
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειµένων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειµένων

 

 

 

 

 

Κρικζώνη Θωµαή 

ΑΜ:09019 
 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία 

 

 

 

 

 

 

Πειραιάς, 2012 

Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειµένων 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

ii 

 

Περίληψη 

 

Οι εποχές αλλάζουν και στις µέρες µας ο έντυπος κόσµος αποτελεί, ως ένα βαθµό, το 

παρελθόν. Το µέλλον είναι µπροστά και έχει σχέση µε τους υπολογιστές, το Internet 

και την πληροφορία σε ψηφιακή µορφή.  

Oι ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα ηλεκτρονικά αποθετήρια, εκµεταλλευόµενες τις 

δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, οργανώνουν και καθιστούν την 

πληροφορία ευκολότερα διαθέσιµη. Όπως ήταν αναµενόµενο ο τοµέας της 

εκπαίδευσης δεν θα παρέµενε ανεπηρέαστος µπροστά σε αυτές τις τεχνολογικές 

αλλαγές, µε αποτέλεσµα όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να κάνουν 

χρήση των ηλεκτρονικών αποθετηρίων ως τρόπο διάθεσης πληροφοριών και του 

εκπαιδευτικού υλικού.   

Σε αυτήν την διπλωµατική εργασία παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειµένων, γίνεται µια αναφορά σε 

αποθετήρια που υπάρχουν διαθέσιµα δωρεάν και πραγµατοποιείται αξιολόγηση 

αυτών καθώς και σύγκριση µε τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται.  

Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού 

αποθετηρίου προβολής και διαµοιρασµού µαθησιακών αντικειµένων για µια 

διαδικτυακή κοινότητα µε κύριο στόχο την ανταλλαγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

υλικού προκειµένου να χρησιµοποιηθούν µε επιτυχία στην εκπαίδευση. 

Τέλος ακολουθεί αξιολόγηση του Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου από εκπαιδευτικούς, 

µέλη µιας πανεπιστηµιακής κοινότητας οι οποίοι έχουν στη κατοχή τους µαθησιακό 

υλικό και χρησιµοποίησαν το αποθετήριο για το διαµοιρασµό του αλλά και για την 

αναζήτηση και ανεύρεση άλλων µαθησιακών αντικειµένων.  

 

Λέξεις κλειδιά 

Ηλεκτρονικό αποθετήριο, Μαθησιακό Αντικείµενο, Ηλεκτρονικό Αποθετήριο 

Μαθησιακών Αντικειµένων, µεταδεδοµένα, SCORM, IEEE LOM 
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Abstract 

 

Times change and the printed world has now become, to a certain extent, a thing of 

the past. The future lies ahead of us and it includes computers, the Internet and 

information in a digital form.  

Digital libraries as well as digital repositories, by taking advantage of the advances of 

technology, have organized information and made it more easily accessible to the 

public. Within this context, the field of education would not remain unaffected by 

such technological advances, as a result, more and more educational institutions are 

using digital repositories in order to provide information. 

The basic elements that must be included within a Digital Learning Object Repository 

are presented within this dissertation. Furthermore, we have included reference to the 

existing software that are freely provided for designing a Digital Repository as well 

as an evaluation of their characteristics and a comparison with the aforementioned 

elements.  

The aim of this dissertation is the development of a Digital Repository whereby 

learning objects can be viewed and shared among a certain internet community and 

whose main purpose is the exchange and evaluation of educational material that can 

be successfully utilized within an educational setting. 

Finally, what follows is the evaluation of the Digital Repository by educators, 

members of an academic community who are in possession of learning material and 

have used the database to share this material with others as well as to search and find 

other educational resources. 

 

Key Words 

Digital Repository, Learning Object, Digital Learning Object Repository, metadata, 

SCORM, IEEE LOM 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

 

 

Στο χώρο της τεχνολογίας οι αλλαγές που έχουν συµβεί είναι ραγδαίες· η ανάπτυξη 

του διαδικτύου, των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών είναι 

ταχύτατες και έχουν επηρεάσει όλους τους τοµείς της ζωής µας. Ειδικότερα η 

αλµατώδης ανάπτυξη του διαδικτύου και οι δυνατότητες που προσφέρει για 

ανταλλαγή δεδοµένων άλλαξε την αντίληψη της κοινωνίας των πληροφοριών µε 

αποτέλεσµα οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτό ελεύθερα να έχουν ξεπεράσει σε 

όγκο κάθε προσδοκία. Σε αυτή την ανάπτυξη της ψηφιακής εποχής δόθηκε και η 

δυνατότητα δηµιουργίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών. 

 

1.1.  Ορισµός Προβλήµατος  

 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες έχουν αναλάβει ένα 

σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της πληροφόρησης και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι 

συνεχώς αυξάνονται σε πλήθος αλλά και µέγεθος καθώς και στο ότι η τεχνολογία 

τους συνεχίζει να αναβαθµίζεται. Αυτό συµβαίνει επειδή αποτελούν µια από τις 

σηµαντικότερες εφαρµογές της επιστήµης της πληροφορικής η οποία, λόγω της 

µεγάλης έκτασης του διαδικτύου, καθιστά την αναζήτηση και προσέγγιση σε 

πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε αυτές εύκολη και γρήγορη, µε το ελάχιστο 

κόστος. Αυτό έχει µεγάλη επιρροή σε κοινωνικό επίπεδο, διότι προσφέρει έναν 

καθαρά ελεύθερο τρόπο διάδοσης των πληροφοριών και ειδικότερα µπορεί να 

αλλάξει ριζικά τον τρόπο αναζήτησης της πληροφορίας. 

Στις υπηρεσίες µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης περιλαµβάνεται και το ηλεκτρονικό 

αποθετήριο. Ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο, εν συντοµία θα λέγαµε είναι ένα ψηφιακό 

αρχείο για τη διαχείριση ενός συνόλου αντικειµένων.  
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Τα Ηλεκτρονικά Αποθετήρια χρησιµοποιούνται κατά κόρον όλο και περισσότερο 

από Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα γιατί τα βοηθά να διαχειριστούν και να οργανώσουν 

το πνευµατικό τους εκπαιδευτικό υλικό ως ένα µέσο της πληροφοριακής τους 

στρατηγικής. Γενικά αποτελούνται από ποικιλία διαφόρων ειδών και τύπου 

ψηφιακού υλικού, τα οποία είναι οργανωµένα για την εύκολη ανεύρεσή τους.  

Προκειµένου ένα Ηλεκτρονικό Αποθετήριο να χρησιµοποιηθεί ως εκπαιδευτική πηγή 

είναι άκρως απαραίτητο να περιέχει αξιόπιστες πηγές του υλικού, κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό µε δυνατότητα επεκτασιµότητας και επαναχρησιµοποίησης, αλλά 

και ευελιξία στην αναζήτηση και την ανεύρεση του. Ένα ΗΑΜΑ φαίνεται να είναι 

µια εφαρµογή η οποία καθιστά πιο εύκολη την οργάνωση και την 

επαναχρησιµοποίηση των συνεργατικών σεναρίων µάθησης. Αυτό το κατορθώνει 

κάνοντας χρήση µεταδεδοµένων και οντολογιών. Ο σχεδιασµός του 

προσανατολίζεται κυρίως στο να καθιστά εύκολο για τους συγγραφείς, 

εκπαιδευτικούς και µαθητές να συνεργαστούν µε το σύστηµα, ενώ παράλληλα 

χρησιµοποιούν και άλλα µαθησιακά περιβάλλοντα. (Verdejo, Barros, Mayorga & 

Read, 2003) 

Μαζί µε την αυξανόµενη χρήση της τεχνολογικά υποστηριζόµενης διδασκαλίας και 

ειδικότερα τη χρήση διαδικτυακών συστηµάτων µάθησης, τα ΜΑ γίνονται όλο και 

πιο αναγκαία και την ίδια ώρα, η διαχείριση της αποθήκης αντικειµένων µάθησης 

γίνεται περίπλοκη. (Wang, 2008) 

Είναι κατανοητό ότι ένα άρτια σχεδιασµένο λογισµικό ηλεκτρονικού αποθετηρίου 

µαθησιακού υλικού µπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα και να επιτρέψει σε 

οποιονδήποτε την ταξινοµηµένη αποθήκευση, δηµιουργία, διατήρηση, ανακάλυψη 

αλλά και τη διάδοση και εξάπλωση νέων συλλογών πληροφοριών, ενώ παράλληλα 

να ανταποκρίνεται στα πρότυπα διαλειτουργικότητάς τους και επαναχρησιµοποίησής 

τους.  
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1.2.  Κύριοι στόχοι και συνεισφορά της Μεταπτυχιακής 

∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η δηµιουργία ενός διαδικτυακού ΗΑΜΑ το 

οποίο να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες µιας πανεπιστηµιακής κοινότητας που έχει 

στη διάθεσή της µαθησιακό υλικό, για την αποθήκευση, αναζήτηση, ανεύρεση και 

διάθεση των µαθησιακών αντικειµένων ενώ παράλληλα να ανταποκρίνεται στα 

πρότυπα διαλειτουργικότητας τους.  

Ο τρόπος σχεδιασµού επιδιώκει να εξασφαλίσει την δηµιουργία ενός εύχρηστου και 

απλού περιβάλλοντος ηλεκτρονικού αποθετηρίου, το οποίο όµως να παρουσιάζει 

όλες τις αναγκαίες λειτουργίες ενός ΗΑΜΑ. Το ζήτηµα της ευχρηστίας είναι πολύ 

σηµαντικό διότι οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται είναι όλα τα µέλη της 

κοινότητας και είναι ουσιαστικό όχι µόνο να µπορέσουν να το χρησιµοποιήσουν µε 

επιτυχία, αλλά και να τους είναι ελκυστικό και ευχάριστο ώστε να τους προτρέπει να 

το εκµεταλλευτούν τόσο για τον διαµοιρασµό και την αποθήκευση του δικού τους 

υλικού όσο και για την εύρεση νέου. 

Βασικό επίσης γνώρισµα του αποθετηρίου, είναι η δυνατότητα αποθήκευσης και 

προβολής διαφορετικών τύπων αρχείων και ειδικότερα αρχείων που έχουν 

κατασκευαστεί µε τις προδιαγραφές του SCORM, γεγονός που εξυπηρετεί µια 

εκπαιδευτική πανεπιστηµιακή κοινότητα, η οποία κατασκευάζει Μαθησιακά 

Αντικείµενα σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο για την εξασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας µεταξύ των συστηµάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  

Μία επίσης βασική λειτουργία που έρχεται να προσφέρει το αποθετήριο είναι η 

δυνατότητα χαρακτηρισµού του µαθησιακού υλικού µε τα µεταδεδοµένα του, 

προκειµένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αναζήτησης, ανάκτησης και 

επαναχρησιµοποίησης των ΜΑ. Για το λόγο αυτό έχει δηµιουργηθεί ένα προφίλ 

εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων µε βάση ενός πρότυπου εκπαιδευτικού µοντέλου 

µεταδεδοµένων. 

Τέλος, ο σχεδιασµός του έρχεται να προσφέρει έναν κοινωνικό χαρακτήρα στον 

διαµοιρασµό υλικού από τα άτοµα της ίδιας κοινότητας. Το επιτυγχάνει 
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προσφέροντας τις δυνατότητες του σχολιασµού και της ψήφου προτιµήσεως των 

χρηστών, όσον αφορά τα Μαθησιακά Αντικείµενα. Με τον τρόπο αυτό το 

αποθετήριο διατηρεί ουδέτερη και αντικειµενική στάση απέναντι στο αποθηκευµένο 

υλικό, προωθούνται όµως παράλληλα καλές πρακτικές τις οποίες οι χρήστες έχουν 

αναγνωρίσει.  

Για την υλοποίηση χρησιµοποιήθηκε το ελεύθερο λογισµικό για την δηµιουργία 

δυναµικών ιστοσελίδων Joomla, το οποίο είναι σχεδιασµένο στη γλώσσα 

προγραµµατισµού PHP και τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων 

MySQL. Για τον σχεδιασµό απαιτήθηκε επιπλέον κώδικας σε PHP, Javascript και 

XML. 

 

1.3. ∆οµή της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Στην παρούσα πτυχιακή στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες βασικές 

έννοιες. Αρχικά παρουσιάζονται η έννοια της ψηφιακής βιβλιοθήκης και του 

ηλεκτρονικού αποθετηρίου, στη συνέχεια γίνεται συσχετισµός τους µε την 

εκπαίδευση και την χρήση τους ως ιδρυµατικά αποθετήρια και κατ’ επέκταση τη 

χρήση των αποθετηρίων από τα πανεπιστήµια για την ελεύθερη διάθεση µαθησιακού 

υλικού και πιο συγκεκριµένα Μαθησιακών Αντικειµένων (ΗΑΜΑ).  

Γίνεται επίσης αναφορά στον όρο Μαθησιακό Αντικείµενο καθώς και σε έννοιες 

σχετικές όπως είναι τα µεταδεδοµένα, το πρότυπο IEEE LOM και το µοντέλο 

SCORM.   

Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζονται τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες 

που θα πρέπει να διαθέτει ένα ΗΑΜΑ, που απευθύνεται σε µια πανεπιστηµιακή 

κοινότητα, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό και αποτελεσµατικό. Συµπληρώνεται 

ένας συγκεντρωτικός πίνακας µε τα κύρια χαρακτηριστικά. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση από ελεύθερα διαθέσιµα λογισµικά 

για την κατασκευή ΗΑΜΑ. Πραγµατοποιείται σύγκριση των λειτουργιών τους µε 

τον πίνακα των απαραίτητων χαρακτηριστικών που ορίστηκαν στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, ώστε να διαπιστωθεί εάν κάποιο πληροί όλες τις απαιτήσεις. 
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Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασµός ενός ΗΑΜΑ το οποίο αποσκοπεί 

στο να πληροί όλες τις παραπάνω λειτουργικές απαιτήσεις. Παρουσιάζονται οι 

δυνατότητες και λειτουργίες του, περιγράφονται οι τρόποι αναζήτησης και 

προσθήκης νέου µαθησιακού υλικού. 

Στο έκτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται αξιολόγηση του ΗΑΜΑ ώστε να διαπιστωθεί 

τόσο η ευχρηστία του όσο και η λειτουργικότητά του. Η αξιολόγηση έγινε µε 

ερωτηµατολόγιο το οποίο συµπλήρωσαν χρήστες, εφόσον χρησιµοποίησαν το 

ΗΑΜΑ ακολουθώντας συγκεκριµένα σενάρια χρήσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

 

Στην αρχή, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθούν και να οριστούν ορισµένες έννοιες, 

όπως η ψηφιακή βιβλιοθήκη και το ηλεκτρονικό αποθετήριο. 

 

2.1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  

 

Ο διεθνώς αποδεκτός ορισµός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης την ορίζει ως έναν 

οργανισµό κατ’ ουσία όχι πραγµατικό, εφ’ όσον δεν έχει φυσική υπόσταση, ο οποίος 

για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα καταφέρνει να συγκεντρώνει, να 

διαχειρίζεται, να διατηρεί και να υποστηρίζει πλούσιο ψηφιακό περιεχόµενο για 

πολλούς και διαφορετικούς τοµείς, προσφέροντας στους χρήστες εξειδικευµένες 

λειτουργικότητες όπως αυτές ορίζονται µε τις εκάστοτε πολιτικές κατά περίπτωση.  

Οι πληροφορίες που περιλαµβάνει µια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη δεν έχουν κάποια 

συγκεκριµένη ψηφιακή µορφή. Μπορεί να είναι σε διάφορες ψηφιακές µορφές όπως 

κείµενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, παρουσίαση, ιστοσελίδα ακόµα και συνδυασµός 

διάφορων και διαφορετικών ψηφιακών πόρων. Ο Kochtanek (2002), ονόµασε την 

ψηφιακή βιβλιοθήκη “ Βιβλιοθήκη χωρίς τοίχους ” επειδή ακριβώς αποτελείται από 

συλλογές ψηφιακών και όχι φυσικών αντικειµένων που περιέχουν πληροφορία, 

οπότε και αυτά δεν χρειάζεται ούτε και βρίσκονται αποθηκευµένα εντός κάποιου 

κτιρίου, παρά µόνο στη βάση δεδοµένων του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

Καθώς οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες συνέχισαν να αυξάνονται σε αριθµό και όγκο, το 

ίδιο συµβαίνει και µε τον ορισµό τους. (Γιαννουλάκης και Πέτσας, 2008) 
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Παρουσιάζονται κάποιοι αντιπροσωπευτικοί ορισµοί για τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες 

• Σύµφωνα µε τον Gladney, et. al. (1994) “Η υπηρεσία της Ψηφιακής 

Βιβλιοθήκης είναι µια συνένωση των υπολογιστών, της αποθήκευσης και της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας µαζί µε το λογισµικό που απαιτείται για την 

αναπαραγωγή, µίµηση, και επέκταση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις 

συµβατικές βιβλιοθήκες µε βάση το χαρτί και άλλα υλικά για τη συλλογή, 

αποθήκευση, καταγραφή, εξεύρεση, και διάδοση πληροφοριών”. 

Ακολουθώντας αυτό τον ορισµό η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη θα λέγαµε ότι είναι η 

ψηφιακή παρουσίαση, µε την χρήση της τεχνολογίας, των αντικειµένων 

εκείνων που µπορούν να βρεθούν µέσα και σε µια συµβατική βιβλιοθήκη. 

Όπου επίσης η οργανωµένη διάταξη των αντικειµένων είναι υπαρκτή και 

υποστηρίζεται έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί εύκολα να αναζητήσει και να 

βρει την κατάλληλη πληροφορία. 

• Το 1995 η Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών της Αµερικής 

αποφάσισε τον ορισµό της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Τα σηµεία που τονίζει 

είναι τα εξής: “Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη δεν αποτελεί από µόνη της ξεχωριστή 

οντότητα, απαιτεί τεχνολογία για να συνδέει ποικίλες πηγές, οι συνδέσεις 

µεταξύ των πολλών ψηφιακών πηγών και πληροφοριακών υπηρεσιών είναι 

διαφανείς στους τελικούς χρήστες, ο στόχος είναι η οικουµενική πρόσβαση σ' 

αυτές, οι ψηφιακές συλλογές δεν περιορίζονται στα κείµενα αλλά εκτείνονται 

στα υλικά που δεν αποτυπώνονται σε έντυπες µορφές.” 

• Ο Duguid (1997) όρισε τις ψηφιακές βιβλιοθήκες “ως ένα περιβάλλον 

που  συνενώνει την υποστήριξη του κύκλου ζωής των πληροφοριών εκτός από 

τη ψηφιακή συλλογή αλλά και τα εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών.” Κατά 

τον Duguid η έννοια της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης δεν σηµαίνει απλά την 

ταξινοµηµένη αποθήκευση ψηφιακών πόρων και την διαχείρισή των 

πληροφοριών που προσφέρουν αυτοί οι πόροι. Όπως λέει και ο ορισµός είναι 

ένα περιβάλλον που συνδυάζει και ενώνει την υποστήριξη ολόκληρου του 

κύκλου ζωής της πληροφορίας, δηλαδή της δηµιουργίας, της διάδοσης και 
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εξάπλωσης, της χρήσης και επαναχρησιµοποίησης και της διατήρησης των 

πληροφοριών και γνώσεων µαζί µε τους χρήστες, τις υπηρεσίες των χρηστών 

για πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών και τις συλλογές αυτών των 

ψηφιακών µέσων.  

 

Ήδη από τα παραπάνω βλέπουµε ότι µια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη δεν είναι απλώς η 

ψηφιοποιηµένη συλλογή αντικειµένων και η καταγραφή και µεταφορά των 

αναλογικών εγγράφων και εικόνων που βρίσκονται από µια απλή βιβλιοθήκη σε 

ψηφιακή µορφή αλλά είναι µια πολύπλοκη διαδικασία γεγονότων. Καταρχάς, η σειρά 

των συνδέσµων που υπάρχουν για την εύρεση της πληροφορίας επηρεάζει και 

καθορίζει τη φύση και τη ποιότητα του τελικού ψηφιακού προϊόντος. Κατά τον 

Dahlstom (2009) για το κάθε Ίδρυµα που χρησιµοποιεί µια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ο 

τρόπος διαβίβασης της ψηφιακής πληροφορίας και η συνολική στρατηγική για την 

υλοποίηση του έργου της ψηφιοποίησης των πόρων της επηρεάζει και καθορίζει τους 

διάφορους συνδέσµους που εφαρµόζονται και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν.  

 Οι Deedan και Tanner (2002), έχουν δώσει ένα αδιαµφισβήτητο σύνολο βασικών 

αρχών.  

• Μία ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι µία διαχείριση συλλογής ψηφιακών 

αντικειµένων 

• Τα ψηφιακά αντικείµενα δηµιουργούνται ή συλλέγονται σύµφωνα µε 

τις αρχές της συλλογικής ανάπτυξης. 

• Τα ψηφιακά αντικείµενα διατίθενται σε ένα συνεκτικό τρόπο, 

υποστηριζόµενο από τις υπηρεσίες που απαιτούνται για να επιτρέπουν στους 

χρήστες να ανακτούν και να εκµεταλλευτούν τον πόρο όπως ακριβώς θα 

έκαναν µε οποιοδήποτε άλλο υλικό της βιβλιοθήκης 

• Τα ψηφιακά αντικείµενα αντιµετωπίζονται ως µακροπρόθεσµοι 

σταθεροί πόροι και εφαρµόζονται σε αυτά κατάλληλες διαδικασίες ώστε να 

εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ικανότητα επιβίωσης τους 

Από τους παραπάνω ορισµούς και τις αναφορές το αδιαµφισβήτητο είναι ότι οι 

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας και πιο συγκεκριµένα τις 
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δυνατότητες του διαδικτύου, διατηρούν οργανωµένα ψηφιακά αρχεία και µε αυτό τον 

τρόπο βοηθούν στο να είναι η απαραίτητη πληροφορία διαθέσιµη στον χρήστη µε 

λιγότερο κόπο και χρόνο. 

  

2.2. Ηλεκτρονικό αποθετήριο 

 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, µια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη µέσα στις υπηρεσίες της 

περιλαµβάνει και το αποθετήριο. Θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι το Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο είναι και αυτό απλά µια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Υπάρχει όµως µια βασική 

διάκριση και αυτή έγκειται στο ζήτηµα της συνεισφοράς των πόρων και µόνο. Μια 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη είναι µια γενική έννοια στον χώρο της οποίας αποθηκεύονται 

οι πόροι όπου οι «βιβλιοθηκονόµοι», δηλαδή οι χρήστες που τους έχει δοθεί το 

δικαίωµα για εισαγωγή ψηφιακών αντικειµένων, έχουν τον έλεγχο πάνω στο τι 

πρόκειται να τοποθετηθεί στη βιβλιοθήκη. Τα Αποθετήρια από την άλλη πλευρά, 

δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στο γεγονός της συνεισφοράς από όλους, είναι χώροι 

όπου όλοι οι χρήστες του µπορούν να εισάγουν πόρους. Έτσι ένα Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µέλη µιας κοινότητας, όπου πολλοί 

χρήστες µπορούν να συνδράµουν πολλά και διαφορετικά ψηφιακά αντικείµενα που 

θα µπορούν να διαµοιραστούν από όλα τα µέλη της ίδιας κοινότητας. Παρ'όλα αυτά, 

οι ορισµοί µιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι κοινοί και µπορούν να εφαρµοστούν 

πολύ καλά και στα Ηλεκτρονικά Αποθετήρια. (Duncan, 2003) 

 

2.2.1. Το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο στην εκπαίδευση 

 

Ο σχετικά πρόσφατος όρος Ηλεκτρονική Μάθηση, ο οποίος δεν έχει την έννοια της 

εξ’ αποστάσεως µάθησης µόνο άλλα και την ενσωµάτωση των ηλεκτρονικών 

τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη µαθησιακή διαδικασία, έχει σήµερα σηµαντική 

επιρροή στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ως 

αποτέλεσµα αυτής της επιρροής στις ηµέρες µας σχεδόν κάθε πανεπιστηµιούπολη, 

κάθε πανεπιστηµιακό µάθηµα και ένας σταθερά αυξανόµενος αριθµός κολλεγίων 
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έχουν υιοθετήσει τεχνικές που προάγουν και υποστηρίζουν την ηλεκτρονική µάθηση. 

Τα Ηλεκτρονικά Αποθετήρια θεωρούνται βασικά εργαλεία για την εφαρµογή των 

τεχνικών πληροφόρησης στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της ηλεκτρονικής 

µάθησης. Η χρήση τους στην εκπαίδευση έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός 

δυναµικού περιβάλλοντος το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται και δεν µένει σταθερό 

προσφέροντας αξιόπιστη πληροφορία. Για αυτούς τους λόγους τα Ιδρυµατικά 

αποθετήρια επιδιώκουν να εξασφαλίσουν µια εξυπηρετική θέση, όπου θα είναι 

προσιτά, ευέλικτα και συνεχώς ενηµερωµένα µε το επιστηµονικό έργο του κάθε 

Πανεπιστηµίου. (OCLC e-Learning Task Force 2003, McCord 2003)  

 

2.2.2. Ιδρυµατικό Αποθετήριο  

 

Ο Lynch (2003) ορίζει το ιδρυµατικό αποθετήριο ότι “είναι ένα σύνολο υπηρεσιών 

που ένα πανεπιστήµιο προσφέρει στα µέλη της κοινότητάς του για τη διαχείριση και 

διάδοση του ψηφιακού υλικού που δηµιουργήθηκε από το ίδρυµα και τα µέλη της 

κοινότητας”.  

Στην ουσία ένα Ιδρυµατικό Αποθετήριο αντιπροσωπεύει τον τρόπο που ένα Ίδρυµα 

διαχειρίζεται τους ψηφιακούς του πόρους, οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι από τα 

άτοµα που ανήκουν σε αυτό, είτε αυτά είναι οι σπουδαστές είτε το ακαδηµαϊκό 

προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρησή τους, αναλόγως 

την περίπτωση πάντα, όπως επίσης και τον τρόπο πρόσβασης και διανοµής τους από 

τα άτοµα αυτά. 

Το πλεονέκτηµα των ιδρυµατικών αποθετηρίων είναι ότι προσφέρουν στα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα τη δυνατότητα να αναπτύξουν συντονισµένες και µε 

συνοχή προσεγγίσεις για τον τρόπο κατάκτησης, εντοπισµού, διατήρησης και 

διάδοσης της πνευµατικής τους περιουσίας. Ο πνευµατικός πλούτος ενός 

Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος δεν περιορίζεται µόνο στην έκδοσή του σε έντυπη 

µορφή αλλά µπορεί να είναι οπτικοακουστικό υλικό, παρουσιάσεις, βάσεις 

δεδοµένων, µαθησιακά αντικείµενα, διατριβές, ερευνητικές εργασίες και κάθε άλλου 

είδους εκπαιδευτικό υλικό. Μια κατάλληλη διαχείριση στα πνευµατικά αυτά στοιχεία 
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αυξάνει τις πιθανότητες η υπάρχουσα γνώση και έρευνα να χρησιµοποιηθούν 

αποτελεσµατικά, η µαθησιακή διαδικασία να αναβαθµιστεί και να βελτιωθεί και 

τέλος να ενθαρρυνθεί η συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών κλάδων και οµάδων 

µιας πανεπιστηµιακής κοινότητας. (JISC 2005). 

