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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση υιοθετείται ολοένα και 

περισσότερο από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Η ανάπτυξη ψηφιακών 

Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) που αξιοποιούνται στη διδασκαλία και τη μάθηση 

με την πρόοδο της τεχνολογίας γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Τα ΜΑ συνοδεύονται από 

μεταδεδομένα για να περιγράψουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. 

Τα ΜΑ μαζί με τα μεταδεδομένα τους αποθηκεύονται σε ψηφιακές βιβλιοθήκες / 

αποθετήρια έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν, να διαμοιραστούν και να 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

Η αύξηση του αριθμού των αποθετηρίων, η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ 

αυτών και η δυσκολία να χρησιμοποιηθούν οι παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης σε 

αυτό το περιβάλλον δυσχεραίνει τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των ΜΑ. Παρ' 

όλα αυτά εδώ και αρκετό καιρό έχουν αναπτυχθεί προδιαγραφές, πρότυπα και 

εργαλεία για την ομαδοποιημένη αναζήτηση ΜΑ που ξεπερνούν αυτές τις δυσκολίες. 

Στόχος αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη μεθόδων 

και τεχνολογιών αναζήτησης ΜΑ, καθώς και των τεχνικών υλοποιήσεων που 

υπάρχουν καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος 

Ομαδοποιημένης Αναζήτησης ΜΑ. 

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων αρχικά μελετήθηκαν μέθοδοι και οι 

τεχνολογίες ομαδοποιημένης αναζήτησης με έμφαση στο Simple Query Interface 

(SQI), στο Simple Publishing Interface (SPI) και στο Open Archives Initiative – 

Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Με βάση αυτές τις μεθόδους και 

τεχνολογίες παρουσιάσθηκαν αντιπροσωπευτικά συστήματα ομαδοποιημένης 

αναζήτησης. Στην συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης 

σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σύστημα Ομαδοποιημένης Αναζήτησης σε δύο 

υπάρχουσες ψηφιακές βιβλιοθήκες ΜΑ, την ψηφιακή βιβλιοθήκη eAccessLearn 

(http://www.eaccess2learn.eu/) και την ψηφιακή βιβλιοθήκη Mobile2Learn 

(http://www.mobile2learn.eu/) κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου OAI-PMH.  

http://www.eaccess2learn.eu/
http://www.mobile2learn.eu/
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Ορισμός του προβλήματος 

Η ανάπτυξη των Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) και η χρήση τους στην 

τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση έχει αυξηθεί ταχύτατα το τελευταίο 

διάστημα. Για την αποθήκευση τους, καθώς και των πρόσθετων πληροφοριών 

που τα περιγράφουν, των μεταδεδομένων τους, αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται 

ψηφιακές βιβλιοθήκες ή αποθετήρια έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάκτηση και 

ο διαμοιρασμός τους.  

Τα αποθετήρια αυτά όμως αναπτύσσονται χωρίς ταυτόχρονα να λαμβάνουν υπ' 

όψη τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, δηλαδή την επικοινωνία μεταξύ των 

αποθετηρίων, για την ανταλλαγή δεδομένων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται 

ταυτόχρονες αναζητήσεις σε αυτά.  

Οι παραδοσιακές τεχνολογίες αναζήτησης μέσω των μηχανών αναζήτησης δεν 

διευκολύνουν προς αυτή τη κατεύθυνση για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον γιατί δεν 

μπορούν να επιλεχθούν κριτήρια αναζήτησης προσαρμοσμένα στα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των ΜΑ και του εκπαιδευτικού πλαισίου που 

χρησιμοποιούνται και δεύτερον γιατί ενδεχομένως οι πληροφορίες τους να μην 

μπορούν να προσπελαστούν άμεσα ή έμμεσα από αυτές. 

Το πρόβλημα λοιπόν που ανακύπτει και που ασχολείται αυτή η Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) είναι με ποιο τρόπο και με ποιες τεχνολογίες θα 

επιτυγχάνεται ομαδοποιημένη αναζήτηση σε αποθετήρια που περιέχουν ΜΑ ή και 

μεταδεδομένα και με ποιες τεχνολογίες θα επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα 

αποθετηρίων που δεν έχουν.  

Έτσι αφού γίνεται μια σύντομη μελέτη από τη βιβλιογραφία των κύριων εννοιών 

όπως τα ΜΑ, τα μεταδεδομένα και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μεταδεδομένων ΜΑ 

παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 

σήμερα για την ομαδοποιημένη αναζήτηση ΜΑ σε πολλαπλά αποθετήρια 

μεταδεδομένων ΜΑ.  
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Παρουσιάζονται υλοποιήσεις ομαδοποιημένης αναζήτησης και προτείνεται ένα 

αντίστοιχο τέτοιο σύστημα το οποίο πραγματοποιεί ομαδοποιημένη αναζήτηση σε 

δυο υπάρχοντα αποθετήρια ΜΑ.  

1.2 Δομή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

Η ΜΔΕ αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

πρόβλημα που πραγματεύεται αυτή η εργασία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικότερες έννοιες που συνθέτουν το 

πρόβλημα από την βιβλιογραφία. Έτσι αρχικά γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση 

της έννοιας των ΜΑ, δίνονται οι διαφορετικοί ορισμοί των ΜΑ και η εξέλιξη 

τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια  των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων 

με τα διεθνή πρότυπα IEEE LOM και ISO MLR. Τέλος παρουσιάζεται η έννοια 

των βιβλιοθηκών των ΜΑ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες της 

ομαδοποιημένης αναζήτησης ΜΑ καθώς και η επισκόπηση υπαρχόντων 

συστημάτων/βιβλιοθηκών που υποστηρίζουν ομαδοποιημένη αναζήτηση. Οι 

βασικές μέθοδοι και τεχνολογίες είναι το Simple Query Interface (SQI),  το 

Simple Publishing Interface (SPI) και το Open Archives Initiative – Protocol for 

Metadata Harvesting (OAI-PMH). Τα κύρια συστήματα που παρουσιάζονται και 

υποστηρίζουν τις πιο πάνω μεθόδους και τεχνολογίες είναι το Learning Resource 

Exchange (LRE) και το Ariadne Finder. Τέλος γίνεται μια σύγκριση αυτών των 

συστημάτων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα αντίστοιχο σύστημα ομαδοποιημένης 

αναζήτησης με τη χρήση ανοιχτού/ελεύθερου λογισμικού και τη βοήθεια του 

πρωτοκόλλου OAI-PMH. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι δυο βιβλιοθήκες που 

διαμοιράζουν τα μεταδεδομένα τους καθώς και η υλοποίηση του μηχανισμού 

μετατροπής των επιλεγμένων βιβλιοθηκών ΜΑ σε OAI Metadata Providers. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση χρήσης του συστήματος με 

ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης ενώ στο έκτο κεφάλαιο αποτυπώνονται 

συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις για τη βελτίωση του συστήματος. 
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1.3 Συνεισφορά της εργασίας 

Η συνεισφορά της εργασίας αυτής πέρα από τη μελέτη των μεθόδων και 

τεχνολογιών ομαδοποιημένης αναζήτησης εκπαιδευτικών μεταδεδομένων, έχει να 

κάνει με τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός συστήματος ομαδοποιημένης 

αναζήτησης σε δυο υπάρχουσες βιβλιοθήκες ΜΑ με τη χρήση του πρωτοκόλλου 

OAI-PMH.  

Οι βιβλιοθήκες αυτές είναι η eAccess2Learn και η Mobile2Learn οι οποίες δεν 

είχαν δυνατότητα διαμοιρασμό των μεταδεδομένων έτσι υλοποιήθηκε ένας 

μηχανισμός ώστε οι βιβλιοθήκες να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο OAI-PMH, να 

γίνουν δηλαδή OAI Metadata Providers.  

Το προτεινόμενο σύστημα είναι ένα διαδίκτυο εργαλείο 

(http://www.ask4research.info/oai) ενώ είναι υλοποιημένο με εργαλεία ελεύθερου 

/ ανοιχτού λογισμικού. 

http://www.ask4research.info/oai
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Κεφάλαιο 2: Μαθησιακά Αντικείμενα και Εκπαιδευτικά 

Μεταδεδομένα 

2.1 Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στην αύξηση 

της δημοτικότητας της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι νέες τεχνολογίες όπως το 

διαδίκτυο, τα ιστολόγια, οι ηλεκτρονικοί τόποι συζήτησης, τα εργαλεία 

συγγραφής ψηφιακού περιεχομένου μέσω διαδικτύου επιτρέπουν σχεδόν στον 

καθένα να δημιουργήσει περιεχόμενο όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

«μαθησιακό αντικείμενο». 

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τις έννοιες «Μαθησιακό 

Αντικείμενο» (Learning Object), και να τη συνδέσει με τα εκπαιδευτικά 

μεταδεδομένα και τα ψηφιακά αποθετήρια στα οποία αποθηκεύονται τα 

Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ) ή και τα μεταδεδομένα τους. 

Στην αρχή παρουσιάζεται η έννοια του ΜΑ μέσω μιας μικρής ιστορικής 

ανασκόπησης και στη συνέχεια οι πολλαπλοί ορισμοί που έχουν εμφανιστεί κατά 

καιρούς. Τέλος παρουσιάζεται οι πιθανές εξελίξεις των ΜΑ στο μέλλον. 

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η έννοια των μεταδεδομένων και ειδικότερα 

των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων που πρέπει να συνοδεύουν τα ΜΑ και 

παρουσιάζεται το IEEE LOM και το ISO Metadata for Learning Resource. 

Τέλος παρουσιάζεται η έννοια των Ψηφιακών Αποθετηρίων για την αποθήκευση 

των ΜΑ αλλά και των ίδιων των μεταδεδομένων ώστε να διευκολύνεται η 

αναζήτηση και η εύρεση τους. 

2.2 Μαθησιακά Αντικείμενα 

Τα Μαθησιακά Αντικείμενα, αποτελούν τον πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό 

τρόπο δημιουργίας περιεχομένου για την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση.  

Τα ΜΑ ως ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε σχέση με το παραδοσιακό 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρουσιάζουν πολλαπλά πλεονεκτήματα (Παπανίκου 

Χ. και Σάμψων Δ., 2008). Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: 
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 είναι «δυναμικά», προσαρμόζονται δηλαδή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

του/των εκπαιδευόμενων τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς 

την παρουσίαση σε αντίθεση με τα παραδοσιακά, που είναι στατικά και 

δεν προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

 δεν «φθείρονται» με το χρόνο και τη χρήση τους, σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά που απαιτείται η τακτική μαζική αναπαραγωγή τους 

 η διάθεση τους δεν υπόκειται σε φυσικούς περιορισμούς, παρά μόνο σε 

τεχνικούς (π.χ. δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο) ή περιορισμούς 

χρήσης λόγω πνευματικών δικαιωμάτων σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 

(μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από έναν την ίδια στιγμή, απαιτεί τη 

φυσική παρουσία π.χ. σε μια βιβλιοθήκη κλπ) 

 απαιτούν σχετικά μειωμένες λειτουργικές δαπάνες για να διανεμηθούν 

(μέσω ψηφιακών αποθετηρίων) σε αντίθεση με τα παραδοσιακά που 

απαιτούν εκτός από τις δαπάνες παραγωγής και αναπαραγωγής 

σημαντικές επιπρόσθετες λειτουργικές δαπάνες (διανομή και διάθεση). 

Μαζί με τα πλεονεκτήματα όμως συνυπάρχουν και μειονεκτήματα.  Η ανάπτυξη 

πρωτογενούς εκπαιδευτικού περιεχομένου σε συνδυασμό με την προσαρμογή του 

στις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών εκπαιδευόμενων αυξάνει το κόστος 

ανάπτυξης και παραγωγής σε σχέση με τα παραδοσιακά ΜΑ (Παπανίκου Χ. και 

Σάμψων Δ., 2008).  

2.2.1 Ιστορική Ανασκόπηση 

Ο όρος «μαθησιακό αντικείμενο» εικάζεται ότι επινοήθηκε από τον Wayne 

Hodgings. Το 1992 ο Hodgings παρατηρούσε ένα από τα παιδιά του να παίζει με 

τα τουβλάκια Lego ενώ προβληματίζονταν πάνω σε μαθησιακές στρατηγικές. 

Τότε συνειδητοποίησε ότι η βιομηχανία της εκπαίδευσης χρειάζονταν 

διαλειτουργικά «δομικά στοιχεία» για τη μάθηση (Jacobsen, 2002 ).  Το 1994 ο 

ίδιος δημιούργησε την ομάδα εργασίας «Learning Architectures, APIs and 

Learning Objects» όπου αναφέρθηκε για πρώτη φορά ο όρος «μαθησιακό 

αντικείμενο» (Polsani, 2003). Η ομάδα εργασίας σήμερα ονομάζεται «Learning 

Architecture/ Learning Object» (LALO).   
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Το 1996 ξεκίνησε η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. του Alliance of Remote 

Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe (ARIADNE), όπου 

η αποστολή του ήταν να επιτευχθεί η βελτίωση της μάθησης μέσα από την 

ανάπτυξη ΜΑ, εργαλείων και μεθοδολογιών όπου θα υποστήριζαν το 

«διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση» (ARIADNE, 2012).    

Την ίδια χρονιά εμφανίστηκαν οι όροι «rapid learning object» από την EM-Assist 

Inc, «media objects» από τον Mark Norton σύμβουλο ηλεκτρονικής μάθηση του 

IMS abstract framework και «Knowledge object» από τον David Merrill. Το 1996 

σχηματίστηκε η επιτροπή Learning Technology Standards της IEEE για να 

αναπτύξει  πρότυπα για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Στο τέλος της χρονιάς η 

ORACLE ξεκίνησε το «ORACLE learning architecture» (OLA). Τέλος το 1996 

σχηματίστηκε η κοινοπραξία Gateway Educational Materials (GEM)  και 

ανέπτυξε ένα αποθετήριο για ΜΑ που προϋπήρχαν σε διάφορα Πανεπιστήμια, μη 

κερδοσκοπικούς και εμπορικούς οργανισμούς . 

To 1997 το EDUCOM, που αργότερα ονομάστηκε EDUCASE, διοργάνωσε την 

πρώτη συνάντηση για τα μεταδεδομένα.  Αυτή η ομάδα που σήμερα λειτουργεί 

ως IMS Global Consortium Inc είχε τεράστιο αντίκτυπο παγκοσμίως στην 

εκπαίδευση τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς τομείς (IMS 2006).  Λίγο 

αργότερα το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δημιούργησε το  

Advanced Distributed Learning Initiative (ADL) σε μια προσπάθεια να 

εκπαιδεύσει τα μέλη του Υπουργείου καλύτερα, αποδοτικότερα και με λιγότερο 

κόστος (ADL 2006). Η επιτροπή προτύπων για τη τεχνολογία της μάθησης της 

IEEE (LTSC) ξεκίνησε να εργάζεται στην ανάπτυξη προτύπων για τα 

μεταδεδομένα των ΜΑ (learning object metadata, LOM). Το τμήμα 

κατανεμημένης μάθησης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας δημιούργησε το 

Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT), 

ένα ανοιχτό και δωρεάν αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων και μεθόδων 

παιδαγωγικής. 

Την επόμενη χρονιά εκδόθηκε από το LTSC της ΙΕΕΕ το προσχέδιο των 

προτύπων που πρέπει να πληρούν τα μεταδεδομένα των ΜΑ. Το 1998 o Tom 

Kelly και Chuck Barritt προσχώρησαν στην ομάδα Internet Learning Solutions 
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Group (ILSG) της CISCO Systems Inc και συνέχισαν την έρευνα πάνω στα ΜΑ 

που είχαν ξεκινήσει όταν εργάζονταν στην ORACLE Corporation. Η έρευνα τους 

κορυφώθηκε το 1999 με τη τη δημοσίευση της μελέτης τους με τίτλο: «Reusable 

Information Object Strategy: Definition, Creation Overview and Guidelines». Η 

μελέτη αυτή εισάγει δυο έννοιες το «επαναχρησιμοποιήσιμο αντικείμενο 

πληροφορίας» και «επαναχρησιμοποιήσιμο μαθησιακό αντικείμενο» (Reusable 

Information Object - RIO και Reusable Learning Object - RLO) (Barritt et al., 

1999). 

Το 1999 το Πανεπιστήμιο RICE δημιούργησε το «secret web initiative». Αυτό 

δεν ήταν απλά  ένα αποθετήριο ΜΑ αλλά μια εφαρμογή συγγραφής και 

συνεργασίας ΜΑ. Το έργο αυτό αργότερα έγινε γνωστό ως «Connexions» (Brent, 

2006). Την ίδια χρονιά το ΜΙΤ δημιούργησε μια επιτροπή για να διαμορφώσει 

ένα στρατηγικό σχέδιο για την ηλεκτρονική μάθηση. Το αποτέλεσμα της έρευνας 

αυτής ήταν η δημιουργία του έργου OpenCourseWare. Το OpenCourseWare είναι 

ένα αποθετήριο μαθημάτων και περιεχομένου που δημιουργήθηκαν από το 

προσωπικό του ΜΙΤ. Ο στόχος του έργου ήταν να παρέχει δωρεάν και με 

δυνατότητες αναζήτησης υλικό μαθημάτων για τους εκπαιδευτές, τους φοιτητές 

και αυτόνομους  μαθητές σε όλο το κόσμο (MIT, 2006b).  

To 2000 το ADL δημοσίευσε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για το Shareable 

Courseware Object Reference Model  (SCORM). Τον ίδιο χρόνο ο Clive 

Shepherd και ο David A. Wiley II έδωσαν τους δικούς τους ορισμούς για την 

έννοια των ΜΑ. 

Το 2001 το ADL δημοσίευσε μια ενημέρωση του SCORM φθάνοντας στην 

έκδοση 1.1. Τον Οκτώβριο έφθασε στην έκδοση 1.2. Οι Monson και South του 

κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου του Brigham δημοσίευσε 

μια μελέτη περίπτωσης εισάγοντας την έννοια media object (South & Monson, 

2001). O Rob Koper σε μια δημοσίευση που κατάθεσε στο IMS Learning Design 

Group πρότεινε ο όρος ΜΑ να αντικατασταθεί με τον όρο μονάδες μελέτης (Units 

of Study). Στη δημοσίευση αυτή εισήγαγε και την γλώσσα εκπαιδευτικής 

μοντελοποίησης (educational modeling language EML) που ορίζει ρόλους και 

δραστηριότητες για τη μονάδα μελέτης (Koper, 2001). Αυτή η δημοσίευση μαζί 
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με άλλες αποτέλεσαν τον πυρήνα του πρότυπου του IMS Learning Design. O 

Norm Friesen σχεδιαστής στο έργο CAREO προτείνει την υιοθέτηση του όρου 

εκπαιδευτικά αντικείμενα (educational objects – Friesen, 2001).  

Το 2002 και το 2003 αρκετά επιστημονικά άρθρα εκδόθηκαν. Μεταξύ άλλων ο 

Lori Mortimer, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Ολλανδίας, και ο Polsani του 

Πανεπιστημίου της Αριζόνα.  Την ίδια χρονιά η UNESCO υιοθέτησε τον όρο 

Open Educational Resource (ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό) – OER κατά τα 

πρότυπα του ανοιχτού – ελεύθερου λογισμικού (Johnstone, Sally, 2005). 

Το 2004 εκδόθηκε από το ADL το SCORM v. 2004 και αργότερα εκδόθηκε η 

δεύτερη έκδοση του. Την ίδια χρονιά ο Micheal Engelhardt πρότεινε το δικό του 

ορισμό για τα ΜΑ με τον όρο αντικείμενα ηλεκτρονικής μάθησης. 

To 2005 το αμερικάνικο υπουργείο Παιδείας σταμάτησε τη χρηματοδότηση του 

GEM. Το ανέλαβε το National Education Association και ο μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός JES & Co και μετονομάστηκε σε Gateway to 21st Century Skills. 

Σήμερα το Gateway συνεργάζεται με πάνω από 700 οργανισμούς και 

Πανεπιστήμια και προσφέρει περίπου 50.000 ΜΑ. 

Το 2006 εκδίδεται  η τρίτη έκδοση του SCORM v.2004., ενώ την επόμενη χρονιά 

το Open Society Institute διοργάνωσε συνάντηση με τη συνεργασία 30 

κορυφαίων υποστηρικτών της ανοιχτής εκπαίδευσης, όπου προτρέπουν τις 

κυβερνήσεις και τους εκδότες να διαθέσουν ΜΑ ανοιχτά και δωρεάν στο 

διαδίκτυο (Deacon, Wynsculley, 2009). To 2009 εκδίδεται η τέταρτη έκδοση του 

SCORM v.2004. 

Τα επόμενα χρόνια οι έρευνες εστιάσθηκαν κυρίως στη δημιουργία εργαλείων 

συγγραφής και διανομής ΜΑ αλλά και στη διαχείριση των μεταδεδομένων τους 

και στη δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων. 

Μέσα σε δυο δεκαετίες περίπου, οι έρευνες και οι μελέτες τόσο από δημόσιους 

αλλά και από ιδιωτικούς φορείς όχι μόνο συνέβαλλαν στην προώθηση της έννοιας 

Μαθησιακό Αντικείμενο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Hodgins 

αλλά την εξέλιξαν και την προσάρμοσαν με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας 

αλλά και των τάσεων σε αυτές. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν χιλιάδες ΜΑ και 
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εκατοντάδες ψηφιακά αποθετήρια. Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται 

συνοπτικά τα πιο κύρια γεγονότα εξέλιξης των ΜΑ. 

Πίνακας 1: Συνοπτική Επισκόπηση των ΜΑ 

Έτος Γεγονός 

1992 Ο Wayne Hodgins  εισάγει την έννοια ΜΑ 

1994 Η ομάδα εργασίας LALO δημιουργείται 

Η έρευνα και η ανάπτυξη της Oracle Inc. ξεκινάει 

Η εταιρία NETg δημοσιεύει το  NLO 

1996 Ξεκινάει το έργο ARIADNE 

Εμφανίζονται οι όροι «Rapid learning object» 

Ο Norton γράφει για το «Media Objects»  

Ο Merrill προτείνει τη χρήση του όρου «Knowledge Objects»  

Δημιουργείται η επιτροπή  Learning Technology Standards της 

ΙΕΕΕ 

Εκδίδεται η Oracle Learning Architecture (OLA)  

Σχηματίζεται η Gateway to Educational Materials (GEM) 

1997 Σχηματίζεται το IMS Global Learning Consortium, Inc. 

Δημιουργείται η πρωτοβουλία Advanced Distributed Learning 

(ADL)  

Ξεκινάει το έργο MERLOT  

Το αποθετήριο ΜΑ του GEM δημιουργείται 

1998 Εκδίδεται το προσχέδιο των προτύπων του LOM  
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Έτος Γεγονός 

1999 Υπογράφεται η απόφαση Executive Order 13111 

Προτείνεται και χρηματοδοτείται το έργο CAREO 

Ο Barritt και Lewis της Cisco Systems, Inc. εκδώσαν μελέτη για 

το RLO 

Ο Rice δημιουργεί το έργο Connexions  

Το MIT  ξεκινά το έργο OpenCourseWare 

2000 Δημοσιεύεται η έκδοση 1.0 του SCORM  

Δημιουργείται το DLNET 

Ο Shepherd και Wiley δημοσιεύουν τις μελέτες τους πάνω στα 

ΜΑ 

2001 Οι εκδόσεις 1.1 και 1.2 του SCORM δημοσιεύονται 

Οι Monson και South εισάγουν την έννοια «media objects» 

Ο όρος «Units of Study» και ΕML προτείνονται από τον Koper  

O Friesen προτείνει τον όρο «Educational Object»  

2002-2003 Ο Mortimer δημοσιεύει έναν άλλον ορισμό για το ΜΑ 

Ο Polsani δημοσιεύει πρόσθετες έρευνες για τα ΜΑ 

Η UNESCO υιοθετεί τον όρο Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Υλικό 

2004 Το SCORM φθάνει στην έκδοση 2004 

Engelhardt suggests the term «E-learning Object»  

Wesleyan University launches LoLa 

2005 Το GEM μετονομάστηκε σε Gateway to 21st Century Skills 

προσφέροντας πάνω από 50.000 ΜΑ 

2006 Το SCORM v.2004 φθάνει στη τρίτη έκδοση 
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Έτος Γεγονός 

2008 Εκδόθηκε το Cape Town Open Education Declaration 

2009 Το SCORM v.2004 φθάνει στη τέταρτη έκδοση 

2.2.2 Τι είναι τελικά τα Μαθησιακά Αντικείμενα 

Η έννοια Μαθησιακό Αντικείμενο είναι στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων στο 

τομέα της εκπαίδευσης αλλά και της ερευνητικής κοινότητας. Συνυπάρχουν 

διαφορετικοί ορισμοί αφού δεν έχει κατορθωθεί να υπάρξει ένας κοινά αποδεκτός 

ορισμός. Οι διαφορετικές χρήσεις των ΜΑ, η χρησιμοποίηση τους σε διάφορα 

περιβάλλοντα και τομείς, δημιουργούν ασάφεια αλλά και ποικιλία στον ορισμό 

της έννοιας του ΜΑ. 

