζε πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ εκθαλίδεηαη 

ζην θαηάινγν κε ηα δηαζέζηκα πξνθίι εθαξκνγψλ, είλαη ε επηινγή κε ηελ 

πξνηξνπή "Download Schema" κε ηελ ρξήζε ηεο νπνίαο νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα κεηαθνξηψζνπλ ην εθάζηνηε ζρήκα πνπ επηιέμνπλ, απφ ηνλ δηαθνκηζηή 

ηζηνζειίδσλ πξνο θάπνην ηνπηθφ απνζεθεπηηθφ κέζν.  

 

ρήκα 68: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο πεξηήγεζεο ζην κεηξών ησλ πξνθίι εθαξκνγώλ 
γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο.  

 

Γηα θάζε πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ δηαζέζηκσλ 

πξνθίι εθαξκνγψλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πεξηεγεζεί ζηα 
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δηαζέζηκα ζηηγκηφηππα εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα ζηελ ζπγθεθξηκέλε απνζήθε ηνπ επηιεγκέλνπ πξνθίι 

εθαξκνγψλ. Γηα λα ελεξγνπνηεζεί απηή ε δπλαηφηεηα, ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο 

λα επηιέμεη σο ζχλδεζκν ην φλνκα ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ (φπσο θαίλεηαη 

ζηελ γξακκή κε ηελ εηηθέηα πξνηξνπήο "Name:") πνπ επηζπκεί λα δεη ηα 

πεξηερφκελα ηεο αληίζηνηρεο απνζήθεο. 

 

5.2.2.4 Πεξηήγεζε ζηηο απνζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ 

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ ζηνλ 

θαηάινγν ησλ δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ φπσο θαη νη κε 

εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο αιιά κε επηπιένλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα δηαγξαθή θαη  

άλνηγκα πξνο  επεμεξγαζία ζε θάζε ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ ηελ 

θπξηφηεηα. 
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 ρήκα 69: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο πεξηήγεζεο ζηα δηαζέζηκα ζηηγκηόηππα 
εθπαηδεπηηθώλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο.  

ηελ παξαπάλσ εηθφλα ηεο ζειίδαο πεξηήγεζεο ζηνλ θαηάινγν 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, γηα ηνλ ρξήζηε "user" (ηεο νκάδαο ρξεζηψλ 

"users"), δηαθξίλεηαη ην ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ κε ηελ 

νλνκαζία "mathLOM_1" ζην νπνίν ζπγγξαθέαο ηνπ ήηαλ ν ρξήζηεο "user", 

έρνπλ πξνζηεζεί νη επηινγέο "Edit" θαη "Remove". Δπηιέγνληαο ν ρξήζηεο 

"Edit" έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβεί ζηελ ζειίδα επεμεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ κε θνξησκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν θαη λα πξνβεί ζε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη "Remove" 

ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ δηαγξάθεηαη 

νξηζηηθά απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε απνζήθε εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ.  
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5.2.3 Παξνπζίαζε ιεηηνπξγηώλ γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο 
ρξήζηεο ηεο νκάδαο ρξεζηώλ Γηαρεηξηζηώλ (Admins) 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ νη 

εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα 

Γηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

"admins", επηπιένλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

ζηνπο κε εγγεγξακκέλνπο θαη 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Οη 

επηπιένλ δηαζέζηκεο επηινγέο 

πξνζηίζεληαη είηε ζηηο δηαζέζηκεο ζειίδεο πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είηε ζηηο 

δηαζέζηκεο επηινγέο ηεο αξηζηεξήο ισξίδαο πινήγεζεο, ππφ ηνλ ηίηιν 

"Administration menu".  

 

5.2.3.1 Πεξηήγεζε ζην κεηξών ησλ Πξνθίι Δθαξκνγώλ γηα ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο 

Οη Γηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ ζηνλ θαηάινγν ηνπ 

κεηξψνπ φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη ρξήζηεο κε ηελ δηαθνξά φηη έρνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα επεμεξγαζία (Edit) θαη δηαγξαθή (Remove) γηα θάζε 

δηαζέζηκν Πξνθίι Δθαξκνγψλ. ην ζηηγκηφηππν πνπ αθνινπζεί δηαθαίλεηαη 

απηή ε δηαθνξά ησλ επηινγψλ ζην θαηάινγν κε ηα δηαζέζηκα Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ. Δπηπιένλ, ζε θάζε νκάδα πιεξνθνξηψλ ηνπ εθάζηνηε πξνθίι 

εθαξκνγψλ εκθαλίδεηαη ε πξνηξνπή "Activated" κε έλα ζηνηρείν ειέγρνπ 

(check box). ε πεξίπησζε πνπ ην ζηνηρείν ειέγρνπ είλαη επηιεγκέλν 

επηζεκαίλεηαη φηη ην ηξέρνλ πξνθίι εθαξκνγψλ είλαη ελεξγφ, θαη εκθαλίδεηαη 

ζηνλ θαηάινγν ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο πξφηππα γηα ηελ ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 

ρήκα 70: Οη επηπιένλ επηινγέο ζην κελνύ 
ηνπ ASK-LOM-AP 
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ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πξνθίι εθαξκνγψλ ζεσξείηαη αλελεξγφ θαη δελ 

θαίλεηαη ζηνλ θαηάινγν κε ηα πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφηππα ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Ζ 

απελεξγνπνίεζε ελφο πξνθίι εθαξκνγψλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαγξαθή θαη 

ηεο αληίζηνηρεο απνζήθεο εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ.  