 

2.2.3. Ηλεκτρονικά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειµένων 

(ΗΑΜΑ) 

 

Τα ηλεκτρονικά αποθετήρια, µε την ευρύτερη έννοια, χρησιµοποιούνται για την 

αποθήκευση οποιοδήποτε ψηφιακού υλικού. Ωστόσο, τα Ηλεκτρονικά Αποθετήρια 

Μαθησιακών Αντικειµένων είναι πολύ πιο περίπλοκα, τόσο από την σκοπιά του τι 

πρέπει να αποθηκεύεται σε αυτά όσο και τον τρόπο παρουσίασής τους. Ένα 

Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειµένων παρέχει εύκολη πρόσβαση σε 

µια µεγάλη αποθήκη Μαθησιακών Αντικειµένων που µπορούν να διαµοιραστούν και 

να χρησιµοποιηθούν µεταξύ των χρηστών. Στόχος του είναι η εύκολη πρόσβαση 

µέσω διαδικτύου και οι κύριες υπηρεσίες του είναι η αποθήκευση, αναζήτηση και ο 

εντοπισµός µε όσο περισσότερη ακρίβεια υψηλής ποιότητας ψηφιακών πόρων που 

σχετίζονται µε την µάθηση. 

Κύριος σκοπός των ΗΑΜΑ σύµφωνα µε τον Σολωµό (2005) “είναι όχι τόσο η 

υποστήριξη της παρουσίασης του Εκπαιδευτικού υλικού σε µια καθορισµένη 

εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά η υποστήριξη κατάλληλων µηχανισµών προσθήκης 

εκπαιδευτικού υλικού µε τη µορφή εκπαιδευτικού αντικειµένου από µια οµάδα 

δηµιουργών”. 

 Όπως καταλαβαίνουµε εδώ η έννοια του µαθησιακού αντικειµένου είναι πιο 

σηµαντική και όχι απλά ο τρόπος που αυτό θα παρουσιαστεί. ∆ηλαδή ένα µαθησιακό 

αντικείµενο θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να υποστηρίζεται από συγκεκριµένους 

µηχανισµούς όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής του, τους  εκπαιδευτικούς και 

µαθησιακούς σκοπούς του, τους δηµιουργούς του  και τη µορφή του.  
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2.3. Μαθησιακό Αντικείµενο  

 

Πολύ γενικά θα λέγαµε ότι ο όρος «Μαθησιακό Αντικείµενο» απευθύνεται σε 

οποιοδήποτε ψηφιακό πόρο ο οποίος βρίσκει εφαρµογή στη διδασκαλία και γενικά 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για µάθηση.  Ο τύπος του δεν είναι αυστηρά 

καθορισµένος αντιθέτως µπορεί να αναφέρεται σε πολλούς και διαφορετικούς τύπους 

αντικειµένων είτε αυτά είναι απλές εικόνες, ηλεκτρονικά έγγραφα, βίντεο κλπ αλλά 

και συνδυασµός διαφορετικών ψηφιακών τύπων αρχείων. Κατανοητό είναι λοιπόν 

ότι τα µαθησιακά αντικείµενα δεν έχουν συγκεκριµένο µέγεθος, στην 

πραγµατικότητα η διαφορετικότητα και το πλήθος των ψηφιακών εργαλείων  που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν  για τη κατασκευή τους είναι ένα βασικό τους 

χαρακτηριστικό. Κύριο κριτήριο άλλωστε των Ηλεκτρονικών Αποθετηρίων 

Μαθησιακών Αντικειµένων είναι να µπορούν να αποθηκεύουν πολλών και 

διαφορετικών τύπων µορφοποίησης µαθησιακά αντικείµενα. Ο σκοπός τους δεν είναι 

µόνο η ασφαλής αποθήκευση και η παράδοση του ψηφιακού υλικού, αλλά ο 

διαµοιρασµός και η επαναχρησιµοποίηση. 

 

Τι είναι τα µαθησιακά αντικείµενα (Learning Objects) 

Τα µαθησιακά αντικείµενα είναι µια σχετικά πρόσφατη έννοια τα οποία βρίσκουν 

εφαρµογή στο χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης και χρησιµοποιούνται ευρέως για την 

δηµιουργία εκπαιδευτικού περιεχοµένου εκµεταλλευόµενα την χρήση του 

διαδικτύου. Τα µαθησιακά αντικείµενα χαρακτηρίζονται “ως αυτόνοµες µονάδες 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση”.  (Νικολόπουλος 

Γ., Πιερρακέας Χ., Καµέας Α., 2011). 

Η έννοια αναφέρεται στην ουσία σε στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την 

εκπαίδευση. Τα στοιχεία αυτά αποτελούνται είτε από µια αυτόνοµη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είτε µια ακολουθία από επιµέρους αυτοτελής εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Στοχεύουν έτσι να µπορούν να έχουν χρησιµότητα και εφαρµογή σε 

πολλά και διαφορετικά εκπαιδευτικά και µαθησιακά σενάρια µε διαφορετικούς 
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εκπαιδευτικούς στόχους και σκοπούς έτσι ώστε να επιτευχθούν πολλοί και 

διαφορετικοί µαθησιακοί στόχοι. (Ζυγουρίτσας και Τσακαρισιάνος, 2005) 

Σε αυτό εδώ το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι προκειµένου τα Μαθησιακά 

Αντικείµενα να ενισχύουν την λειτουργικότητά τους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 

και µαθησιακά πλαίσια πόσο σηµαντική είναι η έννοια της επαναχρησιµοποίησης 

των µαθησιακών αντικειµένων που τα καθορίζει, ακριβώς για να χρησιµοποιούνται 

όπως φαίνεται και από την σηµασιολογία της λέξεως ξανά και ξανά. 

 

Ορισµοί για τα µαθησιακά αντικείµενα 

• Ο ορισµός που δίνει το διεθνώς αναγνωρισµένο Learning Object 

Metadata Standard (LOM Standard- Πρότυπο Μεταδεδοµένων Μαθησιακού 

Αντικειµένου) αναφέρει το µαθησιακό αντικείµενο ως “µια οντότητα, 

ψηφιακή ή µη ψηφιακή, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µάθηση, την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση”. Ωστόσο να τονίσουµε εδώ ότι παρόλο που ο 

παραπάνω ορισµός αναφέρεται και σε µη ψηφιακή οντότητα, τα µαθησιακά 

αντικείµενα συνήθως εννοούνται ψηφιακά αντικείµενα λόγω των 

δυνατοτήτων που παρέχει σήµερα η τεχνολογία για τη δηµιουργία ενός 

κατάλληλα προσαρµοζόµενου και επαναχρησιµοποιούµενου µαθησιακά 

αντικειµένου ώστε να έχει επιτυχή εφαρµογή σε πληθώρα  εκπαιδευτικών 

τοµέων. (ΙΕΕΕ, 2002) 

• David A.Wiley (2001): “Μαθησιακό αντικείµενο αποτελεί οποιαδήποτε 

ψηφιακή πηγή, η οποία µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί µε σκοπό να 

υποστηρίξει τη διαδικασία της µάθησης “. Όπως βλέπουµε ο συγκεκριµένος 

ορισµός εµπεριέχει κάθε ψηφιακό πόρο ανεξαρτήτου προελεύσεως,  µεγέθους 

και είδους αρχείου, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πηγή µάθησης. Επίσης 

εντοπίζουµε και τον όρο της επαναχρησιµοποίησής τους στη διαδικασία της 

µάθησης, ο οποίος όπως αναφέραµε και παραπάνω είναι αντιπροσωπευτικό 

χαρακτηριστικό τους για την διαλειτουργικότητά τους σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά πλαίσια. 
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• Ο Dalziel (2002) ορίζει το Μαθησιακό Αντικείµενο “ως το άθροισµα 

ενός ή περισσοτέρων ψηφιακών πόρων που ενσωµατώνει τα µεταδεδοµένα 

τους και αναπαριστά µια εκπαιδευτική ενότητα”. Ο ορισµός αυτός µας δείχνει 

καθαρά ότι ένα Μαθησιακό Αντικείµενο µπορεί να αποτελείτε από πολλά 

ψηφιακά στοιχεία, χωρίς να τονίζει κάποιο περιορισµό στον αριθµό ή στο 

είδος τους. Παρόλα αυτά η συνοχή αυτών των ψηφιακών πόρων θα πρέπει να 

αποτελεί ένα ανεξάρτητο εκπαιδευτικό κεφάλαιο. Τέλος εδώ συναντάµε και 

τον όρο «µεταδεδοµένα», όπου όπως διακρίνουµε από τον ορισµό, οι 

ψηφιακοί πόροι χαρακτηρίζονται από τα µεταδεδεδοµένα τους, τα οποία 

πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο Μαθησιακό Αντικείµενο που αποτελείται 

από αυτούς. Πιο αναλυτικά αναλύουµε παρακάτω την έννοια των 

µεταδεδοµένων. 

 

Η Academic ADL (2003) διεξήγαγε έρευνα σύµφωνα µε την οποία εντοπίζονται 

διαφορές οι οποίες επικεντρώνονται  ως επί το πλείστον στο σχήµα, στο µέγεθος, στο 

σκοπό και στους στόχους χρησιµοποίησης των µαθησιακών αντικειµένων. 

Ωστόσο υπάρχει µια συµφωνία, όσον αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις τους, οι 

οποίες παρουσιάζονται ως εξής από τον Pithamber, (2003): 

Προσβασιµότητα:  Το Μαθησιακό Αντικείµενο πρέπει να περιγραφεί µε τα 

κατάλληλα µεταδεδοµένα έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση και αναφορά του 

σε µια βάση δεδοµένων µε πηγές 

∆υνατότητα Επαναχρησιµοποίησης: Το Μαθησιακό Αντικείµενο µπορεί να λειτουργεί 

σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια 

∆ιαλειτουργικότητα: το Μαθησιακό Αντικείµενο πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την 

πλατφόρµα και το σύστηµα διαχείρισης γνώσης. (Polsani 2003) 

 

2.4. Μεταδεδοµένα 

 

Ανεξάρτητα από τον ορισµό των Μαθησιακών Αντικειµένων και το αν αυτός 

έγκειται από τη χρήση και την επαναχρησιµοποίησή τους ή από την ύπαρξή τους ως 
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ψηφιακή οντότητα ή και το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθούν, τα 

Μαθησιακά Αντικείµενα για να έχουν οποιαδήποτε αξία είναι απαραίτητο να 

περιγράφονται από µεταδεδοµένα ώστε να µπορούν εύκολα να αναζητηθούν και να 

βρεθούν αλλά και να µεταφέρονται µεταξύ θεσµικών οργάνων και άλλων 

αποθετηρίων. 

Τι ακριβώς είναι η έννοια των µεταδεδοµένων;  

 Ένας χρήσιµος ορισµός είναι αυτός που διατυπώνεται από τον οργανισµό National 

Information Standards Organization (NISO, 2004) “Τα µεταδεδοµένα είναι η 

δοµηµένη πληροφορία που περιγράφει, εξηγεί, εντοπίζει ή διαφορετικά καθιστά πιο 

εύκολη την ανάκτηση, χρήση και διαχείριση µιας πηγής πληροφοριών.” 

Σύµφωνα µε τον ορισµό τα µεταδεδοµένα περιλαµβάνουν δεδοµένα  χρήσιµα και 

απαραίτητα ώστε να είναι πιο άνετη αλλά και µε µεγαλύτερη ακρίβεια η εύρεση, η 

εκµετάλλευση και η εφαρµογή µιας οποιαδήποτε πηγής πληροφορίας, όπως είναι για 

παράδειγµα ένα Μαθησιακό Αντικείµενο.  

Συγκεκριµένα τα δεδοµένα που απεικονίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου, ονοµάζονται εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα (Duval et al, 

2001). Κάποιες από τις πληροφορίες που µπορεί να περιλαµβάνουν τα εκπαιδευτικά 

µεταδεδοµένα είναι για παράδειγµα ο τύπος του αντικειµένου, το όνοµα του 

κατασκευαστή,  η µορφή του, ο µαθησιακός στόχος και σκοπός του, η γλώσσα 

κατασκευής κλπ. 

Πώς όµως µπορεί να διασφαλιστεί η σωστός τρόπος χαρακτηρισµού ενός 

µαθησιακού αντικειµένου µε τα µεταδεδοµένα του ώστε να διατηρήσει τη 

διαλειτουργικότητά του;  

O όρος διαλειτουργικότητα όπως αναφέρουν οι Rust & Biede (2000) “ επιτρέπει τις 

πληροφορίες που προέρχονται από ένα πλαίσιο να χρησιµοποιηθούν σε  άλλο µε τέτοια 

διαδικασία ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αυτοµατοποιηµένη” 

Αυτό που διαφαίνεται λοιπόν είναι η ανάγκη τα εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα να 

ανταποκρίνονται σε κανόνες που να ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των 

µαθησιακών αντικειµένων, δηλαδή να καθιστούν την εύκολη και αποτελεσµατική 

αναζήτηση, ανάκτηση και επαναχρησιµοποίησή τους σε διαφορετικά πλαίσια. 
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Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι εκείνοι οι 

οργανισµοί οι οποίοι κινητοποιήθηκαν στον σχεδιασµό ενός καθολικά αποδεκτού 

πρότυπου µεταδεδοµένών για τον προσδιορισµό των Μαθησιακών Αντικειµένων. 

Τον ∆εκέµβριο του 2002 εγκρίθηκε το πρότυπο µεταδεδοµένων Μαθησιακών 

Αντικειµένων IEEE Learning Object Metadata. Σύµφωνα µε το IEEE LOM τα 

βασικά στοιχεία των δεδοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

χαρακτηρίσουν ένα µαθησιακό αντικείµενο χωρίζονται σε εννέα κατηγορίες: Τη 

γενική, κύκλος ζωής, µέτα-µεταδεδοµένα, τεχνική, εκπαιδευτική, δικαιώµατα, 

σχόλια, συσχέτιση και ταξινόµηση. Για την κάθε κατηγορία υπάρχουν αντίστοιχα 

αντιπροσωπευτικά πεδία, τα οποία πρέπει να συµπληρωθούν ώστε τα µεταδεδοµένα 

που επιλέγει ο κάθε συγγραφέας µεταδεδοµένων για το εκάστοτε µαθησιακό 

αντικείµενο να ανταποκρίνεται στο πρότυπο αυτό. (Duval, 2001) 

“Ωστόσο η χρήση ενός συγκεκριµένου προτύπου εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων, όπως 

είναι το IEEE LOM, θέτει περιορισµούς, καθώς είναι δύσκολο ένα και µόνο µοντέλο 

µεταδεδοµένων να καλύψει τις λειτουργικές απαιτήσεις όλων των εφαρµογών” 

(Σάµψων, 2004) 

 

2.5. Το µοντέλο SCORM (Shareable Content Object Reference 

Model) 

 

 Το µοντέλο SCORM, του οποίου το όνοµα προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων 

Μοντέλο Αναφοράς ∆ιαµοιραζόµενου Περιεχοµένου Αντικειµένου, που 

δηµοσιεύτηκε µετά από πρωτοβουλία του Advanced Distributed Learning (ADL), 

είναι ένα σύνολο πρότυπων προδιαγραφών για το περιεχόµενο της Ηλεκτρονικής 

Μάθησης. 

Οι προδιαγραφές αυτές προσφέρουν δυνατότητες για τη διαλειτουργικότητα, τη 

προσβασιµότητα, την επαναχρησιµοποίηση και την αντοχή στο χρόνο των 

µαθησιακών αντικειµένων. Το µοντέλο SCORM χρησιµοποιεί αυτές τις 

προδιαγραφές έτσι ώστε η διασύνδεση του διαδικτυακού περιεχοµένου και των 

διαδικτυακών συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης να είναι όσο τυποποιηµένη 
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γίνεται. Τέτοια διαδικτυακά συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης είναι τα συστήµατα 

διαχείρισης µάθησης (LMSs), επίσης γνωστά ως εικονικά περιβάλλοντα µάθησης 

(VLE). (Bailey 2005). 

Το SCORM επιτρέπει στους δηµιουργούς των µαθησιακών αντικειµένων να 

δηµιουργήσουν µικρά ανεξάρτητα µαθησιακά αντικείµενα τα οποία ονοµάζονται 

“SCOs” από τα αρχικά των λέξεων ∆ιαµοιραζόµενο Περιεχόµενο Αντικειµένου. Τι 

ακριβώς σηµαίνει ο όρος SCOs; Καταρχάς όσον αφορά τους σχεδιαστές 

εκπαιδευτικών αντικειµένων δηλώνει τις διαφορετικές ανάγκες του καθενός, 

αναλόγως µε τις εκπαιδευτικές και µαθησιακές ανάγκες που θέλει να καλύψει ο 

καθένας συνεπώς το αντίστοιχο SCO για τις αντίστοιχες ανάγκες διαφοροποιείται ως 

προς το µέγεθος, ως προς τα διδακτικά υλικά που χρησιµοποιούνται για τη 

κατασκευή του καθώς και την σύνθεσή του η οποία µπορεί να είναι από ένα 

µαθησιακό αντικείµενο ή συλλογή από διαφορετικά µαθησιακά αντικείµενα, τεστ, 

σενάρια, προσοµοιώσεις κλπ. (Learning Systems Architecture Lab 2003). 

 

Από την µεριά των προγραµµατιστών :  

• Το SCO είναι περιεχόµενο html ή οποιαδήποτε άλλης µορφής που 

µπορεί να ανοίξει σε ένα παράθυρο φυλλοµετρητή και περιέχει JavaScript 

εντολές που επικοινωνούν µε τα συστήµατα διαχείρισης µάθησης (LMS). 

• Τα SCOs περιγράφονται από XML µεταδεδοµένα για να µπορούν να 

αναζητηθούν και να ανευρεθούν µέσα σε ένα LMS ή αποθετήριο 

αντικειµένων. (Ostyn C., 2003)  

 

Καθώς λοιπόν οι προδιαγραφές SCORM αναπτύσσονται έτσι ώστε να µπορούν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλο και περισσότερων και διαφορετικών χρηστών, 

αναγνωρίζονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ως σηµαντική πηγή και αυτό γιατί η  

ανάπτυξή τους συνδυάζεται µε την έντονη επιρροή που έχει στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση η ηλεκτρονικά υποστηριζόµενη µάθηση µέσω διαδικτύου. Σε ένα 

ακαδηµαϊκό περιβάλλον, πολλοί είναι εκείνοι, τόσο πανεπιστηµιακοί όσο και 

µαθητές, που µπορούν να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικό περιεχόµενο µε τη χρήση 
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µιας µεγάλης ποικιλίας από λογισµικά τα οποία επιτρέπουν το πακετάρισµα των 

ψηφιακών πόρων µε τις προδιαγραφές του SCORM (Rosemary Griffith and 

Academic ADL Co-Lab Staff, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Λειτουργίες ενός ΗΑΜΑ 

 

 

Για να δηµιουργηθεί ένα ΗΑΜΑ υπάρχουν πολλά διαθέσιµα λογισµικά ανοιχτού 

κώδικα που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Πριν όµως προχωρήσουµε στην 

αναζήτηση του κατάλληλου λογισµικού, πρώτα πρέπει να προσδιορίσουµε µε 

σαφήνεια τις αναµενόµενες λειτουργίες ενός ΗΑΜΑ. 

 

3.1. Χρήστες ενός ΗΑΜΑ 

 

Προκειµένου να καθορίσουµε τις λειτουργίες ενός ΗΑΜΑ πρέπει να εξετάσουµε τις 

οντότητες, οι οποίες θα αλληλεπιδρούν µε το ΗΑΜΑ καθώς και τους ρόλους τους 

και τις ενέργειες που θα µπορούν αυτές οι οντότητες να επιτελέσουν. 

Πρέπει επίσης να γνωρίζουµε ότι χρήστες ενός συστήµατος δε θεωρούνται µόνο 

εκείνοι που αλληλεπιδρούν άµεσα µε αυτό και πρόκειται να το χειρίζονται αλλά και 

όλοι οι υπόλοιποι των οποίων οι δραστηριότητες µπορεί να επηρεαστούν από την 

εισαγωγή του συστήµατος και οι οποίοι µπορεί να επηρεάσουν την αποδοχή και 

επιτυχή λειτουργία του. (Αβούρης, 2000) 

Σύµφωνα µε τον Macaulay (1995), διακρίνονται τρεις κατηγορίες χρηστών. 

• Πρωτεύοντες χρήστες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν απευθείας µε το 

σύστηµα 

• ∆ευτερεύοντες χρήστες, χρησιµοποιούν το σύστηµα σπανιότερα ή 

µέσω ενδιάµεσου 

• Τριτεύοντες χρήστες, δεν χρησιµοποιούν το σύστηµα απευθείας αλλά 

επηρεάζονται από την εισαγωγή του. 
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Πρωτεύοντες χρήστες 

Οι πρωτεύοντες χρήστες σε ένα ΗΑΜΑ είναι ο αναγνώστης και ο καταθέτης 

 

Αναγνώστης 

Είναι ο κάθε χρήστης που επισκέπτεται το ΗΑΜΑ του ιδρύµατος ώστε να έχει 

πρόσβαση στο µαθησιακό υλικό που είναι αποθηκευµένο σε αυτό. ∆εν είναι 

απαραίτητο να είναι και καταθέτης, καθώς το υλικό στο οποίο επιθυµεί να έχει 

πρόσβαση µπορεί να είναι ήδη καταχωρηµένο από άλλο χρήστη. ∆εν επιθυµούµε να 

έχει κάποια συγκεκριµένα δικαιώµατα οπότε δεν είναι αναγκαίο να είναι 

εγγεγραµµένος χρήστης, θέλουµε να είναι στην ουσία οποιοσδήποτε χρήστης του 

διαδικτύου ώστε να µπορεί να προσπελάσει τις σελίδες εκείνες του ΗΑΜΑ µε 

περιεχόµενο ελεύθερα διαθέσιµο. Επειδή όµως τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα σκοπό 

έχουν τον διαµοιρασµό του επιστηµονικού τους έργου, ακόµα περισσότερο του 

µαθησιακού υλικού για την ενίσχυση της µάθησης, ο αναγνώστης επιθυµούµε να έχει 

και τη δυνατότητα της ανάκτησης του µαθησιακού αντικειµένου και οχι µόνο την 

προσπέλαση του. 

Καταθέτης 

Θεωρείται ο χρήστης που του έχουν παραχωρηθεί τα απαραίτητα δικαιώµατα για να 

µπορεί να προσθέσει ένα µαθησιακό αντικείµενο στο ΗΑΜΑ ώστε αυτό στη 

συνέχεια να είναι προσβάσιµο και ανακτήσιµο από τους υπολοίπους χρήστες. 

Κατανοούµε βέβαια ότι ένας καταθέτης µπορεί να είναι και αναγνώστης για τα 

υπόλοιπα αντικείµενα που είναι αποθηκευµένα στο ΗΑΜΑ. Σε µια επιστηµονική 

κοινότητα µπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες, µπορεί να είναι προπτυχιακοί 

φοιτητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές και διδακτορικοί φοιτητές του ιδρύµατος οι οποίοι 

εισάγουν στο ΗΑΜΑ τις διπλωµατικές τους εργασίες και δηµοσιεύσεις µε 

εκπαιδευτικό και µαθησιακό περιεχόµενο. Επίσης καταθέτες µπορεί να είναι και το 

διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του πανεπιστηµίου. 
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∆ευτερεύοντες χρήστες 

Οι δευτερεύοντες χρήστες σε ένα ΗΑΜΑ είναι ο διαχειριστής  

 

∆ιαχειριστής Συστήµατος 

∆εν είναι απαραίτητο να είναι µέλος της επιστηµονικής κοινότητας χωρίς αυτό 

βέβαια να απορρίπτει και το ενδεχόµενο αυτό. Είναι παρόλα αυτά αναγκαίο να 

διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις προγραµµατιστικών και ηλεκτρονικών λειτουργιών 

της πλατφόρµας που υποστηρίζει το ΗΑΜΑ. Η κύρια εργασία του είναι η αρχική 

εγκατάσταση του ΗΑΜΑ και η προσαρµογή του µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις στις 

απαιτήσεις του Ιδρύµατος και κατόπιν η συνεχή επίβλεψη των πόρων του 

αποθετηρίου. Ένας διαχειριστής έστω και αν δεν είναι µέλος της επιστηµονικής 

κοινότητας µπορεί να είναι καταθέτης και εννοείται βέβαια και αναγνώστης. Τέλος 

είναι υπεύθυνος για την αναβάθµιση του συστήµατος και την αναπροσαρµογή του 

περιεχοµένου του στις όποιες αναβαθµίσεις και τυχόν µεταβολές που µπορεί να 

υποστεί το σύστηµα.   

 

Τριτεύοντες χρήστες 

Οι τριτεύοντες χρήστες σε ένα ΗΑΜΑ είναι οι δηµιουργοί των ΜΑ 

 

∆ηµιουργοί των ΜΑ 

Το µαθησιακό υλικό που διατίθεται σε ένα ΗΑΜΑ συνοδεύεται µαζί µε τα στοιχεία 

του δηµιουργού. Οι δηµιουργοί των ΜΑ µπορεί να είναι άµεσοι χρήστες του 

συστήµατος αλλά µπορεί και όχι. Ωστόσο χωρίς να το χρησιµοποιούν, τα ΜΑ που 

έχουν κατασκευάσει καθώς και τα στοιχεία τους διατίθενται στην κοινότητα µε 

αποτέλεσµα την αναγνώριση των δηµιουργών και την διαφήµισή τους. 

Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζονται οι χρήστες σε ένα ΗΑΜΑ βάση την 

κατηγοριοποίηση Macaulay. 
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Σχήµα 3.1 Κατηγοριοποίηση κατά Macaulay των χρηστών σε ένα ΗΑΜΑ 

 

3.2.  Περιβάλλον ενός ΗΑΜΑ 

 

Γενικότερα τα ΗΑΜΑ περιέχουν όλα τα χαρακτηριστικά των Ηλεκτρονικών 

Αποθετηρίων, τα χαρακτηριστικά αυτά κατά Heery και Anderson (2005) είναι τα 

εξής: 

• Το περιεχόµενο,  το οποίο µπορεί να έχει κατατεθεί είτε από τον δηµιουργό 

περιεχοµένου,  είτε από τον ιδιοκτήτη του είτε από τρίτους.  

• Η αρχιτεκτονική, η οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τόσο το 

περιεχόµενο όσο και τα µεταδεδοµένα του.  

• Να παρέχει ένα ελάχιστο σύνολο βασικών υπηρεσιών όπως είναι π.χ. η 

εναπόθεση, η εύρεση, η αναζήτηση, η διάθεση, ο έλεγχος πρόσβασης. 

• Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι βιώσιµος και αξιόπιστος, καλά 

υποστηριζόµενος και διαχειρίσιµος  

Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Gibbons (2004)  ένα λογισµικό για τη δηµιουργία 

ΗΑΜΑ πρέπει να µπορεί να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 
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• Έλεγχο πρόσβασης (access control)  

• Καταχώριση υλικού (material submission)   

• Υποστήριξη αναζήτησης (discovery support)  

• ∆ιανοµή (distribution)  

• Εφαρµογή µεταδεδοµένων (metadata application)  

• ∆ιατήρηση (preservation)    

Επίσης όπως αναφέρει ο Holden (2003) τα χαρακτηριστικά ενός ΗΑΜΑ επηρεάζουν 

τόσο το περιεχόµενο που βρίσκεται σε αυτό όσο και τα µεταδεδοµένα του. 

Σηµαντικό είναι να ληφθούν αποφάσεις όσων αφορά τα παρακάτω: 

• Την επιλογή της αρχιτεκτονικής δοµής του αποθετηρίου 

• Την επιλογή του υποστρώµατος των µεταδεδοµένων 

• Την επιλογή του προτύπου µεταδεδοµένων 

• Τη διαλειτουργικότητα του περιεχοµένου 

• Τη σχέση του ΗΑΜΑ µε την κοινότητα 

 

3.2.1. Κύριες Λειτουργίες / χαρακτηριστικά ενός ΗΑΜΑ 

 

Με βάση τα παραπάνω θα καθορίσουµε τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά ενός 

ΗΑΜΑ, εννοώντας το σύνολο των βασικών λειτουργιών που αυτό θα εκτελεί και θα 

προσφέρει. 