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά τους πιο σημαντικούς ορισμούς από τη 

διεθνή βιβλιογραφία. 

Η IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) προσδιορίζει ως ΜΑ 

(IEEE, 2002): «Μαθησιακό Αντικείμενο ορίζεται κάθε οντότητα – ψηφιακή ή μη 

ψηφιακή- η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση, την 

εκπαίδευση ή την κατάρτιση».  Αυτός ο ορισμός συναντάται ευρέως στις μελέτες. 

Είναι ένας γενικός ορισμός όπου εντάσσει στα ΜΑ όλες τις οντότητες ψηφιακές ή 

μη. 

O David Wiley αντίθετα υποστηρίζει ότι (Wiley, 2002): «Μαθησιακό Αντικείμενο 

είναι κάθε ψηφιακή πηγή περιεχομένου, η οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 

για να υποστηρίξει τη μάθηση». Εδώ αποκλείονται η μη ψηφιακές οντότητες και 

εισάγεται ο όρος επαναχρησιμοποίηση των ΜΑ (reusable).  

Συμπληρωματικά ο Pithamber R. Polsani συμπληρώνει (Polsani, 2003): «Ένα 

Μαθησιακό Αντικείμενο είναι μια αυτόνομη και ανεξάρτητη μονάδα 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο έχει εκ των προτέρων ως στόχο τη 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια».  Ο 

όρος της «επαναχρησιμοποίησης» είναι καθοριστικός για να οριστεί κάτι ως ΜΑ 

και μάλιστα επαναχρησιμοποίηση σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. 
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Ο Rory McGreal ενσωματώνει στα ΜΑ έναν η περισσότερους εκπαιδευτικούς 

στόχους (McGreal, 2004). «Μαθησιακό Αντικείμενο είναι ο κάθε 

επαναχρησιμοποίησιμος ψηφιακός πόρος που ενσωματώνεται σε ένα μάθημα ή 

συλλογή από μαθήματα συνδυασμένα σε ενότητες, σειρές μαθημάτων ή ακόμα και 

προγράμματα σπουδών. Ένα μάθημα μπορεί να οριστεί ως ένα τμήμα οδηγίας, που 

συνήθως περιλαμβάνει έναν εκπαιδευτικό στόχο ή στόχους».  

Ο James Dlaziel αναφέρει πως τα ΜΑ ενσωματώνουν μεταδεδομένα και είναι 

αυτόνομες μονάδες (Dlaziel, 2002). «Ένα Μαθησιακό Αντικείμενο είναι μια 

συνάθροιση ενός ή περισσότερων ψηφιακών πόρων που ενσωματώνουν 

μεταδεδομένα, τα οποία αντιπροσωπεύουν μια εκπαιδευτικά σημαντική, 

αυτόνομη μονάδα». 

Η NETg με τον L' Allier ορίζει ένα ΜΑ ως  (L' Allier, 1997) «την μικρότερη 

ανεξάρτητη δομική μονάδα μάθησης που αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: 

τον προς επίτευξη εκπαιδευτικό στόχο, την εκπαιδευτική δραστηριότητα που θα 

οδηγήσει στην επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου που έχει τεθεί και την 

αποτίμηση/αξιολόγηση που καθορίζει το βαθμό στον οποίο έχει επιτευχθεί ο 

εκπαιδευτικός στόχος».  Σ' αυτόν τον ορισμό έχουμε καθαρά μια παιδαγωγική 

προσέγγιση των ΜΑ.  

Όπως φαίνεται και από τους παραπάνω ορισμούς, αλλά και συνολικότερα από τη 

βιβλιογραφία, συνυπάρχουν μια σειρά από διαφορετικές ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά στα ΜΑ.  Όμως είναι διαφορετικά κάθε φορά στον κάθε ορισμό. 

Είναι λοιπόν είναι  αναγκαίο να υιοθετηθεί μια κοινή αντίληψη για την έννοια του 

ΜΑ, έτσι ώστε να επωφεληθεί από την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και 

ταχύτητα που προσφέρει η επιστήμη της πληροφορικής. Κάποιες προσπάθειες 

έχουν γίνει ενώ έχουν ορισθεί οι κατευθύνσεις γι' αυτό. 

Ο Polsani αναφέρει ότι μια ενοποιημένη έννοια των ΜΑ πρέπει να εμπεριέχει 2 

βασικές  έννοιες, τη μάθηση και την επαναχρησιμοποίηση.  Ένα οποιοδήποτε 

ψηφιακό αντικείμενο για να μπορεί να θεωρηθεί ως ΜΑ πρέπει να εντάσσεται σε 

μια μαθησιακή διαδικασία. Η επαναχρησιμοποίηση θεωρείται βασική έννοια η 

οποία δίνει πρόσθετη αξία στο ΜΑ. Το ΜΑ μπορεί να έχει ευελιξία, 
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επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα με τη χρήση της πληροφορικής μόνο 

όταν επαναχρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά περιβάλλοντα και από πολλούς χρήστες. 

Από την άλλη ο McGreal (McGreal, 2004) εξετάζοντας τους πολλαπλούς 

ορισμούς των ΜΑ διακρίνει τέσσερις εννοιολογικούς τύπους όπου κυμαίνονται 

από το γενικό και καταλήγουν στο συγκεκριμένο. Αυτοί οι τύποι, οι οποίοι 

παρουσιάζονται στην πιο κάτω εικόνα, είναι: 

1. αντικείμενα που θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε 

2. αντικείμενα που θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε αλλά μόνο σε ψηφιακή 

μορφή 

3. αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί για γενικούς μαθησιακούς στόχους ή 

αποτελέσματα και 

4. αντικείμενα που είναι σχεδιασμένα για έναν ειδικό μαθησιακό σκοπό ή για 

συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα. 

 

 

Σχήμα 1: Ορισμοί ΜΑ σε άξονες (McGreal, 2004) 
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Ο ορισμός όμως που διατυπώνει ο McGreal (ΜΑ είναι ο κάθε 

επαναχρησιμοποίησιμος ψηφιακός πόρος που ενσωματώνεται σε ένα μάθημα ή 

συλλογή από μαθήματα συνδυασμένα σε ενότητες, σειρές μαθημάτων ή ακόμα και 

προγράμματα σπουδών) όχι μόνο δεν οδηγεί στην ενοποίηση αλλά οριοθετεί την 

έννοια του ΜΑ στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο της Εικόνας 1, δηλαδή σε 

αντικείμενα ψηφιακά και ενσωματωμένα μέσα σε ένα μάθημα ή συνδυασμό 

μαθημάτων. 

Τέλος οι Παπανίκου και Σάμψων (Παπανίκου και Σάμψων, 2008) μελετώντας τα 

ΜΑ και τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, 

καταλήγουν σε 4 κατηγορίες διαστάσεων που τα προσδιορίζουν. Αυτές είναι: 

1. τα δομικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν την εσωτερική οργάνωση 

ενός ΜΑ (επίπεδο συσσώρευσης, δομή)  

2. τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν διαφορετικές τεχνικές 

ιδιότητες (ψηφιακό ή όχι, μεταδεδομένα ή όχι) 

3. τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς 

στόχους ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες  που σχετίζονται με τα ΜΑ και  

4. τα λειτουργικά χαρακτηριστικά όπου περιγράφουν ιδιότητες αναφορικά 

με τη χρήση ενός ΜΑ (δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, σε συνδυασμό 

με άλλα κλπ.) 

Με βάση τα παραπάνω οι Παπανίκου και Σάμψων (Παπανίκου και Σάμψων, 

2008) προτείνουν την υιοθέτηση του παρακάτω ορισμού: «Ένα μαθησιακό 

αντικείμενο είναι ένας εν δυνάμει επαναχρησιμοποιήσιμος ψηφιακός ή μη πόρος  ή 

μια συλλογή διασυνδεδεμένων ψηφιακών πόρων που χαρακτηρίζεται από 

μεταδεδομένα, έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο κοινό, έχει στόχο την επίτευξη 

ενός ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών στόχων και χρησιμοποιείται για να 

υποστηρίξει μια  ή περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τις οποίες 

υπάρχουν σαφείς μετρικές ως προς την επίτευξη του/των εκπαιδευτικών στόχων 

που έχουν τεθεί». 
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2.2.3 Η εξέλιξη των Μαθησιακών Αντικειμένων  

Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την εξέλιξη των ΜΑ στο 

μέλλον. Κάποιοι ερευνητές (Wiley, Harold, Albert) υποστηρίζουν ό,τι τα ΜΑ από 

μόνα τους δεν προσφέρουν κάποια αξία στην διαδικασία της μάθησης αφού δεν 

μπορούν διαχωριστούν από το πλαίσιο της μάθησης, προαναγγέλλοντας στην 

ουσία τον επικείμενο «θάνατο τους». Αυτό βέβαια είναι δύσκολο να υποστηριχθεί 

αφού συνυπάρχουν πολλαπλοί ορισμοί για το τι είναι ΜΑ και τι όχι.  

Αναμφίβολα τα ΜΑ αποτελούν το πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο για 

τη δημιουργία περιεχομένου στην ηλεκτρονική μάθηση. Η εξέλιξη τους στο 

μέλλον σίγουρα έχει προκλήσεις αλλά και προσδοκίες όσο κατευθύνεται η 

παραδοσιακή εκπαίδευση προς νέες μορφές με τη βοήθεια των υπολογιστών. 

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών μορφών ή συνδυασμός τους που τεχνικά 

θα μπορούσε να θεωρηθούν ΜΑ. Για παράδειγμα ΜΑ θα μπορούσε να είναι ένας 

ολόκληρος δικτυακός τόπος. Εναλλακτικά μέρη αυτού του δικτυακού τόπου ή 

ακόμα και μικρά τμήματα του θα μπορούσαν να θεωρηθούν ΜΑ. Άλλα ΜΑ 

μπορεί να είναι προσβάσιμα μέσα από βάσεις δεδομένων ενώ άλλα να 

προσφέρονται για μεταφόρτωση σαν απλά αρχεία. Κάποια μπορεί να έχουν 

μεταδεδομένα ενώ άλλα όχι. Διάφορα ΜΑ μπορεί να ενσωματώνουν μετα-

επισημάνσεις (meta-tags). Οι συνδυασμοί μπορεί να είναι ατελείωτοι. Όσο 

εξελίσσεται η τεχνολογία και η ηλεκτρονική μάθηση τόσο εξελίσσονται και τα 

ΜΑ. Ταυτόχρονα προκύπτουν και νέα ζητήματα που έχουν να κάνουν την 

προσβασιμότητα, τη φορητότητα, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων ή ακόμα 

και τη σχέση των ΜΑ με τις συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευόμενων. 

Άρα, λοιπόν, το βασικό ερώτημα που ανακύπτει δεν είναι αν τα ΜΑ εξελίσσονται 

ή όχι, αλλά πως θα τα διαμορφώσουμε έτσι ώστε να προσφέρουν όχι μόνο 

παραπάνω από αυτό που έχουν ήδη προσφέρει αλλά να αντιμετωπίσουν καλύτερα 

τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων αλλά και την δυνατότητα της 

επαναχρησιμοποίησης. 

Ο Jacques du Plesssis (2007) καταγράφει δυο σκοπούς που πρέπει να επιτευχθούν 

για τη παραπέρα εξέλιξη των ΜΑ. Ο πρώτος είναι η διαλειτουργικότητα, η 

φορητότητα και επαναχρησιμοποίηση των ΜΑ και ο δεύτερος έχει να κάνει με 
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την αυτοματοποίηση της διαδικασίας της επιλογής, χρήσης και ανάπτυξης ενός 

ΜΑ μέσα στη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για να επιλυθούν η διαλειτουργικότητα, η φορητότητα και η 

επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να τεθούν μαζί η τυποποίηση των ΜΑ, η 

ανάπτυξη που θα βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα, ελεύθερα από περιορισμούς 

πνευματικής ιδιοκτησίας, ανοιχτά στη κοινή χρήση, ελεύθερα από περιορισμούς 

σε λογισμικό και υλικό και φτιαγμένα έτσι ώστε να μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Για να επιτευχθεί η αυτοματοποίηση πρέπει να 

αναπτυχθούν ανοιχτά εργαλεία και πρότυπα για την επεξεργασία, τη δημιουργία, 

τη διανομή και το διαμοιρασμό των ΜΑ.  

Ο Wiley (2006) αναφέρει ότι βασικό ζήτημα που παραμένει και θα παραμείνει 

είναι πώς θα αυξηθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης από ανθρώπους που δεν 

έχουν δυνατότητα για διάφορους λόγους. Καταλήγει ότι η εξέλιξη των ΜΑ 

εξαρτάται από αν διαμοιράζονται ελεύθερα, αν παραμείνουν απλά - προτείνει να 

αντικατασταθεί ο όρος «αντικείμενο» με τον όρο «πόρος» και τα «μαθησιακά 

αντικείμενα» με το «ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος (OER)» -, αναπαράγονται με 

έναν web browser και παρέχουν πρόσβαση στον κώδικα για να είναι κατορθωτή η 

αλλαγή τους. Ταυτόχρονα σήμερα όσο αναπτύσσονται ανοιχτά πρότυπα στη 

τεχνολογία, αναπτύσσεται και η ιδέα των ανοιχτών ΜΑ ή ανοιχτών 

εκπαιδευτικών πόρων. Για παράδειγμα το ΜΙΤ, το πρώτο πανεπιστήμιο που 

πρωτοστάτησε στη διάθεση OER, έχει πάνω από 2000 courses ελεύθερα 

προσβάσιμα. Το OER Commons Initiative παρέχει υποστήριξη  γύρω από τη 

χρήση και την επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών ΜΑ, με συνεργασία πάνω από 120 

μεγάλων παρόχων ΜΑ και συγκεντρώνει σε ένα σημείο πρόσβασης πάνω 30.000 

ΜΑ.  

Τα ΜΑ και τα εργαλεία που σχετίζονται με αυτά φυσικά δεν μπορούν να μείνουν 

ανεπηρέαστα με τη εξέλιξη της τεχνολογικά υποστηριζόμενης Μάθησης. Τα 

κοινωνικά δίκτυα, οι φορητές συσκευές και γενικότερα το περιβάλλον που 

χρησιμοποιείται για τη μάθηση, όσο εξελίσσεται, αναπτύσσει και τα ΜΑ αλλά 

και τα εργαλεία που σχετίζονται με αυτά. 
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2.3 Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα 

Μπορούμε να ορίσουμε ως μεταδεδομένα «τα δεδομένα που περιγράφουν τα 

δεδομένα». Ένας καλύτερος ορισμός δίνεται από την ΙΕΕΕ (2002) «μεταδεδομένα 

είναι οι πληροφορίες για ένα φυσικό ή ψηφιακό αντικείμενο».  Ένας πιο πλήρης 

ορισμός δίνεται από τη NISO (2004), «μεταδεδομένα είναι η δομημένη 

πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, εντοπίζει ή αλλιώς καθιστά ευκολότερη την 

ανάκτηση, τη χρήση και τη διαχείριση μιας πηγής πληροφοριών». 

Ο όρος μεταδεδομένα χρησιμοποιείται εδώ και αρκετό καιρό και χρησιμοποιείται  

με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές κοινότητες. Τα μεταδεδομένα 

περιγράφουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες ενός αντικειμένου. Μια εγγραφή σε 

μια καταλογογράφηση μιας βιβλιοθήκης είναι ένα παράδειγμα μεταδεδομένων 

που στη πιο απλή μορφή μπορεί να περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το τίτλο, τον 

συγγραφέα και την ημερομηνία έκδοσης ενός βιβλίου.  

Τα μεταδεδομένα μπορούν να ενσωματώνονται με το αντικείμενο που 

περιγράφουν, για παράδειγμα στα HTML αρχεία ή στις ψηφιακές φωτογραφίες, ή 

να αποθηκεύονται ξεχωριστά. Η αποθήκευση των μεταδεδομένων με το 

αντικείμενο που περιγράφουν εξασφαλίζει ότι αυτά δε θα χαθούν, αποφεύγονται 

προβλήματα σύνδεσης μεταδεδομένων και δεδομένων και εξασφαλίζει ότι τα 

μεταδεδομένα και το αντικείμενο θα ενημερώνονται ταυτόχρονα για τυχόν 

αλλαγές. Παρόλα αυτά σε μερικές περιπτώσεις είναι αδύνατη η ενσωμάτωση των 

μεταδεδομένων με το αντικείμενο (π.χ. μη ψηφιακό αντικείμενο). Επίσης η 

ξεχωριστή αποθήκευση των μεταδεδομένων μπορεί να απλοποιήσει τη διαχείριση 

τους και να διευκολύνει την αναζήτηση και την ανάκτηση τους. Σε αυτή τη 

περίπτωση τα μεταδεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και συνδέονται 

με τα αντικείμενα που περιγράφουν ξεχωριστά. 

Ο πιο σημαντικός λόγος για τη δημιουργία μεταδεδομένων είναι η διευκόλυνση 

της αναζήτησης του σχετικού αντικειμένου που περιγράφουν. Επιπρόσθετα τα 

μεταδεδομένα βοηθούν στην οργάνωση των ψηφιακών πηγών, διευκολύνουν στη 

διαλειτουργικότητα, παρέχουν ψηφιακή ταυτοποίηση και υποστηρίζουν 

αρχειοθέτηση και συντήρηση. 
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Τα μεταδεδομένα είναι χρήσιμα γιατί παρέχουν τη δυνατότητα να περιγράφουν 

αντικείμενα με τυποποιημένο τρόπο, διευκολύνουν την καταλογοποίηση, 

κατηγοριοποίηση, αποθήκευση και εύρεση των αντικειμένων που περιγράφουν. 

Μεταδεδομένα υπάρχουν για όλους τους τύπους των αντικειμένων (π.χ. βιβλία, 

περιοδικά, ψηφιακά αντικείμενα, μαθησιακά αντικείμενα, κλπ) και έχει 

αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός προτύπων – σχημάτων μεταδεδομένων για να 

μπορεί να υπάρξει ένας κοινά αποδεκτός τρόπος περιγραφής για κάθε πεδίο 

αντικειμένων ξεχωριστά.  Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα 

πρότυπα στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Πίνακας Προτύπων μεταδεδομένων 

Όνομα Πεδίο Περιγραφή 

DDI 
Κοινωνικές 

Επιστήμες 

Χρησιμοποιείται για τη περιγραφή δεδομένων 

κοινωνικών επιστημών. Αναπτύσσεται από το 

Data Documentation Initiative και είναι σε 

μορφή XML. 

CDWA Τέχνες 

Το πρότυπο Categories for the Description of 

Works of Art χρησιμοποιείται για τη 

περιγραφή και τη πρόσβαση πληροφοριών 

σχετικά με έργα τέχνης, αρχιτεκτονικής και 

πολιτιστικών αντικειμένων. 

IEEE LOM Εκπαίδευση 

Το πρότυπο Learning Objects Metadata 

καθορίζει τη σύνταξη και τη σημασιολογία 

των Μαθησιακών Αντικειμένων. 

ISO 19115 
Γεωγραφικά 

Δεδομένα 

Το ISO 19115:2003 καθορίζει τη περιγραφή 

γεωγραφικών πληροφοριών και συναφών 

υπηρεσιών. Αναπτύσσεται από την επιτροπή 

ISO/TC 211. 

MARC Βιβλιοθηκονομία Το MAchine Readable Cataloging 
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Όνομα Πεδίο Περιγραφή 

χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και 

ανταλλαγή βιβλιογραφικών και σχετικών 

πληροφοριών σε μορφή που μπορεί να 

καταλάβει ο Η/Υ. 

MPEG-7 Πολυμέσα 

Το Multimedia Content Description Interface 

είναι ένα ISO/IEC πρότυπο που καθορίζει ένα 

σύνολο από περιγραφικούς δείκτες για τους 

διάφορους τύπους πολυμεσικών αντικειμένων. 

Dublin Core Δικτυακοί πόροι 
Το Dublin Core πρότυπο χρησιμοποιείται για 

τη περιγραφή δικτυακών αντικειμένων. 

DOI Δικτυακοί πόροι 

Το Digital Object Identifier παρέχει ένα 

σύστημα για την αναγνώριση και τη 

διαχείριση ψηφιακών εγγράφων σε ψηφιακά 

δίκτυα παρέχοντας μια σταθερή και 

σημασιολογική διαλειτουργικότητα. 

DIF 

Κατάλογοι 

επιστημονικών 

δεδομένων 

Το Directory Interchange Format είναι ένα 

πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικών με κατάλογους επιστημονικών 

δεδομένων. 

 

Τα σχήματα μεταδεδομένων αποτελούνται από σύνολα στοιχείων μεταδεδομένων 

που είναι σχεδιασμένα για ένα συγκεκριμένο σκοπό π.χ. να περιγράψουν μια 

συγκεκριμένη πληροφορία ενός αντικειμένου.  Το κάθε στοιχείο αποτελείται από 

το όνομα του και το περιεχόμενο του, τις τιμές δηλαδή που παίρνει. Τα σχήματα 

συνήθως ορίζουν τα στοιχεία και τη σημασιολογία τους.  Προαιρετικά μπορεί να 

ορίζουν κανόνες για τη μορφή του περιεχομένου, κανόνες για την αναπαράσταση 

του και κανόνες για τις επιτρεπόμενες τιμές.  Ορισμένα σχήματα ορίζουν επίσης 

τη κωδικοποίηση της σύνταξης των στοιχείων και του περιεχομένου των 
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μεταδεδομένων. Πολλά σχήματα μεταδεδομένων χρησιμοποιούν την SGML ή την  

XML γλώσσα για τη σύνταξη τους και την εύκολη ανταλλαγή τους. Πολλά 

σχήματα μεταδεδομένων που αναπτύσσονται και διατηρούνται από οργανισμούς 

προτυποποίησης ή οργανισμούς που έχουν κερδίσει κυρίαρχο ρόλο στις 

αντίστοιχες κοινότητες (όπως ο ISO ή το DCMI) έχουν μετατραπεί σε διεθνή 

πρότυπα. 

Το κυρίαρχο πρότυπο μεταδεδομένων για τη περιγραφή διαδικτυακών πηγών 

είναι το Dublin Core (DC). Τέτοιες πηγές μπορεί να είναι βίντεο, φωτογραφίες, 

ιστοσελίδες κλπ.  Η δημιουργία του ξεκίνησε το 1995 από συζητήσεις των OCLC 

και NCSA ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση γίνεται από DCMI. Ο 

αρχικός στόχος του DC ήταν να οριστεί ένα σύνολο στοιχείων που θα 

χρησιμοποιούνταν από τους δημιουργούς περιεχομένου έτσι ώστε να μπορούν να 

περιγράψουν τις δικές τους πηγές στο Διαδίκτυο. Έτσι δημιουργήθηκαν αρχικά 

13 και στη συνέχεια 15 στοιχεία που διατηρούν τη απλότητα τους. Το πρότυπο 

DC περιλαμβάνει δυο επίπεδα το unqualified (simple) DC και το Qualified DC. 

Το τελευταίο περιέχει 3 επιπλέον στοιχεία από τα αρχικά και δίνει ταυτόχρονα τη 

δυνατότητα εισαγωγής προσδιοριστών (qualifiers), οι οποίοι βοηθούν στη 

βελτίωση της σημασιολογίας των στοιχείων. Στο πιο κάτω πίνακα δίνονται 

συνοπτικά τα στοιχεία του Προτύπου. 