 

5.2.3.2 Πεξηήγεζε ζηηο απνζήθεο Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ 

Οη Γηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ ζηνλ θαηάινγν ησλ 

 
 

 
ρήκα 71: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο πεξηήγεζεο ζηα δηαζέζηκα Πξνθίι Δθαξκνγώλ 

γηα ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ ASK-LOM-AP.  
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δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ φπσο θαη νη πξναλαθεξφκελνη 

ρξήζηεο αιιά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηαγξαθήο γηα θάζε 

ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ ζε φπνηα απνζήθε ΔΜ θαη αλ 

αλήθεη. 

 
ρήκα 72: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο πεξηήγεζεο ζηα δηαζέζηκα ζηηγκηόηππα 

Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαδεδνκέλσλ γηα ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ ASK-LOM-AP.  

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα κε ηνλ θαηάινγν ζηηγκηφηππσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, νη δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο "Edit" θαη 

δηαγξαθήο "Remove" ησλ ζηηγκηφηππσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

παξέρνληαη ζε θαζέλα απφ απηά. Χο εθ ηνχηνπ νη Γηαρεηξηζηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςνπλ ή λα επεμεξγαζηνχλ 

νπνηνδήπνηε ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ θάηνρν ηνπ (owner). 
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5.2.3.3 Πεξηήγεζε ζηνλ θαηάινγν κε ηα αλελεξγά Πξνθίι 
Δθαξκνγώλ 

Οη επηινγή απηή εκθαλίδεη έλαλ θαηάινγν κε ηα Πξνθίι Δθαξκνγψλ πνπ 

έρνπλ ζπγγξαθεί θαη δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί αθφκα. Οη Γηαρεηξηζηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίζνπλ ην πεξηερφκελν έθαζηνπ 

Πξνθίι Δθαξκνγψλ, λα ην ειέγμνπλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ λα ην 

ελεξγνπνηήζνπλ επηιέγνληαο ην ζηνηρείν ειέγρνπ κε ηελ πξνηξνπή 

"Activated". 

 

 
ρήκα 73: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο κε ηα αλελεξγά πξνθίι εθαξκνγώλ. 

 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ δεκηνπξγεί κηα απνζήθε 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ζηηγκηφηππσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζπγγξάθνληαη ζέηνληαο σο πξφηππν ην 

ζπγθεθξηκέλν πξνθίι εθαξκνγψλ. Δπίζεο ην πξνθίι εθαξκνγψλ ηίζεηαη 

δηαζέζηκν ζηνλ θαηάινγν ησλ πξφηππσλ πξνθίι εθαξκνγψλ θαηά ηελ 

ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 

5.2.3.4 Πεξηήγεζε ζηνλ θαηάινγν ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Οη επηινγή απηή εκθαλίδεη έλαλ θαηάινγν κε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ρήκα 74: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο κε ηνλ θαηάινγν ησλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Γηα θάζε ρξήζηε εκθαλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ηεο νλνκαζίαο ηνπ ρξήζηε, ε 

νκάδα ρξεζηψλ ζηελ νπνία αλήθεη, ε εκεξνκελία θαη ψξα δεκηνπξγίαο ηνπ 

ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη ε ηειεπηαία εκεξνκελία θαη ψξα θαηά ηελ νπνία ν 

ρξήζηεο εηζήιζε ζην ζχζηεκα. 

Γηα θάζε ρξήζηε παξέρνληαη δχν επηινγέο, απηέο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ηεο δηαγξαθήο ηνπ απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δθφζνλ θάπνηνο απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο επηζπκεί κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε επηιέγνληαο ζηνλ αληίζηνηρν ζχλδεζκν κε 

ηελ πξνηξνπή "Edit User Profile". ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε ζειίδα 

επεμεξγαζίαο ηνπ πξνθίι ηνπ επηιεγκέλνπ ρξήζηε. 
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ρήκα 75: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο επεμεξγαζίαο ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

ηελ ζειίδα επεμεξγαζίαο ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε, εκθαλίδεηαη κηα θφξκα κε 

ηα απαξαίηεηα πεδία φπσο ην επψλπκν, ην φλνκα, ε ρψξα πξνέιεπζεο, ε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, ην φλνκα 

ρξήζηε κε ην νπνίν έρεη εγγξαθεί ζην ζχζηεκα θαζψο θαη ε νκάδα ρξεζηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ νπνία αλήθεη. Ο Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νκάδαο 

ρξεζηψλ ζηελ νπνία αλήθεη ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο. Με ηελ επηινγή ηνπ 

πιήθηξνπ "Save" (απνζήθεπζε) νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο 

ηνπ πξνθίι ρξήζηε. 

 

5.2.3.5 Έιεγρνο ζπλέπεηαο ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηνπ ASK-LOM-
AP 

Με ηελ επηινγή "Check DBs consistency", παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

Γηαρεηξηζηέο λα δηεμάγνπλ έιεγρν ζπλέπεηαο ζε φιεο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 
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ζπζηήκαηνο, ψζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία ησλ δηαζέζηκσλ πεξηερνκέλσλ ζην 

Μεηξψν θαη ζηηο Απνζήθεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο 

πνπ ππάξρνπλ ζηνπο πίλαθεο - επξεηήξηα πνπ ηεξνχληαη  ζηε ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ. 

Δθφζνλ βξεζεί ηέηνηνπ είδνπο αζπκθσλία, γίλεηαη ε απαξαίηεηε επηδηφξζσζε 

ζηηο θαηαρσξήζεηο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα λα επηηεπρζεί ε  ζπλέπεηα ησλ 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία παξακέλεη δηαθαλήο γηα 

ηνπο Γηαρεηξηζηέο, νη νπνίνη ην κφλν πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπλ είλαη λα 

επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε επηινγή. 