 

Έλεγχος Πρόσβασης (∆ηµιουργία λογαριασµού/ εγγραφή) 

Προκειµένου να είναι εφικτός ο διαχωρισµός των χρηστών που προαναφέραµε και 

των δικαιωµάτων τους στο ΗΑΜΑ είναι απαραίτητο να προσφέρεται η δυνατότητα 

δηµιουργίας λογαριασµού και εισαγωγής του χρήστη στο αποθετήριο ως 

εγγεγραµµένος χρήστης. Ο χρήστης για να δηµιουργήσει λογαριασµό θα πρέπει να 

συµπληρώσει µια φόρµα µε τα απαραίτητα ατοµικά του στοιχεία τα οποία θα 

αποτελούν και τα στοιχεία του προφίλ του στο σύστηµα.    
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Καταχώρηση 

Η καταχώρηση νέου ψηφιακού υλικού στο ΗΑΜΑ όπως αναφέραµε ήδη πρέπει να 

γίνεται από εξουσιοδοτηµένους χρήστες και µόνο, δηλαδή τους καταθέτες και τον 

διαχειριστή του συστήµατος.  

Ο κάθε αναγνώστης πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος είναι αυτός που έχει 

καταχωρήσει το µαθησιακό υλικό στο αποθετήριο, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει 

ότι ο καταθέτης διατηρεί και τα πνευµατικά δικαιώµατα του υλικού που έχει εισάγει. 

Συνήθως βέβαια αυτά τα δύο συµπίπτουν αλλά όχι πάντα διότι από τη στιγµή που ο 

διαχειριστής έχει το δικαίωµα να εισάγει µαζικά περιεχόµενο της πανεπιστηµιακής 

κοινότητας δεν θεωρείται και ο κατασκευαστής τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

υπάρχουν σαφή µεταδεδοµένα αναφορικά µε την δηµιουργία του µαθησιακού 

αντικειµένου και τον κατασκευαστή του.  

 

Εφαρµογή µεταδεδοµένων 

Κατά την εισαγωγή νέων αντικειµένων στο αποθετήριο άκρως απαραίτητο κρίνεται 

να υπάρχει µια υποχρεωτική διαδικασία συµπλήρωσης των απαιτούµενων 

µεταδεδοµένων για το καινούργιο υλικό έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις 

καταχώρησης µε ελλιπή στοιχεία.  

Σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι µε τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο 

για την διάθεση πληροφοριών και δεδοµένων από τον οποιοδήποτε χρήστη, δεν είναι 

πάντα ευδιάκριτη και εντοπίσιµη η πληροφορία της οποίας το περιεχόµενο είναι 

αναληθές και χωρίς τεκµηρίωση, µε αποτέλεσµα πολλές φορές την 

παραπληροφόρηση. Για το λόγο αυτό πρέπει να παραθέτονται στον χρήστη όσο το 

δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το µαθησιακό υλικό που προσπαθεί να εντοπίσει 

ώστε να είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον η πληροφορία που θα αποκοµίσει 

αποτελεί έγκυρη πηγή.  

Ανεξάρτητα µε τις πληροφορίες που θα προσφέρουν τα µεταδεδοµένα για τα 

µαθησιακά αντικείµενα του αποθετηρίου για να διασφαλιστεί η επιτυχηµένη 

αναζήτηση και ανεύρεσή τους βασική προϋπόθεση είναι τα στοιχεία των 
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µεταδεδοµένων να συσχετίζονται µε ένα τουλάχιστον πρότυπο µοντέλο 

µεταδεδοµένων Μαθησιακών Αντικειµένων όπως το IEEE LOM.  

 

Αναζήτηση 

Ένα Ηλεκτρονικό Αποθετήριο όπως έχουµε προαναφέρει είναι η οργανωµένη 

συλλογή των ψηφιακών πόρων που είναι αποθηκευµένες µέσα σε αυτό. Οπότε είναι 

εύκολα κατανοητό ότι µεγάλης σηµασίας είναι το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο και 

ακόµα περισσότερο ένα ΗΑΜΑ, λόγω της ποικιλοµορφίας του µαθησιακού υλικού, 

να παρέχει δυνατότητες ταξινόµησης του περιεχοµένου του µε όσο το δυνατόν πιο 

δυναµικές διαδικασίες έτσι ώστε η αναζήτησή και ανεύρεσή τους να είναι εξίσου 

δυναµική, εύκολη και ευέλικτη.  

Αναγκαίο είναι να προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης µε διαφορετικούς τρόπους 

ανάλογα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του χρήστη. Έτσι η αναζήτηση ενός 

µαθησιακού αντικειµένου θα πρέπει να γίνεται τόσο µε την αναζήτηση του τίτλου 

του αλλά και από τα στοιχεία των µεταδεδοµένων του που όπως προαναφέραµε 

χαρακτηρίζουν ένα µαθησιακό αντικείµενο τόσο ως προς το µαθησιακό του 

περιεχόµενο όσο και ως προς τα στοιχεία που προσδίδουν γενικές πληροφορίες για το 

µαθησιακό αντικείµενο σαν οντότητα.  

  

Υποστηριζόµενο υλικό 

Στην αναφορά που κάναµε σχετικά µε την έννοια των Μαθησιακών Αντικειµένων 

εντοπίσαµε την ιδιαιτερότητά τους όσον αφορά τη ποικιλοµορφία στον τύπο, στο 

µέγεθός και στο περιεχόµενό τους. Η ποικιλοµορφία αυτή καθιστά το ΗΑΜΑ ένα 

χώρο ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε διαφορετικούς τύπους 

αρχείων µε διαφορετικό µέγεθος και µορφή.  

Επειδή ένα µαθησιακό αντικείµενο δύναται να αποτελείται από πολλούς 

διαφορετικούς ψηφιακούς πόρους οι οποίοι µπορεί να περιέχουν οπτικοακουστικό 

υλικό, διαδραστικό υλικό κλπ. το µέγεθος του µπορεί να είναι αρκετά µεγάλο. Οπότε 

κύριο χαρακτηριστικό ενός ΗΑΜΑ πρέπει να είναι η υποστήριξη αποθήκευσης και 

εισαγωγής µεγάλου όγκου αρχείων. 
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Επιπλέον ακριβώς για το λόγο ότι ένα ΗΑΜΑ διατηρεί ως περιεχόµενο µαθησιακά 

αντικείµενα, σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να παραλειφτεί η υποστήριξη 

εισαγωγής αρχείων τύπου SCORM.   

 

∆ιανοµή 

Ο κύριος σκοπός ενός ΗΑΜΑ είναι η οργανωµένη αποθήκευση των µαθησιακών 

αντικειµένων µέσα σε αυτό ώστε οι χρήστες να τα αναζητούν και να τα βρίσκουν µε 

µεγάλη ευκολία. Οι υπηρεσίες που προσφέρει κάθε Ηλεκτρονικό Αποθετήριο 

κατόπιν της εύρεσης είναι διαφορετικές ανάλογα µε τις λειτουργίες που επιθυµεί να 

προσφέρει ο κάθε φορέας. 

Ο χρήστης µετά την ανεύρεση του επιθυµητού µαθησιακού υλικού θέλουµε να είναι 

σε θέση πρώτα να πλοηγηθεί online και να προβάλει το αντικείµενο και κατόπιν να 

προβεί, µόνο εφόσον το επιθυµεί, στη διαδικασία της αποθήκευσής του στον 

ηλεκτρονικό του υπολογιστή. 

Ο λόγος που επιθυµούµε να προηγείται η διαδικασία της προβολής πριν την 

διαδικασία της αποθήκευσης είναι για την εξυπηρέτηση του χρήστη. Με αυτό τον 

τρόπο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ο χρήστης να αποθηκεύει άχρηστο για αυτόν 

υλικό στον υπολογιστή του επίσης ο χρόνος ανεύρεσης του επιθυµητού υλικού είναι 

σαφώς µικρότερος καθώς δεν είναι απαραίτητο πρώτα να το αποθηκεύσει ο χρήστης 

για να το προβάλει. Μετά την προβολή του µαθησιακού αντικειµένου ο χρήστης δεν 

είναι απαραίτητο να προχωρήσει στην αποθήκευσή του. Απαραίτητο είναι να 

υπάρχουν διαφορετικές επιλογές τόσο για την προβολή όσο και την αποθήκευση 

χωρίς να συνδέονται µεταξύ τους. Κατανοητό είναι επίσης ότι ένας χρήστης θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει και αρχεία χωρίς να είναι απαραίτητο 

να έχει προηγηθεί η προβολή τους. 

Αυτή η λειτουργία όµως να αναφέρουµε ότι µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε 

µαθησιακά αντικείµενα τα οποία είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε ο τύπος αρχείου 

να είναι προσπελάσιµος από έναν φυλλοµετρητή ώστε να υποστηρίζεται η 

δυνατότητα της προβολής online.  

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

27 

 

Εύχρηστο περιβάλλον 

Επειδή ακριβώς σχεδιάζουµε ένα περιβάλλον ΗΑΜΑ για µια ολόκληρη 

πανεπιστηµιακή κοινότητα βασικό κριτήριο είναι η διεπαφή µε τον χρήστη να είναι 

εύχρηστη ώστε όλοι να µπορούν να το χρησιµοποιούν άνετα. 

Ο οποιοσδήποτε χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει την αρχιτεκτονική του 

συστήµατος ούτε να κατέχει ιδιαίτερες γνώσεις σε γλώσσα υπολογιστή. Γι’αυτό το 

λόγο, οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ένα ΗΑΜΑ πρέπει να του παρουσιάζονται µε 

κατανοητό τρόπο. Οι διαδικασίες της εύρεσης του αποθηκευµένου υλικού πρέπει να 

είναι ευκολονόητες και άµεσα αντιληπτές ώστε να γνωρίζει αµέσως ο καθένας τους 

διαθέσιµους και εναλλακτικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί να κινηθεί µέσα στο 

Ηλεκτρονικό Αποθετήριο.  

Είναι άκρως σηµαντικό η πλατφόρµα πάνω στην οποία έχει δηµιουργηθεί το 

Ηλεκτρονικό Αποθετήριο να υποστηρίζει την εγχώρια γλώσσα του πανεπιστηµιακού 

ιδρύµατος τόσο στο περιβάλλον πλοήγησης του χρήστη όσο και στο περιεχόµενό 

του. 

Ακόµη για τους καταθέτες υλικού, βασικό είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες οδηγίες 

µε διάφορα µέσα, είτε αυτά είναι εγχειρίδια σε µορφή κειµένου ή εκπαιδευτικά 

βίντεο, ώστε να καθοδηγούν σωστά τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες στην 

καταχώριση του νέου τους υλικού δίχως ο χρήστης να δυσανασχετεί και να 

επιδίδεται σε λανθασµένες ενέργειες. 

 

Αξιολόγηση ΜΑ και σχολιασµός 

Ένα επίσης σηµαντικό παράγοντα που πρέπει να προβλέψει ένα Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο είναι η εξασφάλιση στους χρήστες ποιοτικού εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου και ενίσχυση της προώθησης των καλών πρακτικών που βρίσκονται 

αποθηκευµένες µέσα σε αυτό. Ένας τρόπος να το επιτύχει αυτό είναι µε διαδικασίες 

σχολιασµού των πόρων από τους χρήστες της κοινότητας ακόµα και η ύπαρξη 

κάποιας κλίµακας αξιολόγησης όσων έχουν χρησιµοποιήσει το υλικό αυτό και 

ανάλογα να υποστηρίζονται και δυνατότητες αναζήτησης βάσει τα κριτήρια της 

δηµοτικότητας.    
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Σηµαντικό όµως είναι να τονίσουµε ότι όπως µια «παραδοσιακή» βιβλιοθήκη δεν 

έχει καµία επίδραση στο πότε, που και από ποίους διαβάζεται κάθε βιβλίο ή αν 

χρησιµοποιείται για κάποιο κύριο εκπαιδευτικό πλαίσιο, έτσι και το ηλεκτρονικό 

αποθετήριο θα πρέπει να είναι ουδέτερο ως προς τους παιδαγωγικούς σκοπούς και 

στόχους του υλικού του. 

 

3.2.2. Συγκεντρωτικός Πίνακας κύριων λειτουργιών / 

χαρακτηριστικών ενός ΗΑΜΑ 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι βασικές 

λειτουργικές απαιτήσεις που επιθυµούµε να παρέχει ένα λογισµικό για την 

δηµιουργία ενός ΗΑΜΑ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

∆ηµιουργία προσωπικού προφίλ χρήστη 
 

∆υνατότητα ορισµού διαφορετικών χρηστών µε διαφορετικά 

δικαιώµατα  

Συνεισφορά µαθησιακών αντικειµένων στο Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο  

Περιέχει τα ΜΑ και τα µεταδεδοµένα τους 
 

Τα µεταδεδοµένα να συσχετίζονται µε κάποιο πρότυπο 

µεταδεδοµένων (π.χ. ΙΕΕΕ LOM)  

Εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης ΜΑ 
 

∆υνατότητα σχολιασµού από τα µέλη της κοινότητας 
 

∆υνατότητα αξιολόγησης από τα µέλη της κοινότητας 
 

Υποστήριξη προβολής αρχείων διαφόρων ειδών (π.χ. SCORM) 
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∆υνατότητα αποθήκευσης µαθησιακών αντικειµένων στον τοπικό 

υπολογιστή  

Εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας χρήστη 
 

Πίνακας 3.1 Χαρακτηριστικά/κύριες λειτουργίες ενός ΗΑΜΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Παρουσίαση ελεύθερων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Περιεχοµένου για τη κατασκευή ΗΑΜΑ 

 

 

4.1. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου 

 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ή CMS (Content Management System) είναι ένα 

εξελιγµένο εργαλείο λογισµικού για τη δηµιουργία, διαχείριση και διατήρηση ενός 

ιστότοπου, δηµόσιας ή περιορισµένης πρόσβασης, µέσω µιας ενιαίας wed-based 

εφαρµογής. Το περιεχόµενο ενός CMS είναι οτιδήποτε αρχεία έχουµε «ανεβάσει» 

στον ιστότοπο. Μπορεί να είναι κείµενα, φωτογραφίες, µουσική, βίντεο, έγγραφα ή 

οποιουδήποτε άλλου είδους αρχείο. Ένα CMS παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για να  

µας επιτρέπει να διαχειριζόµαστε τον ιστότοπό µας χωρίς να διαθέτουµε περίπλοκες 

τεχνικές γνώσεις ή δεξιότητες. (Μαυρογεωργιάδης και Παργιανά, 2010) 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε και θα εξετάσουµε τις λειτουργίες σε κάποια από τα 

ελεύθερα λογισµικά ανοιχτού κώδικα που υπάρχουν διαθέσιµα στο διαδίκτυο για τη 

δηµιουργία ενός Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου µε σκοπό την εύρεση του κατάλληλου 

λογισµικού που ανταποκρίνεται στις λειτουργικές απαιτήσεις που παρουσιάσαµε 

στον παραπάνω πίνακα. 

 

4.2.  Digital Open Object Repository (DOOR) 

 

Το DOOR είναι ένα δωρεάν Ηλεκτρονικό Αποθετήριο συγκεκριµένα για Μαθησιακά 

Αντικείµενα από την GPL. Η πρώτη έκδοσή του δηµοσιεύτηκε στις 23-3-2006 και η 

τελευταία του έκδοση στις 27-8-2008. Σε αυτό µπορούν να αποθηκευθούν ψηφιακοί 

πόροι µε τη µορφή Μαθησιακών Αντικειµένων, δηλαδή το µαθησιακό υλικό που 

είναι αποθηκευµένο χαρακτηρίζεται και από τα εκπαιδευτικά του µεταδεδοµένα. Το 

περιεχόµενο βρίσκεται αποθηκευµένο σε ένα κατάλογο δενδροειδούς σχήµατος και η 
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καταχώρηση και οργάνωση γίνεται ανάλογα µε τις κατηγορίες σε αυτή τη δενδροειδή 

µορφή.   

Οι χρήστες που υποστηρίζει είναι δύο ειδών, “διαχειριστής” και “χρήστες”. Ο 

διαχειριστής έχει πλήρη έλεγχο όλων των λειτουργιών του Ηλεκτρονικού 

Αποθετηρίου ενώ οι χρήστες περιορίζονται µόνο στο να αναζητούν, να προβάλουν τα 

Μαθησιακά Αντικείµενα και να τα αποθηκεύουν στον τοπικό τους υπολογιστή. 

Κατάθεση νέου, διαγραφή και τροποποίηση υπάρχοντος υλικού,  έχει δικαίωµα µόνο 

ο διαχειριστής του συστήµατος να υλοποιήσει, οπότε είναι αντιληπτό ότι τα µέλη 

µιας κοινότητας µπορούν να διαθέσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό µόνο δια 

µέσω του διαχειριστή. 

Είναι συµβατό µε τα διεθνή πρότυπα µεταδεδοµένων καθώς χρησιµοποιεί το 

IMS Metadata 1.2.1 µοντέλο για τον χαρακτηρισµό των µεταδεδοµένων. Παρέχει τη 

δυνατότητα εισαγωγής διάφορων τύπων αρχείων, επίσης υποστηρίζει προδιαγραφές 

πακέτων αρχείων SCORM 1.1.3. Σηµαντική λειτουργία που υποστηρίζει, είναι η 

ενσωµάτωσή του µε το MOODLE, το πιο διαδεδοµένο διαδικτυακό σύστηµα 

διαχείρισης µάθησης (LMS). Στην ουσία χρησιµοποιεί δύο διαφορετικά plugins, τα 

οποία επιτρέπουν την εισαγωγή από και προς το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο, 

µαθηµάτων µε τα µεταδεδοµένα τους. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπει στους 

εκπαιδευτικούς που χρησιµοποιούν το σύστηµα διαχείρισης µάθησης MOODLE να 

µπορούν µέσα από ένα µάθηµα στο MOODLE, να έχουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο και να επιλέγουν την εισαγωγή από εκεί του Μαθησιακού Αντικειµένου 

µε τα µεταδεδοµένα του. 

Η αναζήτηση γίνεται είτε µέσω πληκτρολόγησης ελεύθερου κειµένου είτε µε βάση 

λέξεις κλειδιά που έχει ορίσει ο καταθέτης, τη γλώσσα, τον τύπο της πηγής, το 

ποιους έχει σκοπό να εξυπηρετήσει και το σκοπό της χρήσης του. Στην παρακάτω 

εικόνα φαίνονται οι τρόποι εύρεσης.  
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Εικόνα 4.1 

Η γλώσσα της διεπαφής είναι τα αγγλικά και πολύ βασικό είναι να τονίσουµε ότι 

κατά την προσθήκη των µεταδεδοµένων των µαθησιακών αντικειµένων ακόµη και 

στα µη καθορισµένα πεδία, δηλαδή εκείνα της πληκτρολόγησης κειµένου, δεν 

υποστηρίζεται η χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Το περιβάλλον του συστήµατος θα λέγαµε ότι είναι σχετικά εύχρηστο για τον µέσο 

χρήστη, χωρίς πολλές επιλογές για να τον αποπροσανατο

απογοητεύουν. Παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου ελκυστικό 

∆εν υποστηρίζει καµία διαδικασί

κάποια λειτουργία αξιολόγησης του 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

∆ηµιουργία προσωπικού προφίλ χρήστη

∆υνατότητα ορισµού διαφορετικών χρηστών µε διαφορετικά 

δικαιώµατα 
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Εικόνα 4.1  Το περιβάλλον αναζήτησης του DOOR 

 

ιεπαφής είναι τα αγγλικά και πολύ βασικό είναι να τονίσουµε ότι 

κατά την προσθήκη των µεταδεδοµένων των µαθησιακών αντικειµένων ακόµη και 

στα µη καθορισµένα πεδία, δηλαδή εκείνα της πληκτρολόγησης κειµένου, δεν 

υποστηρίζεται η χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

Το περιβάλλον του συστήµατος θα λέγαµε ότι είναι σχετικά εύχρηστο για τον µέσο 

χρήστη, χωρίς πολλές επιλογές για να τον αποπροσανατολίζουν και να τον 

αρόλα αυτά δεν είναι καθόλου ελκυστικό από αισθητική άποψη.

∆εν υποστηρίζει καµία διαδικασία ανταλλαγής απόψεως των χρηστών ούτε και 

κάποια λειτουργία αξιολόγησης του διαθέσιµου υλικού.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ηµιουργία προσωπικού προφίλ χρήστη 

∆υνατότητα ορισµού διαφορετικών χρηστών µε διαφορετικά 

 

ιεπαφής είναι τα αγγλικά και πολύ βασικό είναι να τονίσουµε ότι 

κατά την προσθήκη των µεταδεδοµένων των µαθησιακών αντικειµένων ακόµη και 

στα µη καθορισµένα πεδία, δηλαδή εκείνα της πληκτρολόγησης κειµένου, δεν 

Το περιβάλλον του συστήµατος θα λέγαµε ότι είναι σχετικά εύχρηστο για τον µέσο 

λίζουν και να τον 

από αισθητική άποψη. 

α ανταλλαγής απόψεως των χρηστών ούτε και 

∆ΙΑΘΕΣΗ 
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Συνεισφορά µαθησιακών αντικειµένων στο Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο 

Περιέχει τα ΜΑ και τα µεταδεδοµένα τους

Τα µεταδεδοµένα να συσχετίζονται µε κάποιο πρότυπο 

µεταδεδοµένων (π.χ. ΙΕΕΕ 

Εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης ΜΑ

∆υνατότητα σχολιασµού από

∆υνατότητα αξιολόγησης από τα µέλη της κοινότητας

Υποστήριξη προβολής αρχείων διαφόρων ειδών (π.χ. 

∆υνατότητα αποθήκευσης µαθησιακών αντικειµένων στον τοπικό 

υπολογιστή 

Εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας χρήστη

Πίνακας 4.1 

 

4.3. Dspace 

 

Το Dspace είναι ένα λογισµικό ανοιχτού κώδικα για τη κατασκευή ενός 

Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου το οποίο δηµιουργήθηκε από την εταιρεία 

Packard (HP) και τις βιβλιοθήκες του 

2007. To λογισµικό Dspace έχει αναδειχτεί διεθνώς ως το πιο δηµοφιλές λογισµικό 

για τη δηµιουργία Ηλεκτρονικών Αποθετηρίων. 

κοινότητα και στη συνέχεια οι χρήστε

τους στο σύστηµα ώστε να µπορούν να βλέπουν τα αρχεία των µελών της κοινότητας

(Αποστολάκης, 2012). 

Υπάρχει η δυνατότητα ορισµού διαφορετικών χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα. 

Αυτοί είναι οι καταθέτες οι οποίοι εµπλέκονται µε τη διαδικασία υποβολ

στο αποθετήριο, οι τελικοί χρήστες οι οποίοι αναζητούν, προβάλουν και ανακτούν το 
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Συνεισφορά µαθησιακών αντικειµένων στο Ηλεκτρονικό 

Περιέχει τα ΜΑ και τα µεταδεδοµένα τους 

Τα µεταδεδοµένα να συσχετίζονται µε κάποιο πρότυπο 

µεταδεδοµένων (π.χ. ΙΕΕΕ LOM) 

Εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης ΜΑ 

∆υνατότητα σχολιασµού από τα µέλη της κοινότητας 

∆υνατότητα αξιολόγησης από τα µέλη της κοινότητας 

Υποστήριξη προβολής αρχείων διαφόρων ειδών (π.χ. SCORM) 

∆υνατότητα αποθήκευσης µαθησιακών αντικειµένων στον τοπικό 

Εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας χρήστη 

 ∆ιάθεση των κύριων χαρακτηριστικών στο DOOR

είναι ένα λογισµικό ανοιχτού κώδικα για τη κατασκευή ενός 

Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου το οποίο δηµιουργήθηκε από την εταιρεία 

) και τις βιβλιοθήκες του Massachusetts Institute of Technology

. To λογισµικό Dspace έχει αναδειχτεί διεθνώς ως το πιο δηµοφιλές λογισµικό 

για τη δηµιουργία Ηλεκτρονικών Αποθετηρίων. Ο διαχειριστής δηµιουργεί

κοινότητα και στη συνέχεια οι χρήστες πραγµατοποιούν εγγραφή για την 

τους στο σύστηµα ώστε να µπορούν να βλέπουν τα αρχεία των µελών της κοινότητας

Υπάρχει η δυνατότητα ορισµού διαφορετικών χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα. 

Αυτοί είναι οι καταθέτες οι οποίοι εµπλέκονται µε τη διαδικασία υποβολ

στο αποθετήριο, οι τελικοί χρήστες οι οποίοι αναζητούν, προβάλουν και ανακτούν το 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOOR 

είναι ένα λογισµικό ανοιχτού κώδικα για τη κατασκευή ενός 

Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου το οποίο δηµιουργήθηκε από την εταιρεία Hewlett-

Technology (MIT) 

. To λογισµικό Dspace έχει αναδειχτεί διεθνώς ως το πιο δηµοφιλές λογισµικό 

δηµιουργεί µια 

για την εισαγωγή 

τους στο σύστηµα ώστε να µπορούν να βλέπουν τα αρχεία των µελών της κοινότητας 

Υπάρχει η δυνατότητα ορισµού διαφορετικών χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα. 

Αυτοί είναι οι καταθέτες οι οποίοι εµπλέκονται µε τη διαδικασία υποβολής υλικού 

στο αποθετήριο, οι τελικοί χρήστες οι οποίοι αναζητούν, προβάλουν και ανακτούν το 
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διαθέσιµο υλικό και ο διαχειριστής του συστήµατος. Ο τελικός χρήστης µπορεί να 

αναζητήσει και να ανακτήσει στοιχεία από την περιήγηση ή αναζήτηση των 

µεταδεδοµένων.  Όταν ένα αντικείµενο βρεθεί, τότε υπάρχει ένας σύνδεσµος όπου, 

εάν ο τύπος του αρχείου υποστηρίζεται από έναν φυλλοµετρητή, θα προβληθεί το 

περιεχόµενο του διαδικτυακά µε δικαίωµα αποθήκευσης. ∆ιαφορετικά αν ο τύπος 

αρχείου δεν υποστηρίζεται από φυλλοµετρητή τότε αρχίζει η διαδικασία 

αποθήκευσης στον τοπικό υπολογιστή του χρήστη.  

Η εφαρµογή µπορεί να διαχειριστεί πολλών διαφορετικών τύπων αρχεία. Να 

σηµειωθεί επίσης ότι, αν και αναγνωρίζει µόνο κοινές µορφές αρχείων, µπορεί παρ’ 

όλα αυτά να διαχειριστεί αρχεία οποιασδήποτε µορφής επειδή παρέχει µια απλή 

µορφή µητρώου, όπου δηλώνεται οποιαδήποτε µη αναγνωρίσιµη µορφή, η οποία να 

µπορεί να προσδιοριστεί στο µέλλον. Αν και παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης 

ενός µαθησιακού υλικού σε µορφή πακέτου SCORM, παρόλα αυτά δεν είναι δυνατή 

η αναγνώριση του τύπου αρχείου για την προβολή του µαθησιακού αντικειµένου από 

τον χρήστη. 