Πίνακας 3: Τα στοιχεία του πρότυπου Dublin Core 

  Στοιχείο Περιγραφή 

Qualified 

Dublin Core 

Unqualified 

Dublin Core 

Title 

Το όνομα που δίνεται στη πηγή, 

συνήθως από το Δημιουργό ή 

τον Εκδότη. 

Creator 

Η οντότητα που είναι κύρια 

υπεύθυνη για τη δημιουργία της 

πηγής. 

Subject Το θέμα της πηγής. 
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  Στοιχείο Περιγραφή 

Description 
Η περιγραφή του περιεχομένου 

της πηγής. 

Publishers 

Η οντότητα που έκανε 

διαθέσιμη τη πηγή στη 

τρέχουσα μορφή. 

Contributor 

Η οντότητα που δεν αναφέρεται 

στο στοιχείο Creator και έχει 

συμβάλλει σημαντικά στη 

δημιουργία της πηγής 

Date 

Ημερομηνία σχετική με τη 

δημιουργία και διάθεση της 

πηγής. 

Type 

Η κατηγορία της πηγής, 

επιλεγμένη από ένα 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο. 

Format 
Η μορφή των δεδομένων της 

πηγής. 

Identifier 

Μία τιμή όπου προσδιορίζει 

μοναδικά τη πηγή, π.χ. το URL 

ή το ISBN της πηγής.  

Source 

Πληροφορίες για μια δεύτερη 

πηγή από την οποία μπορεί να 

προέρχεται η πηγή. 

Language 
Η γλώσσα του περιεχομένου 

της πηγής 
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  Στοιχείο Περιγραφή 

Relation 

Ένα αναγνωριστικό μιας 

δεύτερης πηγής και η σχέση της 

με τη παρούσα πηγή. 

Coverage 

Τα χαρακτηριστικά χώρου ή 

χρόνου του περιεχομένου της 

πηγής. 

Rights 
Μια δήλωση δικαιωμάτων 

χρήσης της πηγής αυτής. 

Audience 
Μια τιμή που περιγράφει σε 

ποιον απευθύνεται η πηγή αυτή. 

Provenance 

Οι αλλαγές που έχουν συμβεί 

στη πηγή σε σχέση με την 

ιδιοκτησία ή την επιμέλεια της. 

RightsHolder 

Η οντότητα που διαχειρίζεται 

τα δικαιώματα χρήσης της 

πηγής. 

 

Για τη περιγραφή των ΜΑ, τα γενικά πρότυπα μεταδεδομένων για τις ψηφιακές 

πηγές (όπως το Dublin Core) δεν είναι απόλυτα επαρκή. Τα εκπαιδευτικά 

μεταδεδομένα εμπεριέχουν στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την 

περιγραφή των ΜΑ όπως ο τύπος της πηγής (π.χ. αν το ΜΑ είναι ένα πείραμα ή 

μια προσομοίωση κλπ), ή προσδιορισμός της ηλικίας των εκπαιδευόμενων που 

απευθύνεται το ΜΑ, το επίπεδο δυσκολίας, ο προτεινόμενος χρόνος εκμάθησης 

κλπ.  

Αυτού του είδους τα πεδία δεν περιέχονται στα υπάρχοντα πρότυπα, έτσι μια 

σειρά από διεθνείς προσπάθειες έχουν γίνει και έχουν καθορίσει πρότυπα για τη 

περιγραφή των ΜΑ. Οι κυριότερες προσπάθειες είναι της IEEE LTSC, της IMS, 
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της AICC, της ARIADNE και CEN/ISSS (Sampson et al, 2002). Στη συνέχεια θα 

περιγράψουμε το κύριο πλέον πρότυπο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων το ΙΕΕΕ 

LOM αλλά και τη προσπάθεια να καθιερωθεί ένα νέο πρότυπο εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων το Metadata for Learning Resource (MLR) που αναπτύσσεται 

από την ομάδα εργασίας 4 της υποεπιτροπής 36 της ISO (ISO/IEC JTC1 SC36 

WG4). 

2.3.1 IEEE LOM 

Ένα από τα πλέον καθιερωμένα πρότυπα για τη περιγραφή των ΜΑ είναι αυτό 

της LTSC της IEEE. Το πρότυπο Learning Object Metadata επηρεάστηκε από το 

έργο EDUCOM του IMS και του ARIADNE και δημιουργήθηκε από τη κοινή 

πρόταση τους προς την IEEE.   

Οι στόχοι του προτύπου LOM όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές του είναι 

(Steinacker et al., 2001): 

 να κινητοποιήσει τους εκπαιδευόμενους ή και τους εκπαιδευτές να 

αναζητήσουν, αξιολογήσουν, αποκτήσουν και χρησιμοποιήσουν ΜΑ 

 να ενεργοποιήσει το διαμοιρασμό και την ανταλλαγή των ΜΑ μεταξύ 

οποιοδήποτε τεχνολογικά υποστηριζόμενου συστήματος μάθησης 

 να ενεργοποιήσει την ανάπτυξη ΜΑ στη μορφή δομικών στοιχείων έτσι 

ώστε να μπορούν να συνδυαστούν ή να αποσυνδεθούν με τρόπους που να 

αποκτούν σημασία 

 να δώσει δυνατότητα σε υπολογιστικά συστήματα να συνθέτουν και να 

παρέχουν αυτόματα και δυναμικά εξατομικευμένα μαθήματα στον 

εκπαιδευόμενο 

 να συμπληρώσει τη δουλειά που έχει γίνει στα πρότυπα, εστιάζοντας στην 

ενεργοποίηση της συνεργασίας των ΜΑ μεταξύ τους, σε ένα ανοιχτό και 

κατανεμημένο περιβάλλον μάθησης 

 να επιτρέψει, όπου είναι επιθυμητό, τη τεκμηρίωση και αναγνώριση της 

ολοκλήρωσης υπαρχόντων ή νέων μαθησιακών στόχων που σχετίζονται 

με ΜΑ 
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 να παρέχει σε ερευνητές, προδιαγραφές για την υποστήριξη συλλογών και 

διαμοιρασμού συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και 

αποτελεσματικότητα των ΜΑ 

 να καθορίσει ένα απλό αλλά ταυτόχρονα επεκτάσιμο σύνολο 

προδιαγραφών, για πολλαπλά πεδία και εφαρμογές έτσι ώστε να 

υιοθετηθεί και εφαρμοστεί πλατιά 

 να υποστηρίξει την απαραίτητη ασφάλεια και πιστοποίηση για το 

διαμοιρασμό και τη χρήση των ΜΑ.  

Το πρότυπο LOM χρησιμοποιεί σχεδόν κάθε στοιχείο του προτύπου Dublin Core, 

και το επεκτείνει με στοιχεία και ιδιότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών που αναζητούν ΜΑ στο διαδίκτυο. Επίσης 

καθορίζει τη σύνταξη και τη σημασιολογία των μεταδεδομένων των ΜΑ 

χρησιμοποιώντας XML και XML Schema, παρέχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

χρειάζονται για να περιγραφούν επαρκώς τα ΜΑ, είναι εστιασμένο σε ένα 

ελάχιστο σύνολο χαρακτηριστικών για τη διαχείριση, τη θέση και την αξιολόγηση 

των ΜΑ και αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο πρότυπο μεταδεδομένων μέχρι 

στιγμής θέτοντας τις βάσεις για σχεδόν όλες τις υπάρχουσες υλοποιήσεις 

προδιαγραφών εκπαιδευτικών μεταδεδομένων. 

Αναλυτικότερα το IEEE LOM καθορίζει 9 κατηγορίες με πάνω από 70 στοιχεία 

μεταδεδομένων που σχετίζονται με τα ΜΑ. Αυτές οι κατηγορίες παρουσιάζονται 

στο πίνακα 4.  

Πίνακας 4: Κατηγορίες του προτύπου IEEE LOM 

Κατηγορίες Περιγραφή 

General 
Περιέχει γενικές πληροφορίες περιγράφοντας στην ολότητα 

του το ΜΑ. 

Life Cycle 

Περιέχει τη τρέχουσα αλλά και τη προηγούμενη κατάσταση 

του ΜΑ, καθώς και των οντοτήτων που συνέβαλλαν στην 

ανάπτυξη του. 
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Κατηγορίες Περιγραφή 

Meta - Metadata 
Περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα ίδια τα 

μεταδεδομένα (πχ ποιος τα δημιούργησε, πως, πότε κλπ). 

Technical 
Περιγράφει τις τεχνικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά του 

ΜΑ. 

Educational 
Περιέχει τα κύρια εκπαιδευτικά ή παιδαγωγικά 

χαρακτηριστικά του ΜΑ. 

Rights 
Περιγράφει τα πνευματικά δικαιώματα και τους όρους 

χρήσης του ΜΑ. 

Relation Περιγράφει τις σχέσεις του ΜΑ, με άλλα αν υπάρχουν. 

Annotation 

Περιέχει επιπρόσθετες πληροφορίες για την εκπαιδευτική 

χρήση του ΜΑ, όπως επίσης για το ποιος και πότε 

δημιούργησε αυτές τις πληροφορίες 

Classification 
Περιγράφει αν αυτό το ΜΑ εμπεριέχεται σε ένα 

συγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης 

 

Στο σχήμα 2 φαίνονται τα στοιχεία της κατηγορίας Educational του προτύπου 

IEEE LOM. 
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Όλες οι εννιά κατηγορίες είναι προαιρετικές και έτσι ακόμα και η περίπτωση ενός 

στιγμιότυπου LOM που κανένα στοιχείο δεν έχει καμία τιμή, εξακολουθεί να 

είναι ένα συμμορφούμενο στιγμιότυπο που ικανοποιεί τις προδιαγραφές του 

προτύπου.  

Τα στιγμιότυπα μεταδεδομένων LOM που αποτελούνται αποκλειστικά από 

στοιχεία   του προτύπου είναι αυστηρά συμμορφούμενα στιγμιότυπα (strict 

LOM), ενώ εκείνα που περιέχουν εκτεταμένα στοιχεία είναι συμμορφούμενα 

στιγμιότυπα(loose LOM). Έτσι υπάρχουν αρκετές υλοποιήσεις μεταδεδομένων 

για ΜΑ που συμμορφώνονται με το ΙΕΕΕ LOM,  αφού ορίζουν ορισμένα 

στοιχεία από το πρότυπο ως υποχρεωτικά και προσθέτουν το δικό τους σύνολο 

στοιχείων.  

Ένα τέτοιο παράδειγμα επέκτασης του IEEE LOM είναι το Competence-related 

Metadata. Η επέκταση αυτή προσθέτει μια ολόκληρη κατηγορία στοιχείων 

μεταδεδομένων για να περιγράψει τα competence χαρακτηριστικά του ΜΑ 

(Εικόνα 3) και  προσθέτει επιπλέον επιτρεπόμενες τιμές σε ορισμένα στοιχεία του 

IEEE LOM προτύπου (Sampson 2009). 

 

Σχήμα 2: Κατηγορία Εκπαιδευτικών Στοιχείων του ΙΕΕΕ LOM (IEEE, 

2002) 
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2.3.2 ISO Metadata for Learning Resources 

Εκτός του καθιερωμένου πλέον πρότυπου ΙΕΕΕ LOM για τα εκπαιδευτικά 

μεταδεδομένα, μια αντίστοιχη δουλειά έχει γίνει και από το DCMΙ επεκτείνοντας 

το υπάρχον πρότυπο Dublin Core. Η ομάδα εργασίας DC Education Working 

Group καθόρισε μερικά επιπλέον στοιχεία μεταδεδομένων (conformsTo, 

educationLevel, Mediator, instructionalMethod) σχετικά με την εκπαίδευση και 

έστρεψε τη προσοχή της στην ανάπτυξη του Dublin Core Educational Profile 

(Currier, 2008). Έτσι μέχρις στιγμής έχουμε 2 πρότυπα εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων με διεθνή αναγνώριση. 

Τον Ιανουάριο του 2011 εκδόθηκε ένα νέο πρότυπο εκπαιδευτικών 

μεταδεδομένων, ή καλύτερα μια σειρά από πρότυπα, από την ομάδα εργασίας 4 

της υποεπιτροπής 36 του διεθνή οργανισμού πιστοποίησης ISO (ISO/IEC JTC1 

SC36 WG4) με την ονομασία «ISO/IEC 19788 Τεχνολογία της Πληροφορίας – 

Μάθηση, Εκπαίδευση και Κατάρτιση – Μεταδεδομένα για Μαθησιακές Πηγές».   

Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται ποια μέρη του προτύπου έχουν εκδοθεί και 

ποια είναι σε εξέλιξη. 

 

Σχήμα 3: Η κατηγορία Competence του Competence-related Metadata 
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Πίνακας 5: Κατάσταση μερών του προτύπου ISO/IEC 19788 

Μέρος Τύπος Τίτλος Κατάσταση 

1 Μη διαθέσιμο Πλαίσιο Έχει εκδοθεί 

2 Στοιχεία δεδομένων Dublin Core στοιχεία Έχει εκδοθεί 

3 
Προφίλ 

μεταδεδομένων 
Βασικό προφίλ μεταδεδομένων Έχει εκδοθεί 

4 Στοιχεία δεδομένων Τεχνικά στοιχεία Σε εξέλιξη 

5 Στοιχεία δεδομένων Εκπαιδευτικά στοιχεία Έχει εκδοθεί 

6 Στοιχεία δεδομένων 
Στοιχεία διαθεσιμότητας, διανομής, 

πνευματικών δικαιωμάτων  
Σε εξέλιξη 

7 Δεσμεύσεις Δεσμεύσεις Σε εξέλιξη 

8 Στοιχεία δεδομένων 
Στοιχεία δεδομένων για τα MLR 

στιγμιότυπα 
Σχέδιο 

9 Στοιχεία δεδομένων Στοιχεία δεδομένων για πρόσωπα σχέδιο 

 

Η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου προτύπου δημιουργήθηκε από τι αρκετές 

δυσκολίες στη χρήση των προτύπων IEEE LOM και Dublin Core. 

Σταχυολογώντας μερικές από αυτές (Bourda et al 2011):  

 η ασυμβατότητα μεταξύ των πολλών προφίλ μεταδεδομένων που 

βασίζονται στο LOM 

 η καθορισμένη δενδροειδής δομή του LOM, είναι ιδανική για την 

υλοποίηση με XML αλλά δύσκολη να εκφραστεί σε γλώσσες 

σημασιολογικού Ιστού όπως RDF ή OWL 

 τα ΜΑ σήμερα διανέμονται ελεύθερα μέσω του διαδικτύου ενώ τα 

μεταδεδομένα τους αποθηκεύονται σε συγκεντρωτικά συστήματα 
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αποθήκευσης καθώς η δομή τους ανταποκρίνεται περισσότερο σε αυτά 

παρά στα αποκεντρωμένα 

 υπάρχει πλεονασμός των στοιχείων, πχ αν ένα άτομο ή οργανισμός 

συνεισφέρει σε δυο ή περισσότερα ΜΑ ή αν το ίδιο άτομο ή οργανισμός 

συνεισφέρει με διαφορετικούς ρόλους στο ίδιο ΜΑ τότε έχουμε 

πλεονασμό της πληροφορίας 

 η διαχείριση των συγκεκριμένων λεξιλογίων των ΜΑ 

 η ασάφεια ορισμένων στοιχείων (πχ το DC:Date μπορεί να αναφέρεται 

στην ημερομηνία δημιουργίας, ενημέρωσης ή δημοσίευσης) 

Οι αρχές που διέπουν την ανάπτυξη του προτύπου ISO/MLR τοποθετούνται σε 

ένα περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται από τους χρήστες και υποστηρίζουν  

πολυγλωσσικές και πολιτιστικές απαιτήσεις προσαρμοστικότητας. Ταυτόχρονα 

αυτό το πρότυπο είναι σύνθετο (με πολλά μέρη) διασφαλίζοντας μια προσέγγιση 

αρθρωτή αλλά και μια προσέγγιση ολοκλήρωσης. Η ανάπτυξη του καθορίζεται 

από τις απαιτήσεις των χρηστών και ιδιαίτερα σε περιοχές μάθησης, εκπαίδευσης 

και κατάρτισης όπου ο δημόσιος τομέας παίζει σημαντικό ρόλο. Το πρότυπο 

υποστηρίζει διάφορα επίπεδα διακριτότητας των ΜΑ και είναι συμβατό με διεθνή 

πρότυπα και προδιαγραφές που υπάρχουν ήδη στο τομέα της μάθησης (IEEE 

LOM, Dublin Core). Τέλος υποστηρίζει υλοποιήσεις σε διάφορες τεχνολογίες: 

σχεσιακές βάσεις, XML, γλώσσες σημασιολογικού Ιστού και επιτρέπει 

επεκτάσεις (προφίλ μεταδεδομένων και διαχείριση λεξιλογίων) ανάλογα με τι 

ανάγκες των χρηστών (Bourda et al 2011, ISO 2011). 

2.4 Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων 

Τα ΜΑ, που αναπτύσσονται για την υποστήριξη της μάθησης και των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πρέπει να εντοπίζονται εύκολα και να 

ανακτώνται καθώς φυσικά και να επιλέγονται κατάλληλα ώστε να ταιριάζουν με 

τις ανάγκες των χρηστών. Τα συστήματα που διευκολύνουν τη πιο πάνω 

λειτουργία, δηλαδή την αποθήκευση, τον εντοπισμό και την ανάκτηση των ΜΑ, 

λέγονται αποθετήρια ΜΑ ή βιβλιοθήκες  ΜΑ. 
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Αυτά τα συστήματα παρόλο που μπορούν να αποθηκεύσουν οποιοδήποτε 

ψηφιακό πόρο θεωρούνται πιο σύνθετα, τόσο στο τι πραγματικά πρέπει να 

αποθηκευθεί όσο και στο πως πρέπει να διανεμηθεί. Ο σκοπός των βιβλιοθηκών 

ΜΑ δεν είναι απλά να αποθηκεύσει με ασφάλεια και να παραδώσει ΜΑ αλλά να 

διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση και το διαμοιρασμό των ΜΑ. Σχετικές 

έρευνες έχουν προσδιορίσει ότι η χρήση των βιβλιοθηκών ΜΑ είναι απαραίτητες 

για την περαιτέρω  ολοκλήρωση της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης 

(Holden, 2003 ). 

Σύμφωνα με τον Downs (2003) οι βιβλιοθήκες ΜΑ μπορούν να διακριθούν σε 

πύλες προγραμμάτων (course portals), σε πακέτα μαθημάτων (course packs) και 

σε αποθετήρια ΜΑ. Τα πρώτα είναι στην ουσία ιστότοποι κοινοπραξιών 

εκπαιδευτικών οργανισμών που παρέχουν λίστες προγραμμάτων από διάφορα 

ιδρύματα με σκοπό να απλοποιήσουν τις επιλογές των χρηστών. Τα πακέτα 

μαθημάτων είναι πακέτα μαθησιακού υλικού που μπορούν να υποστηρίξουν ένα 

πρόγραμμα ενώ τέλος τα αποθετήρια ΜΑ αποθηκεύουν ξεχωριστά ΜΑ.  

Κατά τον Metros & Bennet (2002) υπάρχουν 2 μεγάλες κατηγορίες αποθετηρίων 

ΜΑ. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει εκείνα τα αποθετήρια  που περιέχουν 

τόσο τα ΜΑ όσο και τα μεταδεδομένα τους έτσι ώστε να παρέχεται μαζί ο 

εντοπισμός και η παράδοση των ΜΑ. Η δεύτερη περιλαμβάνει αποθετήρια που 

περιέχουν μόνο τα μεταδεδομένα των ΜΑ. Σε αυτή τη περίπτωση τα αποθετήρια 

αυτά χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση και τον εντοπισμό των ΜΑ ενώ η 

πρόσβαση σ' αυτά γίνεται από την ξεχωριστή τους τοποθεσία. 

Αντίστοιχα ο McGreal (McGreal, 2007) κατηγοριοποιεί τα αποθετήρια ΜΑ με 

βάση τη τοποθεσία των ΜΑ. Στο πρώτο τύπο ακολουθείται ένα συγκεντρωτικό 

μοντέλο όπου τα ΜΑ βρίσκονται σε έναν κεντρικό ιστότοπο ή server. Τέτοια 

αποθετήρια είναι το γνωστό MIT OpenCourseware, το Curriki και άλλα.  Ο 

δεύτερος τύπος παρέχει κυρίως μεταδεδομένα ΜΑ με συνδέσεις των ΜΑ στις 

ιστοσελίδες που φιλοξενούνται. Τέτοια αποθετήρια θεωρούνται «πύλες» που 

παρέχουν συνδέσμους σε εκπαιδευτικό υλικό από τρίτους. Πιο γνωστά είναι το 

MERLOT και το CITIDEL. Τέλος ο τρίτος τύπος είναι υβριδικά αποθετήρια όπου 

παρέχουν τόσο ΜΑ όσο και συνδέσμους ΜΑ προς άλλες ιστοσελίδες. Τέτοια 
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είναι το NDSL, το ARIADNE repository, το Common-wealth of Learning's 

COLLOR κλπ. Μερικά αποθετήρια και από τις τρεις κατηγορίες παρουσιάζονται 

στο πιο κάτω πίνακα: 

Πίνακας 6: Παραδείγματα αποθετηρίων με βάση τη τοποθεσία των ΜΑ 

Τύπος 1: Αποθετήρια που αποθηκεύουν ΜΑ με συγκεντρωτικό τρόπο 

Όνομα URL Αριθμός ΜΑ 

Curriki Global Education & 

Learning Community 

http://www.curriki.org/ 43621 

ConneXions http://cnx.org/ 20429 

Explore Learning with Gismos http://www.explorelearning

.com 

450 

MIT Open Courseware http://ocw.mit.edu/ >2000 

Wisconsin Online Resource 

Center 

http://www.wisc-

online.com 

2555 

PBS Teacher Source http://www.pbs.org/teacher

s/ 

>3000 

Τύπος 2: Αποθετήρια που αποθηκεύουν μεταδεδομένα ΜΑ 

Όνομα URL Αριθμός ΜΑ 

CITIDEL http://www.citidel.org/ 488,256 

Gateway to 21st Century Skills http://www.thegateway.org/ 50,000 

MERLOT http://www.merlot.org 35,595 

FLORE http://flore.uvic.ca/ +1000 

http://www.curriki.org/
http://cnx.org/
http://www.explorelearning.com/
http://www.explorelearning.com/
http://ocw.mit.edu/
http://www.wisc-online.com/
http://www.wisc-online.com/
http://www.pbs.org/teachersource/
http://www.pbs.org/teachersource/
http://www.citidel.org/
http://www.thegateway.org/
http://www.merlot.org/
http://flore.uvic.ca/
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Τύπος 3: Υβριδικά αποθετήρια  

Όνομα URL Αριθμός ΜΑ 

ARIADNE - European 

Knowledge Pool System 

http://www.ariadne-eu.org/  820,714 

IDEAS http://ideas.wisconsin.edu/ >2000 

NSDL http://nsdl.org/ >1.5 million 

HEAL: Health Education Assets 

Library 

http://www.healcentral.org/ >10,000 

 

Επίσης οι βιβλιοθήκες ΜΑ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το είδος 

των ΜΑ αντικειμένων που παρέχουν. Σε εκείνες δηλαδή που παρέχουν μεγάλη 

ποικιλία ΜΑ σε αντίθεση με εκείνες που παρέχουν ΜΑ συγκεκριμένου 

αντικειμένου πχ ΜΑ φυσικής, τεχνολογίας κλπ. 

