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Κεφάλαιο  1 

1.1 Abstract 

Recommender systems are widely used in many areas, especially in ecommerce. Recently, they are 
also applied in e-learningfor recommending learning objects  to students - users. Recommender 
systems apply knowledge discovery techniques to the problem of making personalized product 
recommendations during a live customer interaction. These systems, especially the k-nearest 
neighbor and collaborative filtering based ones, are achieving widespread success in E-commerce 
and e-learning. The goal of a Recommender System is to generate meaningful recommendations to a 
collection of users for items or products or education data that might interest them.  

This paper aims to study problems of both systems that contain “hidden knowledge” and e-
learningapplications and focuses on improving the quality and the efficiency of services provided to 
end users.  

At first we study the problem of producing recommendations using an e-learningplatform. The 
proposed hybrid approach aims to produce effective recommendations for potential users of an online 
e-learningapplication. 

The knowledge for the users and the products are derived from usage data, educational level, 
specialty, age, language skills, courses, age of registered users. 

1.2 Περίληψη  

Τα συστήµατα συστάσεων χρησιµοποιούνται ευρέως σε πολλούς τοµείς, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο. Πρόσφατα, έχουν εφαρµοσθεί σε εφαρµογές e-learning για τη παραγωγή συστάσεων µε 
βάση τα µαθησιακά αντικείµενα για τους µαθητές - χρήστες. Τα συστήµατα συστάσεων εφαρµόζουν 
τεχνικές ανακάλυψης γνώσης στο πρόβληµα κατά το οποίο δηµιουργούνται συστάσεις 
προσωποποιηµένες σύµφωνα µε κάθε πελάτη για τα προϊόντα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια 
της ζωντανής αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το σύστηµα. Τα συστήµατα αυτά, ιδιαίτερα αυτά που 
βασίζονται στο φιλτράρισµα του k-κοντινότερου γείτονα και το συνεργατικό φιλτράρισµα, κατάφεραν 
να έχουν µια διαδεδοµένη επιτυχία στο ηλεκτρονικό εµπόριο και την ηλεκτρονική µάθηση. Ο στόχος 
ενός συστήµατος συστάσεων είναι να δηµιουργήσει ουσιαστικές συστάσεις για ένα σύνολο χρηστών 
για τα στοιχεία ή τα προϊόντα ή τα δεδοµένα εκπαίδευσης που µπορεί να τους ενδιαφέρουν. 

Η παρούσα  εργασία έχει στόχο τη µελέτη προβληµάτων «κρυµµένης γνώσης» από συστήµατα και 
εφαρµογές ηλεκτρονικής µάθησης  µε κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των 
παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες.  Στην αρχή  µελετάται το πρόβληµα της 
παραγωγής προτάσεων σε µια εφαρµογή ηλεκτρονικού e-learning. Η προτεινόµενη υβριδική 
προσέγγιση στοχεύει στην παραγωγή αποτελεσµατικών συστάσεων για τους υποψήφιους χρήστες 
µιας  online εφαρµογής e-learning που παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής µάθησης . 

Η γνώση για τους χρήστες  και τα προϊόντα προκύπτει από τα δεδοµένα χρήσης, επίπεδο 
εκπαίδευσης, ειδικότητα, ηλικία, γνώσεις ξένων γλωσσών, µαθήµατα, ηλικία των εγγεγραµµένων 
χρηστών. 

1.3  Εισαγωγή 

       Σήµερα όλο και περισσότερο, είναι αναγκαίο  να κάνουµε επιλογές και να παίρνουµε αποφάσεις, 
χωρίς να έχουµε επαρκή γνώση ή προσωπική εµπειρία ως προς τις εναλλακτικές λύσεις. Καθηµερινά 
για να πάρουµε αποφάσεις στηριζόµαστε σε συστάσεις άλλων ανθρώπων, είτε επίσηµες, 
αξιοποιώντας  τα αποτελέσµατα µίας έρευνας για την αξιολόγηση e-learning, είτε ανεπίσηµες, 
εκφράζοντας προφορικά µία άποψη (π.χ άποψη ενός σπουδαστή για ένα µάθηµα e-learning). 

 Τα recommendation συστήµατα εξυπηρετούν αυτήν  τη διαδικασία, και ένας σηµαντικός λόγος για 
τον οποίο δηµιουργήθηκαν και συνέχεια  εξελίσσονται  είναι για να διευκολύνουν τους καταναλωτές να 
αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες από ηλεκτρονικές  αγορές. 
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 Όσο περισσότερα  προϊόντα υπάρχουν, τόσο πιο δύσκολο είναι για τον καταναλωτή να αποφασίσει 
ποιο ικανοποιεί τις ανάγκες του, και εδώ ακριβώς έρχονται τα συστήµατα σύστασης στον τοµέα των 
ηλεκτρονικών αγορών, ώστε να διευκολύνουν την κατάσταση. 