Το DSpace χρησιµοποιεί ένα ειδικό πρότυπο µεταδεδοµένων το Dublin Core για την 

περιγραφή των στοιχείων. Τα πεδία των µεταδεδοµένων ο διαχειριστής µπορεί να τα 

αλλάξει ανάλογα µε την κοινότητα που αναφέρεται κάθε φορά, και να επιλέξει ποια 

από αυτά θα είναι προαιρετικά. Τα µεταδεδοµένα εµφανίζονται στο στοιχείο 

εγγραφής στο DSpace, και συνδέονται µε ένα δείκτη για την περιήγηση και την 

αναζήτηση στο σύστηµα µέσω αυτών των µεταδεδοµένων, µέσα στις συλλογές και 

στις κοινότητες, προσφέροντας και την δυνατότητα προχωρηµένης αναζήτησης. 
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Εικόνα 4.2 Το περιβάλλον προχωρηµένης αναζήτησης στο Dspace 

 

Το περιβάλλον του συστήµατος είναι αρκετά φιλικό προς τον τελικό χρήστη και τον 

καθοδηγεί κατάλληλα για τον τρόπο που πρέπει να κινηθεί. Επιπροσθέτως είναι 

σύγχρονα σχεδιασµένο ώστε να τον προσελκύει. Κάθε ίδρυµα δύναται να αλλάξει 

την γλώσσα του συστήµατος και να την προσαρµόσει ανάλογα µε τις ανάγκες του. 
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Αποθετήριο 

Περιέχει τα ΜΑ και τα µεταδεδοµένα τους

Τα µεταδεδοµένα να συσχετίζονται µε κάποιο πρότυπο 

µεταδεδοµένων (π.χ. ΙΕΕΕ 

Εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης ΜΑ

∆υνατότητα σχολιασµού από τα µέλη της κοινότητας

∆υνατότητα αξιολόγησης 

Υποστήριξη προβολής αρχείων διαφόρων ειδών (π.χ. 

∆υνατότητα αποθήκευσης µαθησιακών αντικειµένων στον τοπικό 

υπολογιστή 

Εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας χρήστη

Πίνακας 4.2 

 

4.4.  Elgg  

 

Το Elgg είναι ένα βραβευµένο ανοιχτού κώδικα κοινωνικής δικτύωσης λογισµικό. 

Αποτελεί µια πλατφόρµα για τον σχεδιασµό όλων των ειδών κοινωνικών 

περιβαλλόντων και τη δηµιουργία ενός ευρύ κοινωνικού δικτύου για µια κοινότητα.

Όπως φαίνεται το λογισµικό ανταποκρίνεται πιο πολύ στο κοινωνικό κοµµάτι ενός 

συστήµατος, παρόλα αυτά παρέχει δυνατότητες Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου και 

σκοπός είναι να εξετάσουµε τις λειτουργίες του αυτές ώστε να ανακαλύψουµε εάν το 

κοινωνικά αναπτυγµένο 

και στις λειτουργίες ενός ΗΑΜΑ για µια πανεπιστηµιακή κοινότητα.

Το λογισµικό είναι αρκετά επεκτάσιµο και παρέχεται η δυνατότητα να προστεθούν 

πολλές επιπλέον λειτουργίες σε αυτό χάρη στη πληθώρα των 

διαθέσιµα για διάφορες πρόσθετες ενέργειες.
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Περιέχει τα ΜΑ και τα µεταδεδοµένα τους 
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Υποστήριξη προβολής αρχείων διαφόρων ειδών (π.χ. SCORM) 

∆υνατότητα αποθήκευσης µαθησιακών αντικειµένων στον τοπικό 

Εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας χρήστη 

 ∆ιάθεση των κύριων χαρακτηριστικών στο Dspace

είναι ένα βραβευµένο ανοιχτού κώδικα κοινωνικής δικτύωσης λογισµικό. 
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περιβαλλόντων και τη δηµιουργία ενός ευρύ κοινωνικού δικτύου για µια κοινότητα.

Όπως φαίνεται το λογισµικό ανταποκρίνεται πιο πολύ στο κοινωνικό κοµµάτι ενός 

συστήµατος, παρόλα αυτά παρέχει δυνατότητες Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου και 

σκοπός είναι να εξετάσουµε τις λειτουργίες του αυτές ώστε να ανακαλύψουµε εάν το 

κοινωνικά αναπτυγµένο περιβάλλον που προσφέρει είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

και στις λειτουργίες ενός ΗΑΜΑ για µια πανεπιστηµιακή κοινότητα. 

Το λογισµικό είναι αρκετά επεκτάσιµο και παρέχεται η δυνατότητα να προστεθούν 

πολλές επιπλέον λειτουργίες σε αυτό χάρη στη πληθώρα των plugins 

διαθέσιµα για διάφορες πρόσθετες ενέργειες. Έτσι επιτρέπει στους σπουδαστές και 
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είναι ένα βραβευµένο ανοιχτού κώδικα κοινωνικής δικτύωσης λογισµικό. 

Αποτελεί µια πλατφόρµα για τον σχεδιασµό όλων των ειδών κοινωνικών 

περιβαλλόντων και τη δηµιουργία ενός ευρύ κοινωνικού δικτύου για µια κοινότητα. 

Όπως φαίνεται το λογισµικό ανταποκρίνεται πιο πολύ στο κοινωνικό κοµµάτι ενός 

συστήµατος, παρόλα αυτά παρέχει δυνατότητες Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου και 

σκοπός είναι να εξετάσουµε τις λειτουργίες του αυτές ώστε να ανακαλύψουµε εάν το 

που προσφέρει είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

Το λογισµικό είναι αρκετά επεκτάσιµο και παρέχεται η δυνατότητα να προστεθούν 

 που υπάρχουν 

Έτσι επιτρέπει στους σπουδαστές και 
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στο εκπαιδευτικό προσωπικό να µοιράζονται αρχεία. Αυτά µπορεί να είναι κείµενα, 

εικόνες ή και αρχεία βίντεο. 

Η σύνδεση γίνεται µέσω διαδικτύου και για να µπορέσει ο οποιοσδήποτε χρήστης να 

έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του αποθετηρίου πρέπει να διαθέτει λογαριασµό για 

την είσοδο του. Με την είσοδό του στο σύστηµα εµφανίζεται η προσωπική του 

σελίδα µε τις πληροφορίες του και τις δυνατότητες που έχει µέσα σε αυτό. Από εκεί 

έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ιστολόγια των υπολοίπων χρηστών του 

συστήµατος αλλά και των αρχείων τους.  

 

 

Εικόνα 4.3 Το περιβάλλον του Elgg 
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Ο κάθε χρήστης µπορεί να µεταβάλει τα προσωπικά του στοιχεία αλλά και να 

προσαρµόσει το επίπεδο πρόσβασης που θα έχουν οι υπόλοιποι στις πληροφορίες και 

τα αρχεία του. Παρέχεται η δυνατότητα πολλών διαφορετικών οµάδων πρόσβασης 

ανάλογα µε τις επιθυµίες του χρήστη.

Για τη χρήση του αποθετηρίου οι ενέργειες που καλείται να πραγµατοποιήσει ο 

χρήστης είναι πρώτα να δηµιουργήσει τον φάκελο στον κατάλογο που επιθυµεί να 

εισάγει το νέο αρχείο, να εισάγει τίτλο και προαιρετικά µια περιγραφή, να δηλώσει 

περιορισµούς πρόσβασης αν επιθυµεί και τέλος να πληκτρολογή

αντιπροσωπευτικές για το περιεχόµενο του αρχείου που εισάγει.

Το περιβάλλον είναι εύχρηστο, άνετο στην πλοήγηση και καθοδήγηση του χρήστη, 

παρέχονται πολλές λειτουργίες επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών µε τη χρήση των 

επιπρόσθετων plugins.   
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Ο κάθε χρήστης µπορεί να µεταβάλει τα προσωπικά του στοιχεία αλλά και να 

επίπεδο πρόσβασης που θα έχουν οι υπόλοιποι στις πληροφορίες και 

τα αρχεία του. Παρέχεται η δυνατότητα πολλών διαφορετικών οµάδων πρόσβασης 

ανάλογα µε τις επιθυµίες του χρήστη. 

Για τη χρήση του αποθετηρίου οι ενέργειες που καλείται να πραγµατοποιήσει ο 

χρήστης είναι πρώτα να δηµιουργήσει τον φάκελο στον κατάλογο που επιθυµεί να 

εισάγει το νέο αρχείο, να εισάγει τίτλο και προαιρετικά µια περιγραφή, να δηλώσει 

περιορισµούς πρόσβασης αν επιθυµεί και τέλος να πληκτρολογήσει λέξεις κλειδιά 

κές για το περιεχόµενο του αρχείου που εισάγει. 

Το περιβάλλον είναι εύχρηστο, άνετο στην πλοήγηση και καθοδήγηση του χρήστη, 

παρέχονται πολλές λειτουργίες επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών µε τη χρήση των 
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επίπεδο πρόσβασης που θα έχουν οι υπόλοιποι στις πληροφορίες και 

τα αρχεία του. Παρέχεται η δυνατότητα πολλών διαφορετικών οµάδων πρόσβασης 

Για τη χρήση του αποθετηρίου οι ενέργειες που καλείται να πραγµατοποιήσει ο κάθε 

χρήστης είναι πρώτα να δηµιουργήσει τον φάκελο στον κατάλογο που επιθυµεί να 

εισάγει το νέο αρχείο, να εισάγει τίτλο και προαιρετικά µια περιγραφή, να δηλώσει 

σει λέξεις κλειδιά 

Το περιβάλλον είναι εύχρηστο, άνετο στην πλοήγηση και καθοδήγηση του χρήστη, 

παρέχονται πολλές λειτουργίες επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών µε τη χρήση των 

∆ΙΑΘΕΣΗ 
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∆υνατότητα αποθήκευσης µαθησιακών αντικειµένων στον τοπικό 

υπολογιστή  

Εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας χρήστη 
 

Πίνακας 4.3 ∆ιάθεση των κύριων χαρακτηριστικών στο Elgg 

 

4.5. Fez/ Fedora 

 

Το FEZ είναι ένα ανοιχτού κώδικα, ευέλικτο, πολύ διαµορφώσιµο ψηφιακό 

αποθετήριο και σύστηµα διαχείρισης ροής εργασιών που βασίζεται στο Fedora 2.   

Πρόκειται για µια εφαρµογή Java και χρησιµοποιεί Apache Tomcat, Apache Ant και 

άλλα ανοιχτού κώδικα εργαλεία Java. Η εγκατάστασή του είναι δύσκολη λόγο του 

σύνθετου σχεδιασµού του.  

Το περιεχόµενο συντελείται από αντικείµενα δεδοµένων, καθένα από τα οποία 

αποτελείται από τµήµατα ("datastreams") τα οποία περιέχουν είτε το περιεχόµενο 

είτε τα µεταδεδοµένα του. Κάθε αντικείµενο µπορεί να σχετίζεται µε οποιοδήποτε 

αριθµό άλλων αντικειµένων και αντιπροσωπεύεται από ένα αρχείο XML, το οποίο 

περιέχει πληροφορίες που αφορούν την εύρεση όλων των στοιχείων του αντικειµένου 

αλλά και βασικές πληροφορίες.  

∆ιαχειρίζεται όλα τα είδη των εγγράφων, φωτογραφιών, αντικείµενα εκµάθησης, 

λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων και τα σύνολα δεδοµένων, το υλικό των 

µαθηµάτων, βίντεο ή ένα µείγµα όλων των παραπάνω. Χρησιµοποιεί έναν σχεδιασµό 

"σύνθετου ψηφιακού αντικειµένου" ο οποίος επιτρέπει την ενσωµάτωση ενός ή 

περισσοτέρων στοιχείων περιεχοµένου στο ίδιο ψηφιακό αντικείµενο. Έτσι τα 

αντικείµενα µπορεί να είναι οποιασδήποτε µορφής και µπορεί είτε να αποθηκεύονται 

τοπικά στο αποθετήριο, ή αποθηκεύονται εξωτερικά µε συνδέσµους που 

αναφέρονται στο ψηφιακό αντικείµενο. 

Παρέχει ένα πολύ ευέλικτο τρόπο διαχείρισης µεταδεδοµένων. Πολλαπλά σχήµατα 

µεταδεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να υποστηρίζονται στην υπηρεσία 

αναζήτησης.  
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Οι διαχειριστές µπορούν να ρυθµίσουν το επίπεδο πρόσβασης των χρηστών και των 

οµάδων. Η πρόσβαση και η δραστηριότητα µπορεί να περιορίζεται από ένα χρήστη ή 

το λογαριασµό της οµάδας. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών χρήστες και ρόλοι 

χρηστών. Για παράδειγµα, ένας χρήστης µπορεί να προστεθεί στο ρόλο συντάκτη για 

ένα αρχείο και να τροποποιεί τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε µια εγγραφή, ή 

να επισυνάπτει ένα πρόσθετο αρχείο, αλλά παρόλα αυτά να µην έχει δικαίωµα να 

δηµοσιεύει, εκτός εάν του έχει προστεθεί και ο ρόλος του εκδότη.  

 

 

Εικόνα 4.4 Το περιβάλλον του Fez-Fedora 

 

Ολοκληρώνοντας καταλήγουµε ότι το Fez-Fedora είναι µια εφαρµογή ηλεκτρονικού 

αποθετηρίου η οποία προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες, είναι επεκτάσιµο και 

ευέλικτο, παρόλα αυτά ο περίπλοκος σχεδιασµός του το καθιστά πολύ δύσκολο τόσο 

στην εγκατάστασή του όσο και στη χρήση του. 
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4.6. Συγκριτικός Πίνακας 

 

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά των 

εφαρµογών που αναλύσαµε και οι
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Περιέχει τα ΜΑ και τα µεταδεδοµένα τους 

Τα µεταδεδοµένα να συσχετίζονται µε κάποιο πρότυπο 

µεταδεδοµένων (π.χ. ΙΕΕΕ LOM) 

Εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης ΜΑ 

∆υνατότητα σχολιασµού από τα µέλη της κοινότητας 

∆υνατότητα αξιολόγησης από τα µέλη της κοινότητας 

Υποστήριξη προβολής αρχείων διαφόρων ειδών (π.χ. SCORM) 

∆υνατότητα αποθήκευσης µαθησιακών αντικειµένων στον τοπικό 

Εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας χρήστη 

∆ιάθεση των κύριων χαρακτηριστικών στο Fez- Fedora

Συγκριτικός Πίνακας  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά των 

εφαρµογών που αναλύσαµε και οι λειτουργίες τους. 

∆ΙΑΘΕΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedora 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά των 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

∆ηµιουργία προσωπικού προφίλ 

χρήστη 

∆υνατότητα ορισµού διαφορετικών 

χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα

Συνεισφορά µαθησιακών 

αντικειµένων στο Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο 

Περιέχει τα ΜΑ και τα µεταδεδοµένα 

τους 

Τα µεταδεδοµένα να συσχετίζονται µε 

κάποιο πρότυπο µεταδεδοµένων (π.χ. 

ΙΕΕΕ LOM) 

Εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης 

ΜΑ 

∆υνατότητα σχολιασµού από τα µέλη 

της κοινότητας 

∆υνατότητα αξιολόγησης από τα µέλη 

της κοινότητας 

Υποστήριξη προβολής αρχείων 

διαφόρων ειδών (π.χ. SCORM

∆υνατότητα αποθήκευσης 

µαθησιακών αντικειµένων στον 

τοπικό υπολογιστή 

Εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας 

χρήστη 

Πίνακας 4.5 Συγκεντρωτικός πίνακας 

42 

∆ΙΑΘΕΣΗ 

DOOR Dspace Elgg

∆ηµιουργία προσωπικού προφίλ 

  

∆υνατότητα ορισµού διαφορετικών 

χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα   

Συνεισφορά µαθησιακών 

αντικειµένων στο Ηλεκτρονικό 
  

Περιέχει τα ΜΑ και τα µεταδεδοµένα 

  

Τα µεταδεδοµένα να συσχετίζονται µε 

κάποιο πρότυπο µεταδεδοµένων (π.χ. 
  

Εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης 

  

∆υνατότητα σχολιασµού από τα µέλη 

  

∆υνατότητα αξιολόγησης από τα µέλη 

  

Υποστήριξη προβολής αρχείων 

SCORM)   

∆υνατότητα αποθήκευσης 

µαθησιακών αντικειµένων στον 
  

Εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας 

  

Συγκεντρωτικός πίνακας κύριων χαρακτηριστικών/ λειτουργιών

Elgg 
Fez/ 

Fedora 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

χαρακτηριστικών/ λειτουργιών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Τεχνολογίες Υλοποίησης και σχεδιασµός του ΗΑΜΑ 

 

 

5.1. Τεχνολογίες Υλοποίησης 

 

Από τον συγκεντρωτικό πίνακα βλέπουµε ότι τα λογισµικά που παρουσιάσαµε 

ανταποκρίνονται σε αρκετές από τις απαιτήσεις για ένα ολοκληρωµένο και 

λειτουργικό ΗΑΜΑ αλλά παρ’ όλα αυτά κανένα δεν διατηρεί όλες τις απαιτήσεις 

αυτές µαζί. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασµός ενός ΗΑΜΑ που να 

ανταποκρίνεται σε όλες τις λειτουργικές προδιαγραφές που ορίσαµε.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή 

του ΗΑΜΑ. 

 

5.1.1. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου Joomla και κύρια 

χαρακτηριστικά  

 

Για την υλοποίησή του χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό joomla 1,5. To Joomla είναι 

ένα δωρεάν Σ∆Π που επιτρέπει το σχεδιασµό δυναµικών ιστοσελίδων και 

ολοκληρωµένων δικτυακών τόπων. Το joomla και πιο συγκεκριµένα η έκδοση 1,5 

χάρη στη πληθώρα των διαθέσιµων επεκτάσεων (modules, plugins, components) που 

υπάρχουν, οι περισσότερες από τις οποίες είναι δωρεάν στη διάθεση, καθώς και η 

δυνατότητά που προσφέρει για εισαγωγή κώδικα σε γλώσσες προγραµµατισµού για 

τον σχεδιασµό ιστοσελίδων το καθιστά  αρκετά ευέλικτο και επεκτάσιµο σαν 

περιβάλλον σχεδίασης.  

 

Πρόσθετα (plugins) 

Είναι µεµονωµένα προγράµµατα, που περιέχουν µικρό κοµµάτι κώδικα, έτσι ώστε να 

χρησιµοποιηθούν σαν µέρος ενός µεγαλύτερου προγράµµατος για να εκτελέσουν 
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επιπρόσθετες ενέργειες. ∆εν µπορούν να τρέξουν από µόνα τους παρά µόνο µέσα στο 

λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί για να του προσθέσει ιδιαίτερες δυνατότητες. 

Χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα συχνά σε φυλλοµετρητές και διάφορες δικτυακές 

εφαρµογές προσφέροντας σε εξειδικευµένα άτοµα µέσω προγραµµατισµού να 

προσδώσουν επιπλέον λειτουργίες σε εφαρµογές, µειώνοντας έτσι τον συνολικό 

µέγεθος µιας εφαρµογής καθώς τα απαραίτητα plugins εφαρµόζονται µόνο όπου και 

όταν κρίνονται αναγκαία, ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών. 

 

Εφαρµογές (components) 

Είναι ένα είδος επέκτασης του Joomla, τα οποία αποτελούν βασικές µονάδες της 

λειτουργικότητάς του και µπορούν να θεωρηθούν ως µικρές εφαρµογές. Υπάρχουν 

πολλές διαθέσιµες από τα µέλη της κοινότητας του Joomla και κάποιες βασικές είναι 

οι φόρµες επικοινωνίας (contacts), σύνδεσµοι (links), φόρµες σύνδεσης (login forms) 

κ.λ.π. 

Τα περισσότερα components χωρίζονται σε δύο µέρη, τα οποία είναι εξίσου 

σηµαντικά: Το ένα κοµµάτι είναι της διαχείρισης, όπου και γίνονται οι κατάλληλες 

ρυθµίσεις για την λειτουργία του µέσω µιας διεπαφής που προσφέρεται για τον 

χρήστη και το δεύτερο κοµµάτι είναι της τοποθεσίας όπου ρυθµίζεται η θέση του και 

η εµφάνιση στον χώρο.  

 

Ενθέµατα (modules) 

Modules είναι οι καθορισµένες περιοχές µέσα στις οποίες εµφανίζονται οι εφαρµογές 

και τα πρόσθετα στο δηµόσιο τµήµα του Joomla. Η θέση τους και ο τρόπος 

εµφάνισής τους καθορίζεται από το αρχείο index.php του επιλεγµένου template και 

από το αρχείο CSS του template αντίστοιχα. (Αθανασίου, 2011) 

Κάποια επίσης βασικά χαρακτηριστικά που ήταν καθοριστικά για την επιλογή του 

είναι ότι  είναι ευέλικτο όσον αφορά τη δηµοσίευση περιεχοµένου, διαθέτει 

διαχειριστή αρχείων για µεταφόρτωση και διαχείριση αρχείων και πολυµέσων, είναι 

πολυγλωσσικό σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου, περιέχεται  σύστηµα 
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ψηφοφοριών καθώς και σύστηµα αξιολόγησης άρθρων, διαθέτει πληθώρα templates 

για την διαµόρφωση της εµφάνισης και τέλος διαθέτει πολλά επίπεδα χρηστών. 

 

Επίπεδα χρηστών Joomla   

To Joomla προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών επιπέδων χρηστών 

από την επιλογή «διαχείρισης χρηστών».   

Οι χρήστες στα sites του Joomla µπορεί να χωριστούν σε δύο βασικές γενικές 

κατηγορίες: 

• Επισκέπτες 

• Εγγεγραµµένους χρήστες  

 

Επισκέπτες:  Είναι όλοι οι χρήστες επισκέπτες του site χωρίς να είναι απαραίτητη η 

εγγραφή τους σε αυτό, δηλαδή όλοι όσοι έχουν στη διάθεσή τους έναν φυλλοµετρητή 

και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορούν µόνο να προβάλουν τα στοιχεία στα οποία 

απαιτείται το αντίστοιχο επίπεδο πρόσβασης. ∆εν τους επιτρέπεται η επεξεργασία 

ούτε η προσθήκη υλικού. 

 

Εγγεγραµµένοι χρήστες: Είναι όσοι έχουν γίνει µέλη της κοινότητας και έχουν 

προχωρήσει στην δηµιουργία λογαριασµού αποκτώντας µε αυτό τον τρόπο «όνοµα 

χρήστη» και «κωδικό» για την πρόσβασή τους. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες αυτοί 

έχουν επιπλέον ιδιαίτερα προνόµια τα οποία δεν διατίθενται στους απλούς 

επισκέπτες.  

Εγγεγραµµένος χρήστης θεωρείται και ο διαχειριστής του συστήµατος ο οποίος όµως 

έχει όλα τα δικαιώµατα σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους εγγεγραµµένους χρήστες οι 

οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης. 
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Οι Εγγεγραµµένοι χρήστες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες µε τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

Μέλη: Απλοί επισκέπτες που εγγράφονται στο site. Μπορούν να προβάλουν τα 

στοιχεία στα οποία απαιτείται το αντίστοιχο επίπεδο πρόσβασης. ∆εν επιτρέπεται η 

επεξεργασία ή προσθήκη άρθρων. 

Συγγραφέας: Μπορεί να δηµιουργήσει άρθρα, τα οποία όµως πρώτα θα πρέπει να 

εγκριθούν από τον χρήστη που έχει δικαιώµατα έκδοσης. Επίσης δεν του παρέχεται η 

δυνατότητα επεξεργασίας υπαρχόντων άρθρων. 

Συντάκτης: Έχει τα δικαιώµατα του συγγραφέα µε επιπλέον το δικαίωµα της 

επεξεργασίας υπαρχόντων άρθρων. 

Εκδότης: Έχει όλα τα δικαιώµατα του συγγραφέα και του συντάκτη αλλά στην 

ουσία µπορεί να δηµοσιεύει άρθρα. 

∆ιαχειριστής: Ο διαχειριστής έχει όλα τα παραπάνω δικαιώµατα του εγγεγραµµένου 

χρήστη και επιπλέον έχει πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης µε αυξηµένες 

αρµοδιότητες.  

Υπέρ-∆ιαχειριστής: Έχει την ικανότητα να εκτελεί όλες τις ενέργειες του Joomla. 

Είναι ο µόνος που µπορεί να δηµιουργήσει νέους χρήστες και να τους εκχωρήσει 

δικαιώµατα.  

Μπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε ότι το Joomla µας προσφέρει µια µεγάλη 

δυνατότητα επιλογών και διαχείρισης χρηστών ώστε να την προσαρµόσουµε στις 

ανάγκες της δικής µας εφαρµογής.  

 

5.1.2. Βασικές επεκτάσεις που χρησιµοποιήθηκαν 

 

Για τον σχεδιασµό χρησιµοποιήθηκαν αρκετές δωρεάν διαθέσιµες εφαρµογές 

(components) και ενθέµατα (plugins).  

Κάποιες βασικές εφαρµογές και ενθέµατα που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής : 

• Το component “Attachments” το οποίο επιτρέπει την επισύναψη 

αρχείων από τον τοπικό υπολογιστή σε ένα άρθρο ακόµη και την επισύναψη 

συνδέσµων. 
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• Το component “Jcomments” το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων 

σε ένα άρθρο 

• Το plugin “Jsmallfib” το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή αρχείων από 

τον τοπικό υπολογιστή σε έναν φάκελο στον διαχειριστή του συστήµατος 

στον οποίο έχει πρόσβαση ο χρήστης από το µπροστά τµήµα (front end). 

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα διαχείρισης των αρχείων µέσα στο 

φάκελο µε ενέργειες, όπως είναι η αποσυµπίεση, η διαγραφή και η 

µετονοµασία.    

 

5.1.3. Γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε 

 

Εκτός από τις έτοιµες εφαρµογές και τα ενθέµατα που χρησιµοποιήθηκαν, για τον 

σχεδιασµό του ΗΑΜΑ απαιτήθηκε επιπλέον κώδικας σε PHP, Javascript και XML. 

Για την δηµιουργία του κώδικα χρησιµοποιήθηκε και η τεχνική AJAX η οποία 

επιτρέπει σε µια ιστοσελίδα να ανανεώνεται ασύγχρονα (asynchronously) 

ανταλλάσοντας µικρού όγκου δεδοµένα µε τον server επιτρέποντας να ανανεώνονται 

ορισµένα µέρη της ιστοσελίδας, χωρίς την ανάγκη να ανανεώνεται ολόκληρη η 

σελίδα. 

Η AJAX δεν είναι γλώσσα προγραµµατισµού όπως η JavaScript, αλλά ούτε και 

γλώσσα χαρακτηρισµού κειµένου όπως η HTML. Η τεχνολογία AJAX 

(Asynchronous JavaScript and XML) είναι ουσιαστικά η φόρτωση του περιεχοµένου 

µιας ιστοσελίδας ασύγχρονα (χωρίς πλήρη επαναφόρτιση της παρούσας σελίδας). Τι 

σηµαίνει όµως αυτό; Σηµαίνει ότι η AJAX εργάζεται στο πίσω µέρος µιας 

εφαρµογής, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνει µέρος της 

ιστοσελίδας µε αποτέλεσµα την αύξηση της ταχύτητας. Η τεχνική αυτή  

χρησιµοποιείται πολύ συχνά σε σελίδες που περιέχουν φόρµες εγγραφής σε κάποια 

ιστοσελίδα ή forum.  
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Πιο συγκεκριµένα τα σηµεία στο ΗΑΜΑ που εφαρµόστηκε επιπλέον κώδικας είναι 

τα εξής. 

Φόρµα εισαγωγής µεταδεδοµένων  

Η φόρµα εισαγωγής µεταδεδοµένων σχεδιάστηκε µε τον παρακάτω κώδικα 

Javascript στον οποίο διαµορφώθηκαν τα πεδία, γίνεται η καταχώριση των τιµών στις 

λίστες και γίνονται και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. 