Πίνακας 7: Παραδείγματα αποθετηρίων με βάση το είδος των ΜΑ 

Αποθετήρια με βάση το είδος των ΜΑ 

Όνομα URL Είδος 

BioDiTRL  http://bio-ditrl.sunsite.ualberta.ca/ Βιολογία 

Πύλη Cosmos http://www.cosmosportal.eu Φυσικές Επιστήμες 

Explore Learning 

with Gismos 
http://www.explorelearning.com/ 

Μαθηματικά & 

Επιστήμες 

SchoolNet Canada http://www.schoolnet.ca/ Διάφορα 

Commonwealth of 

Learning LOR 
http://www.collor.org/col/ Διάφορα 

http://www.ariadne-eu.org/
http://ideas.wisconsin.edu/
http://nsdl.org/
http://www.healcentral.org/index.jsp
http://bio-ditrl.sunsite.ualberta.ca/
http://www.cosmosportal.eu/
http://www.explorelearning.com/
http://www.schoolnet.ca/
http://www.collor.org/col/
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MLX http://www.mcli.dist.maricopa.edu/mlx/ Διάφορα 

 

Τέλος υπάρχουν αποθετήρια ΜΑ που απαιτούν κάποιου είδους εγγραφής ή και  

συνδρομής για τη πρόσβαση στα ΜΑ 

Πίνακας 8: Παραδείγματα αποθετηρίων με βάση την εγγραφή ή συνδρομή 

Αποθετήρια ΜΑ με βάση την εγγραφή ή συνδρομή 

Όνομα URL Είδος 

BioDiTRL http://bio-ditrl.sunsite.ualberta.ca/  Subscription 

requested 

FLORE http://flore.uvic.ca/welcome.php Sign in 

PBS Teacher Source http://www.pbs.org/teachersource/ Sign on required 

 

Οι Higgs et al. (2003), επισήμαναν την αυξανόμενη ανάγκη των βιβλιοθηκών ΜΑ 

να παρέχουν διοικητικές και διαχειριστικές λειτουργίες. Παρέθεσαν τις πιο κάτω 

λειτουργίες που πρέπει να έχουν οι βιβλιοθήκες ΜΑ: 

1. Αναζήτηση / εύρεση – η λειτουργία εύρεσης του κατάλληλου ΜΑ με 

βάση κάποια κριτήρια 

2. Έλεγχος ποιότητας – λειτουργίες που εξασφαλίζουν ότι τα ΜΑ 

ανταποκρίνονται στις κατάλληλες απαιτήσεις τεχνικές, εκπαιδευτικές και 

μεταδεδομένων 

3. Αίτηση – η λειτουργία της αίτησης ενός ΜΑ που βρέθηκε στο αποθετήριο 

(ανεξάρτητα αν είναι στο ίδιο ή σε απομακρυσμένο σύστημα) 

4. Διατήρηση – ο κατάλληλος έλεγχος των εκδόσεων των ΜΑ 

5. Ανάκτηση – οι λειτουργίες ανάκτησης του ΜΑ που έχει αιτηθεί ο 

χρήστης. 

http://www.mcli.dist.maricopa.edu/mlx/
http://bio-ditrl.sunsite.ualberta.ca/
http://flore.uvic.ca/welcome.php
http://www.pbs.org/teachersource/
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6. Υποβολή – η δυνατότητα υποβολής ενός ΜΑ στη βιβλιοθήκη για 

αποθήκευση 

7. Αποθήκευση – οι λειτουργίες αποθήκευσης του ΜΑ με τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε να μπορεί να βρεθεί 

8. Συλλογή (push/pull) – η διαδικασία απόκτησης μεταδεδομένων άλλων 

βιβλιοθηκών για ευρύτερες αναζητήσεις 

9. Δημοσίευση – η αντίστροφη με τη προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή ή 

παροχή μεταδεδομένων σε άλλες βιβλιοθήκες. 

Αναμφισβήτητα η ικανοποίηση και των εννιά αυτών λειτουργιών με 

ικανοποιητικό τρόπο αυξάνει τη χρησιμότητα των αποθετηρίων και τη ποιότητα 

των ΜΑ. Οι λειτουργίες αναζήτησης και εύρεσης καθώς και εκείνες της αίτησης 

και ανάκτησης των ΜΑ είναι σχεδόν καθολικές σε όλα τα σύγχρονα αποθετήρια 

ΜΑ. Η διαχείριση και η ενημέρωση των ΜΑ αποτελούν προβλήματα που πρέπει 

να επιλυθούν καθώς και η δημοσίευση και η συλλογή μεταδεδομένων δηλαδή η 

σύνδεση των αποθετηρίων μεταξύ τους εμπεριέχει δυσκολίες και δεν 

υποστηρίζεται από πολλά αποθετήρια.  

2.5 Σύνοψη 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάστηκε η έννοια των ΜΑ και πως αυτή διαμορφώνεται 

από διάφορους ερευνητές και επιστήμονες. Συνδέθηκε στα ΜΑ η έννοια των 

μεταδεδομένων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων με τα πιο 

βασικά πρότυπα το IEEE LOM και το ISO MLR. Τέλος μελετήθηκαν τα 

χαρακτηριστικά των ψηφιακών βιβλιοθηκών ΜΑ. 

Η έκρηξη των ΜΑ οδήγησε στη δημιουργία αρκετών αποθετηρίων διάσπαρτων 

στο διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση από ερευνητές στην 

αναζήτηση των ΜΑ που βρίσκονται σε αυτά τα αποθετήρια. Αυτό μπορεί να γίνει 

με δυο τρόπους είτε με την ομαδοποιημένη αναζήτηση είτε με τη 

συγκομιδή/συλλογή μεταδεδομένων.  

Η ομαδοποιημένη αναζήτηση πραγματοποιείται με την αποστολή του ίδιου 

ερωτήματος ταυτόχρονα σε διαφορετικά αποθετήρια. Η συγκομιδή 
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μεταδεδομένων γίνεται με τη συλλογή από διαφορετικά αποθετήρια 

μεταδεδομένων σε ένα σημείο για να διευκολυνθεί η αναζήτηση των ΜΑ. 

Η διασύνδεση των βιβλιοθηκών μεταξύ τους δεν θα διευκολύνει μόνο την 

αναζήτηση των ΜΑ αλλά θα αναπτύξει και την ποιότητα των παρεχόμενων ΜΑ 

και ιδιαίτερα από έμπιστες και σχετικές πηγές. 
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Κεφάλαιο 3: Ομαδοποιημένη αναζήτηση Μαθησιακών 

Αντικειμένων 

3.1 Εισαγωγή 

Στο Διαδίκτυο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Μαθησιακών Αντικειμένων (ΜΑ) ή 

και μεταδεδομένων όπου μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας όπως επίσης και 

ένας μεγάλος αριθμός αποθετηρίων ΜΑ.  Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα 

αποθετήρια αυτά δε διασυνδέονται μεταξύ τους, οι χρήστες (εκπαιδευτικοί, 

εκπαιδευόμενοι ή ακόμα και οργανισμοί) δεν μπορούν να έχουν εύκολη 

πρόσβαση σε όλο αυτό το σχετικό υλικό. Αντίθετα οι χρήστες πρέπει να 

γνωρίζουν σε ποιο αποθετήριο να ψάξουν, πως να το εντοπίσουν και έπειτα να 

αναζητήσουν το ΜΑ που χρειάζονται. 

Συχνά τα ΜΑ βρίσκονται πίσω από «κλειστά» ή  ιδιωτικά συστήματα ή διεπαφές 

αναζήτησης και μηχανισμούς πιστοποίησης. Αυτά τα περιβάλλοντα κλειστών 

συστημάτων χαρακτηρίζονται συνήθως από την έλλειψη ανταλλαγής και 

χρησιμοποίησης πληροφοριών μεταξύ τους ή αλλιώς έλλειψη 

διαλειτουργικότητας (Simon B. et al, 2005). 

Αυτή η έλλειψη διαλειτουργικότητας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα για τους 

χρήστες όπως (Van Assche F. et al, 2006): 

1. Περιορίζει δραματικά τον αριθμό των ΜΑ που είναι προσβάσιμα από τους 

χρήστες.  Ο κάθε χρήστης πρέπει να γνωρίζει που βρίσκεται το κάθε 

αποθετήριο ΜΑ και τον τρόπο ανάκτησης των ΜΑ. 

2. Ο τρόπος αναζήτησης ΜΑ περιορίζεται σημαντικά αφού η αναζήτηση 

βασίζεται σε κλειστές διεπαφές αναζήτησης με τη δικιά τους ξεχωριστή 

σημασιολογία (semantics) ή στις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης οι 

οποίες αδυνατούν να εντοπίσουν ΜΑ με συγκεκριμένα μαθησιακά 

κριτήρια. 

3. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ΜΑ περιορίζονται στο τοπικό «κλειστό» 

σύστημα. 
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Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνολογίες για την αναζήτηση 

και ανάκτηση μεταδεδομένων και ΜΑ από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς καθώς και συστήματα – βιβλιοθήκες  που υποστηρίζουν 

ομαδοποιημένες αναζητήσεις σε πολλαπλά αποθετήρια μειώνοντας έτσι την 

έλλειψη διαλειτουργικότητας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε αυτές τις 

τεχνολογίες εστιάζοντας στο Simple Query Interface (SQI) για την υποστήριξη 

ομαδοποιημένων αναζητήσεων, στο Simple Publishing Interface για τη 

επικοινωνία των εργαλείων συγγραφής ΜΑ και των αποθετηρίων αλλά και στο 

Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI – PMH) για τη 

συγκομιδή μεταδεδομένων από διαφορετικά αποθετήρια. 

Τέλος εξετάζουμε δυο συστήματα που συνδυάζουν τις πιο πάνω τεχνολογίες 

προσφέροντας έτσι, με ένα διάφανο τρόπο στους χρήστες, μηχανισμούς 

ομαδοποιημένης αναζήτησης ΜΑ από αρκετά διαφορετικά αποθετήρια μεταξύ 

τους. Το Learning Resource Exchange (LRE) και το Ariadne Foundation. 

3.2 Μέθοδοι και Τεχνολογίες 

3.2.1 Simple Query Interface 

Το Simple Query Interface (SQI) εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) το 2005. Ο στόχος ήταν να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα 

μεταξύ αποθετηρίων ΜΑ αλλά και εφαρμογών που χρησιμοποιούν τέτοια 

αποθετήρια. Πίσω από αυτή τη προσπάθεια βρίσκονταν μια πληθώρα 

ερευνητικών ομάδων και οργανισμών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: Ariadne, CELEBRATE, Edutella, 

Elena, EduSource, ProLearn, Universal/EducaNext, Zing (Kraan, 2004). Αυτός ο 

μεγάλος αριθμός οργανισμών που στήριξαν το SQI δεν υποδήλωνε μόνο το 

μεγάλο σε αριθμό δυναμικό που ασχολήθηκε για την υλοποίηση του. Υποδήλωνε 

και τη μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών και πόρων που διαμοιράστηκαν για να 

υλοποιηθεί το SQI.  

Πρακτικά πίσω από αυτή την υλοποίηση υπήρχε ανάγκη να φτιαχτεί ένας 

μηχανισμός που θα εκτελούσε ερωτήματα σε ένα πλήθος ετερογενών 

κατανεμημένων συστημάτων, που δεν έχουν την ίδια γλώσσα ερωτημάτων, την 
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ίδια δομή μεταδεδομένων ή και ακόμα την ίδια τεχνολογία στις βάσεις 

δεδομένων.  

Τέτοιες υλοποιήσεις μηχανισμών υπήρχαν για να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα. 

Για παράδειγμα τα πρωτόκολλα Ζ39.50 και XQuery προτείνονταν από το IMS 

Digital Repository (Digital Repositories Interoperability), αλλά είναι πολύ 

δύσκολο να υλοποιηθούν και να ενσωματωθούν τόσο από τα υπάρχοντα 

αποθετήρια ΜΑ όσο και από τα εργαλεία αναζήτησης γιατί θεωρούνται 

δύσχρηστα και «βαριά». 

 

Η προσπάθεια για πιο απλές εκδόσεις αυτών των πρωτοκόλλων όπως το 

Search/Retrieve the Web (SRW) (απλοποιημένη έκδοση του Ζ39.50) δεν επιλύει 

το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας. Το SRW είναι υλοποιημένο ως web 

service και πραγματοποιεί σύγχρονα ερωτήματα αναζήτησης τεχνική η οποία δεν 

αποδίδει ιδιαίτερα σε ετερογενή περιβάλλοντα όπου μπορεί να συνυπάρχουν 

αρχιτεκτονικές client-server αλλά και συνδέσεις Peer-to-Peer σε αποθετήρια όπως 

 

Σχήμα 4: Κατανεμημένα Αποθετήρια ΜΑ (Hilera et al. 2009) 
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πχ το Edutella. Αν κάποιο από αυτά τα αποθετήρια δεν είναι on-line τα 

αποτελέσματα είτε καθυστερούν είτε δεν έρχονται καθόλου (Kraan, 2004). 

Εδώ έρχεται να απαντήσει το Simple Query Interface. Οι προδιαγραφές του SQI 

όπως προσδιορίζονται από το SQI Specification (2005) είναι οι ακόλουθες: 

 είναι ουδέτερο σε σχέση με τις γλώσσες ερωτημάτων και τη μορφή των 

αποτελεσμάτων. Τα αποθετήρια που αλληλεπιδρούν μέσω του SQI μπορεί 

να έχουν μεγάλο βαθμό ετερογένειας οπότε το SQI δεν κάνει καμία 

παραδοχή τόσο για γλώσσα ερωτημάτων όσο και τη μορφή των 

αποτελεσμάτων.  

 υποστηρίζει σύγχρονα και ασύγχρονα ερωτήματα ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ετερογενείς περιπτώσεις. Στα σύγχρονα σενάρια (εικόνα 2) 

η επιστροφή των αποτελεσμάτων ενεργοποιείται από τη πηγή (source) ενώ 

αντίθετα στα ασύγχρονα (εικόνα 3) η επιστροφή των αποτελεσμάτων 

ενεργοποιείται από το στόχο (target) όταν ένας ικανοποιητικός αριθμός 

αποτελεσμάτων έχει συγκεντρωθεί. 

 

 

 

Σχήμα 5: Σύγχρονη Λειτουργία του SQI (CEN, 2005) 
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 υποστηρίζει stateful & stateless επικοινωνία, δηλαδή υποστηρίζει 

επικοινωνία τόσο με αποθετήρια που κρατάνε πληροφορίες σχετικά με την 

επικοινωνία τους με άλλα αποθετήρια όσο και με αποθετήρια που δε 

διατηρούν καμία πληροφορία για κάθε συναλλαγή 

 είναι βασισμένο στην ιδέα της διαχείρισης συνόδου με στόχο να 

διαχωριστούν ζητήματα πιστοποίησης με αυτά της διαχείρισης 

ερωτημάτων. 

Η σχεδίαση της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) του SQI βασίζεται 

στις ακόλουθες σχεδιαστικές αρχές: στην αρχή του διαχωρισμού εντολής – 

ερωτημάτων και στην αρχή του απλού συνόλου εντολών και επεκτασιμότητας. 

Η πρώτη αρχή αναφέρει ότι κάθε μέθοδος που υλοποιείται στο API θα είναι είτε 

εντολή που εκτελεί μια ενέργεια είτε ερώτημα που επιστρέφει δεδομένα σε αυτόν 

που τη κάλεσε. Τυπικά οι μέθοδοι επιστρέφουν τιμές μόνο όταν είναι διάφανες σε 

αναφορικότητα (referentially transparent) και έτσι δεν προκαλούν παρενέργειες. 

Αυτή η αρχή, που επινοήθηκε από τον Bertrand Meyer, οδηγεί σε ένα στυλ 

σχεδιασμού όπου παράγεται μια καθαρότερη και πιο κατανοητή διεπαφή. 

 

Σχήμα 6: Ασύγχρονη Λειτουργία του SQI (CEN, 2005) 
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Η δεύτερη αρχή του API προσθέτει εύκολη επεκτασιμότητα στη διεπαφή, 

ελαχιστοποιεί τον αριθμό των παραμέτρων στις διάφορες μεθόδους αντί τον 

αριθμό των μεθόδων που υιοθετούνται. Παραλλαγές της διεπαφής μπορούν 

εύκολα να υλοποιηθούν προσθέτοντας καινούργιες συναρτήσεις χωρίς να γίνεται 

κάποια αλλαγή στις ήδη υπάρχουσες μεθόδους. Με αυτόν το τρόπο 

εξασφαλίζεται εύκολα η προς τα πίσω συμβατότητα.  Η σχεδιαστική αυτή 

επιλογή οδηγεί σε απλούστερες μεθόδους αλλά σε μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων 

μεθόδων. 

Οι προδιαγραφές του SQI περιέχουν μεθόδους που πρέπει να παρέχουν τα 

αποθετήρια ΜΑ έτσι ώστε τα απομακρυσμένα συστήματα να μπορούν να 

πραγματοποιούν αναζητήσεις στα ΜΑ. Αυτές οι μέθοδοι είναι δεκατρείς και 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, Configuration, Session 

Management και Query, όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα (Hilera, 2009): 

Πίνακας 9: SQI μέθοδοι – Hilera, 2009 

CONFIGURATION METHODS SESSION MANAGEMENT 

METHODS 

setQueryLanguage (sessionID, queryLanguageID) createSession (userID, password ): sessionID  

setResultsFormat (sessionID, resultsFormat)  createAnonymousSession (): sessionID  

setMaxQueryResults (sessionID, maxQueryResults)  destroySession (sessionID)  

setMaxDuration (sessionID, maxDuration)   

QUERY METHODS 

SYNCHRONOUS QUERY ASYNCHRONOUS QUERY 

SetResultsSetSize (sessionID, resultsSetSize)  AsynchronousQuery (sessionID, queryStatement, 

queryID)  

sychronousQuery (sessionID, queryStatement, startResult): 

queryResults  

setSourceLocation (sessionID, sourceLocation)  

getTotalResultsCount (sessionID, queryStatement): resultsCount  queryResultsListener (queryID, queryResults) 
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Τέσσερις  από αυτές, αφορούν ρυθμίσεις λειτουργιών που πρέπει να γίνουν πριν 

εκτελεστεί το ερώτημα (configuration methods) όπως π.χ. να καθοριστεί η 

γλώσσα που θα γίνει το ερώτημα ή το μέγιστο πλήθος των αποτελεσμάτων που θα 

επιστραφούν. Οι επόμενες αφορούν τον έλεγχο και τη διαχείριση των συνόδων 

(session management methods) που δημιουργούνται μεταξύ των αποθετηρίων και 

των απομακρυσμένων συστημάτων.  Τέλος υπάρχουν μέθοδοι  που αφορούν τα 

«σύγχρονα» (synchronous query) αλλά και τα «ασύγχρονα» (asynchronous query) 

ερωτήματα. 

Οι προδιαγραφές του SQI καθορίζουν επίσης και δεκαεφτά κωδικούς λάθους 

όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα. Αυτά τα λάθη μπορούν να συμβούν κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης των μεθόδων και επιστρέφονται από τα αποθετήρια που 

υλοποιούν αυτές τις προδιαγραφές. 

Πίνακας 10: SQI Fault Errors 

CODE DESCRIPTION 

SQI-00000  Undefined  

SQI-00001 Method failure 

SQI-00002 No source location 

SQI-00003 Invalid start result 

SQI-00004 Invalid query statement 

SQI-00005 Invalid results set size 

SQI-00006 Invalid max duration 

SQI-00007 Invalid max query results 

SQI-00008 Invalid query results 

SQI-00009 Query mode not supported 
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CODE DESCRIPTION 

SQI-00010 Results format not supported 

SQI-00011 Query language not supported 

SQI-00012 Method not supported 

SQI-00013 No such session 

SQI-00014 No such query 

SQI-00015 Wrong credentials 

SQI-00016 No more results 

 

Οι Oton, Hilera, et al (Oton et al, 2010), προτείνουν μια βελτίωση των 

προδιαγραφών του API του SQI. Πιο συγκεκριμένα προτείνουν μια τροποποίηση 

των μεθόδων synchronousQuery και asynchronousQuery για να διατηρηθεί η 

συμβατότητα με πιο παλιά συστήματα. Παράλληλα προτείνουν δυο νέες 

μεθόδους, τη downloadResource και asynchronousDownloadResource  που 

καταστούν δυνατή την άμεση λήψη ΜΑ σύγχρονα ή ασύγχρονα. Η ταξινόμηση 

των προτεινόμενων αλλαγών φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα: 

Πίνακας 11: Ταξινόμηση βελτιωμένων SQI μεθόδων 

QUERY METHODS 

SYCHRONOUS QUERY ASYNCHRONOUS QUERY 

SynchronousQueryObject (sessionID, 

queryStatement, startResult): queryResults 

asynchronousQueryObject 

(sessionID,  queryStatement, queryID 

queryResultsListenerObject 

(queryID, queryResults) 

DownloadResource (sessionID, resourceID, asynchronousDownloadResource 
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downloadType): byte[] (sessionID, queryStatement, queryID) 

DownloadResourceResultsListener (queryID, 

queryResults) 

 

 

Επίσης περιγράφονται τρεις νέοι κωδικοί λάθους που εμπλέκονται με τις νέες 

μεθόδους που προτείνονται και φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Πίνακας 12: Νέοι Κωδικοί Λάθους 

CODE DESCRIPTION 

SQI-00017 Invalid resource identifier 

SQI-00018 Download IO error 

SQI-00019 Download mode not supported 

 

Σύμφωνα με τον Van Assche et. Al (2006), αν και η αποτελεσματικότητα του SQI 

έχει αποδειχθεί σε διάφορες υλοποιήσεις ( σε έργα όπως Ariadne, Celebrate & 

iClass, Elena's Smart Space for Learning), συγκρίνοντας το με αντίστοιχες 

υλοποιήσεις (πχ OpenURL, CORDRA, SRW, OAI-PMH, OpenSearch κλπ) 

ορισμένα ζητήματα μπορούν να ερευνηθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω. 

Μερικά από αυτά είναι: 

 Λειτουργίες κοινοποίησης ή επεξήγησης: Πρότυπα όπως το SRW/U ή το 

OAI-PMH παρέχουν λειτουργίες περιγραφής συνδεδεμένων αποθετηρίων. 

Μια τέτοια λειτουργία λείπει από το SQI όπου θα μπορούσε προσθέτοντας 

αντίστοιχες μεθόδους, να δίνονταν η πληροφορία για τις γλώσσες που 

υποστηρίζει ένα αποθετήριο ή τη μορφή των αποτελεσμάτων που 

επιστρέφει. 

 Συμπεράσματα κατάστασης ή τροποποίησης: Η υποστήριξη της διαχείρισης 

της κατάστασης μιας αναζήτησης θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο SQI, πχ 
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η ακύρωση μιας αναζήτησης ή η αναφορά κατάστασης ενός ερωτήματος. 

Αυτός ο μηχανισμός θα επέτρεπε στο χρήστη στη πηγή να βγάλει 

συμπέρασμα και να παρέμβει σε ένα ενεργό ερώτημα στο στόχο. 

 Κατάταξη αποτελεσμάτων: Θα ήταν σημαντικό στο SQI να βρεθούν 

τρόποι υλοποίησης μηχανισμών κατάταξης των αποτελεσμάτων 

μειώνοντας έτσι το μέγεθος των δεδομένων που διακινούνται στο δίκτυο 

και βελτιώνοντας την ποιότητα των αποτελεσμάτων. 

3.2.2 Simple Publishing Interface 

Το Simple Publishing Interface (SPI) είναι μια διεπαφή προγραμματισμού 

εφαρμογών (API), που χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση ΜΑ και 

μεταδεδομένων σε ψηφιακά αποθετήρια. Το API αυτό στην ουσία διευκολύνει τη 

μεταφορά των μεταδεδομένων και των ΜΑ από εργαλεία που τα δημιουργούν σε 

συστήματα που τα διαχειρίζονται. Ο σκοπός ήταν να αναπτυχθεί μια πρακτική 

προσέγγιση προς τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των αποθετηρίων και των 

εφαρμογών που παράγουν ή αναπαράγουν ΜΑ.  Παραδείγματα τέτοιων 

αποθετηρίων είναι οι εκπαιδευτικοί διαμεσολαβητές, δεξαμενές γνώσεων, 

πανεπιστημιακά αποθετήρια, διακομιστές ροών βίντεο κλπ, ενώ παραδείγματα 

εφαρμογών που κάνουν χρήση ΜΑ είναι εργαλεία άμεσης αναζήτησης και 

ευρετηρίασης, εργαλεία συγγραφής ΜΑ, προγράμματα παρουσιάσεων, εργαλεία 

συσκευαστών περιεχομένου κλπ (CEN, 2010).  