 

 

5.2.3.6 Γεκηνπξγία Δθεδξηθώλ Αληηγξάθσλ 

Με ηελ επηινγή "Make Backup" παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ιήςεο εθεδξηθψλ 

αληηγξάθσλ ηνπ Μεηξψνπ Πξνθίι Δθαξκνγψλ θαζψο θαη φισλ ησλ 

απνζεθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ. Ζ ελεξγνπνίεζε απηήο ηεο  

 
ρήκα 77: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζπλέπεηαο 

ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 
 

 
ρήκα 76: ηηγκηόηππν ηεο εμέιημεο ειέγρνπ ζπλέπεηαο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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 επηινγήο δεκηνπξγεί αξρηθά ζπκπίεζε φισλ ησλ αξρείσλ ηνπ κεηξψνπ θαη 

ησλ απνζεθψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ γηα ηελ 

κεηαθφξησζε ηνπ ζπκπηεζκέλνπ εθεδξηθνχ αληίγξαθνπ πξνο ην ηνπηθφ 

απνζεθεπηηθφ κέζν ηνπ Γηαρεηξηζηή. Ζ ιεηηνπξγία απηή παξέρεηαη επηθνπξηθά 

κε ην δηαζέζηκν ζχζηεκα ιήςεο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ πνπ δηαζέηεη ν 

δηαθνκηζηήο ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ζχζηεκα ASK-LOM-AP v1.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ δηαδηθαζία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ζπκπηέδεη ζε έλα αξρείν ζπκπίεζεο, ην 

κεηξψν πξνθίι εθαξκνγψλ θαη φιεο ηηο δηαζέζηκεο απνζήθεο εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Σν αξρείν απνζεθεχεηαη ζε έλα ππνθάθειν ζηελ δνκή 

θαθέισλ ηεο εθαξκνγήο, ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ηνπ δηαθνκηζηή 

παγθφζκηνπ ηζηνχ ζηνλ νπνίν θηινμελείηαη ε εθαξκνγή. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπίεζεο, εκθαλίδεηαη ε ζειίδα πνπ 

ελεκεξψλεη ηνλ δηαρεηξηζηή γηα ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα κεηαθνξηψζεη ην ζπκπηεζκέλν αξρείν εθεδξηθνχ αληίγξαθνπ 

ησλ απνζεθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνο θάπνην ηνπηθφ απνζεθεπηηθφ κέζν. 

 

 
ρήκα 78: ηηγκηόηππν ηεο εμέιημεο ηεο δηαδηθαζίαο ζπκπίεζεο ησλ απνζεθώλ ΔΜ 

θαη ηνπ κεηξώνπ ΠΔ. 
 

 

 
ρήκα 79: ηηγκηόηππν ηεο ζειίδαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπκπίεζεο ησλ απνζεθώλ ΔΜ θαη ηνπ κεηξώνπ ΠΔ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  
 

πκπεξάζκαηα θαη Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο 

 
Ζ κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή Δθπαίδεπζε ζηελ Σερλνινγηθά 

Τπνζηεξηδφκελε Μάζεζε είλαη ζε εμέιημε. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο 

απηήο ηεο εμέιημεο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

ηξφπν πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ απνζήθεπζε, 

ηελ αλαδήηεζε, ηελ αλάθηεζε θαη ελ ηέιεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ (ή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ). Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ επηηείλεη ηελ εμέιημε απηή θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε γηα 

παξνπζίαζε αμηφπηζησλ θαη απνδνηηθψλ ιχζεσλ ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ πνπ δηακνηξάδνληαη ζην παγθφζκην δίθηπν. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε ζπληζηψζα ηεο δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ είλαη ε 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πεξηγξαθή ηνπο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

πηνζεηήζεθε κηα πξφηαζε πνπ είρε ήδε εθαξκνζηεί ζε άιια πεδία (π.ρ. 

βηβιηνζεθνλνκία θ.ν.θ) , ηα κεηαδεδνκέλα. Γηα λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε 

ζπγγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ, αλαπηχρζεθαλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 

πξφηππα φπσο είλαη ην Dublin Core. Ζ ρξεζηκνπνίεζε φκσο ελφο ηέηνηνπ 

πξνηχπνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ήηαλ αλεπαξθήο θαζψο δελ 

ζπκπεξηειάκβαλε ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. Σν 

θελφ απηφ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ εηδηθά γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

κεηαδεδνκέλα, κε επηθξαηέζηεξν θαη θνηλψο απνδεθηφ, ην δηεζλέο πξφηππν 

IEEE LOM. Σα εθπαηδεπηηθά κεηαδεδνκέλα πξνηείλνληαη γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ ή καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ είηε βξίζθνληαη 

ζπγθεληξσκέλα ζε Απνζήθεο Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ είηε βξίζθνληαη 

δηάζπαξηα ζην δηαδίθηπν. 

Σν πξφηππν IEEE LOM θαιείηαη λα θαιχςεη δηαρξνληθά ηηο απαηηήζεηο 

πιεζψξαο εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ ηεο 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Σαπηφρξνλα ην πξφηππν ελ ηε γελέζεη ηνπ είλαη αλνηθηφ 

ζε ηξνπνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ην 

πξφηππν IEEE LOM δελ ρξεζηκνπνηείηαη απηνχζην αιιά ηξνπνπνηεκέλν 
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αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ. Ζ εμέιημε απηή δεκηνχξγεζε ηα Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ κε βαζηθφ πξφηππν ην IEEE 

LOM. Γηεζλείο θαη θξαηηθέο ζπκπξάμεηο ή νξγαληζκνί, πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ 

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ γηα ηελ δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ γηα ηνπο 

εηαίξνπο ή ηα κέιε ηνπο, δεκηνχξγεζαλ ηξνπνπνηεκέλεο εθδνρέο ηνπ 

πξνηχπνπ IEEE LOM πνπ νλνκάδνληαη Πξνθίι Δθαξκνγψλ. Σα Πξνθίι 

Δθαξκνγψλ έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ 

δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ ή εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ. 