∆ιαµόρφωση πεδίων και καταχώριση τιµών 

</script> 

</head> 

<body> 

<h3> Αυτή είναι η Φόρµα εισαγωγής των µεταδεδοµένων για κάθε µαθησιακό αντικείµενο που 

εισάγουµε στο repository.</h3> 

Παρακαλούµε συµπληρώστε τα παρακάτω πεδία για το µαθησιακό αντικείµενο που εισάγετε. <br/> 

<font color="red">Τα πεδία που εµφανίζουν δίπλα τον αστερίσκο "*" είναι υποχρεωτικά </font color> 

<form method="post"> 

<table cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%" border="0"> 

<tr><th align="right">Τίτλος (*):</th><td> <input type="text" name="Title" class="required"  

required="required"  maxlength="100" size="100" /></td></tr> 

<tr><th align="right">Συγγραφέας (*):</th><td><input type="text" name="Author_Name" 

class="required"  required="required" maxlength="100" size="100" /></td></tr> 

<tr><th align="right">Πανεπιστήµιο:</th><td><select name="University"> 

<option value="0">Επιλέξτε Πανεπιστήµιο:</option> 

<option value="IOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ">IOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 

<option value="ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ">ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ</option> 

<option value="ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ">ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ</option> 

<option value="ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ">ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ</option> 

<option value="∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ">∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ</option> 

<option value="∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ">∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ</option> 

<option value="ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ">ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ</option> 

<option value="ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ">ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 

<option value="ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ</option> 

<option value="ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ">ΕΘΝΙΚΟ & 

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ" selected="selected">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</option> 

<option value="ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ</option> 

<option value="ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ">ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ</option> 

<option value="ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ">ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ</option> 

<option value="ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ">ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ</option> 

<option value="ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ">ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ</option> 

<option value="ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ">ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ</option> 

<option value="ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ">ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ</option> 

<option value="ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ">ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ</option> 

</select> <a href="javascript:" id="addUniversity">προσθήκη</a></td></tr> 

<tr><th align="right">Τµήµα:</th><td><select name="Department"> 

<option value="0">Επιλέξτε Τµήµα:</option> 
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<option value="ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ">ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ</option> 

<option value="ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ">ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</option> 

<option value="ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ">ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ</option> 

<option value="∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ">∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ</option> 

<option value="∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" 

selected="selected">∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ</option> 

<option value="ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ">ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ</option> 

<option value="ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ">ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ</option> 

<option value="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ">ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</option> 

<option value="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ">ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</option> 

<option value="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ">ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</option> 

<option value="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ">ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ</option> 

<option value="ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ">ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</option> 

<option value="ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ">ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</option> 

</select> <a href="javascript:" id="addDepartment">προσθήκη</a></td></tr> 

<tr><th align="right">Έτος ∆ηµιουργίας:</th><td><input type="text" name="Creation_Year" 

maxlength="4" size="5" value="<?php echo date("Y"); ?>" /> [ yyyy ]</td></tr> 

<tr><th align="right">Θεµατική Κατηγορία (*):</th><td><select name="Category"> 

<option value="0">Επιλέξτε Θεµατική Κατηγορία:</option> 

<option value="Νέες Τεχνολογίες">Νέες Τεχνολογίες</option> 

<option value="Επικοινωνίες">Τεχνολογία και Επικοινωνίες</option> 

<option value="Γεωπονία">Γεωπονία</option> 

<option value="Ιστορία">Ιστορία</option> 

<option value="Μαθηµατικά">Μαθηµατικά</option> 

<option value="Φυσική">Φυσική</option> 

<option value="Χηµεία">Χηµεία</option> 
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<option value="Ξένες Γλώσσες">Ξένες Γλώσσες</option> 

<option value="Γενικά">Γενικά</option> 

</select> <a href="javascript:" id="addCategory">προσθήκη</a></td></tr> 

<tr><th align="right">Τύπος Αρχείου (*):</th><td><select name="File_Type"> 

<option value="0">Επιλέξτε Τύπο Αρχείου:</option> 

<option value="Scorm">Scorm</option> 

<option value="Html">Html</option> 

<option value="Video">Video</option> 

<option value="Camtasia">Camtasia</option> 

<option value="Other">Other</option> 

</select> <a href="javascript:" id="addFileType">προσθήκη</a></td></tr> 

<tr><th align="right">Ηµεροµηνία Καταχώρισης:</th><td><input type="text" name="Year" 

maxlength="10" size="11" value="<?php echo date("d-m-Y"); ?>" /> [ π.χ. 05-08-2010 ]</td></tr> 

<tr><th align="right">Γλώσσα (*):</th><td><select name="Language"> 

<option value="0">Επιλέξτε Γλώσσα:</option> 

<option value="Ελληνικά">Ελληνικά</option> 

<option value="Αγγλικά">Αγγλικά</option> 

<option value="Γαλλικά">Γαλλικά</option> 

<option value="Γερµανικά">Γερµανικά</option> 

<option value="Άλλη Γλώσσα">Άλλη Γλώσσα</option> 

</select> <a href="javascript:" id="addLanguage">προσθήκη</a></td></tr> 

<tr><th align="right"></th><td><input type="submit" name="submit" value="Υποβολή" /></td></tr> 

</table> 

</form> 

<?php 

 

Επίσης να τονίσουµε ότι µετά τη προσθήκη όλων των προκαθορισµένων τιµών σε 

λίστες καλείτε µια συνάρτηση για κάθε λίστα ώστε να µπορεί να γίνει προσθήκη νέας 

µη προκαθορισµένης τιµής στη λίστα, στο τέλος της. Αυτό γίνεται σε όλα τα πεδία 

που έχουν τιµές από λίστες επιλογών. 

Π.χ. </select> <a href="javascript:" id="addFileType">προσθήκη</a></td></tr> 
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Πραγµατοποιούνται έλεγχοι για την συµπλήρωση των πεδίων.  

Εάν ο χρήστης επιλέξει Υποβολή και κάποιος από αυτούς τους ελέγχους δεν είναι 

σωστός εµφανίζονται αντίστοιχα µηνύµατα στον χρήστη: 

Έλεγχοι σε Javascript 

{jcomments off}<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.js"></script> 

<script> 

$(document).ready(function() 

{ 

 function errHandler(tag, message) 

 { 

  window.alert(message); 

  tag.css("background-color", "#c0c0c0").focus(); 

  return false; 

 } 

  

 $("form").submit(function(evt) 

 { 

  var submittable = true; 

  $(this).find(":input").each(function() 

  { 

  var value = $(this).val(); 

  var regdate = /^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])-(0[1-9]|1[012])-([0-9][0-9][0-9][0-9])$/; 

    

   $(this).css("background-color", "#FFF"); 

       

   if ((!value) && (($(this).hasClass("required")) || ($(this).attr("required") 

=== "required"))) 

   { 

    submittable = errHandler($(this), "Συµπληρώστε όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία"); 

   } 

   else if (($(this).attr("name") === "Creation_Year") && (value) && 

(isNaN(value) || (value.length != 4) || (parseInt(value) < 1))) 

   { 

    submittable = errHandler($(this), "Το Έτος πρέπει να είναι θετικός 
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αριθµός 4 χαρακτήρων, π.χ. 2012"); 

   } 

   else if (($(this).attr("name") === "Article_Url") && (value) && 

(isNaN(value) || (parseInt(value) < 1))) 

   {  

    submittable = errHandler($(this), "Το ID Άρθρου πρέπει να είναι 

θετικός αριθµός, π.χ. 54"); 

   } 

   else if (($(this).attr("name") === "Year") && (value) && 

(regdate.test(value) === false)) 

   { 

    submittable = errHandler($(this), "Η Ηµεροµηνία Καταχώρισης 

πρέπει να είναι έγκυρη, π.χ. 05-08-2012"); 

   } 

   else if ((parseInt(value) === 0 ) && ($(this).is("select"))) 

   { 

    submittable = errHandler($(this), "∆ιαλέξτε µια επιλογή από τη 

λίστα"); 

   } 

   return submittable; 

  }); 

  return submittable; 

 }); 

 

 $("#addCategory").click(function() 

 { 

  var category = window.prompt("∆ώστε νέα Κατηγορία",""); 

  if ((category !== null) && (category !== "") && (window.confirm("Είστε σίγουρος 

να προστεθεί η επιλογή: [ " + category + " ] στις Κατηγορίες;") === true)) 

  { 

   $("select[name = 'Category']").append("<option value=\"" + category + 

"\">" + category + "</option>"); 

  } 

 }); 

 $("#addFileType").click(function() 
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 { 

  var ftype = window.prompt("∆ώστε νέο Τύπο Αρχείου",""); 

  if ((ftype !== null) && (ftype !== "") && (window.confirm("Είστε σίγουρος να 

προστεθεί η επιλογή: [ " + ftype + " ] στους Τύπους Αρχείων;") === true)) 

  { 

   $("select[name = 'File_Type']").append("<option value=\"" + ftype + "\">" 

+ ftype + "</option>"); 

  } 

 }); 

  

 $("#addUniversity").click(function() 

 { 

  var university = window.prompt("∆ώστε νέο Πανεπιστήµιο",""); 

  if ((university !== null) && (university !== "") && (window.confirm("Είστε 

σίγουρος να προστεθεί η επιλογή: [ " + university + " ] στα Πανεπιστήµια;") === true)) 

  { 

   $("select[name = 'University']").append("<option value=\"" + university + 

"\">" + university + "</option>"); 

  } 

 }); 

  

 $("#addDepartment").click(function() 

 { 

  var department = window.prompt("∆ώστε νέο Τµήµα",""); 

  if ((department !== null) && (department !== "") && (window.confirm("Είστε 

σίγουρος να προστεθεί η επιλογή: [ " + department + " ] στα Τµήµατα;") === true)) 

  { 

   $("select[name = 'Department']").append("<option value=\"" + department 

+ "\">" + department + "</option>"); 

  } 

 }); 

  

 $("#addLanguage").click(function() 

 { 

  var language = window.prompt("∆ώστε νέα Γλώσσα",""); 
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  if ((language !== null) && (language !== "") && (window.confirm("Είστε σίγουρος 

να προστεθεί η επιλογή: [ " + language + " ] στις Γλώσσες;") === true)) 

  { 

   $("select[name = 'Language']").append("<option value=\"" + language + 

"\">" + language + "</option>"); 

  } 

 }); 

  

}); 

 

� Εάν ο χρήστης στο πεδίο του Τίτλου, το οποίο είναι υποχρεωτικό πεδίο, δεν 

έχει εισάγει κάποια τιµή εµφανίζεται µήνυµα για την συµπλήρωση του 

πεδίου. 

 

Εικόνα 5.1 Μήνυµα για συµπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου «Τίτλος» 

 

� Οµοίως το ίδιο µήνυµα εµφανίζεται στο υποχρεωτικό πεδίο του Συγγραφέα 

αν παραµείνει κενό. 

 

Εικόνα 5.2 Μήνυµα για συµπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου «Συγγραφέας» 

 

� Στα πεδία του Πανεπιστηµίου και του Τµήµατος έχουµε ορίσει 

προκαθορισµένες τιµές αυτές του «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 

«∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ » 

αντίστοιχα, όµως ο χρήστης εάν επιθυµεί µπορεί να διαλέξει άλλη τιµή από 

τις λίστες. 
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Εικόνα 5.3 Λίστα µε τις διαθέσιµες τιµές «Τµηµάτων» 

 

� Εάν το Έτος ∆ηµιουργίας δεν είναι θετικός αριθµός µε τέσσερα ψηφία 

εµφανίζεται το µήνυµα «Το Έτος πρέπει να είναι θετικός αριθµός 4 

χαρακτήρων, π.χ. 2012». 

 

 

Εικόνα 5.4 Μήνυµα για εισαγωγή θετικού αριθµού 4 ψηφίων στο πεδίο «Έτος 

∆ηµιουργίας» 

 

� Εάν δεν έχει επιλεχθεί κάποια τιµή από τις λίστες επιλογών τιµών στα 

υποχρεωτικά πεδία της Θεµατικής Κατηγορίας, του Τύπου Αρχείου και της 

Γλώσσας εµφανίζεται το µήνυµα «∆ιαλέξτε µια επιλογή από τη λίστα» 
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Εικόνα 5.5 Μήνυµα για την εισαγωγή τιµών στις λίστες 

 

� Το πεδίο της Ηµεροµηνίας Καταχώρισης παίρνει αυτόµατα ως τιµή την 

τρέχουσα ηµεροµηνία από το τοπικό υπολογιστή. Παρόλα αυτά ο χρήστης 

µπορεί αν επιθυµεί να αλλάξει αυτή την τιµή µε µια έγκυρης µορφής 

ηµεροµηνία. Εάν η ηµεροµηνία που εισάγει δεν είναι σε σωστή µορφοποίηση 

και δεν είναι και έγκυρη ηµεροµηνία εµφανίζεται το µήνυµα «Η Ηµεροµηνία 

Καταχώρισης πρέπει να είναι έγκυρη, π.χ. 05-08-2012» 

 

Εικόνα 5.6 Μήνυµα για καταχώρηση έγκυρης ηµεροµηνίας 

 

Επίσης οι ίδιοι έλεγχοι πέρα από το κοµµάτι του client δηλαδή µε την Javascript 

πραγµατοποιούνται και στο server του συστήµατος µέσω της PHP. Αυτό γίνεται για 
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λόγους ασφάλειας ώστε αν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει από τον φυλλοµετρητή 

του το Javascript να λειτουργήσουν οι έλεγχοι στον server µε την PHP. Επίσης και 

εδώ για κάθε έλεγχο εµφανίζονται τα κατάλληλα µηνύµατα. 

Έλεγχοι σε PHP 

if (isset($_POST["submit"]) === TRUE) 

 { 

  

  $error_message = "<p>Συµπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.</p>"; 

  $error_message1 = "<p>Το αρχείο xml δεν µπορεί να δηµιουργηθεί/ 

προσπελαστεί</p>"; 

  $error_message2 = "<p>Το Έτος πρέπει να είναι θετικός αριθµός 4 χαρακτήρων, 

π.χ. 2012</p>"; 

  $error_message3 = "<p>Η Ηµεροµηνία Καταχώρισης πρέπει να είναι έγκυρη, π.χ. 9-

5-2012</p>"; 

  $right_message = "<p>Ευχαριστούµε θερµά που συµπληρώσατε τη φόρµα 

Μεταδεδοµένων</p>"; 

  

  if ((trim($_POST["Title"]) === "") || (trim($_POST["Author_Name"]) === "") || 

(trim($_POST["Category"]) === "")) 

  { 

   print $error_message; 

  } 

  elseif ((empty($_POST["University"]) === TRUE) || 

(empty($_POST["Department"]) === TRUE) || (empty($_POST["Category"]) === TRUE) || 

(empty($_POST["File_Type"]) === TRUE) || (empty($_POST["Language"]) === TRUE)) 

  { 

   print "∆ιαλέξτε µια επιλογή από τη λίστα"; 

  } 

  elseif ((trim($_POST["Creation_Year"]) !== "") && 

((is_numeric($_POST["Creation_Year"]) === FALSE) || (intval($_POST["Creation_Year"]) < 1))) 

  { 

   print $error_message3; 

  } 

  elseif ((trim($_POST["Year"]) !== "") && (preg_match("/^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])-

(0[1-9]|1[012])-([0-9][0-9][0-9][0-9])$/", $_POST["Year"]) === 0)) 
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  { 

   print $error_message4; 

  } 

  else 

  { 

       $xmlfile="./files2/files.xml"; 

    

   if (file_exists($xmlfile) === TRUE) 

   { 

 

 

∆ηµιουργία νέου άρθρου 

Εάν όλοι οι έλεγχοι είναι σωστοί τότε ξεκινά η διαδικασία της εισαγωγής νέου 

άρθρου στη βάση του Joomla. 

Εισαγωγή άρθρου στη βάση του Joomla 

1. INSERT ARTICLE INTO DATABASE 

    */ 

    $title = htmlspecialchars(trim($_POST["Title"]), ENT_QUOTES, 

"UTF-8"); 

     

    $fulltext= "<table> 

     <tr><th class=\"th\">Τίτλος:</th><td>".$title."</td></tr> 

     <tr><th class=\"th\">Συγγραφέας:</th><td> 

".htmlspecialchars(trim($_POST["Author_Name"]), ENT_QUOTES, "UTF-8")."</td></tr> 

     <tr><th class=\"th\">Πανεπιστήµιο:</th><td> 

".htmlspecialchars(trim($_POST["University"]), ENT_QUOTES, "UTF-8")."</td></tr> 

     <tr><th class=\"th\">Τµήµα:</th><td> 

".htmlspecialchars(trim($_POST["Department"]), ENT_QUOTES, "UTF-8")."</td></tr> 

     <tr><th class=\"th\">Έτος ∆ηµιουργίας:</th><td> 

".htmlspecialchars(trim($_POST["Creation_Year"]), ENT_QUOTES, "UTF-8")."</td></tr> 

     <tr><th class=\"th\">Κατηγορία:</th><td> 

".htmlspecialchars(trim($_POST["Category"]), ENT_QUOTES, "UTF-8")."</td></tr> 

     <tr><th class=\"th\">Τύπος Αρχείου:</th><td> 

".htmlspecialchars(trim($_POST["File_Type"]), ENT_QUOTES, "UTF-8")."</td></tr> 
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     <tr><th class=\"th\">Ηµεροµηνία 

Καταχώρησης:</th><td> ".htmlspecialchars(trim($_POST["Year"]), ENT_QUOTES, "UTF-

8")."</td></tr> 

     <tr><th class=\"th\">Γλώσσα:</th><td> 

".htmlspecialchars(trim($_POST["Language"]), ENT_QUOTES, "UTF-8")."</td></tr> 

     </table>"; 

 

    $user =& JFactory::getUser(); 

    $userid = intval($user->id) === 0 ? 63 : intval($user->id); 

     

    $db =& JFactory::getDBO(); 

    $query = "INSERT INTO jos_content 

VALUES(NULL,'".$title."','".md5($title)."','','{jcomments 

on}','".$fulltext."',1,5,0,35,NOW(),".$userid.",'','0000-00-00 00:00:00',".$userid.",0,'0000-00-00 

00:00:00','0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','','','show_title=1 

link_titles=1 

show_intro=0 

show_section=0 

link_section=0 

show_category=0 

link_category=0 

show_vote=1 

show_author=0 

show_create_date=0 

show_modify_date=0 

show_pdf_icon=0 

show_print_icon=0 

show_email_icon=0 

language= 

keyref= 

readmore=',1,0,1,'".addCommas($title).",".htmlspecialchars(trim($_POST["Author_Name"]), 

ENT_QUOTES, "UTF-8")."','',0,0,'robots=author=')"; 

    $db->setQuery($query); 

    $result = $db->query(); 

    /* 
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Ορίζεται ο τίτλος του άρθρου που θα δηµιουργηθεί, να είναι η τιµή του Τίτλου, το 

κείµενο του άρθρου να είναι όλες οι τιµές των µεταδεδοµένων, ορίζεται η κατηγορία 

του άρθρου, ενεργοποιείται το δικαίωµα ψήφου, η εισαγωγή σχολίων, η εισαγωγή 

επισυναπτόµενων αρχείων και τέλος ορίζεται να συµπληρώνεται αυτόµατα το πεδίο 

των λέξεων κλειδιών, µε τις λέξεις που περιέχουν τα πεδία του Τίτλου και του 

Συγγραφέα. 

Υπάρχει η συνάρτηση addCommas η οποία δέχεται ως όρισµα κείµενο, π.χ τον τίτλο 

του άρθρου, και επιστρέφει όλες τις λέξεις του τίτλου, χωρισµένες µε κόµµατα για να 

προστεθούν ως Joomla µεταδεδοµένα του άρθρου.  

Συνάρτηση addCommas 

function addCommas($text) 

 { 

  $return = ""; 

  foreach (explode(" ", trim(str_replace(array(",",".","_", "(", 

")","{","}","[","]",";","?","<<",">>","!"),"",$text))) as $word) 

  { 

   $return .= trim($word).","; 

  } 

  return substr($return, 0, strlen($return) - 1); 

 } 

 

Εφόσον έχει δηµιουργηθεί το νέο άρθρο µε χρήση συνάρτησης του Joomla 

παίρνουµε το ID του. Σε αυτή τη φάση το ID του νέου άρθρου είναι απαραίτητο να 

το γνωρίζουµε προκειµένου να εισαχθεί σαν τιµή στο πεδίο Article_URL που 

θέλουµε να έχουµε µέσα στο XML αρχείο, έτσι ώστε να το χρησιµοποιήσουµε για 

σύνδεσµο που να παραπέµπει στο εκάστοτε άρθρο.  

ID άρθρου 

* 2. GET ARTICLE ID 

    */$articleid = $db->insertid();/* 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

62 

 

Ενηµέρωση XML αρχείου 

Εφόσον έχει δηµιουργηθεί το άρθρο και έχουµε λάβει και το ID του, το επόµενο 

βήµα είναι η αποθήκευση των στοιχείων στο XML αρχείο από όπου στη συνέχεια θα 

λαµβάνουµε δεδοµένα για αναζήτηση και εύρεση. 

Εισαγωγή των µεταδεδοµένων στο XML αρχείο 

* 3. INSERT METADATA INTO XML 

    */ 

    require_once("./handler.php"); 

    $url = 

htmlspecialchars("index.php?option=com_content&view=article&id=".$articleid); 

    $handler = xmlHandler($xmlfile, $_POST, $url); 

    if ($handler === TRUE) 

    { 

     echo "<script> 

                                        window.alert('Το Μαθησιακό Αντικείµενο και τα Μεταδεδοµένα του 

καταχωρήθηκαν επιτυχώς.\\r\\nΘα µεταφερθείτε στη σελίδα προβολής του Μαθησιακού Αντικειµένου 

προκειµένου να επισυνάψετε τα συναφή αρχεία.'); 

                                        window.location = '".$url."'; 

</script>"; 

    } 

    else 

    { 

     echo "<script>window.alert('Σφάλµα: Το αρχείο XML 

δεν είναι προσβάσιµο... Παρακαλούµε επικοινωνείστε µε το ∆ιαχειριστή.');</script>"; 

    } 

   } 

   else 

   { 

    print $error_message2; 

   } 

  } 

 } 

?> 
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Ενώ έχει δηµιουργηθεί το νέο άρθρο πραγµατοποιείται ένας ακόµη έλεγχος για το αν 

είναι προσπελάσιµο το αρχείο XML όπου θα αποθηκευτούν τα στοιχεία της νέας 

εγγραφής. Εάν είναι προσπελάσιµο εισάγονται στο αρχείο XML τα στοιχεία της νέας 

εγγραφής στο τέλος του αρχείου και εµφανίζεται µήνυµα στον χρήστη ότι το 

Μαθησιακό Αντικείµενο και τα µεταδεδοµένα του καταχωρήθηκαν επιτυχώς και ότι 

αυτόµατα θα µεταφερθεί στη προβολή του δηµιουργηµένου άρθρου. ∆ιαφορετικά θα 

λάβει µήνυµα µε σφάλµα ότι το «αρχείο XML δεν είναι προσβάσιµο. Παρακαλούµε 

επικοινωνήστε µε το ∆ιαχειριστή»  

 

Εικόνα 5.7 Μήνυµα για επιτυχή καταχώριση µεταδεδοµένων και δηµιουργίας ΜΑ 

 

 Το αρχείο XML που ενηµερώνεται περιέχει για κάθε εγγραφή FILE τα πεδία Title, 

Author_Name, University, Department, Creation_Year, Category, File_Type, 

Date_of_entry, Language και Article_Url. 
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Εικόνα 5.8 Τα πεδία µιας εγγραφής µέσα στο αρχείο XML 

 

Εύρεση µε κριτήρια 

Η εύρεση µε κριτήρια έχει ενσωµατωµένο µέσα στον κώδικα ένα module για την 

αναζήτηση µε πληκτρολόγηση κειµένου. Επίσης περιλαµβάνει την αναζήτηση µε 

χρήση κριτηρίων από λίστες τιµών. 

Αναζήτηση 

<style> 

.th {  

 background-color: #9DD8E5;  

 color: #036;  

        font-size: 10px;  

text-align: center; 

}  

.td {  

 border: #9DD8E5 1px solid;  

 font-size: 10px; 

text-align: center; 

} 

</style> 

<strong><h4>Για αναζήτηση µε κριτήρια, πληκτρολογείστε µια λέξη ή φράση στο πεδίο κειµένου, και 

στην συνέχεια πατήστε Enter.</h4></strong> 
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<div style="width:250px;">{loadposition custom3}</div> 

<strong><h4>Εναλλακτικά, επιλέξτε πεδίο από την πρώτη λίστα, και στην συνέχεια επιλέξτε τιµή από 

τη δεύτερη λίστα.</h4></strong> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.js"></script> 

<script> 

$(document).ready(function() 

{ 

 var xml = new Array(); 

 var lista = new Array(); 

  

 $.ajax( 

 { 

  url: "./files2/files.xml",  

      dataType: "xml",  

  success: function(doc) 

  { 

   $("#list1").append("<option value=0>Επιλέξτε πεδίο:</option>"); 

   $("#list2").append("<option value=0>Επιλέξτε τιµή:</option>"); 

   $(doc).find("FILE").each(function() 

   { 

    var file = $(this); 

    /* 

    * Add field to list 

    */ 

    file.children().each(function() 

    { 

             if (($("#list1 option[value = '"  +  this.tagName + "']").length === 0) && (this.tagName !== 

"University") && (this.tagName !== "Department")) 

     { 

      $("#list1").append("<option value=" + this.tagName + ">" + toGreek(this.tagName) + 

"</option>"); 

     } 

    });  

     

    /* 
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    * Read xml values and store in array 

    */ 

    xml.push({ 

     Title: $(file).find("Title").text(),  

     Author_Name: $(file).find("Author_Name").text(),  

     University: $(file).find("University").text(),  

     Department: $(file).find("Department").text(),  

     Creation_Year: $(file).find("Creation_Year").text(),  

     Category: $(file).find("Category").text(),  

     File_Type: $(file).find("File_Type").text(),  

     Date_of_entry: $(file).find("Date_of_entry").text(),  

     Language: $(file).find("Language").text(),  

     Article_Url: $(file).find("Article_Url").text() 

    }); 

   }); 

   chgList(); 

  } 

 }); 

  

 function toGreek(text) 

 { 

  return (text == "Title" ? "Τίτλος" : (text == "Author_Name" ? "Συγγραφέας" : (text == "University" ? 