Το SPI χρησιμοποιείται για να δημοσιεύσει (push) ψηφιακούς πόρους και/ή τα 

μεταδεδομένα τους σε αποθετήρια. Κάνει σχετικά λίγες υποθέσεις για τους 

πόρους και τα μεταδεδομένα που μπορούν να δημοσιευτούν. Αυτές φαίνονται στο 

πιο κάτω σχήμα: 
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Από το πιο πάνω διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι κάθε πόρος πρέπει να έχει ένα 

αναγνωριστικό (identifier) και μπορεί να έχει ένα όνομα αρχείου. Ένας πόρος 

μπορεί να περιγραφεί από κανένα ή περισσότερα στιγμιότυπα μεταδεδομένων. 

Κάθε στιγμιότυπο μεταδεδομένων περιγράφει ακριβώς έναν πόρο και πρέπει να 

έχει ένα αναγνωριστικό και το αναγνωριστικό του πόρου που περιγράφει. 

Το SPI δεν υποθέτει ότι ένας πόρος και τα μεταδεδομένα του θα δημοσιευτούν 

στο  ίδιο αποθετήριο, έτσι υποστηρίζει 4 λειτουργίες: 

 Υποβολή ενός πόρου σε ένα αποθετήριο. Υποστηρίζονται 2 τρόποι 

υποβολής. Η υποβολή με «τιμή» και η υποβολή με «αναφορά» (by value – 

by reference). Στην υποβολή με «τιμή» ο πόρος ενσωματώνεται απ' 

ευθείας στο μήνυμα που στέλνεται στο αποθετήριο. Αυτό ο τρόπος είναι 

χρήσιμος σε εφαρμογές αυτόνομες (πχ εφαρμογές συγγραφής ΜΑ, 

εφαρμογές desktop). Στην υποβολή με «αναφορά», στο μήνυμα που 

στέλνεται στο αποθετήριο περιέχεται μόνο η αναφορά (πχ ένα URL) του 

πόρου και είναι ευθύνη του αποθετηρίου να ανακτήσει το πόρο και να τον 

αποθηκεύσει. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται καλύτερα σε δημοσίευση 

πολλών πόρων ταυτόχρονα, αφού η ενσωμάτωση των ίδιων των πόρων σε 

ένα μήνυμα μπορεί να προκαλέσει μείωση απόδοσης, με αποτέλεσμα να 

χρειάζεται μια ξεχωριστή μέθοδος (πχ FTP, HTTP, SCP κα) για τη 

δημοσίευση τους. 

 Διαγραφή ενός πόρου σε ένα αποθετήριο. Η διαγραφή ενός πόρου 

υλοποιείται σχετικά απλά. Το αναγνωριστικό του πόρου υποβάλλεται στο 

αποθετήριο το οποίο αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη διαγραφή. 

 

Σχήμα 7: Το UML διάγραμμα του SPI 
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 Υποβολή μεταδεδομένων σε ένα αποθετήριο. Η υποβολή των 

μεταδεδομένων σε ένα αποθετήριο είναι παρόμοια με την υποβολή ενός 

πόρου με «τιμή».  Το στιγμιότυπο των μεταδεδομένων ενσωματώνεται 

στο μήνυμα που στέλνεται στο αποθετήριο. Αν υπάρχουν πολλά 

στιγμιότυπα για τον ίδιο πόρο τότε δύνεται η δυνατότητα να 

προσδιοριστεί το αναγνωριστικό του στιγμιότυπου των μεταδεδομένων 

και το αναγνωριστικό του πόρου που περιγράφει. 

 Διαγραφή μεταδεδομένων σε ένα αποθετήριο. Η διαγραφή είναι ίδια με τη 

διαγραφή ενός πόρου. 

Δεν υποστηρίζεται ξεχωριστή λειτουργία ενημέρωσης ενός πόρου ή ενός 

στιγμιότυπου μεταδεδομένων. Αυτή η λειτουργία μπορεί να υποστηριχθεί ως 

επέκταση του SPI ή να προσομοιωθεί με τη διαγραφή του πόρου και τη 

αναδημοσίευση του (Ternier et al, 2010). 

Το SPI είναι ένα αφηρημένο (abstract) μοντέλο. Υπάρχουσες τεχνολογίες 

μπορούν να «δέσουν» με το μοντέλο και να προσφέρουν συγκεκριμένες μεθόδους  

για τη δημοσίευση μεταδεδομένων και πόρων και εφαρμογές που έχουν 

διαλειτουργικότητα μεταξύ τους. Τέτοιες τεχνολογίες είναι η APP, SOAP, XML-

RPC κλπ. Από αυτές έχει επιλεχθεί η APP για διάφορους λόγους. 

Το πρωτόκολλο APP (ή AtomPub) είναι ένα απλό πρωτόκολλο βασισμένο στο 

HTTP  για τη δημοσίευση εγγραφών Atom στο διαδίκτυο. Παρόλο που η μορφή 

Atom είναι αρκετά διαδεδομένη στο web στις ροές περιεχομένου, το πρωτόκολλο 

μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να εξυπηρετεί μόνο ιστολόγια. Η 

Google για παράδειγμα χτίζοντας πάνω στο AtomPub και χρησιμοποιώντας το 

Atom format δημιουργεί, διαβάζει, ενημερώνει ή διαγράφει αντικείμενα σε πάνω 

από 20 εφαρμογές της. Από το χώρο των αποθετηρίων μια αντίστοιχη προσπάθεια 

έχει γίνει με το SWORD. Το SWORD είναι ένα προφίλ του APP που καθορίζει 

έναν αριθμό στοιχείων Atom και επεκτάσεων HTTP για να υποστηρίξει τη 

δημοσίευση πόρων ή πακέτων περιεχομένου. Οι δυο πρωτοβουλίες (SPI & 

SWORD) ξεκίνησαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Αργότερα το SPI 

υποστήριξε το APP πρωτόκολλο προσφέροντας έτσι συμβατότητα με τις 

προδιαγραφές του SWORD. 
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Το SPI σε σύγκριση με το SWORD  «δένεται» με περισσότερες τεχνολογίες ενώ 

το ίδιο το SWORD είναι μια επέκταση του APP. Μια ακόμα σημαντική διαφορά 

έχει να κάνει με την υποβολή μεταδεδομένων. Με το SWORD τα μεταδεδομένα 

αποστέλλονται μαζί με το αντικείμενο σε αντίθεση με το SPI όπου υποστηρίζει 

ξεχωριστές λειτουργίες γι αυτά.  

Μερικά παραδείγματα όπου το SPI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρία 

διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Στο πρώτο παράδειγμα το SPI χρησιμοποιείται 

από το πολύ γνωστό ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης μάθησης το Moodle. 

O οργανισμός ARIADNE υλοποίησε μια εφαρμογή σύνδεσης του Moodle με το 

αποθετήριο του (moodle bridge). Έτσι οι χρήστες του Moodle μπορούν είτε να 

δημοσιεύσουν ή να αναζητήσουν ΜΑ από το περιβάλλον του Moodle χωρίς να 

οδηγούνται σε ξεχωριστό website. Για να επιτευχθεί η μέγιστη 

διαλειτουργικότητα χρησιμοποιήθηκε το SQI για την αναζήτηση ΜΑ και το SPI 

για τη δημοσίευση. Έτσι το Moodle bridge επιτρέπει:  

1. τη δημοσίευση από το Moodle ΜΑ σε οποιοδήποτε αποθετήριο 

υποστηρίζει το SPI, όπως το ARIADNE Knowledge Pool System, το 

Learning Resource Exchange, το Open iCOPER Content Space κα. 

2. την αναζήτηση και την εισαγωγή ΜΑ, όπου είναι αποθηκευμένα σε 

αποθετήρια που υποστηρίζουν το SQI όπως το GLOBE στο περιβάλλον 

του Moodle. 

Στο δεύτερο παράδειγμα το SPI χρησιμοποιείται στο περιβάλλον OICS. Το 

ανοιχτό περιβάλλον iCOPER είναι ένα αποθετήριο ΜΑ υλοποιημένο με το 

μοντέλο αναφοράς iCOPER (Simon et al, 2011). Υποστηρίζει πόρους διαφόρων 

ειδών προσανατολισμένων στο αποτέλεσμα (outcome oriented) όπως σχέδια 

μαθήματος, ΜΑ, μαθησιακά αποτελέσματα κλπ. Το OICS παρέχει υπηρεσίες 

αναζήτησης και  ανάκτησης τέτοιων πόρων. Για τη δημοσίευση τους βασίζεται 

στο SQI. Έχουν υλοποιηθεί επεκτάσεις και εργαλεία δημοσίευσης για το .LRN, 

Elgg και Moodle που επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν τους πόρους 

τους, στο περιβάλλον του OICS χωρίς κατ' ανάγκη να εισέρχονται σε αυτόν από 

τις ιστοσελίδες του. Το OpenGLM είναι ένα τέτοιο εργαλείο συγγραφής 
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εκπαιδευτικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιεί όλες τις προδιαγραφές του SPI 

ώστε να δημοσιεύονται ΜΑ και μεταδεδομένα στο περιβάλλον OICS. 

Στο τελευταίο παράδειγμα όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα το SPI 

χρησιμοποιείται σε αρκετά δίκτυα ομαδοποιημένων αποθετηρίων ΜΑ.  Σε ένα 

τέτοιο δίκτυο τα αποθετήρια προσφέρουν μεταδεδομένα μέσω του πρωτοκόλλου 

OAI-PMH σε έναν συλλέκτη μεταδεδομένων (harvester). Ο συλλέκτης ελέγχει 

περιοδικά τα αποθετήρια για νέα μεταδεδομένα και ενημερώνει μια αποθήκη 

μεταδεδομένων (metadata store) για τυχόν αλλαγές μέσω του πρωτοκόλλου SPI. 

Η αποθήκη προσφέρει πρόσβαση σε διάφορες διεπαφές αναζήτησης μέσω του 

πρωτοκόλλου SQI ενώ νέα αποθετήρια μεταδεδομένων μπορούν να προστεθούν 

μέσω ενός καταλόγου αποθετηρίων. Αυτό το κατάλογο χρησιμοποιεί και ο 

συλλέκτης για να συλλέξει τα αποθετήρια. 

 

Αυτή η αρχιτεκτονική συναντάται στο δίκτυο Share.TEC αλλά είναι παρόμοια και 

σε δίκτυα όπως το MACE, MELT, ASPECT, iCOPER κα. 

Αντίστοιχες υλοποιήσεις για τη δημοσίευση ΜΑ ή μεταδεδομένων έχουν 

υλοποιηθεί από διάφορους φορείς. Μερικές από αυτές είναι (Ternier et al. 2008): 

 

Σχήμα 8: Χρήση του SPI σε ομαδοποιημένα αποθετήρια 
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 PENS. Το πρωτόκολλο PENS είναι μια υπηρεσία γνωστοποίησης για 

πακέτα περιεχομένου. Το PENS δεν υποστηρίζει δημοσίευση 

μεταδεδομένων ούτε δημοσίευση με «τιμή».  Η υπηρεσία «γνωστοποιεί» 

σε μια πηγή την τοποθεσία ενός πακέτου που είναι διαθέσιμο για 

μεταφορά. 

 SRU Record Update. H υπηρεσία Record Update επιτρέπει τη δημιουργία, 

αντικατάσταση και διαγραφή μεταδεδομένων αλλά δεν διαχειρίζεται τους 

πόρους. 

 ECL. Το ECL είναι μια συγκεκριμένη υλοποίηση μηνυμάτων που 

προτάθηκε από το IMS DRI. Με την υπηρεσία αυτή υποβάλλονται 

μηνύματα για τη δημοσίευση ΜΑ ή μεταδεδομένων σε ένα αποθετήριο. 

Το ECL υποστηρίζει μόνο μεταδεδομένα της μορφής IEEE LOM και δεν 

διακρίνει τις λειτουργίες υποβολής ΜΑ και μεταδεδομένων. 

 OSID.  Η Ο.Κ.Ι. υλοποίησε το OSID μέσω του οποίου κάποιος μπορεί να 

υποβάλλει στοιχεία σε ένα ψηφιακό αποθετήριο. Το OSID αποθετήριο 

καθορίζει μια διεπαφή σε JAVA όπου διαχειρίζεται τόσο το περιεχόμενο 

όσο και τις εγγραφές. Η διεπαφή αυτή προσφέρει μεθόδους για την 

πρόσθεση ή διαγραφή εγγραφών στο αποθετήριο και τη συσχέτιση των 

εγγραφών με περιεχόμενο. 

 SWORD. Η επιτροπή JISC χρηματοδότησε το έργο SWORD με σκοπό τη 

μείωση των εμποδίων της δημοσίευσης περιεχομένου σε αποθετήρια αλλά 

και σε οποιοδήποτε σύστημα που θέλει να λαμβάνει περιεχόμενο από 

απομακρυσμένες πηγές. Το SWORD χρησιμοποιεί υπάρχουσες 

προδιαγραφές και συγκεκριμένα ένα προφίλ του APP. Έχει υλοποιηθεί σε 

τέσσερα μεγάλα συστήματα αποθετηρίων το Eprints, το Dspace,  το 

Fedora και το IntraLibrary. 

 ARIADNE. Υλοποίηση προδιαγραφών δημοσίευσης από το ARIADNE. 

Αυτές οι προδιαγραφές είναι μια προσέγγιση υπηρεσιών web που 

διευκολύνουν την ενσωμάτωση λειτουργιών δημοσίευσης σε εφαρμογές 

όπου δημιουργούνται ή χρησιμοποιούνται  ΜΑ. Πρώτα αποτελέσματα 
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των προδιαγραφών αυτών υλοποιήθηκαν στο TENCompetence project,  

ARIADNE, MACE και MELT. 

3.2.3 Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting 

Το Open Archives Initiative έχει τις ρίζες του στη δουλειά του Herbert Van de 

Sompel  και ομάδων ερευνητών και βιβλιοθηκονόμων του Los Alamos National 

Labs στην Αμερική. Τον Οκτώβριο του 1999 πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση 

στο Santa Fe, για να αντιμετωπίσει προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στα 

συστήματα ψηφιακών αποθετηρίων E-Print.  Τα προβλήματα αυτά είχαν να 

κάνουν με την ανάγκη αναζήτησης σε πολλαπλά αποθετήρια και αντιγραφής 

αντικείμενων που βρίσκονταν σε άλλα αποθετήρια. Η κατάληξη της συνάντησης 

ήταν η δημιουργία της πρωτοβουλίας Open Archives και η έναρξη των εργασιών 

για τη δημιουργία του πλαίσιο όπου προέκυψε το OAI-PMH (Lynch, 2001). 

Το τεχνικό πλαίσιο του Open Archives Initiative έχει στόχο να παρέχει 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των αποθετηρίων χωρίς υψηλά εμπόδια. Παρέχει έναν 

εύκολο, στην υλοποίηση, εύκολο στην ανάπτυξη, τρόπο για να επιτευχθεί ο πιο 

πάνω σκοπός με διαφορετικά συστήματα και επιδιώξεις. 

 

Στη βάση του τεχνικού πλαισίου διακρίνουμε δυο κλάσεις συμμετεχόντων: 

 Οι πάροχοι δεδομένων (data providers), οι οποίοι υιοθετούν το ΟΑΙ 

τεχνικό πλαίσιο εκθέτοντας τα μεταδεδομένα τους. 

 Οι πάροχοι υπηρεσιών (service providers), οι οποίοι συλλέγουν τα 

μεταδεδομένα από τους παρόχους δεδομένων χρησιμοποιώντας το OAI – 

   

Σχήμα 9: Βασική λειτουργία του OAI-PMH 
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PMH πρωτόκολλο και προσφέρουν με βάση αυτά, υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας. 

Το τεχνικό πλαίσιο αντιμετωπίζει δυο πολύ γνωστές απαιτήσεις των 

μεταδεδομένων: τη διαλειτουργικότητα και την επεκτασιμότητα. Η απαίτηση για 

τη διαλειτουργικότητα αντιμετωπίζεται απαιτώντας από όλους του OAI παρόχους 

δεδομένων να παρέχουν μεταδεδομένα σε κοινή μορφή. Η μορφή που επιλέχθηκε 

ήταν το unqualified Dublin Core Metadata Element Set και η απόφαση αυτή είχε 

να κάνει με την ευκολία χρήσης και ανάπτυξης που προσφέρει το πρότυπο αυτό. 

Επιπλέον αυτή η μορφή μεταδεδομένων έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που καλύπτει 

αναζητήσεις σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Η επεκτασιμότητα 

αντιμετωπίζεται από το τεχνικό πλαίσιο με την υποστήριξη παράλληλων 

προτύπων μεταδεδομένων. Δεν υπάρχει κάποιο όριο στη φύση αυτών των 

προτύπων παρά μόνο να παρέχονται σε μορφή XML με το αντίστοιχο schema για 

την εγκυρότητα. Έτσι έχουν παρουσιαστεί διάφορα πρότυπα μεταδεδομένων πέρα 

από το DC Metadata ανάλογα με το πεδίο που προέρχεται ο κάθε πάροχος 

δεδομένων (πχ. ΙΕΕΕ LOM για αποθετήρια ΜΑ).  

Το ΟΑΙ πλαίσιο ορίζει την εγγραφή (record), η οποία είναι ένας μηχανισμός 

συσκευασίας των μεταδεδομένων προς συλλογή και είναι σε μορφή XML. Μια 

εγγραφή περιέχει:  

 Μια κεφαλίδα (header) – η οποία περιέχει πληροφορίες που είναι κοινές 

για όλες τις εγγραφές (είναι ανεξάρτητη από τη μορφή των διανεμόμενων 

μεταδεδομένων) και απαραίτητες για τη διαδικασία συλλογής. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι: ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την εγγραφή 

και η σήμανση χρόνου της δημιουργίας, διαγραφής ή τροποποίησης των 

μεταδεδομένων που βρίσκονται στην εγγραφή. 

 Μεταδεδομένα (metadata) – τα μεταδεδομένα σε μια μορφή. Όλοι οι 

πάροχοι δεδομένων πρέπει να μπορούν να εκπέμπουν μεταδεδομένα σε 

unqualified DC μορφή. Άλλες μορφές είναι προαιρετικές. 

 Σχετικά (about) – προαιρετικές πληροφορίες σχετικές με τα μεταδεδομένα 

της εγγραφής. Συνήθως υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τους όρους και 

τις συνθήκες χρήσης των μεταδεδομένων . 



Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος ομαδοποιημένης αναζήτησης εκπαιδευτικών μεταδεδομένων 

με αξιοποίηση του πρωτοκόλλου OAI-PMH 

65 

 

Μια απλή εγγραφή ΟΑΙ φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα: 

 

Οι πάροχοι δεδομένων δεν είναι τίποτε άλλο από τα αποθετήρια συνδεδεμένα στο 

διαδίκτυο τα οποία μεταδίδουν εγγραφές μεταδεδομένων. Ένα αποθετήριο μπορεί 

να είναι OAI  αποθετήριο όταν υποστηρίζει το σύνολο των αιτημάτων του 

πρωτοκόλλου ΟΑΙ. Στην αφηρημένη του μορφή το αποθετήριο περιέχει 

αντικείμενα και κάθε εγγραφή μεταδεδομένων που συλλέγεται αντιστοιχεί σε ένα 

τέτοιο αντικείμενο (υπάρχει η σχέση πολλά-προς-ένα των εγγραφών με τα 

αντικείμενα, αφού τα μεταδεδομένα μπορούν να εκφραστούν με πολλαπλές 

μορφές). Η φύση των αντικειμένων – πχ ο τύπος των μεταδεδομένων που είναι 

αποθηκευμένα στο αποθετήριο, τι τύπος τελικά μεταδίδεται κλπ – είναι έξω από 

το πεδίο του πρωτοκόλλου ΟΑΙ.  

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 10, μια εγγραφή ΟΑΙ έχει ένα αναγνωριστικό 

(identifier). Το αναγνωριστικό αυτό παίζει το ρόλο του «κλειδιού» για την 

<record> 

<header> 

 <identifier>oai:oercommons.org:materials.course.19884</identifier> 

 <datestamp>2009-05-01T07:38:22Z</datestamp> 

 <setSpec>collection:mit-opencourseware</setSpec> 

</header> 

<metadata> 

 <dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/dc.xsd"> 

  <identifier>http://www.oercommons.org/courses/how-to-stage-a- 

   revolution-fall-2007</identifier> 

  <title>How to Stage a Revolution, Fall 2007</title> 

  <description>This course explores fundamental questions about the  

  causes and nature of revolutions.</description> 

  <date>2009-05-01T07:38:22Z</date> 

  <creator>Broadhead, William</creator> 

  <subject>Social Sciences</subject> 

  <type>Text</type> 

  <language>en</language> 

  <rights>CC BY-NC-SA 3.0</rights> 

 </dc> 

</metadata> 

<about> 

 <dc xmlns=”http://www.openarchives.org/OAI/dc.xsd”> 

  <rights>Metadata may be used wihtout restrictions</rights> 

 </dc> 

</about> 

</record> 

Σχήμα 10: Μια απλή εγγραφή OAI 

http://www.openarchives.org/OAI/dc.xsd
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εξαγωγή των μεταδεδομένων από ένα αντικείμενο του αποθετηρίου. Το «κλειδί», 

με παράμετρο  το αναγνωριστικό της μορφής των μεταδεδομένων, παράγει μια 

εγγραφή OAI. Το αναγνωριστικό φυσικά είναι μοναδικό για κάθε αντικείμενο στο 

αποθετήριο και δεν έχει σχέση με το αναγνωριστικό του αντικειμένου που μπορεί 

να υπάρχει στο αποθετήριο για την εσωτερική οργάνωση των αντικειμένων.  

Στο πρωτόκολλο ΟΑΙ υπάρχει πρόβλεψη για επιλεκτική συλλογή εγγραφών, ώστε 

να αποφεύγεται η κάθε φορά τεράστια μεταφορά δεδομένων από μεγάλα 

αποθετήρια. Η επιλογή κάθε φορά των εγγραφών γίνεται με δυο κριτήρια: 

 Με βάση την ημερομηνία – κάθε εγγραφή μεταδεδομένων περιέχει μια 

σήμανση ημερομηνίας, έτσι μπορεί να επιλεχθούν εγγραφές μεταξύ 

κάποιου εύρους ημερομηνιών ή μέρους (ορίζοντας ένα κατώτατο όριο ή 

ένα ανώτατο όριο). Αυτός ο τρόπος παρέχει αυξητικές συλλογές 

μεταδεδομένων. 

 Με βάση τα σύνολα – Το πρωτόκολλο ορίζει ως σύνολο «μια προαιρετική 

δομή για την ομαδοποίηση εγγραφών μεταδεδομένων σε ένα αποθετήριο 

με σκοπό την επιλεκτική συλλογή». Τα σύνολα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν ποιες εγγραφές θα συλλεχθούν μετά 

από ανάλογες αιτήσεις. Καθορίζεται από τα αποθετήρια μια ιεραρχική 

δομή συνόλων όπως φαίνεται και στο πιο κάτω σχήμα και κάθε 

αντικείμενο ανήκει σε ένα, πολλά ή κανένα σύνολο.  

 

Ακόμα όμως και με τους πιο πάνω τρόπους είναι πιθανό οι αιτήσεις για συλλογή 

μεταδεδομένων να επιστρέφουν πολύ μεγάλο αριθμό εγγραφών. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτό το OAI πρωτόκολλο χρησιμοποιεί έναν απλό μηχανισμό 

 Institutions 

◦ Oceanside University of Nebraska 

◦ Valley View University of Florida 

 Subjects 

◦ Existential Kenesiology 

◦ Quantum Psychology 

Σχήμα 11: Παράδειγμα ιεραρχικής δομής συνόλων 
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ελέγχου ροής, ο οποίος κάνει εφικτή την κατάτμηση των συναλλαγών των 

εγγραφών σε μικρότερες. Αυτός ο μηχανισμός παρέχει μια ένδειξη επανάληψης 

(resumption token) η οποία επιστρέφεται από το αποθετήριο όταν ο αριθμός των 

εγγραφών ξεπεράσει το όριο που έχει επιλεχθεί. Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να 

χρησιμοποιήσει αυτή την ένδειξη για να επαναλάβει τις αιτήσεις έως ότου η 

συναλλαγή ολοκληρωθεί. 