Ζ έξεπλά καο θαηέδεημε φηη δηεζλψο ε δεκηνπξγία ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ηεο 

εθάζηνηε ζχκπξαμεο ή νξγαληζκνχ.  Δπίζεο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο 

πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα ζχκπξαμε ή νξγαληζκφ, λα αλαπηχμνπλ ην 

δηθφ ηνπο πξνθίι εθαξκνγψλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ δηθή ηνπο Απνζήθε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ 

πνπ αθνξνχλ ην πεδίν ελδηαθέξνληφο ηνπο. 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κειέηεζε ηελ βηβιηνγξαθία 

πνπ αθνξά ζην πξφηππν IEEE LOM θαη ζηα Πξνθίι Δθαξκνγψλ. Δπίζεο 

κειέηεζε θαη ζχγθξηλε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ δεηγκάησλ πξνθίι εθαξκνγψλ 

πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί δηεζλψο θαζψο θαη δχν δηαζέζηκα εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ Πξνθίι Δθαξκνγψλ. 

Απφ ηελ επηζθφπεζε θαη αλάιπζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνέθπςε ε 

πξφηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε απηή ηελ ΜΓΔ. 

Γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθφηαην λα γίλεη 

πηινηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ πνπ ζα 

επηζπκνχζαλ λα ελζσκαηψζνπλ ηε ιχζε ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή ηνπο 

πξαθηηθή. Ζ πηινηηθή ρξήζε ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε αμηνιφγεζε εξγαζηψλ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο γηα λα εμαρζνχλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο ξνέο εξγαζηψλ 

πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεθψλ πνπ πεξηιακβάλεη. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ 
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απηή ηελ αμηνιφγεζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κειινληηθή αλαβάζκηζε θαη 

επηδηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ ή θάιπςεο ησλ ειιείςεσλ πνπ ηπρφλ 

παξνπζηαζηνχλ. Δπίζεο απφ ηα εμαρζέληα ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε απηά πνπ αθνξνχλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

αιιειεπίδξαζε ηνπ παξνπζηαδφκελνπ ζπζηήκαηνο κε άιια εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ (π.ρ. LOM Metadata Editors, XML Schema Editors θ.ν.θ.). 

Δπηπξφζζεηα ζηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο ζα 

ζέιακε λα πξνηείλνπκε ηελ ελζσκάησζε ηνπ κε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Απνζεθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πεγψλ. Ζ εμέιημε απηή ζα πξνζέθεξε έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ πεγψλ ππνζηεξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ ζπγγξαθή πξνθίι εθαξκνγψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

απφ νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ελδηαθέξεηαη θαη ηελ ζπγγξαθή 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ κε βάζε ην πξνθίι εθαξκνγψλ ηεο εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  
ΦΤΗΚΔ XML ΒΑΔΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

(Native XML Databases) 
 
 
ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ASK-LOM-AP ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ εγγξάθσλ XML θαη ησλ ζρεκάησλ XML (XML Schemas), ην 

ελζσκαηαηψζηκν (embedded) ζχζηεκα Oracle Berkeley XML DB. ην 

παξάξηεκα Α παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζην ASK-LOM-AP. 

Αξρηθά, ε εηαηξεία ινγηζκηθνχ "Sleepycat Software" θαηείρε, αλέπηπμε θαη 

ππνζηήξηδε ηηο ελζσκαηψζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ Berkeley DB (BDB). Σν 

Φεβξνπάξην ηνπ 2006 ε εηαηξεία Oracle εμαγφξαζε ηελ Sleepycat Software, 

ελζσκαηψλνληαο ηηο επξέσο δηαδεδνκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ αλνηθηνχ 

θψδηθα ζηελ πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ Oracle ζπλερίδεη ηελ αλάπηπμε 

θαη ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ ηεο Sleepycat Software. Ζ Spleepycat 

αλέπηπμε ην BDB XML σο έλα επίπεδν επί ηνπ BDB. 

Ζ Oracle Berkeley DB XML (BDB XML) είλαη κηα ελζσκαησκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε 

επξεηεξίσλ ζε XML έγγξαθα θαη βαζίδεηαη ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηεο  Berkeley 

Database. Ο φξνο "ελζσκαησκέλε" (embedded) πεξηγξάθεη ηηο 

πξνγξακκαηηζηηθέο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κπνξεί κηα 

εθαξκνγή λα πξνζπειαχλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα αξρεία ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ απφ κφλε ηεο ρσξίο ηελ απαίηεζε γηα παξνπζία εμεηδηθεπκέλσλ 

εμππεξεηεηψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ζ BDB XML πξνζθέξεη ζηνπο αλαιπηέο 

πξνγξακκαηηζηέο κηα γξήγνξε, αμηφπηζηε θαη θιηκαθνχκελε κεραλή XQuery 

κε εμειηγκέλν ηξφπν απνζήθεπζεο ησλ XML πεξηερνκέλσλ ζε έλα παθέην 

πνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε κία εθαξκνγή.  
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ηα δχν ζρήκαηα πνπ παξαηίζεληαη, απεηθνλίδνληαη νη δχν ηξφπνη 

πξνζπέιαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αξρείσλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Γίλεηαη 

μεθάζαξν φηη ζηελ ζρεδίαζε κε ελζσκαησκέλν ζρεδηαζκφ ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, νη πξνγξακκαηηζηηθέο βηβιηνζήθεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα αξρεία 

ησλ ΒΓ, ελζσκαηψλνληαη ζηελ εθαξκνγή, ε νπνία έρεη θαη ηελ άκεζε επζχλε 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο ΒΓ ζε αληηδηαζηνιή κε ην κνληέιν ζρεδίαζεο ΒΓ Πειάηε - 

Δμππεξεηεηή (Client-Server) ζην νπνίν ηα δεδνκέλα απνκνλψλνληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή - πειάηε. 