"Πανεπιστήµιο" : (text == "Department" ? "Τµήµα" : (text == "Creation_Year" ? "Έτος ∆ηµιουργίας" : 

(text == "Category" ? "Κατηγορία" : (text == "File_Type" ? "Τύπος Αρχείου" : (text == 

"Date_of_entry" ? "Ηµεροµηνία Καταχώρησης" : (text == "Language" ? "Γλώσσα" : 

"Σύνδεσµος"))))))))); 

 } 

 function isListed(value) 

 { 

  var found = false; 

  for (var i = 0; i < lista.length; i++) 

  { 

   if (value === lista[i]) 

   { 

        found = true;  
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   } 

  } 

  if (found === false) 

  { 

   lista.push(value); 

  } 

  return found; 

 } 

  

 function chgList() 

 { 

  var field = $("#list1").find(':selected').val(); 

  $("#list2").html("<option value=0>Επιλέξτε τιµή:</option>"); 

  $("#content1").html(''); 

  lista = new Array(); 

  for (var i = 0; i < xml.length; i++) 

  { 

   for (key in xml[i]) 

   { 

    if (key === field) 

    { 

     if (isListed(xml[i][key]) === false) 

     { 

      $("#list2").append("<option value=" + xml[i][key] + ">" + xml[i][key] + "</option>"); 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

  

 function showData() 

 { 

  var j = 1; 

  var field = $("#list1").val(); 

  var value = $("#list2").find(':selected').text(); 
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  var html = "<table width=\"100%\" style=\"border: #DDD 1px solid\" cellspacing=\"3\" 

cellpadding=\"3\"><tr><th class=\"th\">#</th><th class=\"th\">Τίτλος</th><th 

class=\"th\">Συγγραφέας</th><th class=\"th\">Πανεπιστήµιο</th><th class=\"th\">Τµήµα</th><th 

class=\"th\">Έτος ∆ηµιουργίας</th><th class=\"th\">Κατηγορία</th><th class=\"th\">Τύπος 

Αρχείου</th><th class=\"th\">Ηµεροµηνία Καταχώρησης</th><th class=\"th\">Γλώσσα</th><th 

class=\"th\">Σύνδεσµος</th></tr>"; 

  for (var i = 0; i < xml.length; i++) 

  { 

   if (value === xml[i][field]) 

   { 

    html += "<tr>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + j++ +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + xml[i].Title +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + xml[i].Author_Name +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + xml[i].University +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + xml[i].Department +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + xml[i].Creation_Year +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + xml[i].Category +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + xml[i].File_Type +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + xml[i].Date_of_entry +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\">" + xml[i].Language +  "</td>"; 

    html += "<td class=\"td\"><a href=\"" + xml[i].Article_Url +  "\">Προβολή</a></td>"; 

    html += "</tr>"; 

   } 

  } 

  html += "</table>"; 

  $("#content1").html(html); 

 } 

 $("#list1").on("change",function() 

  { 

  chgList(); 

  }); 

  

 $("#list2").on("change",function() 

 { 
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  showData(); 

 }); 

  

}); 

</script> 

<div> 

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data"> 

<select id="list1" name="list1"></select> 

<select id="list2" name="list2"></select> 

</form> 

</div> 

<span id="content1"></span> 

 

Αρχικά ορίζονται 2 CSS κλάσεις, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την διαµόρφωση 

του πίνακα των αποτελεσµάτων της αναζήτησης. 

Οι λίστες είναι δύο και είναι δυναµικές, όποτε τροποποιείται το XML αρχείο 

ενηµερώνονται και οι λίστες. Η πρώτη λίστα παίρνει ως τιµές τα πεδία που περιέχουν 

οι εγγραφές µέσα στο XML αρχείο.  

Επειδή τα ονόµατα των πεδίων µέσα στο XML αρχείο είναι στα Αγγλικά, και 

θέλουµε τα ονόµατα των πεδίων να είναι µέσα στην λίστα στα Ελληνικά, έχει 

γραφτεί η JavaScript συνάρτηση toGreek() η οποία µετατρέπει τα ονόµατα των 

πεδίων από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. 

Τα δεδοµένα τα οποία διαβάζονται από το XML αρχείο, αποθηκεύονται σε ένα 

JavaScript πίνακα ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµα για ανάγνωση και επεξεργασία, 

αποφεύγοντας έτσι την περαιτέρω ανάγνωση του αρχείου.  

Εφόσον επιλεχθεί ένα πεδίο από τη πρώτη λίστα τότε η δεύτερη λίστα ενηµερώνεται 

µε όλες τις διαθέσιµες τιµές που έχει κάθε αντίστοιχο πεδίο µέσα στο XML αρχείο. Η 

δεύτερη λίστα δεν συµπληρώνεται «τυφλά». Πριν προστεθεί µια τιµή, η τελευταία 

ελέγχεται µήπως υπάρχει ήδη µέσα στη δεύτερη λίστα. Έχει γραφτεί η JavaScript 

συνάρτηση isListed(value) η οποία ελέγχει αν η τιµή υπάρχει ήδη στη δεύτερη λίστα, 

και µόνο αν δεν υπάρχει, την προσθέτει.  
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Μόλις επιλεχθεί κάποια τιµή από τη δεύτερη λίστα εµφανίζεται ένας πίνακας ο 

οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία αυτών των εγγραφών µε αυτά τα κριτήρια που έχουν 

επιλεγεί. Ο πίνακας παίρνει τιµές από τον JavaScript πίνακα, ο οποίος έχει 

δηµιουργηθεί από το XML αρχείο, και το τελευταίο του κελί είναι ο σύνδεσµος που 

παραπέµπει στο αντίστοιχο άρθρο µε βάσει το ID του.  

 

5.1.4. Camtasia Studio 7  

 

Για την δηµιουργία των βίντεο µε τις οδηγίες χρήσης του ΗΑΜΑ χρησιµοποιήθηκε 

το λογισµικό Camtasia Studio 7.1.0. Είναι ένα εργαλείο εγγραφής οθόνης µε πάρα 

πολλές επιπλέον δυνατότητες που κάνει εύκολη την εγγραφή του τι δείχνει ο 

υπολογιστής και στη συνέχεια την µετατροπή του αποτελέσµατος σε µια παρουσίαση 

ή και βίντεο µε ήχο, και την διαµοίρασή του δηµόσια. Η διαδικασία εγγραφής είναι 

εύκολη. Ο χρήστης απλά επιλέγει το µέγεθος του παραθύρου που επιθυµεί, πατά το 

κουµπί Εγγραφής εκτελεί τις ενέργειες που θέλει στον τοπικό του υπολογιστή και το 

Camtasia Studio θα µετατρέψει όλη την εγγραφή σε ταινία. Οι επιλογές επεξεργασίας 

που διαθέτει βοηθούν στη βελτίωση της εγγραφής σε κάτι πιο επαγγελµατικό. 

Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης τίτλων, υπότιτλων, βελτίωσης ήχου, δυνατότητα 

έµφασης σε όποιο σηµείο επιθυµεί ο χρήστης, εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο, 

ακόµα και µουσικής υπόκρουσης, και πολλά ακόµα. Τα αποτελέσµατα εξάγονται σε 

πολλούς δηµοφιλής τύπους: MP4, FLV, SWF, MPV, AVI, Silverlight WMV, MOV, 

RM, ακόµα και κινούµενα GIF ή MP3. Το πρόγραµµα επίσης µπορεί να ανεβάσει 

την ταινία σας κατευθείαν στο YouTube ή στο Screencast.com, την υπηρεσία βίντεο 

της TechSmith. 
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5.2.  Σχεδιασµός του ΗΑΜΑ 

 

5.2.1. Εµφάνιση 

 

Το Joomla διαθέτει µια µεγάλη ποικιλία διαθέσιµων προτύπων «templates» για την 

διαµόρφωση  της διεπαφής και την εµφάνισή της. Το template που χρησιµοποιήθηκε 

είναι το «Colorful World» που προσφέρεται δωρεάν από τη Themza. Προσφέρει µια 

αρκετά ελκυστική, σύγχρονη και εύχρηστη εµφάνιση στον ιστότοπο µε αρκετά 

βελτιωµένες λειτουργίες προσαρµογής, όπως είναι η επιλογή αλλαγής χρώµατος και 

η δυνατότητα επιλογής επιπλέον χώρου διάταξης των ενοτήτων ώστε να 

προσαρµόζεται µε τις ανάγκες παρουσίασης του ιστοχώρου.  

 

Εικόνα 5.9 Template Joomla “Colorful World” 
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5.2.2. Οι χρήστες στο ΗΑΜΑ και οι λειτουργίες τους 

 

Αναλογιζόµενοι τα όσα έχουµε προαναφέρει παραπάνω όσον αφορά τις ανάγκες των 

χρηστών ενός ΗΑΜΑ για τον σχεδιασµό του αποθετηρίου και τα είδη τους, οι 

οντότητες και οι δυνατότητες που τους παραχωρήθηκαν είναι οι εξής: 

Επισκέπτες: Όλοι οι µη εγγεγραµµένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο µαθησιακό 

υλικό που υπάρχει ήδη αποθηκευµένο. Οι απλοί χρήστες, δηλαδή ακόµη και όσοι δεν 

είναι µέλη της κοινότητας, µπορούν να πλοηγηθούν στον χώρο του αποθετηρίου, να 

αναζητήσουν µε όλους τους διαθέσιµους τρόπους αναζήτησης και να προβάλουν το 

υλικό που διατίθεται. Επίσης έχουν κάθε δικαίωµα να αποθηκεύσουν το υλικό στον 

τοπικό τους υπολογιστή. Μπορούν να ψηφίσουν τη προτίµησή τους για το κάθε 

µαθησιακό υλικό αλλά δεν έχουν δικαίωµα υποβολής σχολίων. Τέλος δεν έχουν 

δικαίωµα δηµιουργίας νέου ΜΑ ή εισαγωγής αρχείων ούτε και δικαίωµα 

επεξεργασίας του υπάρχοντος υλικού.    

Εγγεγραµµένοι χρήστες: Έχουν το δικαίωµα πλήρους αναζήτησης, προβολής και 

ανάκτησης του υπάρχοντος υλικού όπως και οι επισκέπτες αλλά επίσης από τη 

στιγµή που ο χρήστης δηµιουργήσει λογαριασµό στο ΗΑΜΑ του έχουν παραχωρηθεί 

όλα τα δικαιώµατα που µπορεί να έχει ένας εγγεγραµµένος χρήστης. Όλοι δηλαδή 

όσοι έχουν γίνει µέλη έχουν δικαιώµατα εκδότη. Μπορούν να δηµιουργήσουν και να 

δηµοσιεύσουν νέο µαθησιακό υλικό και να εισάγουν αρχεία. Επίσης έχουν τη 

δυνατότητα να διαγράψουν και να τροποποιήσουν µαθησιακό υλικό και αρχεία που 

έχουν εισάγει οι ίδιοι, δεν έχουν όµως δικαίωµα οποιασδήποτε αλλαγής σε υλικό και 

αρχεία που έχει αναρτήσει κάποιο άλλο µέλος της κοινότητας. Παρέχεται η 

δυνατότητα να δηλώσουν µε αστεράκια προτίµησης τη βαθµολόγηση µαθησιακού 

υλικού και να προσθέσουν κάποιο σχόλιο τόσο σε δική τους ανάρτηση όσο και των 

άλλων µελών.      

∆ιαχειριστής: Έχει όλα τα δικαιώµατα που έχει ο κάθε εγγεγραµµένος χρήστης µε 

την διαφορά ότι µπορεί να διαγράψει και να τροποποιήσει υλικό και αρχεία που 

έχουν καταχωρηθεί από οποιοδήποτε µέλος της κοινότητας. Επίσης έχει την πλήρη 
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διαχείριση του συστήµατος τόσο για τη διαχείριση των χρηστών και των 

δικαιωµάτων τους, όσο και του υλικού, της διάθεσής του και προβολής του. 

Στο σχήµα βλέπουµε τη συσχέτιση των χρηστών µεταξύ τους και πως αυτοί 

κληρονοµούν κάποια χαρακτηριστικά. Όπως βλέπουµε ένας διαχειριστής κληρονοµεί 

τη συµπεριφορά του εγγεγραµµένου χρήστη αλλά και του επισκέπτη. Ο 

εγγεγραµµένος χρήστης κληρονοµεί τα προνόµια του επισκέπτη.  

 

Σχήµα 5.1 Κληρονοµικότητα χαρακτηριστικών χρηστών στο ΗΑΜΑ 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα περίπτωσης χρήσεως περιγράφεται ποίοι είναι οι χρήστες 

τους συστήµατος και πως το χρησιµοποιούν.  
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Σχήµα 5.2 ∆ιάγραµµα περίπτωσης χρήσης του ΗΑΜΑ 
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Στο διάγραµµα φαίνεται η αλληλεπίδραση των χρηστών µε τις ενέργειες που 

µπορούν να εκτελέσουν στο ΗΑΜΑ.  

Όπως βλέπουµε συσχέτιση µε τη διαχείριση όλου του συστήµατος έχει µόνο ο 

διαχειριστής.  

Ακολουθούν οι ενέργειες στις οποίες δικαίωµα έχουν ο διαχειριστής και οι 

εγγεγραµµένοι χρήστες. Αυτές είναι η εισαγωγή νέου υλικού και η επεξεργασία και 

διαγραφή του. Ο εγγεγραµµένος χρήστης για να προβεί στην επεξεργασία ή την 

διαγραφή υπάρχοντος υλικού πρέπει πρώτα να έχει εισάγει ο ίδιος το υλικό, το οποίο 

φαίνεται στο διάγραµµα όπου η επεξεργασία και διαγραφή περιλαµβάνει την 

εισαγωγή από τον ίδιο. Ο διαχειριστής επίσης έχει το δικαίωµα τροποποίησης και 

διαγραφής του υλικού που έχει εισάγει ο ίδιος ως επέκταση όµως έχει και το 

δικαίωµα επεξεργασίας και διαγραφής υλικού που έχει αναρτηθεί από άλλους. 

Η λειτουργία της προβολής µαθησιακού υλικού είναι από όλους τους χρήστες 

διαθέσιµη και περιλαµβάνει ότι πρώτα έχει προηγηθεί η αναζήτηση µαθησιακού 

υλικού.  

Ως επεκτάσεις της προβολής του µαθησιακού υλικού βλέπουµε πως είναι οι ενέργειες 

της αποθήκευσης, της βαθµολόγησης και του σχολιασµού όπου µε τις περισσότερες 

όλοι οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε εξαίρεση την ενέργεια της προσθήκης σχολιασµού 

την οποία ο επισκέπτης δεν έχει δικαίωµα να εκτελέσει.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Παρουσίαση των λειτουργιών του ΗΑΜΑ 

 

6.1. Οργάνωση υλικού 

 

Η όσο το δυνατόν αυτοµατοποιηµένη οργάνωση του περιεχοµένου σε ένα ΗΑΜΑ, 

είναι βασικό κριτήριο για την εύκολη και σωστά οργανωµένη αποθήκευσή του. Η 

οργάνωση του περιεχοµένου στο εν λόγω αποθετήριο λειτουργεί ως εξής:  

Ο χρήστης κατά την προσθήκη νέου µαθησιακού αντικειµένου καλείται να 

συµπληρώσει µια φόρµα για την εισαγωγή των µεταδεδοµένων του. Αυτόµατα µόλις 

οι τιµές των µεταδεδοµένων έχουν οριστεί και ο χρήστης προβεί στην υποβολή των 

στοιχείων, ενηµερώνεται ένα XML αρχείο, στο τέλος του οποίου προστίθεται η νέα 

εγγραφή µε όλα τα στοιχεία του νέου µαθησιακού αντικειµένου. Ο χρήστης 

εποµένως όσον αφορά την οργάνωση του νέου υλικού δεν έχει να πραγµατοποιήσει 

καµία επιπλέον ενέργεια, πέραν της συµπλήρωσης των µεταδεδοµένων του καθώς η 

οργάνωση και µετέπειτα αναζήτηση γίνεται βάσει αυτών.   

 

6.2. Προσθήκη νέου µαθησιακού αντικειµένου 

 

Υπενθυµίζουµε ότι ένας χρήστης προκειµένου να προβεί στην εισαγωγή νέου ΜΑ 

πρέπει πρώτα να έχει δηµιουργήσει λογαριασµό στο ΗΑΜΑ και να έχει 

πραγµατοποιήσει σύνδεση σε αυτό. Με την σύνδεσή του στο σύστηµα, εµφανίζεται 

ένα νέο µενού επιλογών στα αριστερά της οθόνης, το µενού του χρήστη, το οποίο δεν 

είναι διαθέσιµο στους µη εγγεγραµµένους χρήστες. Ο χρήστης για να προβεί στην 

εισαγωγή νέου ΜΑ πρέπει πρώτα να επιλέξει την επιλογή «Προσθήκη Μαθησιακού 

Αντικειµένου» από το µενού επιλογών του χρήστη. Κατόπιν και στο ίδιο παράθυρο 

εµφανίζεται µια φόρµα εισαγωγής των µεταδεδοµένων του νέου ΜΑ που επιθυµεί να 

εισάγει ο χρήστης. 
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Εικόνα 6.1 Επιλογή προσθήκης µαθησιακού αντικειµένου από το µενού χρήστη 

 

6.3. Χαρακτηρισµός των ΜΑ µε τα µεταδεδοµένα του 

 

Στην φόρµα εισαγωγής τα στοιχεία που ζητούνται είναι ο τίτλος, το ονοµατεπώνυµο 

του συγγραφέα, το πανεπιστήµιο, το τµήµα, το έτος δηµιουργίας, η θεµατική 

κατηγορία, ο τύπος αρχείου, η ηµεροµηνία καταχώρισης και τέλος η γλώσσα. Τα 

στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα να τα γνωρίζει ο χρήστης, γιατί χαρακτηρίζουν 

το µαθησιακό αντικείµενο και προσφέρουν βασικές πληροφορίες για τον 

κατασκευαστή του, το µαθησιακό του περιεχόµενο, τον χρόνο δηµιουργίας του, το 

είδος του αρχείου αλλά και τη γλώσσα στο οποίο είναι κατασκευασµένο. Επειδή 

προορίζεται για τα µέλη µιας πανεπιστηµιακής κοινότητας εµφανίζονται και στοιχεία 

του εκπαιδευτικού ιδρύµατος και του τµήµατός, στα πλαίσια του οποίου 

δηµιουργήθηκαν τα ΜΑ.  
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Τα στοιχεία αυτά δεν είναι όλα υποχρεωτικά, παρόλα αυτά τα περισσότερα είναι 

απαραίτητο να συµπληρωθούν προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής 

ΜΑ. Εάν κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία στη φόρµα εισαγωγής των 

µεταδεδοµένων δεν έχει συµπληρωθεί, τότε εµφανίζεται µήνυµα στον χρήστη ότι η 

διαδικασία υποβολής δεν µπορεί να ολοκληρωθεί καθώς όλα τα υποχρεωτικά πεδία 

δεν είναι συµπληρωµένα. Τα υποχρεωτικά πεδία εµφανίζουν µπροστά το σύµβολο 

“*”.  

Ας δούµε αναλυτικά το κάθε πεδίο. 

Τίτλος: Αρχικά συναντάµε το πεδίο του τίτλου του µαθησιακού αντικειµένου που θα 

εισάγει ο χρήστης µέλος της κοινότητας, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Είναι ένα 

πλαίσιο κειµένου όπου το κείµενο που πληκτρολογεί ο χρήστης µπορεί να είναι σε 

όποια γλώσσα επιθυµεί. 

Συγγραφέας: Οµοίως µε το πεδίο του τίτλου είναι και αυτό υποχρεωτικό πεδίο µε 

δυνατότητα πληκτρολόγησης κειµένου, µέσα στο οποίο ο χρήστης εισάγει το 

ονοµατεπώνυµο του κατασκευαστή. 

Πανεπιστήµιο: Είναι µια αναδυόµενη λίστα επιλογών η οποία περιέχει ονοµασίες 

ελληνικών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Επειδή το ΗΑΜΑ προορίζεται για τα µέλη 

µιας συγκεκριµένης πανεπιστηµιακής κοινότητας, η προεπιλεγµένη τιµή του πεδίου 

είναι το εκάστοτε ίδρυµα, παρόλα αυτά υπάρχουν διαθέσιµες οι ονοµασίες των 

υπολοίπων ιδρυµάτων για περιπτώσεις που ο χρήστης θέλει να εισάγει υλικό από 

διαφορετικό ίδρυµα. 

Τµήµα: Ακριβώς η ίδια φιλοσοφία µε το πεδίο του πανεπιστηµίου ακολουθείται και 

στο πεδίο του τµήµατος. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι του εκάστοτε τµήµατος της 

κοινότητας. 

Έτος δηµιουργίας: Πρόκειται για ένα προαιρετικό πεδίο όπου εκεί πληκτρολογείται 

σε ένα πλαίσιο κειµένου το έτος δηµιουργίας του ΜΑ, υπό τη µορφή τετραψήφιου 

αριθµού. Να τονίσουµε ότι το σύστηµα σαν προεπιλεγµένη τιµή του πεδίου θέτει το 

τρέχον ηµερολογιακό έτος και σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί διαφορετική 

τιµή το διαγράφει και πληκτρολογεί τη νέα τιµή ή ακόµη εάν δε γνωρίζει αυτή τη 

πληροφορία µπορεί να αφήσει το πεδίο κενό.   
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Θεµατική Κατηγορία: Το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει το θεµατικό περιεχόµενο του 

ΜΑ. Είναι υποχρεωτικό στη συµπλήρωσή του και η επιλογή γίνεται από µια 

αναδυόµενη λίστα µε διαθέσιµες θεµατικές κατηγορίες. Σε αυτό το σηµείο να 

επισηµάνουµε ότι η επιλογή των κατηγοριών που έχουν εισαχθεί είναι βάση του 

προτύπου µεταδεδοµένων ΙΕΕΕ LOM. 

Τύπος Αρχείου: Ο τύπος αρχείου δηλώνει το είδος των αρχείων στο οποίο είναι 

κατασκευασµένο το ΜΑ και εδώ επίσης η επιλογή των τύπων αρχείων που έχουν 

εισαχθεί είναι βάση του προτύπου µεταδεδοµένων ΙΕΕΕ LOM. Η επιλογή γίνεται 

από αναδυόµενη λίστα. 

Ηµεροµηνία Καταχώρισης: Το πεδίο αυτό δηλώνει την ηµεροµηνία εισαγωγής του 

ΜΑ στο ΗΑΜΑ. Το σύστηµα αυτόµατα ενηµερώνει το πεδίο αυτό µε την τρέχουσα 

ηµεροµηνία. Παρόλα αυτά ο χρήστης µπορεί να αλλάξει χειροκίνητα την ηµεροµηνία 

αυτή. 

Γλώσσα: Τέλος στο πεδίο της γλώσσας, από µία αναδυόµενη λίστα επιλογών, ο 

χρήστης επιλέγει την γλώσσα στην οποία είναι κατασκευασµένο το ΜΑ. 
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Εικόνα 6.2 Φόρµα εισαγωγής των µεταδεδοµένων 

 

Η επιλογή της “Προσθήκης” 

Σηµαντική πληροφορία είναι ότι σε όλα τα πεδία που διαθέτουν αναδυόµενες λίστες 

µε προϋπάρχουσες τιµές υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής νέας επιλογής, σε 

περίπτωση που αυτό το οποίο ο χρήστης επιθυµεί να επιλέξει δεν υπάρχει διαθέσιµο 

στις καταχωρηµένες τιµές. Πατώντας τη “Προσθήκη” που βρίσκεται στα δεξιά κάθε 

λίστας, ανοίγει ένα νέο πλαίσιο κειµένου όπου εκεί ο χρήστης πληκτρολογεί την νέα 

επιθυµητή τιµή. Όταν πατήσει “ΟΚ” τότε η νέα διαθέσιµη επιλογή εµφανίζεται στο 

τέλος της εκάστοτε αναδυόµενης λίστας.  



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

81 

 

 

Εικόνα 6.3 Προσθήκη νέας τιµής σε λίστα 

 

Η επιλογή της “Υποβολής” 

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των µεταδεδοµένων, ο χρήστης πατάει το 

κουµπί της “Υποβολής” και εφόσον όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρµας έχουν 

συµπληρωθεί σωστά στο σύστηµα πραγµατοποιείται, όπως έχουµε προαναφέρει η 

ενηµέρωση του XML αρχείου το οποίο διατηρεί αποθηκευµένες όλες τις εγγραφές µε 

τα στοιχεία τους, αλλά επίσης δηµιουργείται αυτόµατα ένα νέο άρθρο στη βάση 

δεδοµένων του Joomla.  
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Εικόνα 6.4 Υποβολή των µεταδεδοµένων 

 

Το νέο αυτό άρθρο λαµβάνει ως τίτλο άρθρου τον τίτλο του ΜΑ που έχει εισάγει ο 

χρήστης στη φόρµα των µεταδεδοµένων, ως περιεχόµενο του άρθρου όλα τα στοιχεία 

των µεταδεδοµένων και των τιµών τους και επίσης ως λέξεις κλειδιά ορίζονται οι 

λέξεις που εµφανίζονται στα πεδία “Τίτλος” και ”Συγγραφέας”.  

Το σύστηµα ενηµερώνει τον χρήστη µε την εµφάνιση ενός πλαισίου διαλόγου στην 

οθόνη του το οποίο τον πληροφορεί ότι το νέο ΜΑ και τα µεταδεδοµένα του 

καταχωρήθηκαν επιτυχώς. Επίσης τον ενηµερώνει ότι αυτόµατα θα µεταφερθεί στη 

σελίδα προβολής του ΜΑ προκειµένου να προβεί στην επισύναψη των συναφών 

αρχείων. 
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Εικόνα 6.5 Μήνυµα επιτυχής καταχώρησης µεταδεδοµένων 

 

6.3.1. Προφίλ των εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων 

 

Εκτός από τα µεταδεδοµένα που συµπληρώνονται από τον χρήστη, υπάρχουν και 

στοιχεία µεταδεδοµένων τα οποία αυτοµάτως συµπληρώνονται από το σύστηµα. Το 

σύνολο των στοιχείων αυτών έχουν επιλεγεί κατάλληλα έτσι ώστε να εξυπηρετούν 

τις ανάγκες µιας Πανεπιστηµιακής κοινότητας για την διάθεση και τον διαµοιρασµό 

ΜΑ.  
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Α/Α Όνοµα Επεξήγηση Τύπος 

∆εδοµένων 

Συσχέτιση µε 

πρότυπο  

IEEE ΜΜΑ v1.0 

Παράδειγµα 

1 Τίτλος Το όνοµα που έχει δοθεί σε αυτό το 

µαθησιακό αντικείµενο. 

Συµβολοσειρά 

Γλώσσας 

1.2 Γενικά ← 

Τίτλος 

Βασικές Αρχές 

Βιολογικής Γεωργίας 

2 Συγγραφέας Αναγνωριστικό και πληροφορίες 

σχετικά µε τις οντότητες (δηλαδή 

ανθρώπους, οργανισµούς) που 

έχουν συνεισφέρει σε αυτό το 

µαθησιακό αντικείµενο. 

Συµβολοσειρά 

Χαρακτήρα 

2.3.2 Κύκλος Ζωής 

← Συνεισφορά ← 

Οντότητα 

Ιωάννης Σταγιάς 

3 

 

Πανεπιστήµιο Το κυρίως περιβάλλον στα πλαίσια 

του οποίου πρόκειται να λάβουν 

χώρα η µάθηση και η χρήση αυτού 

του µαθησιακού αντικειµένου. 

Λεξιλόγιο 

(Κατάσταση) 

5.6 Εκπαιδευτικά ← 

Περιβάλλον 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

4 Τµήµα Το κυρίως περιβάλλον στα πλαίσια 

του οποίου πρόκειται να λάβουν 

χώρα η µάθηση και η χρήση αυτού 

του µαθησιακού αντικειµένου. 

Λεξιλόγιο 

(Κατάσταση) 

5.6 Εκπαιδευτικά ← 

Περιβάλλον 

∆ιδακτική της 

Τεχνολογίας & 

Ψηφιακών Συστηµάτων 

5 Έτος Η ηµεροµηνία της συνεισφοράς. Χρονολογία 2.3.3 Κύκλος Ζωής 2009 
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∆ηµιουργίας ← Συνεισφορά ← 

Ηµεροµηνία 

6 Θεµατική 

Κατηγορία 

Ένας συγκεκριµένος όρος στα 

πλαίσια µιας ταξινοµίας.  

Η κειµενική ετικέτα αυτού του 

ταξίνοµου. 

- 9.2.2 Ταξινόµηση 

← Ταξινοµικό 

µονοπάτι ← 

Ταξίνοµο ← 

Εγγραφή 

Γεωπονία 

7 Τύπος Αρχείων Τεχνικός τύπος ή τύποι δεδοµένων 

για  το µαθησιακό αντικείµενο ή 

όλα τα συστατικά του µέρη. 