Το OAI-PMH αποτελείται από έξι αιτήσεις ή αλλιώς ρήματα. Το πρωτόκολλο 

υλοποιείται με μεθόδους HTTP POST ή GET. Ο σκοπός είναι να υπάρχει ένας 

απλός τρόπος έτσι ώστε οι πάροχοι δεδομένων να μπορούν να ρυθμίσουν 

αποθετήρια συμβατά με το ΟΑΙ. Τα αιτήματα ΟΑΙ έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 βασικό URL – η διεύθυνση Internet και η πόρτα του εξυπηρέτη που 

λειτουργεί το αποθετήριο με προαιρετική τη διαδρομή όπου βρίσκεται ο 

διαχειριστής των αιτημάτων 

 λέξεις κλειδιά ως ορίσματα – είναι μια λίστα κλειδιών με τιμές. Κάθε OAI 

αίτημα έχει τουλάχιστον ένα τέτοιο όρισμα το οποίο καθορίζει και το 

είδος του OAI αιτήματος. 

Οι απαντήσεις σε όλα τα OAI αιτήματα είναι σε μορφή XML. Στο πιο κάτω 

πίνακα περιγράφονται τα αιτήματα – ρήματα (Lagoze & Van de Sompel, 2001). 

Πίνακας 13: Αιτήματα OAI 

Αιτήματα Περιγραφή 

GetRecord 

Αυτό το αίτημα χρησιμοποιείται για να συλλεχθεί μια 

μόνο εγγραφή μεταδεδομένων με απαιτούμενα ορίσματα 

το αναγνωριστικό και τη μορφή των μεταδεδομένων 

Identify 

Παρέχει πληροφορίες για το αποθετήριο. Οι 

πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι:  το όνομα του 

αποθετηρίου σε αναγνώσιμη μορφή, η βασική διεύθυνση 

του αποθετηρίου, η έκδοση του πρωτοκόλλου, το email 

του διαχειριστή του αποθετηρίου κλπ. 
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Αιτήματα Περιγραφή 

ListIdentifier 

Παρέχει τα αναγνωριστικά των εγγραφών που μπορούν 

να συλλεχθούν από το αποθετήριο. Επιλεκτική συλλογή 

μπορεί να ορισθεί με τα ανάλογα ορίσματα 

ListMetadataFormats 
Παρέχει τα διαθέσιμα πρότυπα μεταδεδομένων που 

υποστηρίζει το αποθετήριο. 

ListRecords 

Αυτό το αίτημα χρησιμοποιείται για τη συλλογή των 

μεταδεδομένων. Επιλεκτική συλλογή μπορεί να ορισθεί 

με τα ανάλογα ορίσματα 

ListSets Επιστρέφει τα σύνολα που υποστηρίζει το αποθετηρίο 

 

Οι πάροχοι δεδομένων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 επίπεδα, με 

ιεραρχική μορφή, ανάλογα με το βαθμό συμμόρφωσης που καθορίζει το ΟΑΙ. Το 

κάθε επίπεδο συμπεριλαμβάνεται στο αμέσως επόμενο. Έτσι έχουμε παρόχους: 

1. ΟΑΙ – συμμορφούμενους. Εκείνους δηλαδή που υποστηρίζουν τον ορισμό 

του πρωτοκόλλου. Οι πάροχοι αυτοί μπορούν να ελεγχθούν με XML – 

schemas αλλά δεν μπορούν να εντοπιστούν αφού δεν υπάρχει μηχανισμός 

αδειοδότησης ή εγγραφής. 

2. OAI – εγγεγραμμένους. Οι πάροχοι αυτοί εγγράφονται σε μια βάση 

δεδομένων που διατηρείται από το ΟΑΙ. Οι πάροχοι κατά την εγγραφή 

δίνουν ένα BASE-URL έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η συμμόρφωση. 

3. ΟΑΙ – εγγεγραμμένοι με όνομα χώρου. Οι πάροχοι αυτοί 

συμμορφώνονται πλήρως με τη σύμβαση για την ονοματοδοσία των 

αναγνωριστικών του ΟΑΙ. Το πλεονέκτημα αυτών των αποθετηρίων είναι 

ότι τα αναγνωριστικά των εγγραφών θα μπορούν να επιλύονται από μια 

κεντρική ΟΑΙ υπηρεσία  επίλυσης ονομάτων. 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οργανισμοί δημόσιοι ή και ιδιωτικοί 

άλλα και εργαλεία ενσωματώνουν τη χρήση του πρωτοκόλλου OAI – PMH. Στο 
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πιο κάτω πίνακα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα ενδεικτικά (Lagoze & Van de 

Sompel, 2001): 

Πίνακας 14: Χρήση του ΟΑΙ 

Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα Περιγραφή 

NSDL 

Το NSDL φιλοδοξεί να  είναι η 

μεγαλύτερη και πιο ποικιλόμορφη 

ψηφιακή βιβλιοθήκη με το OAI-PMH να 

παίζει βασικό ρόλο στην αρχιτεκτονική 

του με περιεχόμενο από 123 πηγές και 

πάνω από 125.000 εγγραφές. 

Mellon Foundation Project 

Το Ίδρυμα Mellon χρηματοδότησε ένα 

έργο για την ανάπτυξη υπηρεσιών 

βασισμένες στο OAI-PMH. Σ' αυτό πήραν 

μέρος οι Research Libraries Group, 

University of Michigan, University of 

Illinois at Urbana-Champaign, Emory 

University, Woodrow Wilson International 

Center for Scholars, University of Virginia 

και Southeastern Library Network  

OLAC 

Το OLAC είναι ένα κατανεμημένο 

ψηφιακό αρχείο γλωσσικών πηγών.  

Χρησιμοποιεί το OAI – PMH για να 

αντλήσει περιεχόμενο από 44 αποθετήρια.   

eprints.org 

Το eprints.org είναι ένα από τα κορυφαία 

λογισμικά που υποστηρίζει λειτουργίες 

αποθετηρίου για ακαδημαϊκά ιδρύματα και 

όχι μόνο που υποστηρίζει πλήρως το OAI 

– PMH. 
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Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα Περιγραφή 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα OAI-PMH 

Μια σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

χρηματοδοτήθηκαν για να υλοποιήσουν 

υπηρεσίες με βάση το OAI – PMH. 

Μεταξύ άλλων αναφέρουμε: JISC FAIR, 

DINI, Open Archives Forum – OAF, 

Ariadne Foundation κ.α. 

Σχετικά Εργαλεία Περιγραφή 

Repository Explorer 

Διαδραστικό εργαλείο που επιτρέπει σε 

αποθετήρια να εξετάζουν τη συμμόρφωση 

με το πρωτόκολλο. 

DSpace, Fedora 

Δημοφιλή λογισμικά διαχείρισης 

ψηφιακών αποθετηρίων υποστηρίζουν το 

OAI – PMH. 

my.OAI, OAICat, OAI Java, 

NET::OAI::Harvester κ.α. 

Διάφορες υλοποιήσεις του πρωτοκόλλου 

έχουν αναπτυχθεί σε όλες πλέον τις 

δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού  

3.3 Επισκόπηση Υπαρχόντων Συστημάτων/Βιβλιοθηκών που 

υποστηρίζουν Ομαδοποιημένη Αναζήτηση 

3.3.1 Learning Resource Exchange 

Το LRE (Learning Resource Exchange) είναι μια υπηρεσία που παρέχει στα 

σχολεία πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο από διαφορετικές 

χώρες και διαφορετικούς πάροχους. Αρχικά συμπεριλάμβανε περιεχόμενο από τα 

Υπουργεία Παιδείας και άλλους πάροχους που ήταν μέλη του Ευρωπαϊκού 

Σχολικού Δικτύου. Σήμερα παρέχει ΜΑ από 50 πάροχους εκπαιδευτικού 

περιεχομένου ενώ την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τη λειτουργία του είχε πάνω από 

200.000 εκπαιδευτικούς πόρους. 
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Όπως φαίνεται και από το σχήμα 12, το LRE παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό 

υλικό από διάφορες πηγές. Το υλικό αυτό μπορεί να προέρχεται από Υπουργεία 

Παιδείας, εμπορικούς ή μη κερδοσκοπικούς παρόχους, από οργανισμούς 

πολιτιστικής κληρονομιάς ή ακόμα και από εκπαιδευτικούς. Το περιεχόμενο 

περιγράφεται από μεταδεδομένα τα οποία αποθηκεύονται σε αποθετήρια τα οποία 

μέσω του LRE ομαδοποιούνται. Η υπηρεσία LRE δεν παρέχεται μόνο από ένα 

σημείο πρόσβασης, αντίθετα κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιεί ΜΑ μπορεί να 

συνδεθεί και να συμπεριλάβει περιεχόμενο που παρέχεται από την υπηρεσία. 

Η επιτυχία της υπηρεσίας βασίζεται σε τέσσερις τεχνολογικούς παράγοντες: 

1. Τεχνική διαλειτουργικότητα: η ικανότητα δηλαδή δυο ή περισσότερα 

συστήματα να ανταλλάζουν δεδομένα και να διαχειρίζονται τη δομή των 

δεδομένων. 

2. Σημασιολογική διαλειτουργικότητα: η ικανότητα δυο ή περισσότερων 

συστημάτων να «συμφωνούν» στη σημασιολογία των δεδομένων, 

παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εκφράζουν σχετικές 

αναζητήσεις. 

 

Σχήμα 12: LRE, μια υποδομή για την ανταλλαγή μαθησιακού περιεχομένου 
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3. Αξιοπιστία: η σχεδόν μηδενική πιθανότητα ένα σύστημα να παρουσιάσει 

σφάλμα κάτω από δοσμένες συνθήκες. 

4. Αποδοτικότητα: η ικανότητα  να παρέχεται η υπηρεσία με όσο το δυνατόν 

λιγότερους πόρους σε υλικό. 

Με άλλα λόγια το LRE είναι τόσο αξιόπιστο και αποδοτικό έτσι ώστε να παρέχει 

στους χρήστες του (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους) πρόσβαση σε ΜΑ 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους όποτε τα χρειάζονται. 

Οι πρώτες εκδόσεις του LRE βασίζονταν σε ένα σύστημα διαμεσολάβησης στο 

οποίο συνδέονταν αποθετήρια ΜΑ, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, 

εκπαιδευτικές πύλες που διαμοιράζονταν ΜΑ.  Η ομαδοποιημένη αναζήτηση 

ήταν ο κύριος μηχανισμός εύρεσης περιεχομένου (σχήμα 12). Τα ερωτήματα που 

υποβάλλονταν από τους χρήστες στέλνονταν σε όλα τα αποθετήρια που ήταν 

συνδεδεμένα με το LRE. Χρησιμοποιώντας το SQI πρωτόκολλο η σύνδεση ενός 

αποθετηρίου στο LRE ήταν αρκετά εύκολη και γρήγορη. Επιπρόσθετα προτάθηκε 

και η συλλογή μεταδεδομένων με τη χρήση του OAI – PMH ως μια εναλλακτική 

λύση για την αναζήτηση σε αποθετήρια που δεν ήταν συνδεδεμένα στο LRE. 

Αυτός ο τρόπος ήταν πιο περίπλοκος και η υλοποίηση του κρατούσε περισσότερο 

χρόνο. 

 

 

Σχήμα 13: Ομαδοποιημένη αναζήτηση στο LRE 
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Το σύστημα διαμεσολάβησης που υιοθετήθηκε στα πρώτα στάδια και μετά από 

πειράματα και μετρήσεις σε σχολεία κρίθηκε μη επαρκές. Ιδιαίτερα όταν τα  

αποθετήρια αυξήθηκαν σε αριθμό. Ο μεγάλος αριθμός αποθετηρίων μείωνε 

σταδιακά την απόδοση του LRE, τόσο από πλευράς διαλειτουργικότητας και 

αξιοπιστίας όσο και αποτελεσματικότητας. Για να αντιμετωπιστούν τα πιο πάνω 

προβλήματα οι επόμενες εκδόσεις του LRE προχώρησαν από την προσέγγιση της 

ομαδοποιημένης αναζήτησης στη προσέγγιση των ομαδοποιημένων 

μεταδεδομένων (Massart, 2011). 

Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν και μια σειρά από μηχανισμούς που διευκόλυναν την 

υιοθέτηση της προσέγγισης των ομαδοποιημένων μεταδεδομένων όπως: 

 Επικύρωση μεταδεδομένων:  η υπηρεσία αυτή επικυρώνει τα 

μεταδεδομένα που συλλέγονται από τους παρόχους ΜΑ σύμφωνα με το 

LRE προφίλ μεταδεδομένων. 

 

 Διόρθωση και συμπλήρωση μεταδεδομένων: με αυτή την υπηρεσία τα 

μεταδεδομένα που συλλέγονται και δεν συμμορφώνονται με το LRE 

προφίλ συμπληρώνονται και διορθώνονται όσο είναι εφικτό. 

 

Σχήμα 14: LRE ελεγκτής μεταδεδομένων 
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 Βελτιστοποίηση μεταδεδομένων: τα μεταδεδομένα μετατρέπονται σε 

τέτοια μορφή ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοση των αναζητήσεων 

 

Σχήμα 15: Διόρθωση και συμπλήρωση μεταδεδομένων 

 

Σχήμα 16: Μετατροπή LOM μεταδεδομένων σε LRE (CMR) μορφή 
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αλλά και της εμφάνισης στους χρήστες. Η μορφή αυτή ονομάζεται CMR 

(cached metadata record) και περιέχει 3 μέρη: τα αναγνωριστικά, τα 

γλωσσικά μπλοκ και τα ευρετήρια.  

 Εμπλουτισμός μεταδεδομένων: Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στους 

χρήστες, που χρησιμοποιούν τα ΜΑ να εμπλουτίζουν τα μεταδεδομένα 

τους. 

 Αυτόματη μετάφραση μεταδεδομένων: με την υπηρεσία αυτή 

μεταφράζονται αυτόματα τα μεταδεδομένα αυξάνοντας έτσι την την 

πιθανότητα εύρεσης ενός ΜΑ.  

3.3.2 Ariadne Foundation 

Το ίδρυμα Ariadne είναι ένας μη κερδοσκοπικός ευρωπαϊκός οργανισμός που έχει 

σαν στόχο: 

 την έρευνα πάνω στη δημιουργία, το διαμοιρασμό και την 

επαναχρησιμοποίηση της γνώσης, 

 την ανάπτυξη μεθοδολογιών και λογισμικού τα οποία θα παρέχουν 

ευέλικτη, αποτελεσματική και αποδοτική πρόσβαση σε μεγάλου μεγέθους 

βάσεις δεδομένων ΜΑ 

 την εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων για να συμβάλουν στη διατήρηση της πολύ-

πολιτισμικότητας και πολύ-γλωσσικότητας των γνωστικών πόρων και 

συλλογών 

 στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κοινοτήτων. 

Για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι το ίδρυμα Ariadne έχει δημιουργήσει μια 

πρότυπη τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει τη δημοσίευση και τη διαχείριση 

των ψηφιακών ΜΑ με έναν ανοιχτό και επεκτάσιμο τρόπο. Η συνεχής ανάπτυξη 

αυτής της τεχνολογικής υποδομής παρέχει μια ευέλικτη και αποτελεσματική 

πρόσβαση σε μεγάλης κλίμακας συλλογές ΜΑ με τέτοιο τρόπο που ξεπερνάει τις 

τυπικές μηχανές αναζήτησης. Ταυτόχρονα με τις υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί 

εξασφαλίζεται η διασύνδεση διάφορων αποθετηρίων ΜΑ με την κοινοπραξία 
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Global Learning Brokered Exchange (GLOBE), τη μεγαλύτερη συλλογή ΜΑ 

παγκοσμίως, που συνδέει 70 αποθετήρια από 50 και πλέον οργανισμούς.   

Το έργο Ariadne ξεκίνησε το 1996 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τηλεματικής 

για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Από τότε έχει αναπτυχθεί υποδομή σε 

Βέλγιο και Ελβετία για την παραγωγή επαναχρησιμοποιήσιμου μαθησιακού 

περιεχομένου που περιλαμβάνει την περιγραφή του, την τοποθεσία του καθώς και 

τη δυνατότητα εύρεσης και εκμετάλλευσης του σε δομημένα μαθήματα. Ο 

πυρήνας αυτής της υποδομής είναι μια κατανεμημένη βιβλιοθήκη 

επαναχρησιμοποίησιμων μαθησιακών συστατικών που ονομάζεται Knowledge 

Pool System (KPS) που χρησιμοποιείται τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε 

επιχειρησιακό περιβάλλον (Duval et al, 2001).  

Οι βασικές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το έργο Ariadne συνοψίζονται 

πιο κάτω: 

 Μεταδεδομένα. Κύρια εστιάζονται στη αυτόματη δημιουργία τους, στην 

εξαγωγή τους από το περιεχόμενο και στην λεγόμενη «παρακολούθηση» 

τους για τυχόν αλλαγές. Το πρότυπο που χρησιμοποιείται κατά βάση είναι 

το IEEE LTSC LOM, αλλά υποστηρίζονται και άλλα πρότυπα όπως το 

Dublin Core, το ISO/IEC MLR κλπ καθώς και η αυτόματη μετατροπή 

τους από το ένα πρότυπο στο άλλο. 

 Συγκομιδή/συλλογή μεταδεδομένων. Υποστηρίζεται η συλλογή 

μεταδεδομένων από άλλα ψηφιακά αποθετήρια με βάση το πρωτόκολλο 

OAI-PMH. Από τους παρόχους ζητείται να εκδίδουν τα μεταδεδομένα 

τους με άδειες Creative Commons (CC-BY-SA-NC) γιατί τα ίδια τα 

μεταδεδομένα είναι διαθέσιμα πάλι με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου OAI-

PMH για συλλογή από άλλα αποθετήρια ή οργανισμούς. 

 Δημοσίευση ΜΑ. Για τη δημοσίευση ΜΑ ή μεταδεδομένων στην υποδομή 

Ariadne χρησιμοποιείται η προδιαγραφή Simple Publishing Interface 

(SPI). Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι συμβατό με το 

προφίλ Simple Web-service Offering Repository Deposit (SWORD), το 

προφίλ Package Exchange Notification Services (PENS) και τη 

προδιαγραφή που αναπτύχθηκε από το ProLearn Network of Excellence. 
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Με το SPI μπορούν να μεταφερθούν ψηφιακά ΜΑ από μια ποικιλία 

εργαλείων στην υποδομή Ariadne. 

 Ερωτήματα. Η υποδομή Ariadne παρέχει το Simple Query Interface (SQI), 

το οποίο χρησιμοποιείται για να εκτελούνται ερωτήματα σε διάφορες 

γλώσσες ερωτημάτων όπως η PLSQL σε πολλαπλά αποθετήρια. Το SQI 

υποστηρίζει αρκετές τεχνολογίες αναζήτησης, διασυνδέοντας εφαρμογές 

αναζήτησης με ψηφιακά αποθετήρια. 

Το παρακάτω σχήμα αναπαριστά την υποδομή Ariadne η οποία αποτελείται από 

τρία επίπεδα: 

1. το επίπεδο αποθήκευσης, στο οποίο αποθηκεύονται τόσο το περιεχόμενο 

όσο και τα μεταδεδομένα σε διάφορες βάσεις δεδομένων 

2. το μεσαίο επίπεδο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ΜΑ και 

μεταδεδομένων 

3. το επίπεδο εργαλειοθήκης, το οποίο παρέχει εργαλεία αποκρύπτοντας 

πρωτόκολλα και πρότυπα από τον τελικό χρήστη. 

Στο μεσαίο επίπεδο έχουν αναπτυχθεί υπηρεσίες με συγκεκριμένο στόχο έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται ο διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση. Έτσι έχουν 

αναπτυχθεί οι υπηρεσίες Αποθετηρίου οι οποίες επιτρέπουν τη διαχείριση ΜΑ 

με έναν ανοιχτό και επεκτάσιμο τρόπο χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνολογίες που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως (OAI-PMH, SQI, SPI κλπ).  

Υπάρχει η υπηρεσία Ευρετηρίου η οποία στην ουσία είναι υπηρεσία καταλόγου 

και παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες για αποθετήρια ΜΑ. Παρέχει δηλαδή 

απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να επιλέγονται τα κατάλληλα πρωτόκολλα 

που υποστηρίζει το κάθε αποθετήριο. Με την υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται και η 

εύρεση νέων αποθετηρίων ΜΑ ενώ όλες οι πληροφορίες του ευρετηρίου μπορούν 

να ανταλλαχθούν και με άλλα ευρετήρια.  

Έχει αναπτυχθεί η υπηρεσία «συλλέκτης» η οποία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλα 

OAI-PMH για να συλλέξει μεταδεδομένα από ψηφιακά αποθετήρια και να τα 

δημοσιεύει με τη τη βοήθεια του SPI είτε στο επίπεδο αποθήκευσης,  είτε σε άλλα 

αποθετήρια (π.χ. LRE).  
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Στο μεσαίο επίπεδο έχουν επίσης αναπτυχθεί υπηρεσία επικύρωσης 

μεταδεδομένων, υπηρεσία μετασχηματισμού μεταδεδομένων από ένα πρότυπο 

σε ένα άλλο, υπηρεσία αναγνώρισης με την οποία παρέχεται σε κάθε πόρο ένα 

μοναδικό αναγνωριστικό, υπηρεσία ημιαυτόματης δημιουργίας μεταδεδομένων 

από το ίδιο το ΜΑ, υπηρεσία κατάταξης των αποτελεσμάτων αναζήτησης 

μεταδεδομένων, υπηρεσία ομαδοποιημένης αναζήτησης με τη χρήση του SQI 

και υπηρεσία διαχωρισμού και ανασύνθεσης ΜΑ στα επιμέρους συστατικά του 

(κείμενο, φωτογραφίες, ορισμοί, διαγράμματα, ήχος, βίντεο).  

Όλες οι πιο πάνω υπηρεσίες παρουσιάζονται στο πιο κάτω σχήμα (J. Klerkx et al, 

2010): 

 

 

Σχήμα 17: Τα τρία επίπεδα της υποδομής Ariadne 
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Στο τρίτο επίπεδο (εργαλειοθήκης) έχουν αναπτυχθεί εργαλεία τα οποία είναι 

διάφανα στον χρήση, αποκρύπτοντας όλες τις τεχνικές εκείνες λεπτομέρειες για 

το διαμοιρασμό και επαναχρησιμοποίηση των ΜΑ.  

Έτσι έχει αναπτυχθεί το Moodle bridge το οποίο είναι ένα πρόσθετο για την 

πλατφόρμα Moodle (ευρέως διαδεδομένο σύστημα διαχείρισης μάθησης) με το 

οποίο μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας παρέχεται πρόσβαση σε ΜΑ τόσο 

στην υποδομή Ariadne όσο και στο GLOBE.  

Το Ariadne finder ένα αυτόνομο εργαλείο αναζήτησης που επιτρέπει στους 

χρήστες την αναζήτηση ΜΑ. Το εργαλείο αυτό αποκρύπτει τα πρωτόκολλα και τα 

πρότυπα του μεσαίου επιπέδου ενώ υποστηρίζει πολύπλευρη αναζήτηση. Το 

 

Σχήμα 18: Υπηρεσίες της υποδομής Ariadne 
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εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε αποθετήριο που 

υποστηρίζει το SQI και  το πρότυπο IEEE LOM. 

Τέλος παρέχεται το ALOCOM Powerpoint/Word πρόσθετο που με το οποίο οι 

χρήστες μέσα από τα αντίστοιχα περιβάλλοντα μπορούν να αναζητήσουν και να 

ενσωματώσουν ΜΑ αλλά και ακόμα να αποθηκεύσουν τα δικά τους ΜΑ που 

φτιάχνονται με αυτά τα εργαλεία τόσο στην υποδομή Ariadne όσο και στο 

GLOBE. 

 

Το έργο Ariadne εξελίσσεται διαρκώς έχοντας φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο 

ωριμότητας και ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες ερευνητικές τεχνολογίες. 