 
Ζ επίδξαζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ βηβιηνζεθψλ ΒΓ ζηελ εθαξκνγή είλαη φηη ν 

εμππεξεηεηήο ΒΓ αθαηξείηαη πιήξσο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ή θαη' επέθηαζε ε 

εθαξκνγή απφ κφλε ηεο γίλεηαη εμππεξεηεηήο. 

Ζ ελζσκαησκέλε ζρεδίαζε ΒΓ ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία αθνζησκέλνπ 

εμππεξεηεηή ΒΓ έρεη πιενλεθηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ επθνιία 

κεηαθνξάο ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ ζρεηηθά επθνιφηεξε αλάπηπμε ηεο. Ζ 

ελζσκαησκέλε ζρεδίαζε ΒΓ έρεη επίζεο αξρηηεθηνληθέο επηπηψζεηο ζηηο 

παξαδνζηαθέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Δλψ κε ηηο ζρεζηαθέο ΒΓ, νη 

πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ κεξηθή πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο δηεπθνιχλνληαο ηελ ζπγγξαθή απιψλ 

εξσηεκάησλ, ζηηο ελζσκαησκέλεο ΒΓ ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

πεξηνξίδεηαη γηα εθείλνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ αλάπηπμε θαη εζηηάδεηαη ζηελ 

δηαρείξηζε πνπ θάλεη ε ίδηα ε εθαξκνγή. 
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ρήκα 81: Δλζσκαησκέλε (Embedded) ρεδίαζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. 
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ρήκα 80: Βάζεηο Γεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ην κνληέιν Client-Server. 
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ην παξαπάλσ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο Oracle 

Berkeley XML DB κε ηελ πξνηεηλφκελε εθαξκνγή ASK-LOM-AP ζε έλαλ 

δηαθνκηζηή παγθφζκηνπ ηζηνχ (web server). Ο δηαθνκηζηήο παγθφζκηνπ ηζηνχ 

ιακβάλεη ηηο αηηήζεηο HTTP απφ έλα πξφγξακκα πινήγεζεο παγθφζκηνπ 

ηζηνχ, ηηο επεμεξγάδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο αηηήζεηο φπσο νξίδεη ε εθαξκνγή 

ASK-LOM-AP. Ζ εθαξκνγή ASK-LOM-AP εθηειείηαη ζηνλ δηαθνκηζηή κέζσ 

ηνπ επεμεξγαζηή PHP. Οη αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ 

κεηξψνπ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ησλ απνζεθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ, δηνρεηεχνληαη πξνο ηελ βηβιηνζήθε BDB XML. 

Α.1 Βαζηθέο Έλλνηεο 

ηελ BDB XML ηα έγγξαθα XML απνζεθεχνληαη ζε αξρεία πνπ νλνκάδνληαη 

"containers". Έλα container είλαη ην αληίζηνηρν κε κηα βάζε δεδνκέλσλ, 

δηαηεξψληαο φιεο ηηο εγγξαθέο (δειαδή ηα έγγξαθα XML) θαζψο επίζεο ηα 

επξεηήξηα (indexes) θαη κεηαδεδνκέλα γηα θάζε εγγξαθή. Σα έγγξαθα XML 

κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

Σα containers απνζεθεχνληαη ζε "environments". Έλα environment ζηελ 

πξάμε είλαη έλαο θάθεινο αξρείσλ ζην ζχζηεκα αξρείσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

 

Database 

Files 

Web Server 

 

BDB XML Library 

Processor             

(PHP, CGI, ASP) 

Application            

ASK-LOM-AP 

                                             

WEB Browser 
HTTP 

 
 

ρήκα 82: Ζ εθαξκνγή ASK-LOM-AP ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα native xml databases, 
BDB XML. 
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ζπζηήκαηνο, πνπ ην ρξεζηκνπνηεί ε BDB XML γηα λα απνζεθεχεη containers 

θαη log files, εθφζνλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία ηεο θαηαγξαθήο 

(logging) ησλ ζπλαιιαγψλ (transactions). ε θάζε εγθαηάζηαζε BDB XML 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πνιιά environments. 

Α.2 Πιενλεθηήκαηα ησλ Native XML Databases  

Μηα XML βάζε δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα ζε κνξθή XML λα δεκηνπξγνχλ απνζήθεο δεδνκέλσλ 

κε απηά ηα δεδνκέλα απαηηψληαο ειάρηζην πξνγξακκαηηζηηθφ ρξφλν θαη 

πεξηνξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα κεηαηξνπή ησλ XML δεδνκέλσλ ζε άιιε δνκή 

δεδνκέλσλ. Οη XML Databases δηαζέηνπλ δηάθνξα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηηο ζρεζηαθέο θαη αληηθεηκελνζηξαθείο βάζεηο δεδνκέλσλ. Σα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Σα δεδνκέλα XML εηζάγνληαη θαηεπζείαλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ρσξίο 

λα απαηηείηαη ν έιεγρνο ή ε εμαγσγή ζηνηρεία απφ έλα έγγξαθν 

πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπηνχλ. 