Συµβολοσειρά 

Γλώσσας 

4.1 Τεχνικά ← 

Μορφή 

Html 

8 Ηµεροµηνία 

Καταχώρησης 

Η ηµεροµηνία της συνεισφοράς Ηµεροµηνία 3.2.3 Μετα-

µεταδεδοµένα ← 

Συνεισφορά ← 

Ηµεροµηνία 

10/6/2012 

9 Γλώσσα Η βασική ανθρώπινη γλώσσα ή 

γλώσσες που χρησιµοποιούνται στο 

πλαίσιο αυτού του µαθησιακού 

αντικειµένου για την επικοινωνία µε 

το χρήστη 

Συµβολοσειρά 1.3 Γενικά ← 

Γλώσσα 

Ελληνικά 
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10 Τοµέας Το όνοµα  ή ο προσδιοριστής της 

αναγνώρισης ή του σχήµατος 

καταλογοποίησης αυτής της 

εγγραφής. Ένα σχήµα πεδίου 

ονοµάτων 

Συµβολοσειρά 1.1.1 Γενικά ← 

Αναγνωριστικό ← 

Κατάλογος 

Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο 

11 Κατηγορία Το όνοµα  ή ο προσδιοριστής της 

αναγνώρισης ή του σχήµατος 

καταλογοποίησης αυτής της 

εγγραφής. Ένα σχήµα πεδίου 

ονοµάτων 

Συµβολοσειρά 1.1.1 Γενικά ← 

Αναγνωριστικό ← 

Κατάλογος 

Μαθησιακά Αντικείµενα 

12 ID Άρθρου Η τιµή αυτού του αναγνωριστικού 

στο πλαίσιο του σχήµατος 

αναγνώρισης ή καταλογοποίησης 

που προσδιορίζει ή ταυτοποιεί το 

µαθησιακό αντικείµενο. Μια 

συµβολοσειρά µε συγκεκριµένο 

πεδίο ονοµάτων. 

Συµβολοσειρά 1.1.2 Γενικά ← 

Αναγνωριστικό ← 

Εγγραφή 

129 

13 Περιγραφή Μια κειµενική περιγραφή του 

περιεχοµένου αυτού του 

Συµβολοσειρά 

Γλώσσας 

1.4 Γενικά ← 

Περιγραφή 

Αποθηκεύστε το 

µαθησιακό αντικείµενο 
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µαθησιακού αντικειµένου. 

14 Λέξεις Κλειδιά Λέξεις κλειδιά  ή φράσεις που 

περιγράφουν το θέµα του 

µαθησιακού αντικειµένου. 

Συµβολοσειρά 

Γλώσσας 

1.5 Γενικά ← Λέξη 

Κλειδί 

Βασικές, Αρχές, 

Βιολογικής, Γεωργίας, 

Ιωάννης, Σταγιάς 

15 Εκδότης Προσδιορισµός και πληροφορίες 

σχετικά µε τις οντότητες (δηλαδή 

ανθρώπους, οργανισµούς) που 

έχουν συνεισφέρει σε αυτό το 

στιγµιότυπο µεταδεδοµένων. 

Συµβολοσειρά 

Χαρακτήρα 

3.2.2 Μετα-

µεταδεδοµένα ← 

Συνεισφορά ← 

Οντότητα 

Κρικζώνη Θωµαή 

16 Μέγεθος (KB) Το µέγεθος του ψηφιακού 

µαθησιακού αντικειµένου σε 

δυαδικές οκτάδες (bytes). Το 

µέγεθος αναπαριστάται ως µια 

δεκαδική τιµή (βάση 10). 

Εποµένως, µόνο τα ψηφία «0» έως 

«9» πρέπει να χρησιµοποιούνται.  Η 

µονάδα είναι bytes, όχι Mbytes, 

GB, κ.λπ. 

Συµβολοσειρά 

Χαρακτήρα 

4.2 Τεχνικά ← 

Μέγεθος 

'50713.4' 

17 URL Μια συµβολοσειρά που Συµβολοσειρά 4.3 Τεχνικά ← http://localhost/joomla/at
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χρησιµοποιείται για την 

προσπέλαση αυτού του µαθησιακού 

αντικειµένου. Μπορεί να είναι µία 

τοποθεσία (π.χ. Univeral Resource 

Locator) ή µία µέθοδος που 

αποτιµάται σε µία τοποθεσία (π.χ. 

Universal Resource Identifier). 

Χαρακτήρα Τοποθεσία tachments/article/129/fin

al_thesis.zip 

18 Συγγραφέας 

Σχολίου 

Η οντότητα (δηλ. άτοµο, 

οργανισµός) που δηµιούργησε το 

σχόλιο. 

Συµβολοσειρά 

Χαρακτήρα 

8.1 Σχόλιο ← 

Οντότητα 

Γιάννης 

19 Ηµεροµηνία 

Σχολίου 

Η ηµεροµηνία  κατά την οποία 

δηµιουργήθηκε αυτό το σχόλιο. 

Ηµεροµηνία 8.2 Σχόλιο ← 

Ηµεροµηνία 

2012-06-10 18:39:12 

20 Κείµενο 

Σχολίου 

Το περιεχόµενο του σχολίου. Συµβολοσειρά 

Γλώσσας 

8.3 Σχόλιο ← 

Περιγραφή 

Πολύ καλό :D 

 

Πίνακας 6.1 Συσχέτιση προφίλ εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων µε το πρότυπο IEEE LOM 
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6.4. Επισύναψη αρχείων 

 

Ο χρήστης µπορεί να επισυνάψει όσα αρχεία επιθυµεί στο ΜΑ που έχει 

δηµιουργήσει. Για να το πραγµατοποιήσει αυτό υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι, ένας 

είναι να επισυνάψει τα αρχεία κατευθείαν από τον τοπικό του υπολογιστή και ο 

δεύτερος τρόπος να αποθηκεύσει πρώτα τα αρχεία στον διακοµιστή του συστήµατος 

και από κει να τα επισυνάψει µε µορφή υπερσυνδέσµου στο αντίστοιχο ΜΑ. 

Α’ τρόπος: Επισύναψη αρχείων από τον τοπικό υπολογιστή 

Ο χρήστης εφόσον βρίσκεται στην οθόνη προβολής του ΜΑ που έχει ήδη 

δηµιουργήσει, στο κάτω αριστερό µέρος, βρίσκει την επιλογή “Add attachment”.  

 

 

Εικόνα 6.6 Επιλογή “Add attachment” στη σελίδα προβολής ενός ΜΑ 

 

Μόλις την επιλέξει ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο εµφανίζονται οι επιλογές για 

επισύναψη αρχείων στο συγκεκριµένο ΜΑ. Σε µορφή καρτέλας (tab) υπάρχουν οι 
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διαθέσιµες οι επιλογές της επισύναψης αρχείου ή της εισαγωγής συνδέσµου. 

Προκειµένου ο χρήστης να εισάγει αρχεία από τον τοπικό του Η/Υ παραµένει στην 

πρώτη καρτέλα, αυτή της επισύναψης αρχείου. Από εκεί επιλέγει αρχείο από τον 

τοπικό του Η/Υ και να το επισυνάπτει. Επιστρέφει µετά από αυτή την ενέργεια πάλι 

πίσω στο παράθυρο της καρτέλας επισύναψης αρχείου, όπου εκεί µπορεί να εισάγει 

προαιρετικά όνοµα για το πώς θα εµφανίζεται το αρχείο στο ΗΑΜΑ καθώς και ένα 

σύντοµο κείµενο για περιγραφή. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία επισύναψης 

αρχείου στο ΜΑ. Αυτή η ενέργεια µπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί για 

να επισυνάψει ο χρήστης όσα αρχεία απαιτούνται για το ΜΑ. Τονίζουµε ότι µε αυτό 

τον τρόπο µόνο ένα αρχείο µπορεί να επισυναφτεί τη φορά, ο µόνος τρόπος να 

εισαχθούν περισσότερα του ενός αρχεία ταυτόχρονα είναι εάν βρίσκονται σε µορφή 

συµπιεσµένου φακέλου. 

 

 

Εικόνα 6.7 Επιλογή επισύναψης αρχείου από τον τοπικό υπολογιστή 

 

Β΄ τρόπος: Αποθήκευση αρχείων στον διακοµιστή του συστήµατος  

Για να αποθηκεύσει ο χρήστης τα αρχεία στον διακοµιστή του συστήµατος, επιλέγει 

από το µενού του χρήστη την επιλογή “εισαγωγή αρχείων στον διακοµιστή του 

συστήµατος”. 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

91 

 

 

Εικόνα 6.8 Επιλογή από το µενού του χρήστη για εισαγωγή αρχείων στον 

διακοµιστή 

 

 Με την επιλογή αυτή ανοίγει σε µια διαφορετική σελίδα ο χώρος, του συστήµατος, 

όπου εκεί ο χρήστης θα αποθηκεύει όσα αρχεία επιθυµεί από τον τοπικό του Η/Υ. 

Αυτός ο χώρος είναι µοναδικός για κάθε χρήστη, είναι στην ουσία ένας φάκελος µε 

το ID του χρήστη, στον οποίο έχει πρόσβαση µόνο ο ίδιος και ο διαχειριστής του 

συστήµατος. Μέσα στο φάκελο αυτό ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει φακέλους, 

να εισάγει αρχεία, να τα µετονοµάσει, να διαγράψει φακέλους και αρχεία και να 

αποσυµπιέσει αρχεία που είναι σε µορφή συµπιεσµένου φακέλου. 
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Εικόνα 6.9 Προσωπικός χώρος του χρήστη για αποθήκευση αρχείων στον 

διακοµιστή και διαχείριση από το Front end 

 

 Για να προχωρήσει στην επισύναψη αρχείων από τον φάκελο αυτό, επιλέγει το 

αρχείο που επιθυµεί να επισυνάψει και του εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο όπου του 

εµφανίζεται η διεύθυνση που πρέπει να αντιγράψει.  
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Εικόνα 6.10 Παράθυρο µε την διεύθυνση του αρχείου στο σύστηµα 

 

Έπειτα επιστρέφει στη σελίδα προβολής του ΜΑ και βρίσκει την επιλογή “Add 

attachment”. Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί, προκειµένου ο χρήστης να εισάγει 

αρχεία από τον server του συστήµατος, επιλέγει την δεύτερη καρτέλα, αυτή της 

εισαγωγής συνδέσµου.  

 

 

Εικόνα 6.11 Επιλογή εισαγωγής URL 

 

Εκεί ο χρήστης στο πρώτο πλαίσιο αντιγράφει τη διεύθυνση του αρχείου που 

επιθυµεί να επισυνάψει. Από κάτω εισάγει το όνοµα εµφάνισης του συνδέσµου στο 

HAMA και από κάτω µια σύντοµη περιγραφή του αρχείου. Έτσι ολοκληρώνεται έτσι 

η διαδικασία εισαγωγής συνδέσµου. Αυτή η ενέργεια µπορεί να επαναληφθεί όσες 

φορές χρειαστεί για να επισυνάψει ο χρήστης όσα αρχεία απαιτούνται για το ΜΑ. 
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Εικόνα 6.12 Επισύναψη αρχείου ως σύνδεσµο 

 

Περιπτώσεις χρήσης των παραπάνω εναλλακτικών τρόπων επισύναψης αρχείων  

Α΄ τρόπος 

Ο πρώτος και σαφώς πιο απλός τρόπος, ενδείκνυται στις περιπτώσεις εκείνες που ο 

χρήστης θέλει να επισυνάψει στο µαθησιακό του αντικείµενο, απλά µεµονωµένα 

αρχεία, σχετικά µικρά σε όγκο δεδοµένων δηλαδή έως 10Mb.  

Β΄ τρόπος 

Ο δεύτερος και πιο σύνθετος τρόπος, είναι απαραίτητος για τις περιπτώσεις όπου ο 

χρήστης επιθυµεί να επισυνάψει στο µαθησιακό του αντικείµενο, σύνθετα αρχεία τα 

οποία δεν λειτουργούν µεµονωµένα αλλά µαζί ως οµάδα αρχείων καθώς και αρχεία 

µεγάλα σε όγκο δεδοµένων πάνω από 10Mb.  

Σύνθετα αρχεία 

Τα σύνθετα αρχεία µπορεί να είναι για παράδειγµα τύπου Scorm, που περιέχει πολλά 

αρχεία µαζί σε µια µορφή πακέτου και το εκτελέσιµο αρχείο από αυτά για να 

λειτουργήσει απαιτεί και τα υπόλοιπα αρχεία ή ακόµα και αρχεία html τα οποία 

επίσης µπορεί να εξαρτώνται από µικρότερα υποαρχεία. Με την εισαγωγή ενός 

φακέλου στον διακοµιστή του συστήµατος που περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία 

µαζί και τη δυνατότητα αποσυµπίεσης του φακέλου που προσφέρεται, ο χρήστης 

µπορεί να επιλέξει µόνο το εκτελέσιµο αρχείο και να το επισυνάψει στο ΜΑ µε 

µορφή συνδέσµου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιτυχής εκτέλεση ενός 

σύνθετου αρχείου και η προβολή του online. Ωστόσο σε αυτή τη περίπτωση είναι 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

95 

 

απαραίτητη και η επισύναψη του συµπιεσµένου φακέλου που περιέχει όλα τα αρχεία 

µαζί, ώστε να µπορεί ο χρήστης να τα αποθηκεύσει. 

Στο παρακάτω διάγραµµα δραστηριοτήτων αναπαριστάται όλη η διαδικασία που 

ακολουθεί ένας εγγεγραµµένος χρήστης για να προσθέσει ένα ΜΑ στο ΗΑΜΑ.  
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Σχήµα 6.1 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων προσθήκης νέου ΜΑ 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

97 

 

Όπως µπορούµε να διακρίνουµε οι ενέργειες που ακολουθεί είναι οι εξής: Επιλέγει 

την προσθήκη ΜΑ και στη συνέχεια εισάγει τα µεταδεδοµένα του και µόνο εφόσον 

έχει ολοκληρωθεί σωστά η εισαγωγή των µεταδεδοµένων ο χρήστης µεταφέρεται 

πατώντας το κουµπί της υποβολής στην προβολή του νέου ΜΑ που έχει 

δηµιουργήσει. Κατόπιν έχει δύο επιλογές για την επισύναψη αρχείων, είτε µε 

απευθείας επισύναψη από τον τοπικό Η/Υ είτε πρώτα µε την εισαγωγή αρχείων στο 

διακοµιστή συστήµατος και επισύναψη αρχείων µε µορφή συνδέσµου. Αυτή η 

διαδικασία της επισύναψης επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειαστεί, ανάλογα µε τον 

αριθµό των επισυνάψεων που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει ένας χρήστης σε ένα 

ΜΑ. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η προσθήκη νέου ΜΑ στο ΗΑΜΑ. 

 

6.5. Τρόποι αναζήτησης ΜΑ  

 

Όλοι οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης των 

ΜΑ αντικειµένων που είναι αποθηκευµένα στο ΗΑΜΑ. Όλοι οι διαθέσιµοι τρόποι 

αναλύονται παρακάτω. 

Όλα τα διαθέσιµα ΜΑ 

Από την επιλογή “Όλα τα µαθησιακά αντικείµενα” η οποία είναι διαθέσιµη στο 

κεντρικό µενού επιλογών, εµφανίζεται µια λίστα µε τους τίτλους όλων των ΜΑ που 

βρίσκονται την εκάστοτε χρονική στιγµή στην αποθήκη του ΗΑΜΑ. Η ταξινόµηση 

των ΜΑ είναι µε αλφαβητική σειρά και επιπλέον του τίτλου δίπλα εµφανίζεται η 

ηµεροµηνία υποβολής του ΜΑ στο αποθετήριο καθώς και το πλήθος των προβολών 

που έχουν πραγµατοποιηθεί στο αντίστοιχο ΜΑ. Πατώντας ο χρήστης πάνω στον 

τίτλο, αυτόµατα προωθείται στην προβολή του ΜΑ. 
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Εικόνα 6.13 Εύρεση ΜΑ από την επιλογή “Όλα τα µαθησιακά αντικείµενα” 

 

Εύρεση µε κριτήρια  

Από την επιλογή “Εύρεση µε κριτήρια” η οποία είναι διαθέσιµη στο κεντρικό µενού 

επιλογών, ο χρήστης µπορεί να πραγµατοποιήσει αναζήτηση βάσει κριτηρίων που θα 

επιλέξει. Παρέχεται η δυνατότητα πληκτρολόγησης ελεύθερου κειµένου καθώς και 

επιλογή από µια λίστες τιµών. Για την αναζήτηση από λίστες τιµών ο χρήστης 

καλείται να επιλέξει από την πρώτη λίστα το στοιχείο σύµφωνα µε το οποίο επιθυµεί 

να αναζητήσει ένα ΜΑ και στη συνέχεια από τη δεύτερη λίστα να επιλέξει µια από 
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τις διαθέσιµες τιµές. Τα στοιχεία της πρώτης λίστας είναι τα πεδία των 

µεταδεδοµένων και τα στοιχεία της δεύτερης λίστας είναι οι τιµές αυτών των πεδίων, 

από όλες τις εγγραφές που υπάρχουν καταχωρηµένες.  

 

 

Εικόνα 6.14 Εύρεση ΜΑ από την επιλογή “Εύρεση µε κριτήρια” 

 

Όταν ο χρήστης επιλέξει κάποια τιµή από τη δεύτερη λίστα, του εµφανίζεται ένας 

συγκεντρωτικός πίνακας µε όλα τα διαθέσιµα ΜΑ που ανταποκρίνονται στα κριτήρια 

που επέλεξε. Στον πίνακα εµφανίζονται όλες οι πληροφορίες για το κάθε ΜΑ και στο 

τελευταίο κελί του καθενός, υπάρχει ένας σύνδεσµος που παραπέµπει στην προβολή 

του αντίστοιχου ΜΑ.  
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Εικόνα 6.15 Παράδειγµα εµφάνισης πίνακα µετά την αναζήτηση µε τη χρήση των 

λιστών 

 

Πρόσφατα 

Από την επιλογή “Πρόσφατα” η οποία είναι διαθέσιµη στο κεντρικό µενού επιλογών, 

ο χρήστης µπορεί να δει µια λίστα µε τους τίτλους από πέντε ΜΑ των οποίων η 

καταχώρηση στο ΗΑΜΑ έχει πιο πρόσφατη ηµεροµηνία. Η λίστα αυτή είναι 

επιπλέον συνέχεια ορατή σε όλες τις σελίδες του αποθετηρίου στο κάτω µέρος της 

οθόνης, για εύκολη πρόσβαση. 
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Εικόνα 6.16 Εύρεση ΜΑ από την επιλογή “Πρόσφατα” 

 

∆ηµοφιλή 

Από την επιλογή “∆ηµοφιλή” η οποία είναι διαθέσιµη στο κεντρικό µενού επιλογών, 

ο χρήστης µπορεί να δει µια λίστα µε τους τίτλους από πέντε ΜΑ, τα οποία µετά την 

αξιολόγηση από τους χρήστες µέσω δήλωσης ψήφου προτίµησης, έχουν αναδειχθεί 

τα πιο δηµοφιλή. Μαζί µε τον τίτλο των ΜΑ εµφανίζεται και η βαθµολογία θετικών 

ψήφων που έχει λάβει κάθε ΜΑ από το σύνολο των ψήφων που έχουν 
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πραγµατοποιηθεί σε αυτό. Η λίστα αυτή είναι επιπλέον συνέχεια ορατή σε όλες τις 

σελίδες του αποθετηρίου στο κάτω µέρος της οθόνης, για εύκολη πρόσβαση. 

 

 

 

Εικόνα 6.17 Εύρεση ΜΑ από την επιλογή “∆ηµοφιλή” 

 

Σχετικά 

Τελευταίος τρόπος είναι η αναζήτηση ΜΑ σχετικών µε κάποιο άλλο ΜΑ που 

υπάρχει ήδη καταχωρηµένο στο ΗΑΜΑ. Οι τίτλοι των συσχετιζόµενων ΜΑ 

εµφανίζονται σε µια λίστα στα δεξιά ενός ΜΑ όταν βρισκόµαστε ήδη στην οθόνη 

προβολής του. Τα ΜΑ που εµφανίζονται είναι αυτά τα οποία περιέχουν κοινές λέξεις 
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κλειδιά. Υπενθυµίζουµε ότι οι λέξεις κλειδιά για κάθε ΜΑ που εισάγεται στο ΗΑΜΑ 

είναι λέξεις που συµπεριλαµβάνονται στο πεδίο του τίτλου και του συγγραφέα. 

 

 

Εικόνα 6.18 Εύρεση ΜΑ από τα Σχετικά ΜΑ 

 

6.6. Προεπισκόπηση ΜΑ 

 

Κατόπιν αναζητήσεως και εύρεσης του κατάλληλου ΜΑ, ο χρήστης όταν προβεί στη 

σελίδα προβολής του ΜΑ µπορεί να εντοπίσει τα παρακάτω.  

• Τα στοιχεία του ΜΑ, που έχουν εισαχθεί από τον καταχωρητή 

• Τα διαθέσιµα επισυναπτόµενα αρχεία   

• Το δικαίωµα της ψήφου προτίµησης  

• Προεπισκόπηση των υπαρχόντων σχολίων  
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• Εισαγωγή σχολίων (εφόσον έχει εισέλθει στο σύστηµα ως 

εγγεγραµµένος χρήστης). 

• Μια λίστα µε τα σχετικά ΜΑ 

∆ίπλα από κάθε επισυναπτόµενο αρχείο υπάρχει µια σύντοµη περιγραφή. Ο χρήστης,  

εφόσον ο τύπος αρχείου υποστηρίζεται από φυλλοµετρητή, µπορεί να δει τα αρχεία 

online. Στην περίπτωση που το είδος του επισυναπτόµενου αρχείου δεν 

υποστηρίζεται από φυλλοµετρητή ξεκινά η διαδικασία αποθήκευσης στον τοπικό 

Η/Υ του.  

 

Εικόνα 6.19 Προεπισκόπηση ενός ΜΑ 
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6.7. Οδηγίες χρήσης 

 

Προκειµένου όλες οι λειτουργίες και οι δυνατότητες του ΗΑΜΑ να είναι κατανοητές 

από όλους τους χρήστες διατίθενται βίντεο µε οδηγίες. Σε αυτά τα βίντεο 

απεικονίζονται όλα τα βήµατα και οι ενέργειες οι οποίες πρέπει να σηµειωθούν από 

τον χρήστη για την ολοκλήρωση κάποιας συγκεκριµένης λειτουργίας. Τα βίντεο αυτά 

παρέχουν τόσο εικόνα όσο και ήχο, καθοδηγώντας κατάλληλα και εύκολα µε 

αναπαράσταση της διαδικασίας. 

 

 

Εικόνα 6.20 Οδηγίες χρήσης του ΗΑΜΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Αξιολόγηση του Η.Α.Μ.Α. και µελλοντικές επεκτάσεις 

 

7.1. Αξιολόγηση της εφαρµογής  

 

Για την αξιολόγηση του συστήµατος θα χρησιµοποιηθεί ένα δείγµα 10 ατόµων τα 

οποία θα κληθούν να χρησιµοποιήσουν το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο τόσο για την 

ανεύρεση, προβολή και αποθήκευση Μαθησιακών Αντικειµένων, όσο και για την 

προσθήκη δικού τους Μαθησιακού υλικού. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να 

γνωρίσουµε κατά πόσο η εφαρµογή ανταποκρίνεται επιτυχώς στις απαιτήσεις των 

χρηστών ενός Η.Α. σε µια επιστηµονική κοινότητα και να εντοπίσουµε τα τυχόν 

αδύναµά της γνωρίσµατα για περαιτέρω βελτίωση. 

Στα άτοµα τα οποία θα επιλεγούν, θα δοθούν σενάρια χρήσης του Η.Α τα οποία 

περιλαµβάνουν συγκεκριµένες ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να πραγµατοποιήσουν 

ως χρήστες για να µπορούν να έχουν µια ολική άποψη για τις δυνατότητες που 

προσφέρει το σύστηµα και τον τρόπο που θα τις αξιοποιήσουν κατάλληλα.  

Εφόσον οι χρήστες έχουν χρησιµοποιήσει το Η.Α µε βάσει τα σενάρια χρήσης που 

πρέπει να ακολουθήσουν θα πρέπει να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο 

θα τους έχει δοθεί, µε σκοπό να αξιολογηθεί η ευχρηστία και αποτελεσµατικότητα 

της εφαρµογής.  

Το ερωτηµατολόγιο στις ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις είναι σε 

διαβαθµισµένη κλίµακα χρησιµοποιεί ως κλίµακα µέτρησης στάσεων τον τύπο 

Likert. Να αναφέρουµε ότι υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για τη δηµιουργία κλιµάκων 

αξιολόγησης, ο λόγος που επιλέχθηκε η κλίµακα Likert είναι η εκτενής χρήση της σε 

παιδαγωγικές και κοινωνικές έρευνες καθώς και η ευκολία στον τρόπο δηµιουργίας. 

Τα άτοµα που καλούνται να συµµετέχουν στην αξιολόγηση για την δήλωση των 

απόψεών τους επιλέγουν µία και µόνο από τις διαθέσιµες απαντήσεις, σταθερής 

µορφής για κάθε ένα από τα αντιπροσωπευτικά ερωτήµατα για την διεξαγωγή της 

έρευνας αξιολόγησης. Οι απαντήσεις δεν είναι σε µορφή ναι/όχι αλλά εκφράζουν το 
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µέγεθος του βαθµού που ο ερωτώµενος συµφωνεί ή διαφωνεί µε το ερώτηµα. Με τον 

τρόπο αυτό επιτρέπει στον ερωτώµενο να εκφράσει το µέγεθος της γνώµης ή ακόµη 

και την έλλειψη γνώµης και ως αποτέλεσµα λαµβάνονται ποσοτικά δεδοµένα τα 

οποία αναλύονται µε περισσότερη ευκολία.  

(McLeod, 2008).  

 

7.2. Χαρακτηριστικά συµµετεχόντων στην έρευνα αξιολόγησης 

 

 Οι συµµετέχοντες που επιλέχθηκαν πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

• Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και να διαθέτουν γνώσεις χρήσης 

νέων τεχνολογιών. Ο λόγος είναι επειδή το Η.Α. διατηρεί Μαθησιακά 

Αντικείµενα, σε ψηφιακή µορφή, και προορίζεται για µια κοινότητα ατόµων 

που διαχειρίζονται εκπαιδευτικό λογισµικό, η οποία ως επί το πλείστον 

αποτελείται από εκπαιδευτικούς.  

• Το Η.Α. σκοπό έχει την διατήρηση και τον διαµοιρασµό 

επιστηµονικού υλικού που προκύπτει είτε από πτυχιακές και µεταπτυχιακές 

εργασίες, διατριβές ή δηµοσιεύσεις. Για το λόγο αυτό επελέγησαν άτοµα που 

ανήκουν σε πανεπιστηµιακή κοινότητα. 

• Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν ήταν µεταπτυχιακοί φοιτητές και 

απόφοιτοι του µεταπτυχιακού προγράµµατος «∆ιδακτική της Τεχνολογίας και 

Ψηφιακά Συστήµατα » του τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του 

πανεπιστηµίου Πειραιώς. Ο κύριος λόγος είναι επειδή στα πλαίσια των 

σπουδών του συγκεκριµένου µεταπτυχιακού προγράµµατος οι σπουδαστές 

χρησιµοποίησαν λογισµικά για να αναπτύξουν δικά τους µαθησιακά 

αντικείµενα τα οποία επιτρέπουν το πακετάρισµα των ψηφιακών πόρων µε τις 

προδιαγραφές του SCORM, οπότε και έχουν στη κατοχή τους µαθησιακό 

υλικό κατάλληλο για την ολοκληρωµένη αξιολόγηση του αποθετηρίου. 
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7.3. Σενάρια χρήσης  

 

Σενάριο: Πρώτη γνωριµία µε το δικτυακό τόπο 

Ενέργεια 1: Πλοήγηση στο δικτυακό χώρο του Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου  

Ενέργεια 2: Ενηµέρωση για τις λειτουργίες που προσφέρει το Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο 

Σενάριο: Αναζήτηση Μαθησιακών Αντικειµένων 

Ενέργεια 1: Προβολή του βίντεο µε τις οδηγίες για τρόπους αναζήτησης 

Μαθησιακών Αντικειµένων (Αρχική-Οδηγίες-anazitish.mp4)  

Ενέργεια 2: Αναζήτηση Μαθησιακού Αντικειµένου µέσω του µενού επιλογής «Όλα 

τα µαθησιακά αντικείµενα »  

Ενέργεια 3: Αναζήτηση Μαθησιακού Αντικειµένου µέσω του µενού επιλογής 

«Εύρεση µε κριτήρια »   

Ενέργεια 4 : Αναζήτηση Μαθησιακού Αντικειµένου µε την πληκτρολόγηση κειµένου  

Ενέργεια 5 : Αναζήτηση Μαθησιακού Αντικειµένου από τις λίστες επίλογων 

Ενέργεια 6 : Αναζήτηση Μαθησιακού Αντικειµένου µέσω του µενού επιλογής 

«Πρόσφατα» 

Ενέργεια 7 : Αναζήτηση Μαθησιακού Αντικειµένου µέσω του µενού επιλογής 

«∆ηµοφιλή» 

Σενάριο: Προεπισκόπηση Μαθησιακών Αντικειµένων 

Ενέργεια 1: Προβολή του βίντεο µε τις οδηγίες για την προεπισκόπηση Μαθησιακών 

Αντικειµένων (Αρχική- Οδηγίες -provoli.mp4)  

Ενέργεια 2:  Εύρεση ενός Μαθησιακού Αντικειµένου και µεταφορά στην οθόνη 

προβολής του 

Ενέργεια 3: Επιλογή των επισυναπτόµενων αρχείων για προβολή online και 

αποθήκευση αρχείων 

Ενέργεια 4: Πραγµατοποίηση ψηφοφορίας για το Μαθησιακό Αντικείµενο από τα 

αστεράκια προτίµησης 

Σενάριο: ∆ηµιουργία Λογαριασµού στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο  

Ενέργεια 1: Επιλογή δηµιουργίας λογαριασµού 
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Ενέργεια 2: Εισαγωγή στοιχείων νέου χρήστη (Όνοµα, Όνοµα χρήστη, email, 

κωδικός πρόσβασης) 

Ενέργεια 3: Εισαγωγή στο σύστηµα σαν εγγεγραµµένος χρήστης  

Ενέργεια 4: Τροποποίηση τον στοιχείων χρήστη από την επιλογή «Στοιχεία χρήστη» 

του βασικού µενού  

Σενάριο: Ανέβασµα πακέτων αρχείων (π.χ. Scorm) στον διακοµιστή του 

συστήµατος  

Ενέργεια 1: Προβολή του βίντεο µε τις οδηγίες εισαγωγή αρχείων στο διακοµιστή 

τους συστήµατος (Αρχική- Οδηγίες -serverupload.mp4)  

Ενέργεια 2: Επιλογή «Εισαγωγή αρχείων στον διακοµιστή του συστήµατος» από το 

µενού χρήστη 

Ενέργεια 3: ∆ηµιουργία νέου φακέλου, πληκτρολογώντας το όνοµα που θα έχει ο 

φάκελος και πατώντας το σύµβολο «+» (Add a new folder) 

Ενέργεια 4: Αποθήκευση µέσα στο νέο φάκελο του νέου αρχείου 

Ενέργεια 5: Επιλογή από τον τοπικό Η/Υ, πατώντας το κουµπί «επιλογή αρχείου», 

τον συµπιεσµένο φάκελο που περιέχει την οµάδα αρχείων που επιθυµείτε να 

αποθηκεύσετε 

Ενέργεια 6: Επιλογή του εικονιδίου δεξιά µε το σύµβολο «+» (Upload a new file) για 

το ανέβασµα του φακέλου 

Ενέργεια 7: Επιλογή του εικονιδίου για αποσυµπίεση του φακέλου (Unzip 

compressed file) 

Σενάριο: Προσθήκη νέου Μαθησιακού Αντικειµένου  

Ενέργεια 1: Προβολή του βίντεο µε τις οδηγίες προσθήκης νέου Μαθησιακού 

Αντικειµένου και επισύναψης αρχείων (Αρχική-Οδηγίες-new.mp4)  

Ενέργεια 2:  Εισαγωγή στο σύστηµα ως εγγεγραµµένος χρήστης 

Ενέργεια 3: Επιλογή «Προσθήκη Μαθησιακού Αντικειµένου» από το µενού χρήστη 

Ενέργεια 4: Συµπλήρωση της φόρµας των µεταδεδοµένων και υποβολή στοιχείων 

Σενάριο: Επισύναψη σχετικών αρχείων στο νέο Μαθησιακό Αντικείµενο 

Ενέργεια1.  Προβολή των βίντεο µε τις οδηγίες επισύναψης αρχείων σε Μαθησιακό 

(Αρχική- Οδηγίες -attachments.mp4) 
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Ενέργεια 2:  Επισύναψη αρχείων από τον τοπικό Η/Υ  

Ενέργεια 2.1:  Στην οθόνη προβολής του Μ.Α, Επιλογή κάτω αριστερά το «Add 

attachment» 

Ενέργεια 2.2:  Επιλογή της ταµπέλας «attach file» στην οθόνη που εµφανίζεται  

Ενέργεια 2.3:  Πατήστε το κουµπί «Επιλογή αρχείου» και επιλέξτε από τον τοπικό 

Η/Υ το αρχείο που επιθυµείτε να επικολλήσετε  

Ενέργεια 2.4:  Πληκτρολόγηση στο πεδίο «Display Filename» το όνοµα του 

αρχείου που θέλετε να φαίνεται στους χρήστες 

Ενέργεια 2.5: Πληκτρολόγηση στο πεδίο «Description» ένα σύντοµο κείµενο για 

περιγραφή του αρχείου 

Ενέργεια 2.6:  Επιλογή του κουµπιού «Upload» στο τέλος  

Ενέργεια 3: Επισύναψη σχετικών αρχείων ως σύνδεσµο από τον διακοµιστή του 

συστήµατος 

Ενέργεια 3.1: Επιλέξτε «Εισαγωγή αρχείων στον διακοµιστή του συστήµατος» 

από το µενού χρήστη και µεταφερθείτε στα αρχεία που έχετε ήδη εισάγει στον 

διακοµιστή του συστήµατος  

Ενέργεια 3.2: Εντοπίστε σε αυτό το φάκελο το εκτελέσιµο αρχείο (Προκειµένου ο 

σύνδεσµος να είναι το εκτελέσιµο αρχείο και να γίνει προβολή online)  

Ενέργεια 3.3: Κάντε κλικ πάνω του και αντιγράψτε το url που σας εµφανίζεται στο 

νέο παράθυρο. 

Ενέργεια 3.4: Επιστρέψτε στην οθόνη προβολής του Μ.Α. 

Ενέργεια 3.5: Πατήστε κάτω αριστερά την επιλογή «Add attachment»  

Ενέργεια 3.6: Επιλογή της ταµπέλας «Enter URL instead» 

Ενέργεια 3.7: Από-επιλέξτε την επιλογή «Verify URL existence» 

Ενέργεια 3.8 : Στο πεδίο «Enter URL» επικολλήστε τον σύνδεσµο του αρχείου 

που έχετε αντιγράψει 

Ενέργεια 3.9:  Στο πεδίο «Display Filename» πληκτρολογήστε το όνοµα του 

αρχείου που θέλετε να φαίνεται στους χρήστες 

Ενέργεια 3.10:  Στο πεδίο «Description» πληκτρολογήστε ένα σύντοµο κείµενο 

για περιγραφή του αρχείου 
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Ενέργεια 3.11:  Επιλέξτε το κουµπί «Add URL» στο τέλος  

Σενάριο: Σχολιασµός  

Ενέργεια 1:  Εισαγωγή στο σύστηµα ως εγγεγραµµένος χρήστης 

Ενέργεια 2:  Εύρεση ενός ΜΑ 

Ενέργεια 3:  Προεπισκόπηση του ΜΑ 

Ενέργεια 4:  Επιλέξτε την επιλογή «Add comment» στο τέλος  

Ενέργεια 5:  Γράψτε το σχόλιό σας και πατήστε «Send»  
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7.4.  Ερωτηµατολόγιο 

 

Ερωτηµατολόγιο Ευχρηστίας Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου Μαθησιακού Υλικού 

Ευχαριστούµε πολύ για τις απαντήσεις σας στο παρακάτω ανώνυµο ερωτηµατολόγιο που αφορά στην αξιολόγηση του 

Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου Μαθησιακού Υλικού 

 ΝΑΙ   ΟΧΙ 

1. Είµαι εκπαιδευτικός   

 

 ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

2. Έχω εκπαιδευτική εµπειρία    

 

3. Τίτλος µεταπτυχιακού προγράµµατος που 

έχω παρακολουθήσει 

 

 

Προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήµατα στη βαθµολογία από το 1 έως το 5 ( το 1 αντιστοιχεί στο ∆ΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ και το 5 στο ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ).  Μπορείτε να κάνετε σχόλια όπου πιστεύετε ότι χρειάζεται. 

1 2 3 4 5 

∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

      ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 
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4. Γενική αξιολόγηση του Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου 

 1 2 3 4 5 

α) Συνολικά είµαι ευχαριστηµένος/η µε την ευκολία στην πλοήγηση 

Σχόλια: 
     

β) Αισθάνοµαι πως είναι εύκολο να µάθω πως λειτουργεί 

Σχόλια: 
     

γ) Νιώθω άνετα χρησιµοποιώντας το  

Σχόλια: 
     

δ) Πιστεύω ότι η δοµή των πληροφοριών (πεδία-υποκατηγορίες) είναι σωστή 

Σχόλια: 
     

ε) Το περιβάλλον διαπροσωπείας µε το χρήστη (interface) έχει όµορφο αισθητικό αποτέλεσµα 

Σχόλια: 
     

στ) Είµαι ικανοποιηµένος/η από την πληρότητα περιεχοµένου 

Σχόλια: 
     

ζ) Θεωρώ ότι είναι κατάλληλα σχεδιασµένο για τις λειτουργίες που προσφέρει  

Σχόλια: 
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η) Αυτό το σύστηµα περιέχει όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες που θα περίµενα να έχει 

Σχόλια: 
     

 

5. Αξιολόγηση των τρόπων αναζήτησης Μαθησιακού Υλικού στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο 

 1 2 3 4 5 

α) Είµαι ικανοποιηµένος/η από τους διαφορετικούς τρόπους  

Σχόλια: 
     

β) Η αναζήτηση µαθησιακού υλικού είναι εύκολη 

Σχόλια: 
     

γ) Τα αποτελέσµατα των αναζητήσεών µε ικανοποίησαν 

Σχόλια: 
     

δ) Κατά την άποψη µου οι τρόποι αναζήτησης είναι κατάλληλοι 

Σχόλια: 
     

ε) Οι οδηγίες χρήσης αναζήτησης, µου είναι κατανοητές  

Σχόλια: 
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6. Αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας δηµιουργίας νέου Μαθησιακού Αντικειµένου στο Ηλεκτρονικό 

Αποθετήριο 

 1 2 3 4 5 

α) Ήµουν ικανός/η να ολοκληρώσω αποτελεσµατικά την διαδικασία 

Σχόλια: 
     

β) Ήµουν ικανός/η να ολοκληρώσω γρήγορα την διαδικασία 

Σχόλια: 
     

γ) Οι ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσω για να δηµιουργήσω νέο Μαθησιακό Αντικείµενο ήταν 

πολλές 

Σχόλια: 

     

δ) Μου ήταν εύκολο βάση των οδηγιών να µπορέσω αποτελεσµατικά να ολοκληρώσω όλες τις 

απαιτούµενες ενέργειες 

Σχόλια: 

     

ε) Οι πληροφορίες είναι ικανοποιητικές στο να µε βοηθήσουν να ολοκληρώσω τις ενέργειες 

δηµιουργίας νέου Μαθησιακού Αντικειµένου 

Σχόλια: 
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7. Αξιολόγηση της διαδικασίας εισαγωγής µεταδεδοµένων στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο 

 1 2 3 4 5 

α) Η συµπλήρωση των στοιχείων για κάθε νέο µαθησιακό αντικείµενο µου φάνηκε εύκολη 

Σχόλια: 
     

β) Θεωρώ ότι τα στοιχεία είναι επαρκή για τον χαρακτηρισµό ενός µαθησιακού αντικειµένου 

Σχόλια: 
     

γ) Κατά την γνώµη µου, αυτά τα µεταδεδοµένα είναι κατάλληλα για τον χαρακτηρισµό ενός 

µαθησιακού αντικειµένου 

Σχόλια: 

     

δ) Κατά τη συµπλήρωση των µεταδεδοµένων βρήκα κατανοητούς τους όρους των πεδίων 

Σχόλια: 
     

ε) Παρέχεται ευελιξία στις επιλογές καταχώρισης στοιχείων  

Σχόλια: 
     

 

8. Αξιολόγηση της διαδικασίας αποθήκευσης αρχείων στον διακοµιστή του συστήµατος  

 1 2 3 4 5 

α) Ήµουν ικανός/η να ολοκληρώσω αποτελεσµατικά την διαδικασία      
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Σχόλια: 

β) Ήµουν ικανός/η να ολοκληρώσω γρήγορα την διαδικασία 

Σχόλια: 
     

γ) Θεωρώ πως προσφέρετε ευελιξία στην διαχείριση φακέλων και αρχείων µέσα στον χώρο του 

διακοµιστή  

Σχόλια: 

     

δ) Μου ήταν εύκολο βάση των οδηγιών να µπορέσω αποτελεσµατικά να ολοκληρώσω όλες τις 

απαιτούµενες ενέργειες 

Σχόλια: 

     

 

9. Παρακαλούµε καταγράψτε τυχόν δυσκολίες που συναντήσατε κατά τη διαδικασία εισαγωγής νέου 

Μαθησιακού Αντικειµένου και επισύναψης σχετικών αρχείων. 

 
 

10. Παρακαλούµε καταγράψτε κατά τη γνώµη σας τα θετικά και τα αρνητικά γνωρίσµατα του Ηλεκτρονικού 

Αποθετηρίου Μαθησιακού Υλικού τόσο σχετικά µε την ευχρηστία του όσο και τη λειτουργικότητά του. 

 

11. Ποιες αλλαγές θα προτείνατε για την βελτίωση του αποθετηρίου; 
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7.5. Αποτελέσµατα έρευνας 

 

Μετά την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου που δόθηκε στους 

χρήστες, συλλέχθηκαν οι απαντήσεις και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε 

στατιστική ανάλυση. Τα στατιστικά αποτελέσµατα επιτρέπουν την εξαγωγή 

συµπερασµάτων που αφορούν την εύρεση των θετικών και των αρνητικών 

γνωρισµάτων του Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειµένων καθώς και 

προτάσεις των χρηστών για αναβάθµισή του. 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της κάθε οµάδας ερωτήσεων παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα 

 

Ερώτηση Α/Α 
Βαθµολογία Αριθµητικός 

µέσος 1 2 3 4 5 

4η 

α 0 0 0 5 5 4,5 

β 0 0 0 5 5 4,5 

γ 0 0 0 4 6 4,6 

δ 0 0 0 4 6 4,6 

ε 0 0 0 3 7 4,7 

στ 0 0 2 4 4 4,2 

ζ 0 0 1 3 6 4,5 

η 0 0 1 4 5 4,4 

5η 

α 0 0 0 0 10 5,0 

β 0 0 0 3 7 4,7 

γ 0 0 0 6 4 4,4 

δ 0 0 0 4 6 4,6 

ε 0 0 0 3 7 4,7 

6η 

α 0 0 0 2 8 4,8 

β 0 0 0 9 1 4,1 

γ 0 4 2 3 1 3,1 
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δ 0 0 2 4 4 4,2 

ε 0 0 1 4 5 4,4 

7η 

α 0 0 0 2 8 4,8 

β 0 0 4 5 1 3,7 

γ 0 0 4 4 2 3,8 

δ 0 0 1 4 5 4,4 

ε 0 0 1 1 8 4,7 

8η 

α 0 0 0 5 5 4,5 

β 0 0 0 5 5 4,5 

γ 0 0 0 1 9 4,9 

δ 0 0 0 1 9 4,9 

Πίνακας 7.1 Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα από το ερωτηµατολόγιο 

 

 

Σχήµα 7.1 Ποσοστιαία κατανοµή απαντήσεων ερωτηµατολογίου 

 

0% 2%

7%

36%
55%

1

2

3

4

5
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Σχήµα 7.2 Κατανοµή αριθµητικών 

 

Από τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου συλλέχθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις.

 

Ερωτώµενοι Απαντήσεις

1 Το µόνο στοιχείο που µου φάνηκε λίγο «µπερδεµένο» ήταν το 

ανέβασµα  σύνθετου αρχείου στον διακοµιστή και η αντιγραφή της 

διεύθυνσης 

2 - 

3 Η διαδικασία επισύναψης του εκτελέσιµου αρχείου ήταν λίγο πιο 

περίπλοκη από ότι θα έπρεπε, χωρίς βέβαια να είν

4 Για την επισύναψη αρχείων χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να 

κατανοήσω ποία αρχεία πρέπει πρώτα να αποθηκευτούν στον 

διακοµιστή και µετά να εισαχθούν σαν σύνδεσµο 

5 Οι ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσω ήταν πολλές.

6 - 

7 Καθυστέρηση 

αρχείων κατευθείαν από τον Τοπικό Υπολογιστή

3,6 3,8

4η

5η

6η

7η

8η

120 

Κατανοµή αριθµητικών µέσων απαντήσεων στις οµάδες ερωτήσεων

Από τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου συλλέχθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις.

Ερώτηση 9 

Απαντήσεις 

Το µόνο στοιχείο που µου φάνηκε λίγο «µπερδεµένο» ήταν το 

ανέβασµα  σύνθετου αρχείου στον διακοµιστή και η αντιγραφή της 

διεύθυνσης url.  

Η διαδικασία επισύναψης του εκτελέσιµου αρχείου ήταν λίγο πιο 

περίπλοκη από ότι θα έπρεπε, χωρίς βέβαια να είναι ακατανόητη.

Για την επισύναψη αρχείων χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να 

κατανοήσω ποία αρχεία πρέπει πρώτα να αποθηκευτούν στον 

διακοµιστή και µετά να εισαχθούν σαν σύνδεσµο  

Οι ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσω ήταν πολλές. 

Καθυστέρηση καµιά φορά και αδυναµία επισύναψης µεγάλων 

αρχείων κατευθείαν από τον Τοπικό Υπολογιστή 

4 4,2 4,4 4,6 4,8

Αριθμητικός 

Μέσος

 

µέσων απαντήσεων στις οµάδες ερωτήσεων 

Από τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου συλλέχθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις. 

Το µόνο στοιχείο που µου φάνηκε λίγο «µπερδεµένο» ήταν το 

ανέβασµα  σύνθετου αρχείου στον διακοµιστή και η αντιγραφή της 

Η διαδικασία επισύναψης του εκτελέσιµου αρχείου ήταν λίγο πιο 

αι ακατανόητη. 

Για την επισύναψη αρχείων χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να 

κατανοήσω ποία αρχεία πρέπει πρώτα να αποθηκευτούν στον 

 

καµιά φορά και αδυναµία επισύναψης µεγάλων 

Αριθμητικός 

Μέσος
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8 Η διαχείριση των αρχείων µέσα στο χώρο του διακοµιστή 

9 - 

10 Ένα αρχείο που δεν είναι προσπελάσιµο από φυλλοµετρητή δε 

µπορούσα να  το κάνω Preview online 

Πίνακας 7.2 Απαντήσεις των ερωτήσεων της 9ης οµάδας 

  

Ερώτηση 10 

Ερωτώµενοι Απαντήσεις 

1 Θεωρώ πως είναι πολύ εύχρηστο και λειτουργικό.  Πολύ σηµαντικό 

η ύπαρξη πολλών διαφορετικών τρόπων αναζήτησης για µαθησιακά 

αντικείµενα. 

2 Το αποθετήριο είναι απλό και εύχρηστο. Είναι πολύ σηµαντική η 

δυνατότητα που σου δίνει να προβάλεις ένα µαθησιακό αντικείµενο 

πριν το κατεβάσεις. Μπορείς εύκολα να το χρησιµοποιήσεις και να 

αναζητήσεις µε πολλούς τρόπους και κριτήρια το µαθησιακό 

αντικείµενο ή άλλα συναφή αντικείµενα που χρειάζεσαι. Η 

δυνατότητα να ψηφίσεις κλιµακωτά το αντικείµενο που επιθυµείς 

είναι επίσης ένα δυνατό του σηµείο. Σε γενικές γραµµές σε ελκύει 

να το χρησιµοποιήσεις.  

3 Απλή και κατανοητή η διεπαφή του χρήστη ακόµα και για έναν µη 

εξοικειωµένο µε τους υπολογιστές εκπαιδευτικό. 

4 Εύχρηστο και άνετο στη πλοήγηση, έχει σαφής οδηγίες. 

5 Η εύρεση µαθησιακών αντικειµένων µέσω των σχετικών 

µαθησιακών αντικειµένων είναι πολύ χρήσιµη 

6 Ευχάριστο και εύχρηστο περιβάλλον χρήστη 

7 Ευκολία στην αναζήτηση και εισαγωγή µαθησιακών αντικειµένων 

8 Άρτιες οδηγίες χρήσης και εύκολο στη χρήση και εύρεση υλικού 

9 - 

10 Εύκολο να µάθω τις λειτουργίες του, παρέχει ότι χρειάζεται ένα 
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Ηλεκτρονικό Αποθετήριο 

Πίνακας 7.3 Απαντήσεις των ερωτήσεων της 10ης οµάδας 

 

Ερώτηση 11 

Ερωτώµενοι Απαντήσεις 

1 Θα πρότεινα την βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανεβάσµατος και 

τη δυνατότητα να µπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να συνδεθεί µε 

κάποιον άλλο χρήστη (follow) ώστε να ενηµερώνεται για κάθε νέα 

καταχώρηση. 

2 Να παρέχονται εικόνες για τα Μαθησιακά Αντικείµενα 

3 - 

4 Να παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας µε τους συγγραφείς των ΜΑ, 

πχ mail 

5 Πιο αυτοµατοποιηµένη διαδικασία επισύναψης αρχείων 

6 Να προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης και από άλλα αποθετήρια 

7 Να γίνεται πιο άµεσα η επισύναψη αρχείων στα µαθησιακά 

αντικείµενα  

8 Να έχει live chat να επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί 

9 Περισσότερα κριτήρια στην αναζήτηση και περισσότερα πεδία κατά 

την προσθήκη του µαθησιακού αντικειµένου, (πχ Εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν) 

10 Θα µπορούσε να περιέχει περισσότερες πληροφορίες για τα 

Μαθησιακά Αντικείµενα 

Πίνακας 7.4 Απαντήσεις των ερωτήσεων της 11ης οµάδας 

 

7.6. Επισκόπηση του συστήµατος και µελλοντικές επεκτάσεις 

 

Η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η µεγάλη έκταση που έχει αποκτήσει η 

χρήση του διαδικτύου έχουν επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τα καθιερωµένα πρότυπα 
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της διδασκαλίας και της µάθησης. Η επιρροή αυτή δεν έγκειται µόνο στη διαδικασία 

της µάθησης αλλά και στον τρόπο που κατασκευάζεται, σχεδιάζεται και 

παρουσιάζεται το µαθησιακό υλικό.  

Η χρήση Μαθησιακών Αντικειµένων, δηλαδή των ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων 

οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια και 

περιβάλλοντα, θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες µεθόδους ενίσχυσης της 

Ηλεκτρονικής Μάθησης.   

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης και η αυξηµένη χρήση ΜΑ,  

προέτρεψε τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα να εφαρµόσουν νέες τεχνικές που να 

αξιοποιούν τη χρήση, των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  

Στα πλαίσια αυτά της αξιοποίησης νέων πρακτικών από τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα 

είναι και η χρήση ΗΑΜΑ για την αποθήκευση, ανεύρεση και διαµοιρασµό του 

εκπαιδευτικού και µαθησιακού τους υλικού. 

Στη παρούσα πτυχιακή βλέπουµε ότι υπάρχουν διαθέσιµα λογισµικά για την 

κατασκευή ενός ΗΑΜΑ, ωστόσο καταλήγουµε ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωµένες 

εφαρµογές που να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες µιας κοινότητας για τη 

χρήση ΗΑΜΑ, το οποίο να ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των ΜΑ. Έγινε µια 

προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι κύριες λειτουργίες ενός ΗΑΜΑ και στη συνέχεια 

να κατασκευαστεί µια εφαρµογή ΗΑΜΑ η οποία να ανταποκρίνεται τις λειτουργίες 

αυτές. 

Βασικό κριτήριο στη κατασκευή του αποθετηρίου, ήταν να µπορεί να υποστηρίξει 

την διάθεση και προβολή µαθησιακού υλικού το οποίο έχει κατασκευαστεί βάση της 

προτυποποίησης µεταδεδοµένων SCORM καθώς, να επιτρέπει τον χαρακτηρισµό 

των ΜΑ µε τα µεταδεδοµένα του και επίσης τον σχολιασµό των ΜΑ από τα µέλη της 

κοινότητας αλλά και την αξιολόγησή τους. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας το περιβάλλον της εφαρµογής είναι 

αρκετά εύχρηστο και η εµφάνισή του είναι ελκυστική και προτρέπει τον χρήστη να 

το χρησιµοποιήσει. Οι λειτουργίες που προσφέρει είναι κατάλληλες για ένα ΗΑΜΑ 

και ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στην διατήρηση της διαλειτουργικότητας του 

αποθηκευµένου υλικού. Ωστόσο κάποιες διαδικασίες όπως αυτή της εισαγωγής 
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σύνθετων αρχείων όπως τύπου SCORM, χαρακτηρίστηκε πολύπλοκη καθώς 

περιλαµβάνει έναν αριθµό από απαιτούµενες ενέργειες για την ολοκλήρωσή της. 

Επίσης σηµειώθηκαν κάποιες σηµαντικές προτάσεις για την βελτίωσή τους κάποιες 

από τις οποίες ήταν να παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης µέσω του αποθετηρίου 

από άλλες ψηφιακές αποθήκες όπως και η δυνατότητα ενός ακόµα πιο 

κοινωνικοποιηµένου περιβάλλοντος όπου οι χρήστες µεταξύ τους να µπορούν να 

ακολουθούν (follow) εκείνους τους χρήστες των οποίων το υλικό που προσφέρουν 

στο ΜΑ τους ενδιαφέρει. 

Για την επίλυση αυτών των ζητηµάτων, προτείνουµε εκείνοι που θα 

δραστηριοποιηθούν µε θέµατα δηµιουργίας και εφαρµογής των ΗΑΜΑ, να λάβουν 

υπ’ όψιν τους ότι οι κατευθύνσεις τους θα πρέπει να είναι οι καταγραφές των 

αναγκών και των πολιτικών του κάθε Ιδρύµατος, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας 

του εκπαιδευτικού και µαθησιακού πλούτου των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων 

καθώς και η αυξηµένη ευχρηστία του συστήµατος για να χρησιµοποιείται από όλα τα 

µέλη της κοινότητας, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ΗΑΜΑ το οποίο να 

είναι καθολικά αποδεκτό και εφαρµόσιµο από όλους τους Πανεπιστηµιακούς φορείς. 
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