Έχει αποδείξει με την τεχνολογική του υποδομή την ικανότητα παροχής 

ευέλικτης, αποτελεσματικής και αποδοτικής πρόσβασης σε μεγάλης κλίμακας 

συλλογές ΜΑ. Αυτή τη στιγμή «εκτίθενται» μέσω της υποδομής Ariadne σχεδόν 

ένα εκατομμύριο ΜΑ μέσω διάφορων αποθετηρίων που είναι εγγεγραμμένα στο 

ευρετήριο του Ariadne. Αυτός ο αριθμός έχει αυξητικές τάσεις ενώ οι 

κατευθύνσεις για το μέλλον είναι η πρόσβαση των ΜΑ με διαφορετικούς τρόπους 

 

Σχήμα 19: Εργαλεία του Ariadne foundation 
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όπως οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών, πρόσβαση μέσω κινητών 

συσκευών, συσκευών multi-touch και εφαρμογών mash-up. 

3.4 Σύγκριση υπαρχόντων συστημάτων 

Είναι φανερό από την επισκόπηση των υπαρχόντων συστημάτων αλλά και των 

τεχνολογιών για την αναζήτηση και πρόσβαση ΜΑ αυτά που ενσωματώνουν 

περισσότερες τεχνολογίες έχουν και τη μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειρίζονται 

και να ανανεώνουν τα ΜΑ παρέχοντας ταυτόχρονα εργαλεία προς τους χρήστες 

προστιθέμενης αξίας. Στο πιο κάτω πίνακα παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά των 

δυο συστημάτων που μελετήθηκαν: 

Πίνακας 15: Χαρακτηριστικά των υπαρχόντων συστημάτων 

 LRE ARIADNE 

OAI-PMH √ √ 

SQI √ √ 

SPI  √ 

Υπηρεσίες σε χρήστες  √ 

Υπηρεσίες σε οργανισμούς/αποθετήρια  √ 

 

Το σύστημα Ariadne έχει φτάσει σε αρκετά μεγάλο επίπεδο ωριμότητας και 

ανάπτυξης υιοθετώντας πλήρως το πρωτόκολλο OAI-PMH για τη συγκομιδή 

μεταδεδομένων από άλλα αποθετήρια, το πρότυπο SQI με το οποίο επιτυγχάνει 

ομαδοποιημένες αναζητήσεις σε πολλαπλά αποθετήρια αλλά και το SPI για τη 

«δημοσίευση» ΜΑ σε αποθετήρια. Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει εργαλεία και 

υπηρεσίες τόσο για τους απλούς χρήστες (moodle bridge, Ariadne Finder, 

Alocom plugin) όσο και για οργανισμούς – οντότητες που διαχειρίζονται ΜΑ σε 

αποθετήρια όπως είναι και το LRE (metadata validation, transformation κλπ). 
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Από τη μελέτη των τεχνολογιών και των συστημάτων αναδείχθηκαν επίσης δυο 

προσεγγίσεις για την ανακάλυψη εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ομαδοποιημένα 

αποθετήρια: 

 η πρώτη έχει να κάνει με την ομαδοποιημένη αναζήτηση, με την οποία 

το ίδιο ερώτημα στέλνεται σε κάθε αποθετήριο ξεχωριστά και τα 

αποτελέσματα μαζεύονται όλα μαζί και 

 και η δεύτερη με τα ομαδοποιημένα μεταδεδομένα, η συλλογή δηλαδή 

των μεταδεδομένων από όλα τα αποθετήρια σε ένα κεντρικό σημείο και 

υποβολή ερωτημάτων σε αυτό το σημείο. 

Η επιλογή μεταξύ της πρώτης προσέγγισης  ή της δεύτερης ή και των δυο, για την 

υποστήριξη από τα αποθετήρια, πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη ότι αυτές δεν είναι 

ισοδύναμες και έχουν η κάθε μια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. 

Έτσι κατά τη διάρκεια μιας ομαδοποιημένης αναζήτησης τα αποθετήρια 

ερωτώνται σε πραγματικό χρόνο επιτυγχάνοντας αποτελέσματα ενημερωμένα 

αλλά και αποτελέσματα των οποίων τα μεταδεδομένα δεν έχουν εκτεθεί 

(περιορισμένη πρόσβαση, διαφορετικά πρότυπα μεταδεδομένων κλπ.). Το 

μειονέκτημα είναι ότι τα αποθετήρια που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι 

διαθέσιμα θα αγνοηθούν ενώ τα ίδια τα αποθετήρια θα πρέπει να είναι αρκετά 

ισχυρά ώστε να αντέχουν το μεγάλο φόρτο ερωτημάτων. 

Κατά την εκτέλεση αναζήτησης σε ομαδοποιημένα μεταδεδομένα τα αποθετήρια 

δεν είναι απαραίτητο να είναι εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα, επιστρέφονται 

ολοκληρωμένα αποτελέσματα, ενώ χρειάζεται πολύ λιγότερος φόρτος εργασίας 

για το κάθε αποθετήριο. Από την άλλη αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην 

είναι ενημερωμένα ενώ αγνοούνται μεταδεδομένα που για κάποιο λόγο δεν είναι 

εκτεθειμένα. 

Κάθε προσέγγιση έχει θετικά και αρνητικά σημεία τα οποία φαίνονται στο πιο 

κάτω πίνακα (Massart, 2007). 
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Πίνακας 16: Ομαδοποιημένη αναζήτηση vs Ομαδοποιημένα μεταδεδομένα 

Κριτήρια Συγκομιδή  Αναζήτηση 

Ενημερωμένα αποτελέσματα  √ 

Πληρότητα των αποτελεσμάτων √  

Χρήση μεταδεδομένων που δεν έχουν εκτεθεί  √ 

Ελαχιστοποίηση φόρτου αποθετηρίου √  

 

3.5 Σύνοψη 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκαν οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες για την επίτευξη 

ομαδοποιημένης αναζήτησης. Οι πιο βασικές είναι Simple Query Interface (SQI), 

to Simple Publishing Interface (SPI) και το Open Archives Initiative – Protocol 

for Metadata Harvesting (OAI-PMH) οι οποίες χρησιμοποιούνται από υπάρχοντα 

συστήματα που υποστηρίζουν ομαδοποιημένη αναζήτηση. 

Τέτοια συστήματα μεταξύ άλλων είναι το Learning Resource Exchange (LRE) 

και το έργο ARIADNE τα οποία και παρουσιάστηκαν. Από τη μελέτη 

διαχωρίστηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν για την ανακάλυψη 

ΜΑ, η ομαδοποιημένη ταυτόχρονη αναζήτηση σε πολλαπλά αποθετήρια και η 

ομαδοποιημένη αναζήτηση πολλαπλών αποθετηρίων με τη συλλογή 

μεταδεδομένων σε ένα σημείο. Αυτές οι προσεγγίσεις εμπεριέχουν πλεονέκτημα 

και μειονεκτήματα. 

Ένα αντίστοιχο σύστημα ομαδοποιημένης αναζήτησης με τη βοήθεια του 

πρωτοκόλλου OAI-PMH σε δυο υπάρχοντα αποθετήρια θα παρουσιασθεί στα 

επόμενα κεφάλαια. 
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Κεφάλαιο 4: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος 

Ομαδοποιημένης Αναζήτησης 

4.1 Εισαγωγή 

Σ' αυτό το κεφάλαιο μελετάμε τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός συστήματος 

ομαδοποιημένης αναζήτησης ΜΑ από δυο ψηφιακά αποθετήρια. Για την 

ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος χρησιμοποιούμε εργαλεία ανοιχτού κώδικα 

ενώ η ομαδοποιημένη αναζήτηση γίνεται με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου OAI-

PMH. 

Η Συλλογή των μεταδεδομένων των δυο αποθετηρίων γίνεται σε ένα σημείο ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. Σε αυτό το σημείο έχουν υλοποιηθεί οι τεχνικές 

πολύπλευρης αναζήτησης των ΜΑ. Παράλληλα το σημείο αυτό μπορεί να 

λειτουργήσει και το ίδιο ως αποθετήριο, αφού μπορούμε να εισάγουμε 

μεταδεδομένα για ένα ΜΑ το ίδιο το ΜΑ, αλλά και να διαχειριστούμε τα 

υπάρχοντα αποθετήρια ή να εισάγουμε και καινούργια. Το όλο σύστημα 

εκτελείται διαδικτυακά.    

Στην αρχή του κεφαλαίου μελετάμε και διατυπώνουμε τις ανάγκες – απαιτήσεις 

ενός τέτοιου συστήματος, παρουσιάζουμε τα είδη των χρηστών που 

χρησιμοποιούν ένα τέτοιο σύστημα και παρουσιάζουμε τις δυο ψηφιακές 

βιβλιοθήκες όπου θα γίνουν οι αναζητήσεις μας. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την αρχιτεκτονική του συστήματος περιγράφοντας 

τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται ο μηχανισμός μετατροπής σε OAI Metadata Providers των 

επιλεγμένων βιβλιοθηκών. 

Τέλος παρουσιάζονται τα εργαλεία και η υλοποίηση του συστήματος 

ομαδοποιημένης αναζήτησης. 
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4.2 Διατύπωση και Ανάλυση Αναγκών / Απαιτήσεων του 

Συστήματος 

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενα κεφάλαια η ραγδαία αύξηση της χρήσης 

της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης αλλά και η ευκολία χρήσης της 

τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη ανάγκη δημιουργίας όλο και περισσότερων 

ψηφιακών ΜΑ. Αυτά τα ΜΑ που μπορεί να απευθύνονται ακόμα και σε 

εξειδικευμένους χρήστες με συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες για να 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να διαμοιραστούν αποθηκεύονται σε 

ψηφιακές βιβλιοθήκες - αποθετήρια. 

Η πληθώρα των ψηφιακών αποθετηρίων που έχουν αναπτυχθεί και στη χώρα μας, 

έχει οδηγήσει στην ολοένα αυξανόμενη δυσκολία εύρεσης και ανάκτησης τέτοιων 

ΜΑ. Έτσι λοιπόν απαιτείται να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα παρέχει, 

με έναν εύκολο και διάφανο τρόπο προς τους χρήστες, υπηρεσίες εύρεσης και 

ανάκτησης ΜΑ. Ταυτόχρονα σε αυτό το σύστημα πρέπει επίσης με έναν εύκολο 

τρόπο να μπορούμε να διαχειριστούμε και να ενημερώνουμε τα μεταδεδομένα 

των  αποθετηρίων που έχουν εγγραφεί αλλά και να μας δίνεται η δυνατότητα να 

εγγράψουμε νέα αποθετήρια. Τέλος θα πρέπει να μας δίνεται η δυνατότητα να 

εισάγουμε απ' ευθείας μεταδεδομένα ή και ΜΑ που δεν ανήκουν σε κάποιο 

αποθετήριο και να συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα των αναζητήσεων.  

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήματος παρουσιάζονται 

συνοπτικά στο πιο κάτω πίνακα: 

Πίνακας 17: Χαρακτηριστικά συστήματος ομαδοποιημένης αναζήτησης 

α/α Χαρακτηριστικά 

1. 
Υπηρεσίες εύρεσης και ανάκτησης ΜΑ μέσω ομαδοποιημένης αναζήτησης 

και πολύπλευρων κριτηρίων. 

2. 
Διαχείριση αποθετηρίων και αυτόματη συλλογή των μεταδεδομένων τους 

που έχουν εγγραφεί και και περιοδική ανανέωση τους. 

3. Εγγραφή νέων αποθετηρίων και περιοδική συλλογή μεταδεδομένων 
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α/α Χαρακτηριστικά 

4. Μη αυτόματη εισαγωγή και επεξεργασία μεταδεδομένων αλλά και ΜΑ. 

 

Για την περαιτέρω ανάλυση των αναγκών – απαιτήσεων του συστήματος 

μελετάμε και καθορίζουμε τους διάφορους χρήστες του συστήματος και τις 

λειτουργικές τους ανάγκες. 

4.2.1 Οι χρήστες του Συστήματος 

Οι χρήστες του συστήματος μπορούμε να καταταχθούν γενικά σε 2 κατηγορίες 

τους μη πιστοποιημένους χρήστες και τους πιστοποιημένους.  

Οι πρώτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα μέσω του διαδικτύου 

χρησιμοποιώντας μόνο την υπηρεσία της αναζήτησης ΜΑ. Μπορούν να 

εγγραφούν στο σύστημα εφόσον το θελήσουν και να αξιοποιήσουν τη πρόσθετη 

λειτουργία του, για τη μη αυτόματη εισαγωγή και επεξεργασία μεταδεδομένων ή 

και ΜΑ. 

 

 

Σχήμα 20: Ιεραρχική ταξινόμηση ομάδων χρηστών του συστήματος 
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Οι πιστοποιημένοι χρήστες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, οι απλοί χρήστες, οι 

οποίοι χρησιμοποιούν το σύστημα εκτός από την αναζήτηση και για να εισάγουν 

μεταδεδομένα. Οι χρήστες διαχειριστές αποθετηρίων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 

για την εγγραφή νέων αποθετηρίων, τη διαχείριση των εγγεγραμμένων αλλά και 

τη διαχείριση των  μεταδεδομένων που έχουν συλλεχθεί. Μπορούν επίσης να 

διαχειριστούν τα κριτήρια πολύπλευρων αναζητήσεων στο σύστημα. Τέλος 

υπάρχουν και οι χρήστες οι οποίοι είναι οι διαχειριστές του συστήματος που 

έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Τα παραπάνω 

παρουσιάζονται στο σχήμα 20. 

Αναλυτικά οι εργασίες της κάθε κατηγορίας χρηστών είναι οι εξής: 

1. Οι μη πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν: 

 να αναζητήσουν μεταδεδομένα ΜΑ από το δικτυακό τόπο του 

συστήματος 

 να περιηγηθούν στο δικτυακό τόπο 

 να εγγραφούν στο σύστημα 

 

2. Απλοί Χρήστες. Οι χρήστες αυτοί έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 

εγγραφή τους στο σύστημα και έχουν λάβει ένα όνομα χρήση και έναν 

κωδικό πρόσβασης. Αυτοί οι χρήστες μπορούν: 

 να συνδεθούν / αποσυνδεθούν από το σύστημα 

 να αναζητήσουν μεταδεδομένα ΜΑ 

 

Σχήμα 21: UML διάγραμμα εργασιών μη πιστοποιημένων χρηστών 
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 να περιηγηθούν στο δικτυακό τόπο 

 να διαχειριστούν μεταδεδομένα ή και ΜΑ που οι ίδιοι έχουν 

υποβάλλει στο σύστημα 

 να εισάγουν μεταδεδομένα ή και ΜΑ συμπληρώνοντας την κατάλληλη 

φόρμα 

 να επεξεργαστούν μεταδεδομένα ή και ΜΑ 

 να διαγράψουν μεταδεδομένα ή και ΜΑ 

 

3. Χρήστες ως διαχειριστές αποθετηρίων. Οι χρήστες αυτοί είναι 

πιστοποιημένοι και έχουν τη δυνατότητα εκτός των λειτουργιών του 

απλού χρήστη, λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση αποθετηρίων 

και τη συλλογή μεταδεδομένων από αυτά καθώς και τη διαχείριση των 

κριτηρίων αναζήτησης. Αυτοί οι χρήστες μπορούν: 

 να συνδεθούν / αποσυνδεθούν  από το σύστημα 

 να να αναζητήσουν μεταδεδομένα ΜΑ 

 να περιηγηθούν στο δικτυακό τόπο 

 να διαχειριστούν αποθετήρια 

 να εγγράψουν καινούργια αποθετήρια 

 

Σχήμα 22: UML διάγραμμα εργασιών απλών χρηστών 
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 να επεξεργαστούν υπάρχοντα αποθετήρια 

 να διαγράψουν υπάρχοντα αποθετήρια 

 να διαχειριστούν μεταδεδομένα που έχουν συλλεχθεί από αποθετήρια 

 να διαγράψουν μεταδεδομένα που έχουν συλλεχθεί από αποθετήρια 

 να ενημερώσουν μεταδεδομένα που έχουν συλλεχθεί από αποθετήρια 

με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο 

 να διαχειριστούν τα κριτήρια πολύπλευρης αναζήτησης 

μεταδεδομένων συνολικά στο σύστημα 

 να εισάγουν νέα κριτήρια πολύπλευρης αναζήτησης των 

μεταδεδομένων 

 να διαγράψουν κριτήρια πολύπλευρης αναζήτησης των 

μεταδεδομένων 

 

Σχήμα 23: UML διάγραμμα εργασιών χρηστών διαχειριστών αποθετηρίων 
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4. Χρήστες διαχειριστές του συστήματος. Οι χρήστες αυτοί έχουν πλήρη 

δικαιώματα σε όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου, μπορούν να 

διαχειριστούν χρήστες και ρόλους και να προσθαφαιρέσουν έτοιμες ή 

προσαρμοσμένες λειτουργικές μονάδες (modules) για τροποποιήσουν τη 

λειτουργικότητα του συστήματος. Συγκεκριμένα μπορούν: 

 να έχουν όλες τις λειτουργίες των προηγούμενων χρηστών 

 να προσθαφαιρούν έτοιμα ή custom modules 

 να διαχειρίζονται τον δικτυακό τόπο (εμφάνιση, θέση αντικειμένων, 

περιεχομένου) 

 να διαχειρίζονται χρήστες και να τους αναθέτουν ρόλους 

 να δημιουργούν χρήστες και ρόλους 

 να επεξεργάζονται χρήστες και ρόλους 

 να διαγράφουν χρήστες και ρόλους 

 

 

Σχήμα 24: UML διάγραμμα εργασιών χρηστών διαχειριστών δικτυακού τόπου 
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4.2.2 Παρουσίαση Βιβλιοθηκών ΜΑ που θα χρησιμοποιούνται κατά την 

Ομαδοποιημένη Αναζήτηση (Mobile2Learn, eAccess2Learn) 

Το σύστημα ομαδοποιημένης αναζήτησης συλλέγει μεταδεδομένα από δυο 

ψηφιακές βιβλιοθήκες το Mobile2Learn και το eAccess2Learn. 

Το αποθετήριο Mobile2Learn είναι το αποτέλεσμα του έργου Mobile and 

Wireless Technologies for Technology – Enhanced Language Learning (MW-

TELL) και περιέχει ΜΑ για την βελτίωση της διδασκαλίας εκμάθησης γλωσσών 

με τη χρήση κινητών συσκευών. 

Το έργο MW-TELL υλοποιήθηκε στα πλαίσια της προτεραιότητας 6 του 

προγράμματος Leonardo da Vinci για την επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο 

του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning) 2008-2010 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο στοχεύει στις βασικές κατευθύνσεις του 

προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (MW-TELL, 2012) 

 παρέχοντας βέλτιστες πρακτικές για επαγγελματική κατάρτιση με τη 

χρήση κινητών συσκευών 

 διευκολύνοντας το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση ΜΑ για τη 

δια βίου μάθηση γλωσσών με τη χρήση δικτυακών αποθετηρίων και τη 

χρήση εργαλείων που συμμορφώνονται με τις διεθνείς προδιαγραφές 

εκπαιδευτικών τεχνολογιών (π.χ. SCORM, IMS Learning Design, IEEE 

LOM) 

 χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ασύρματων και κινητών συσκευών (PDAs, 

tablets, mobile phones), για τη διευκόλυνση της δια βίου κατάρτισης στην 

εκμάθηση γλωσσών,  ανθρώπων, επαγγελματιών  που μετακινούνται 

συχνά μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε. 

Το αποθετήριο MW-TELL έχει αυτή τη στιγμή 851 ψηφιακά ΜΑ. Η πρώτη 

σελίδα από το δικτυακό τόπο φαίνεται στο σχήμα 25: 
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Η δεύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι η eAccess2Learn η οποία ήταν το 

αποτέλεσμα του έργου eAccessII (Supporting Vocational Education and Training 

of Disadvantaged User Communities) του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Σχήμα 25: Το αποθετήριο MW-TELL 
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Το έργο eAccessII στοχεύει στην παροχή τεχνολογικής υποδομής (εργαλεία και 

υπηρεσίες) και στην παροχή εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και διαμοιρασμό ΜΑ 

και μαθημάτων με προσβασιμότητα τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 

μεταξύ διαφορετικών πλατφόρμων και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Τα  

κύρια αποτελέσματα του έργου eAccessII ήταν: 

 η μεταφορά τεχνογνωσίας  σε όλη την Ευρώπη για την παραγωγή 

προσβάσιμων ψηφιακών ΜΑ και μαθημάτων και παροχής υπηρεσιών σε 

άτομα με ειδικές ανάγκες 

 η επικύρωση των κύριων αποτελεσμάτων/εξαγόμενων σε διαφορετικά 

ευρωπαϊκά πλαίσια 

 η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών ηλεκτρονικής μάθησης σε όλη την 

Ευρώπη. 

Η προσπάθεια του έργου eAccessII είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη 

ψηφιακή παιδεία και την ισότητα των ευκαιριών κατάρτισης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες καθώς και η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών, 

περιεχομένου, παιδαγωγικών μεθόδων και υπηρεσιών στο τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και η μεταφορά τους από μια ευρωπαϊκή χώρα σε 

άλλη. 

Το αποθετήριο που δημιουργήθηκε από το eAccessII περιέχει 3051 ΜΑ και 313 

μαθήματα και η πρώτη σελίδα από το δικτυακό τόπο φαίνεται στο σχήμα 25. 
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Σχήμα 26: Το αποθετήριο eAccess II 
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4.3 Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής του Συστήματος 

Η αρχιτεκτονική σχεδίαση του συστήματος ομαδοποιημένης αναζήτησης 

απαρτίζεται από μια εγκατάσταση της πλατφόρμας Drupal και επιπρόσθετων 

λειτουργικών μονάδων (modules) που επιτρέπουν τη συλλογή μεταδεδομένων 

(harvesting metadata) και την αναζήτηση αυτών με πολλαπλά κριτήρια. 

Η πλατφόρμα Drupal είναι ένα αρθρωτό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, 

ανοικτού/ελεύθερου λογισμικού. Επιλέχθηκε γιατί προσφέρει εύκολη διαχείριση 

του περιεχομένου από το χρήστη αλλά και δυνατότητες επεκτασιμότητας με 

πρόσθετες λειτουργίες. Στην ουσία το Drupal είναι ένα πλαίσιο διαχείρισης 

περιεχομένου (content management framework – CMF), ένας συνδυασμός 

δηλαδή, συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και πλαισίου εφαρμογών ιστού 

(web application framework – WAF). 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται στο σχήμα 27. Τα δυο 

αποθετήρια «εκθέτουν» τα μεταδεδομένα τους δημόσια για να συλλεχθούν με τη 

βοήθεια του πρωτοκόλλου OAI-PMH από το σύστημα ομαδοποιημένης 

αναζήτησης.  

Τα μεταδεδομένα που συλλέγονται είναι σε μορφή XML και το πρότυπο που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το IEEE LOM. Τα XML που έχουν συλλεχθεί 

μετατρέπονται σε μορφή περιεχομένου Drupal που έχουμε καθοριστεί εκ των 

προτέρων,  αντιστοιχώντας τα διάφορα πεδία του με τους κόμβους του XML. Στη 

συνέχεια  αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του συστήματος. Σε αυτή τη βάση 

δεδομένων μπορούν να αποθηκευτούν και τα ΜΑ μαζί με τα μεταδεδομένα τους 

που ενδεχομένως να δημιουργούν οι απλοί χρήστες. 

Οι χρήστες του συστήματος πραγματοποιούν αναζητήσεις μεταδεδομένων 

χρησιμοποιώντας τη δικτυακή διεπαφή που προσφέρει το Drupal και από την ίδια 

διεπαφή λαμβάνουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης με απλά HTTP requests. 

Αν η πρόσβαση για τα  ΜΑ βρίσκεται σε εξωτερικό server τότε οδηγούνται οι 

χρήστες σ' αυτόν. 

Ομοίως και οι πιστοποιημένοι χρήστες διαχειρίζονται το σύστημα με απλά HTTP 

requests. 
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.

 

Σχήμα 27: Αρχιτεκτονική συστήματος ομαδοποιημένης αναζήτησης 
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Στα επόμενα σχήματα παρουσιάζουμε με μια τυπική μέθοδο ανάλυσης εργασιών, την ιεραρχική (ΗΤΑ diagram), τις κυριότερες εργασίες του 

συστήματος ομαδοποιημένης αναζήτησης. 