 Όηαλ εηζαρζνχλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, νη πεξηζζφηεξεο πηπρέο ελφο 

XML εγγξάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θελψλ ρψξσλ (white 

space), παξακέλνπλ αλαιινίσηεο. 

 Σα εξσηήκαηα (queries) επηζηξέθνπλ XML έγγξαθα ή θνκκάηηα ησλ 

XML εγγξάθσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη δηαηεξείηαη ε ηεξαξρηθή δνκή ησλ 

XML εγγξάθσλ. 

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ πιενλεθηεκάησλ, νη Native XML ΓΒ 

επηιχνπλ δχν βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλφηεηα ηεο XML: 

 Δίλαη απαγνξεπηηθά δαπαλεξφ (ζε θαηαλάισζε ππνινγηζηηθήο κλήκεο 

θαη επεμεξγαζηηθήο ηζρχνο) ε δεκηνπξγία ζηελ κλήκε ησλ δελδξνεηδψλ 

δνκψλ κεγάισλ XML εγγξάθσλ θαη ε ππνβνιή εξσηεκάησλ ζε απηά, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ XSLT ή ην κνληέιν DOM. Γηα παξάδεηγκα 

αλαθέξεηαη φηη γηα έλα XML έγγξαθν κεγέζνπο 100 MB απαηηείηαη 

πεξίπνπ 1.2 GB δηαζέζηκεο ππνινγηζηηθήο κλήκεο. Σν ζχζηεκα BDB 

XML κπνξεί εχθνια λα δηαρεηξηζηεί gigabytes απφ XML δεδνκέλα, 
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θαζηζηψληαο εχθνιεο φιεο ηηο πξνζπειάζεηο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ 

εξσηεκάησλ XPath. 

 Ζ πξνζπέιαζε θαη ε ιήςε ελφο ηκήκαηνο ελφο XML εγγξάθνπ, 

ζπλήζσο απαηηεί ηελ αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία (parsing) νιφθιεξνπ 

ηνπ XML εγγξάθνπ πνπ πεξηέρεη ην δεηνχκελν ηκήκα, πξνηνχ 

επηζηξαθεί ην ηκήκα απηφ. Γηα κεγάια XML έγγξαθα απηφ δεκηνπξγεί 

κεγάιε επηβάξπλζε ζε επεμεξγαζηηθή ηζρχ ελφο ζε δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο κπνξεί λα επηβαξχλεη θαηά πνιχ ηελ απφδνζε ηεο 

επηθνηλσλίαο. Σν ελζσκαησκέλν ζχζηεκα BDB XML παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο εχξεζεο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο πνπ αλήθεη ζε έλα 

XML έγγξαθν ρσξίο λα ρξεηαζηεί ηδηαίηεξε επεμεξγαζία (XML parsing) 

(Oracle, 2006). 

 

Α.3 Ζ εγθαηάζηαζε ηεο Oracle Berkeley DB XML 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο BDB XML γίλεηαη ζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη 

είλαη κηα ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία. Ζ ηειεπηαία δηαζέζηκε έθδνζε ηεο BDB 

XML είλαη ε "2.5.16". 

Δγθαηάζηαζε ζε Windows 

Τπάξρνπλ δχν εηδψλ δηαλνκέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο BDB XML ζηα 

Windows: α) binary θαη β) source. 

 Γπαδηθή εγθαηάζηαζε (Binary install) 

Ζ θαιχηεξε επηινγή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα 

Windows είλαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δπαδηθφ εγθαηαζηάηε (binary 

installer) κε επέθηαζε ".msi", πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηνρψξν ηεο 

Oracle: "http://www.oracle.com/technology/software/products/berkeley 

db/xml/index.html". Ζ δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπνζεηεί φιε ηεο 

κεηαγισηηηζκέλε δηαλνκή (ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα dlls, ηα εθηειέζηκα, 

ηελ ηεθκεξίσζε θαη παξαδείγκαηα θψδηθα) ζε έλαλ θαηάινγν κέζα ζην 

εμ νξηζκνχ θαηάινγν ησλ Windows, "Program files" κε ηελ νλνκαζία 

"Oracle" 

http://www.oracle.com/technology/software/products/berkeleydb/xml/index.html
http://www.oracle.com/technology/software/products/berkeleydb/xml/index.html
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 Πεγαία εγθαηάζηαζε (source install) 

Κάζε παθέην ηεο πεγαίαο δηαλνκήο πεξηιακβάλεη έλα θάθειν κε ηελ 

νλνκαζία "build_win32", ν νπνίνο ρξεζηκεχεη γηα ηελ κεηαγιψηηηζε. 

Απηφο ν θάθεινο πεξηιακβάλεη ην project, ην workspace θαη ηα solytion 

files γηα ην MS Visual Studio versions 6 θαη ηηο κεηέπεηηα εθδφζεηο. 

 

Δγθαηάζηαζε ζε Unix / Linux 

Ζ δηαλνκή ηνπ BDB XML πεξηιακβάλεη ζην ξηδηθφ θαηάινγν ην script 

"buildall.sh". Απηφ είλαη ην αξρηθφ εξγαιείν παξακεηξνπνίεζεο θαη 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξηβάιινλ Unix/Linux θαη απινπνηεί ηελ 

εγθαηάζηαζε ζε δηάθνξα Unix ζπζηήκαηα. To script επηδέρεηαη παξακέηξνπο 

απφ ηελ γξακκή εληνιψλ γηα λα ζέζεη prefixes θαη λα εγθαηαζηήζεη φιεο ηηο 

βηβιηνζήθεο. Δθηειψληαο ην script "buildall.sh" ρσξίο θακία παξάκεηξν, γίλεηαη 

ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ βηβιηνζεθψλ κε ηηο εμ νξηζκνχ παξακέηξνπο, 

ηνπνζεηψληαο ηηο ζηνλ θαηάινγν "dbxml-2.x/install". 