 

Σχήμα 28: Σχεδιάγραμμα ιεραρχικής ανάλυσης βασικών εργασιών - μέρος 1 
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Σχήμα 29: Σχεδιάγραμμα ιεραρχικής ανάλυσης βασικών εργασιών - μέρος 2 
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4.4 Υλοποίηση Μηχανισμού Μετατροπής των επιλεγμένων 

Βιβλιοθηκών ΜΑ σε OAI Metadata Providers 

Οι δυο ψηφιακές βιβλιοθήκες που αντλούμε τα μεταδεδομένα για την 

ομαδοποιημένη αναζήτηση σχεδιάστηκαν εξαρχής για να καλύψουν 

εξειδικευμένες ανάγκες χρηστών χωρίς να ληφθεί υπ' όψη η διαλειτουργικότητα 

μεταξύ τους ή και με άλλες βιβλιοθήκες ή συστήματα ομαδοποιημένης 

αναζήτησης. 

Για να καλύψουμε αυτό το κενό και να αποκτήσουν οι δυο αυτές βιβλιοθήκες την 

απαραίτητη διαλειτουργικότητα χρειάστηκε να αναπτύξουμε το κατάλληλο 

μηχανισμό. Ο προσφορότερος τρόπος με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές στα 

υπάρχοντα συστήματα ήταν να χρησιμοποιήσουμε το πρωτόκολλο OAI-PMH και 

να γίνουν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες OAI Metadata Providers. 

Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε το ανοιχτό/ελεύθερο λογισμικό PHP 

OAI Data Provider v. 1.8.0 του πανεπιστημίου Oldenburg (αναπτύχθηκε από τον 

Heinrich Stamerjohanns). Το λογισμικό αυτό είναι γραμμένο σε γλώσσα 

προγραμματισμού PHP και χρησιμοποιεί τη MySQL βάση δεδομένων. 

Το λογισμικό αυτό υποστηρίζει το πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core έτσι 

χρειάστηκε να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις για να υποστηρίξει το 

πρότυπο ΙΕΕΕ LOM των δυο ψηφιακών βιβλιοθηκών. Τέλος έγιναν και κάποιες 

αλλαγές στις βάσεις δεδομένων των δυο βιβλιοθηκών χωρίς όμως να επηρεάζεται  

η έως τώρα λειτουργία τους.  

Στην ουσία με το λογισμικό αυτό διαβάζουμε τα δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων των βιβλιοθηκών και κατασκευάζουμε τα 

αντίστοιχα XML έγγραφα που ορίζονται από τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου 

OAI-PMH. Υλοποιήθηκαν σχεδόν όλες οι λειτουργίες - αιτήματα συλλογής 

μεταδεδομένων εκτός από τη λειτουργία της επιλεκτικής συλλογής με βάση τα 

σύνολα. 

Τα μεταδεδομένα των δυο βιβλιοθηκών δημοσιεύονται και μπορούν να 

συλλεχθούν όχι μόνο από το σύστημα μας αλλά και από οποιονδήποτε harvester 

που είναι συμβατός με το πρωτόκολλο OAI-PMH v2.0. 
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Στα πιο κάτω σχήματα παρουσιάζεται η υλοποίηση και τα base URL των 

βιβλιοθηκών: 

1. Για τη βιβλιοθήκη του έργου MW-TELL: 

http://mobile2learn.eu/oai2/oai2.php 

http://mobile2learn.eu/oai2/oai2.php?verb=Identify 

 

2. και για τη βιβλιοθήκη του έργου eaccess2learn: 

http://eaccess2learn.eu/oai2/oai2.php 

http://eaccess2learn.eu/oai2/oai2.php?verb=Identify 

 

Σχήμα 30: MW-TELL - OAI Data Provider 

http://mobile2learn.eu/oai2/oai2.php
http://mobile2learn.eu/oai2/oai2.php?verb=Identify
http://eaccess2learn.eu/oai2/oai2.php?verb=Identify
http://eaccess2learn.eu/oai2/oai2.php?verb=Identify
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4.5 Υλοποίηση Συστήματος για Ομαδοποιημένη Αναζήτηση 

Το παρουσιαζόμενο σύστημα αναπτύχθηκε κυρίως σε γλώσσα προγραμματισμού 

PHP. Χρησιμοποιήθηκε σε λιγότερο βαθμό βεβαίως η γλώσσα προγραμματισμού 

JavaScript. Ο δικτυακός τόπος που παράγεται  είναι φυσικά σε γλώσσα 

μορφοποίησης υπερκειμένου HTML ενώ ο έλεγχος εμφάνισης των HTML 

σελίδων έγινε με τη γλώσσα φύλλων στυλ CSS (Cascading Style Sheets).  

Η διαχείριση των XML εγγράφων που ανταλλάσσονται μεταξύ του συστήματος 

ομαδοποιημένης αναζήτησης και των ψηφιακών βιβλιοθηκών έγινε με τη γλώσσα 

σήμανσης XML ενώ για τη διαχείριση των XML σχημάτων χρησιμοποιήθηκε η 

XML Schema Language. Για την περιήγηση εντός των εγγράφων XML  

 

Σχήμα 31: eAccess II – OAI Data Provider 
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χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία XPath μια γλώσσα για τη σήμανση τοποθεσιών 

και την επιλογή ενός συνόλου από 

 κόμβους σε ένα έγγραφο XML.  

Η αποθήκευση των δεδομένων μας έγινε με τη χρήση της βάσης ΜySQL και η 

επικοινωνία και διαχείριση της με τη γλώσσα SQL. 

Για να επιτευχθεί η λειτουργικότητα του συστήματος μας στη πλατφόρμα Drupal 

εγκαταστάθηκαν επιπλέον λειτουργικές μονάδες και όπου χρειάστηκε έγιναν 

κάποιες τροποποιήσεις (patches και υποστήριξη IEEE LOM στο Feeds OAI-PMH 

Fetcher and Parser). Οι πιο βασικές με μια σύντομη περιγραφή τους 

παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα: 

Πίνακας 18: Λειτουργικές Μονάδες του συστήματος 

Λειτουργική Μονάδα Περιγραφή 

Content Construction Kit Για τη διαχείριση της δομής του περιεχομένου Drupal 

Views Για τη διαχείριση της εμφάνισης του περιεχομένου 

Faceted Search Η υλοποίηση της πολύπλευρης αναζήτησης 

Feeds 
Εισαγωγή ή συνάθροιση δεδομένων στο σύστημα 

Drupal 

Feeds OAI-PMH Fetcher 

and Parser 

Εισαγωγή και σάρωση δεδομένων από OAI-PMH 

αποθετήρια 

Feeds XPath Parser Σάρωση XML και HTML εγγράφων 

Field Indexer 
Δεικτοδότηση πεδίων δεδομένων στο ευρετήριο 

αναζήτησης του συστήματος 

  

Το όλο σύστημα φυσικά χρειάζεται να εγκατασταθεί σε έναν εξυπηρέτη 

ιστοσελίδων (web Server), για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ο ανοιχτού κώδικα 

Apache HTTP Server. 
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4.6 Σύνοψη 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήσαμε την ανάλυση των απαιτήσεων / αναγκών ενός 

συστήματος ομαδοποιημένης αναζήτησης με τη χρήση του πρωτοκόλλου OAI – 

PMH, καθώς και η αρχιτεκτονική σχεδίαση του. 

Επίσης μελετήθηκαν οι κατηγορίες χρηστών του συστήματος και οι βασικότερες 

εργασίες που εκτελούνται ενώ παρουσιάστηκαν και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες ΜΑ 

στις οποίες γίνεται η ομαδοποιημένη αναζήτηση. 

Τέλος παρουσιάσθηκε η υλοποίηση του μηχανισμού μετατροπής των 

επιλεγμένων βιβλιοθηκών σε OAI Metadata Providers και η υλοποίηση τους 

συστήματος μας,  
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Κεφάλαιο 5: Παρουσίαση χρήσης του Συστήματος 

Ομαδοποιημένης Αναζήτησης 

5.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι βασικότερες λειτουργίες που μπορεί 

να εκτελέσει το Σύστημα Ομαδοποιημένης Αναζήτησης για κάθε ομάδα χρηστών 

όπως αυτές αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τα σενάρια χρήσης που θα 

παρουσιαστούν αφορούν: 

 Εμφάνιση και περιήγηση στο δικτυακό τόπο 

 Σύνδεση / Αποσύνδεση στο σύστημα 

 Αναζήτηση μεταδεδομένων ΜΑ 

 Διαχείριση μεταδεδομένων / ΜΑ απλού χρήστη 

 Διαχείριση αποθετηρίων και μεταδεδομένων 

 Διαχείριση κριτηρίων πολύπλευρης αναζήτησης 

 Διαχείριση χρηστών και ρόλων 

5.2 Χρήση συστήματος από μη πιστοποιημένους χρήστες 

Για τη χρησιμοποίηση του συστήματος απαιτείται η ύπαρξη σύνδεσης με το 

διαδίκτυο και ένα πρόγραμμα πλοήγησης του παγκόσμιου ιστού (web browser). 

Το σύστημα έχει επιτυχώς δοκιμαστεί με τα προγράμματα πλοήγησης ανοιχτού / 

ελεύθερου λογισμικού Mozilla Firefox και Google Chromium σε περιβάλλον 

Linux. 

5.2.1 Περιήγηση στον ιστοτόπο 

Για τη σύνδεση με το σύστημα απαιτείται η πληκτρολόγηση της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης http://www.ask4research.info/oai, στη περιοχή διευθύνσεων του 

προγράμματος πλοήγησης. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση με το διακομιστή 

παγκόσμιου ιστού (web server), εμφανίζεται η κύρια σελίδα όπως φαίνεται στο 

πιο κάτω σχήμα: 

http://www.ask4research.info/oai
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Κάθε ιστοσελίδα του συστήματος αποτελείται από 5 βασικές περιοχές: 

1. την περιοχή της επικεφαλίδας (header region) με το λογότυπο και την 

ονομασία του συστήματος 

2. το μενού με τις σταθερές επιλογές που περιέχει πληροφορίες σχετικά με 

το σύστημα ομαδοποιημένης αναζήτησης 

3. την βασική περιοχή περιεχομένου (main content region), η οποία 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της διεπαφής και εμφανίζει τις 

πληροφορίες του συστήματος, τα αποτελέσματα των αναζητήσεων, τις 

σελίδες με τα μεταδεδομένα των ΜΑ, τη σελίδα αναζήτησης, τις 

διάφορες φόρμες για συμπλήρωση στοιχείων και πληροφοριών 

 

Σχήμα 32: Αρχική σελίδα του συστήματος 
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4. τη περιοχή του υποσέλιδου (footer region), που περιλαμβάνει τη φόρμα 

εισόδου στο σύστημα, την υπερσύνδεση για τη φόρμα εγγραφής νέου 

χρήστη και την υπερσύνδεση για τη φόρμα υπενθύμισης συνθηματικού 

5. τη δεξιά λωρίδα πλοήγησης (last sidebar region), που περιλαμβάνει την 

υπερσύνδεση για τη φόρμα αναζήτησης, το μενού των πιστοποιημένων 

χρηστών και διάφορα μπλοκ ροές ειδήσεων από άλλες ιστοσελίδες. 

5.2.2  Εγγραφή στο σύστημα 

Η εγγραφή στο σύστημα γίνεται με την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου 

στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας και τη συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας 

όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 33: Εγγραφή νέου χρήστη 
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Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων: 

1. όνομα χρήστη 

2. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία στέλνονται 

πληροφορίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής 

3. συνθηματικό 

4. και τη συμπλήρωση του αυτόματου τεστ CAPTCHA για την αποφυγή 

spam. 

5.2.3 Αναζήτηση μεταδεδομένων 

Η αναζήτηση των μεταδεδομένων πραγματοποιείται από την επιλογή του 

αντίστοιχου εικονιδίου από τη δεξιά λωρίδα πλοήγησης. Η σελίδα αναζήτησης 

εκπαιδευτικών μεταδεδομένων φαίνεται στο σχήμα 34: 

 

Σχήμα 34: Σελίδα αναζήτησης 
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Από αυτή τη σελίδα έχουμε δυο επιλογές. Είτε να κάνουμε αναζήτηση με βάση 

λέξεις κλειδιά καθορίζοντας σε ποια πεδία και πως θα γίνει η αναζήτηση (1), είτε 

επιλέγοντας την πολύπλευρη καθοδηγούμενη αναζήτηση (2) επιλέγοντας κάποιον 

όρο από αυτούς που φαίνονται στο σχήμα.  

Τα αποτελέσματα και των δυο επιλογών παρουσιάζονται στο σχήμα 35: 

 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης με τη λέξη 

κλειδί ή το επιλεγόμενο πεδίο από τη καθοδηγούμενη αναζήτηση. Επίσης 

εμφανίζεται ο αριθμός των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν και τέλος τα ίδια τα 

αποτελέσματα με μια συνοπτική μορφή που περιλαμβάνει τον τίτλο, την 

περιγραφή του ΜΑ και τη γλώσσα.  

Στη δεξιά λωρίδα πλοήγησης έχει μεταφερθεί η καθοδηγούμενη αναζήτηση έτσι 

ώστε να μπορούμε να φιλτράρουμε τα αποτελέσματα ακόμα περισσότερο. 

 

Σχήμα 35: Σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης 
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Αν επιλέξουμε κάποιο από αυτά τα αποτελέσματα τότε οδηγούμαστε στη σελίδα 

των μεταδεδομένων του ΜΑ όπως φαίνεται παρακάτω: 

Η σελίδα μεταδεδομένων ΜΑ παρουσιάζει αναλυτικά τον τίτλο του ΜΑ, τα 

μεταδεδομένα του συγκεκριμένου ΜΑ (1), και τις σχετικές κατηγορίες που 

ανήκει (2). Επίσης μας δίνετε τη δυνατότητα να μεταφορτώσουμε τα 

μεταδεδομένα σε XML έγγραφο και να μεταφορτώσουμε το ίδιο το ΜΑ. 

Τέλος στη δεξιά λωρίδα πλοήγησης παραμένει η καθοδηγούμενη αναζήτηση ενώ 

μπορούμε να επιλέξουμε και τον υπερσύνδεσμο ακριβώς από πάνω για να 

ξεκινήσουμε μια νέα αναζήτηση. 

5.3 Χρήση συστήματος από πιστοποιημένους απλούς χρήστες 

Οι μη πιστοποιημένοι χρήστες αφού εγγραφούν αποκτούν αυτόματα το ρόλο των 

απλών χρηστών. Ο ρόλος αυτός τους δίνει τη επιπλέον δυνατότητα να 

 

Σχήμα 36: Σελίδα μεταδεδομένων ΜΑ 
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διαχειριστούν μεταδεδομένα ή και ΜΑ (δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) και 

να διαχειριστούν το προφίλ τους. 

Οι παραπάνω εργασίες αποτυπώνονται στο σχήμα 37: 

 

Αφού εισέλθει ο πιστοποιημένος απλός χρήστης στο σύστημα, στη δεξιά λωρίδα 

πλοήγησης εμφανίζεται ένα καινούργιο μενού με τις εργασίες που μπορεί να 

κάνει. Αυτές είναι: 

1. Διαχείριση του λογαριασμού του χρήστη. 

2. Παρουσίαση των μεταδεδομένων που έχει δημιουργήσει ο κάθε χρήστης. 

3. Δημιουργία μεταδεδομένων  

4. και αποσύνδεση από το σύστημα. 

 

Σχήμα 37: Είσοδος απλού χρήστη 
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5.3.1 Διαχείριση λογαριασμού χρήστη 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού του 

χρήστη με τις επιλογές που μπορεί να αλλάξει όπως το όνομα χρήστη, τον κωδικό 

πρόσβασης, το email του κλπ. 

 

 

Σχήμα 38: Σελίδα διαχείρισης λογαριασμού χρήστη 
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5.3.2 Διαχείριση στιγμιότυπου μεταδεδομένων  

Αν ο χρήστης επιλέξει τον υπερσύνδεσμο Δημιουργία περιεχομένου τότε 

οδηγείται σε μια σελίδα όπου μπορεί να επιλέξει μόνο τη δημιουργία LOM 

περιεχομένου. 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται η σελίδα δημιουργίας μεταδεδομένων ή και ΜΑ.  

Σε αυτή τη σελίδα υποχρεωτικό πεδίο είναι μόνο ο τίτλος (1). Ακολουθεί στη 

συνέχεια το υποσύνολο του προτύπου μεταδεδομένων IEEE LOM (2). Επίσης 

μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε tags σ' αυτό το στιγμιότυπο 

μεταδεδομένων που δημιουργούμε. Τέλος μπορούμε να αποθηκεύσουμε στο 

σύστημα και το ίδιο ΜΑ μαζί με τη περιγραφή του.  

Η επεξεργασία και η διαγραφή μπορεί να γίνει αφού πρώτα επιλέξουμε το 

συγκεκριμένο στιγμιότυπο και οδηγηθούμε στη σελίδα του. 

Το στιγμιότυπο που δημιουργούμε θα είναι διαθέσιμο στις αναζητήσεις που 

κάνουμε αφού πρώτα καταχωρηθεί στο ευρετήριο αναζήτησης. Η ενημέρωση του 

ευρετηρίου γίνεται αυτόματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται 

από τον χρήστη - διαχειριστή αποθετηρίων. 

 

Σχήμα 39: Δημιουργία LOM 
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Σχήμα 40: Σελίδα δημιουργίας LOM 
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5.4 Χρήση συστήματος από πιστοποιημένο χρήστη με ρόλο 

διαχειριστή αποθετηρίου 

Τους χρήστες αυτούς μπορεί να τους δημιουργήσει μόνο ο διαχειριστής του 

συστήματος. Αφού εισαχθούν στο σύστημα στη δεξιά λωρίδα πλοήγησης 

εμφανίζεται το μενού με τις επιλογές που έχουν: 

 

5.4.1 Διαχείριση μεταδεδομένων και αποθετηρίων 

Οι εργασίες που μπορούν να κάνει αυτή η κατηγορία χρηστών εκτός από τις 

εργασίες των απλών χρηστών είναι: 

 να συλλέξουν μεταδεδομένα από καινούργια αποθετήρια, ρυθμίζοντας το 

base URL OAI provider, τη συλλογή με βάση την ημερομηνία ή κάποιο 

σύνολο και την αντιστοίχιση των πεδίων του περιεχομένου LOM με τους 

κόμβους από τα συλλεγόμενα XML μέσω του XPath. Τα παραπάνω  

φαίνονται στο σχήμα 42 

 

Σχήμα 41: Επιλογές χρήστη - διαχειριστή αποθετηρίου 
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Σχήμα 42: Συλλογή μεταδεδομένων από καινούργιο αποθετήριο 
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 Να διαχειριστεί τους συλλέκτες – αποθετήρια. Να δημιουργήσει δηλαδή 

νέους συλλέκτες (feed importer), να απενεργοποιήσει υπάρχοντες ή να 

επεξεργαστεί, όπως φαίνεται στο σχήμα 43 

 

 Να ρυθμίσει με πιο τρόπο θα συλλεχθούν τα μεταδεδομένα, κάθε πότε θα 

συλλέγονται, σε ποιο  τύπο περιεχομένου θα αντιστοιχηθούν (σχήμα 44). 

 

 

Σχήμα 44: Επεξεργασία αποθετηρίου 

 

Σχήμα 43: Διαχείριση αποθετηρίων 
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5.4.2 Διαχείριση κριτηρίων αναζήτησης 

Με αυτή την επιλογή ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει όλες το περιβάλλον 

αναζήτησης που θα έχει στη διάθεση του όσοι αναζητούν ΜΑ. Έτσι οι πιο 

βασικές λειτουργίες που φαίνονται και στο σχήμα 45 είναι: 

 

Σχήμα 45: Διαχείριση πολύπλευρης αναζήτησης 
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 Καθορισμός των τύπων περιεχομένου που θα γίνει η αναζήτηση, η 

επιλογή εδώ είναι στο περιεχόμενο τύπου LOM. 

 Να διαχειριστεί (επιλογή, διαγραφή) τα κριτήρια (facets) της πολύπλευρης 

αναζήτησης. 

 Να καθορίσει πως θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης 

 Να καθορίσει την αναζήτηση με βάση τις λέξεις κλειδιά 

 Να καθορίσει την καθοδηγούμενη αναζήτηση. 

5.5 Χρήση συστήματος από διαχειριστή δικτυακού τόπου 

Ο χρήστης αυτός μπορεί να εκτελέσει όλες τις προηγούμενες λειτουργίες αλλά 

επιπρόσθετα μπορεί να διαχειριστεί κάθε πλευρά του συστήματος. Ένα ενδεικτικό  

σχήμα με κάποιες από τις λειτουργίες είναι το πιο κάτω: 

 

 

Σχήμα 46: Μερική σελίδα διαχείρισης συστήματος 
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Επιπλέον η κατηγορία των χρηστών αυτών μπορεί να διαχειριστεί τα είδη των 

ρόλων και τα δικαιώματα που θα έχουν (σχήμα 47). 

 

Τέλος η κατηγορία αυτή μπορεί να διαχειριστεί (δημιουργία, επεξεργασία, 

διαγραφή) χρήστες και να τους αναθέσει συγκεκριμένους ρόλους (σχήμα 48). 

 

Σχήμα 48: Διαχείριση χρηστών 

 

Σχήμα 47: Διαχείριση ρόλων 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα – Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη τη τεχνολογικά 

υποστηριζόμενη μάθηση. Η ευκολία της χρήσης της τεχνολογίας που σήμερα 

επιτρέπει στο καθένα να δημιουργήσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο οδηγεί στη 

δημιουργία πληθώρας μαθησιακών αντικειμένων που χρειάζεται να 

αποθηκευθούν σε σύγχρονες ψηφιακές βιβλιοθήκες.  

Όσο αυξάνεται όμως ο αριθμός των βιβλιοθηκών τόσο δυσχεραίνεται ο 

εντοπισμός και η ανάκτηση ΜΑ άρα και ο διαμοιρασμός και η 

επαναχρησιμοποίηση τους. Ένα σημαντικό μειονέκτημα που αυξάνει τις 

αρνητικές επιπτώσεις είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των 

βιβλιοθηκών. 

Με αυτή την ΜΔΕ δείξαμε ότι χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία ανοιχτού / 

ελεύθερου λογισμικού μπορούμε να διευκολύνουμε τη αναζήτηση ΜΑ μέσω των 

μεταδεδομένων τους από πολλαπλά αποθετήρια αλλά και να αποκαταστήσουμε 

τη διαλειτουργικότητα σε αποθετήρια που δεν είχαν. 

Η βασική λειτουργία του συστήματος  που προτάθηκε ήταν η αναζήτηση ΜΑ. 

Ταυτόχρονα όμως το σύστημα που προτάθηκε μπορεί να παίξει και το ρόλο του 

ψηφιακού αποθετηρίου, κάνοντας το έτσι ένα κεντρικό σημείο συσσώρευσης 

εκπαιδευτικού περιεχομένου.  

Για την περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος ομαδοποιημένης αναζήτησης θα 

πρέπει να υποστηριχθούν και τα υπόλοιπα πρότυπα μεταδεδομένων (Dublin Core, 

ISO-MLR). Όπως επίσης να υποστηριχθεί η αναζήτηση σε πολλαπλά αποθετήρια 

με τη χρήση του SQI.  

Η υιοθέτηση από το σύστημα που προτάθηκε, του SPI θα διευκόλυνε σε μεγάλο 

βαθμό την αναζήτηση αλλά και αποθήκευση μεταδεδομένων και ΜΑ από το 

περιβάλλον του χρήστη. 

Πιο εύκολα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν τεχνικές tagging και rating των 

μεταδεδομένων που αναζητούνται και χρησιμοποιούνται. 
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Τέλος το σύστημα που προτάθηκε πρέπει και το ίδιο να είναι διαλειτουργικό έτσι 

ώστε τα μεταδεδομένα του να μπορούν να συλλεχθούν από μεγαλύτερα 

αποθετήρια ή οργανισμούς. Άρα πρέπει και το ίδιο να γίνει ΟΑΙ Data Provider 

και να διασυνδεθεί με το ίδρυμα Ariadne ή με άλλους μεγάλους παρόχους 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
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