 

Δγθαηάζηαζε ηνπ PHP Binding 

Ο πεγαίνο θψδηθαο γηα ην PHP Binding βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν "dbxml-

2.x/dbxml/src/php". Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

ην PHP API απαηηεί φηη ακθφηεξα ηφζν νη βηβιηνζήθεο BDB XML φζν θαη νη 

επεθηάζεηο ηεο PHP ζα έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ έθδνζε ηεο Berkeley DB 4 πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ BDB XML. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχλδεζεο 

(Linking), ρξεηάδεηαη λα δεισζνχλ νη δχν επεθηάζεηο ζην αξρείν 

αξρηθνπνίεζεο ηεο PHP, "php.ini" κε ηηο αθφινπζεο δχν γξακκέο: 

extension=db4.so 

extension=dbxml.so 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows, ε 

πξνζζήθε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δχν γξακκψλ δειψζεσλ ζην αξρείν 

αξρηθνπνίεζεο ηεο PHP, "php.ini" δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 



 

187 

 

extension=db4.dll 

extension=dbxml.dll 

Γηα λα δηαπηζησζεί ε ζσζηή ελζσκάησζε ηεο BDB XML ζηνλ Apache Web 

Server, αξθεί λα εθηειεζηεί ε PHP εληνιή phpinfo() θαη ζηελ εκθαληδφκελε 

ιίζηα κε ηηο δηαζέζηκεο επεθηάζεηο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη νη δχν 

πξναλαθεξφκελεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β  
ΥΔΗΑΚΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

 
Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ASK-LOM-AP ρξεζηκνπνηεί κία ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ κε ηελ νλνκαζία LOMAPDB γηα ηελ απνζήθεπζε ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

κεηξψνπ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ησλ απνζεθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Ο database server πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν MySQL SERVER v5.1.45. ην θαηάινγν ηεο 

εθαξκνγήο "/sqlscripts" ππάξρεη δηαζέζηκν ην SQL script κε ην νπνίν 

δεκηνπξγνχληαη ηφζν ε βάζε δεδνκέλσλ LOMAPDB φζν θαη νη απαηηνχκελνη 

πίλαθεο. ηελ επφκελε παξάγξαθν θαηαγξάθεηαη ην SQL Script. 

create database LOMAPDB; 
use LOMAPDB; 
create table users 
( 
 username   varchar(20) not null primary key, 
 passwd   char(40) not null, 
 email    varchar(100) not null, 
 fname    varchar(40) not null, 
 lname    varchar(30) not null, 
 country   varchar(30) not null, 
 profession   varchar(50) not null, 
 usergroup   varchar(15) not null, 
 dateCreated  datetime not null, 
 dateLastloggedin datetime not null 
); 
 
create table aplist 
( 
 apfname  varchar(30) not null primary key, 
 apAliasName varchar(40) not null, 
 description varchar(150) not null, 
 owner  varchar(20) not null, 
 dateCreated datetime not null, 
 active  bool not null 
  
); 
 
create table lomlist 
( 
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 lomfname  varchar(30) not null primary key, 
 lomAliasName  varchar(40) not null, 
 description  varchar(150) not null, 
 owner   varchar(20) not null, 
 dateCreated  datetime not null, 
 apfname  varchar(30) not null 
); 
 
grant select, insert, update, delete 
on LOMAPDB.* 
to lomap@localhost identified by 'password'; 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  
Αξρείν Καηαγξαθήο Σξνπνπνηήζεσλ  

 
Καηά ηελ ζπγγξαθή θάζε πξνθίι εθαξκνγψλ, δεκηνπξγείηαη παξάιιεια θαη 

έλα αξρείν xml κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ επηβάιεη ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ πξνθίι εθαξκνγψλ. Σν xml αξρείν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο θφξκαο ζπγγξαθήο εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξνθίι εθαξκνγψλ σο πξφηππν. 

Ζ δνκή ηνπ xml αξρείνπ ηξνπνπνηήζεσλ θξίζεθε απαξαίηεηε, δηφηη : 

α) δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ XML Schema Language ν ραξαθηεξηζκφο ελφο 

ζηνηρείνπ κεηαδεδνκέλσλ σο ζπληζηψκελν. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο minOccurs λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζηνηρείν σο 

πξναηξεηηθφ (minOccurs=0) ή ππνρξεσηηθφ (minOccurs >=1). 

β) νη ηξνπνπνηήζεηο minOccurs, maxOccurs, maxLength θαη fixed δελ 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζην IEEE LOM XML Schema ή ζην Simplified LOM 

Schema by Claude Ostyn, γηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ IEEE LOM. Γηα λα γίλεη 

απηφ απαηηείηαη εθηεηακέλε ηξνπνπνίεζε ζηα παξαπάλσ ζρήκαηα. 

Γ.1  Ζ δνκή ηνπ XML αξρείνπ θαηαγξαθήο ηξνπνπνηήζεσλ 

Ζ δνκή ηνπ xml αξρείνπ θαηαγξαθήο πεξηιακβάλεη ην ξηδηθφ ζηνηρείν 

"<modifications>" κέζα ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε ηεξαξρηθή δνκή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ IEEE LOM πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι 

εθαξκνγψλ. Γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ IEEE LOM ππάξρεη κηα θαηαρψξεζε ελφο 

ζηνηρείνπ "<element>". Κάζε ζηνηρείν "<element>" ραξαθηεξίδεηαη απφ έμη (6) 

ηδηφηεηεο (attributes) ελψ κπνξεί λα εκθσιεχζεη θαη άιια ζηνηρεία, αλάινγα κε 

ηελ ηεξαξρηθή δνκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ IEEE LOM πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην 

πξνθίι εθαξκνγψλ. 

Οη ηδηφηεηεο γηα θάζε ζηνηρείν είλαη νη εμήο: 

 name: πξνζδηνξίδεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ IEEE LOM, φπσο 

απνηππψλεηαη ζηα βαζηθά ζρήκαηα (xml bindings) πνπ παξέρνληαη. 
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 minOccurs: πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ εκθαλίζεσλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ κέζα ζε έλα ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 maxOccurs: πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ εκθαλίζεσλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ κέζα ζε έλα ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 maxLength: πξνζδηνξίδεη ηελ κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή ηνπ κήθνπο ησλ 

ραξαθηήξσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ραξαθηήξεο (φπσο 

CharcterString, LangString). 

 fixed: πξνζδηνξίδεη ηελ εμ νξηζκνχ ηηκή πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

έλα ζηνηρείν ζε θάζε ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 obligExt: πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηνηρείνπ κέζα ζε έλα ζηηγκηφηππν εθπαηδεπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Αλ 

έρεη ηελ ηηκή 1 ηφηε ην ζηνηρείν είλαη ππνρξεσηηθφ (mandatory), αλ έρεη 

ηελ ηηκή 2 ηφηε ην ζηνηρείν είλαη πξναηξεηηθφ (optional) θαη αλ έρεη ηελ 

ηηκή 3 ην ζηνηρείν είλαη ζπληζηψκελν (recommended). 

 

ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε έλα ζηηγκηφηππν xml αξρείνπ ηξνπνπνηήζεσλ 

απφ έλα πξνθίι εθαξκνγψλ, φπσο παξήρζε απφ ην ASK-LOM-AP. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<modifications> 
 <element name="general" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="0" fixed="" obligExt="2"> 
  <element name="identifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="1"> 
   <element name="catalog" minOccurs="1" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="1"/> 
   <element name="entry" minOccurs="1" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="1"/> 
  </element> 
  <element name="title" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="language" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" maxLength="100" fixed="" obligExt="1"/> 
  <element name="description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="2000" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="keyword" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="coverage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="structure" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="aggregationlevel" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
 </element> 
 <element name="lifeCycle" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="0" fixed="" obligExt="2"> 
  <element name="version" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="50" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="status" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="contribute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="3"> 
   <element name="role" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="3"/> 
   <element name="entityUnbounded" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed=""  

             obligExt="3"/> 

   <element name="date" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="3"/> 
  </element> 
 </element> 
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 <element name="metaMetadata" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="0" fixed="" obligExt="2"> 
  <element name="identifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="2"> 
   <element name="catalog" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
   <element name="entry" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
  </element> 
  <element name="contributeMeta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="2"> 
   <element name="roleMeta" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 

   <element name="centity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
   <element name="date" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"> 
    <element name="datetime" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="200" fixed=""  

            obligExt="2"/> 
    <element name="description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed=""  

            obligExt="2"/> 
   </element> 
  </element> 
  <element name="metadataSchema" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="30" fixed=""  

            obligExt="2"/> 
  <element name="language" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="100" fixed="" obligExt="3"/> 

 </element> 
 <element name="technical" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="0" fixed="" obligExt="2"> 
  <element name="format" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="500" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="size" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="30" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="location" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="requirement" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="2"> 
   <element name="orComposite" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="2"> 
    <element name="type" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
    <element name="name" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
    <element name="minimumversion" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="30" fixed="" obligExt="2"/> 
    <element name="maximumversion" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed=""  

             obligExt="2"/> 
   </element> 
  </element> 
  <element name="installationRemarks" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="otherPlatformRequirements" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed=""  

             obligExt="2"/> 
  <element name="duration" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
 </element> 
 <element name="educational" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="0" fixed="" obligExt="2"> 
  <element name="interactivityType" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="learningResourceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed=""  

             obligExt="3"/> 
  <element name="interactivityLevel" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="semanticDensity" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="intendedEndUserRole" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed=""  

             obligExt="3"/> 
  <element name="context" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="typicalAgeRange" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed=""  

             obligExt="3"/> 
  <element name="difficulty" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="typicalLearningTime" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="language" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="100" fixed="" obligExt="2"/> 
 </element> 
 <element name="rights" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="0" fixed="" obligExt="2"> 
  <element name="cost" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="3"/> 
  <element name="copyrightAndOtherRestrictions" minOccurs="1" maxOccurs="1" maxLength="" fixed=""  

             obligExt="1"/> 
  <element name="description" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="3"/> 
 </element> 
 <element name="relation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="0" fixed="" obligExt="2"> 
  <element name="kind" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="resource" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"> 
   <element name="identifier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="2"> 
    <element name="catalog" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
    <element name="entry" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
   </element> 
   <element name="description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed=""  

            obligExt="2"/> 
  </element> 
 </element> 
 <element name="annotation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="0" fixed="" obligExt="2"> 
  <element name="entity" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="date" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="description" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
 </element> 
 <element name="classification" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="0" fixed="" obligExt="3"> 
  <element name="purpose" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="taxonPath" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="2"> 
   <element name="source" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
   <element name="taxon" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="" fixed="" obligExt="2"> 
    <element name="id" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="100" fixed="" obligExt="2"/> 
    <element name="entryTaxon" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="500" fixed="" obligExt="2"/> 
   </element> 

  </element> 
  <element name="description" minOccurs="0" maxOccurs="1" maxLength="2000" fixed="" obligExt="2"/> 
  <element name="keyword" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" maxLength="1000" fixed="" obligExt="2"/> 
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 </element> 
</modifications> 
 

 

 

 

 