 Θα µπορούσαµε να διαχωρίσουµε τα συστήµατα σύστασης σε δύο βασικές προσεγγίσεις. Η µία 
προσέγγιση είναι  κοινωνικά προσανατολισµένα, δηλαδή παρέχει  συστάσεις βασισµένες στη γνώµη 
άλλων ανθρώπων  ενώ η άλλη όπου  χρησιµοποιεί αντικειµενικότερα κριτήρια ώστε να προβεί σε 
προτάσεις, όπως π.χ. συσχετίσεις µεταξύ αντικειµένων και σε πολλές περιπτώσεις εξέταση των 
χαρακτηριστικών τους. Τέλος, υπάρχουν και συστήµατα που ενσωµατώνουν και συνδυάζουν και τους 
δύο παραπάνω τρόπους. 

 Η λειτουργία των συστηµάτων σύστασης βασίζεται σε διάφορες τεχνικές και ουσιαστικά στην 
εύρεση των οµοιοτήτων µεταξύ των χρηστών ή των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, µία 
διαδικασία την οποία αναλαµβάνουν τα µέτρα οµοιότητας. Στις περιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων,  
γίνεται η υπόθεση ότι για να έχει µία σύσταση όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες να είναι  
επιτυχηµένη, πρέπει να βασίζεται σε απόψεις πελατών µε παρόµοιες προτιµήσεις ως προς το χρήστη 
αναφοράς. Στις περιπτώσεις e-learningη εύρεση οµοιοτήτων, επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά των 
σπουδαστών. Στη δεύτερη κατηγορία συστηµάτων, η εύρεση οµοιοτήτων είναι πιο άµεση, και 
επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των µαθηµάτων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η 
οµοιότητα έχει ρόλο κλειδί στην υλοποίηση συστηµάτων σύστασης και τα µέτρα οµοιότητας που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι πολλών και διαφόρων ειδών. 

 Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας, αναπτύσσεται ένα σύστηµα σύστασης, του οποίου η 
λειτουργία θα είναι βασισµένη στο προσωπικό prοfil του χρήστη και στην οµοιότητα των µαθητών. 
Αυτό σηµαίνει ότι για να προβεί σε συστάσεις, κάνει χρήση ενός µέτρου οµοιότητας, το οποίο δέχεται 
ως εισόδους τα δηµογραφικά στοιχεία του µαθητή  εκτελεί τους απαραίτητους υπολογισµούς και 
επιστρέφει τα κοντινότερα µαθήµατα. 

 Για τον υπολογισµό της οµοιότητας χρησιµοποιείται η ευκλείδεια απόσταση µε βάρη, η οποία 
ανήκει στα γεωµετρικά µέτρα οµοιότητας. Τα µέτρα αυτής της κατηγορίας ορίζουν την οµοιότητα ως 
αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης, και άρα τα κοντινότερα µαθήµατα και χρήστες είναι αυτά µε τις 
µικρότερες αποστάσεις από το προϊόν αναφοράς. Η ύπαρξη βαρών εξυπηρετεί την απόδοση 
διαφορετικής σηµασίας στο κάθε χαρακτηριστικό, καθορίζοντας τη συµβολή του στο τελικό 
αποτέλεσµα. Ο υπολογισµός της απόστασης υλοποιείται ως µία συνάρτηση ανεξάρτητη από την  
βάση δεδοµένων. 

 Επιπλέον, επειδή τα χαρακτηριστικά των χρηστών και µαθηµάτων  είναι διαφόρων τύπων ποιοτικά 
και αριθµητικά – και µετριούνται σε διάφορες κλίµακες, είναι απαραίτητη η κανονικοποίηση των 
δεδοµένων προτού ξεκινήσει ο υπολογισµός της απόστασης. Οι παραπάνω συναρτήσεις, που 
ουσιαστικά αποτελούν τη βάση του συστήµατος σύστασης, ενσωµατώνονται σε έναν ενδεικτικό 
ιστότοπο ώστε να εξεταστεί και να παρουσιαστεί η λειτουργία τους. Στην αρχική σελίδα υπάρχει λίστα 
µε τα  προτεινόµενα καθώς και τα διαθέσιµα µαθήµατα από όπου ο χρήστης θα µπορεί να επιλέγει 
ποιο µάθηµα τον ενδιαφέρει. Μαζί µε το µάθηµα  αυτό και τα χαρακτηριστικά του, παρουσιάζονται 
παράλληλα και τα κοντινότερα του µαθήµατα. 

 Ο ενδεικτικός αυτός ιστότοπος θα αναπτυχθεί µε τη βοήθεια της γλώσσας PHP. 

 Η δοµή του υπόλοιπου κειµένου έχει ως εξής: στο κεφάλαιο 2  παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα 
µέτρα οµοιότητας και για κάθε κατηγορία δίνονται αναλυτικά παραδείγµατα,  γίνεται µία 
κατηγοριοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων σύστασης που χρησιµοποιούνται σε ιστοτόπους 
ηλεκτρονικών αγορών. Παράλληλα αναλύεται η φιλοσοφία και λειτουργία του καθενός, ενώ 
παρέχονται παραδείγµατα χρήσης τους από πραγµατικούς ιστοχώρους. Στο κεφάλαιο 3 
παρουσιάζεται η εφαρµογή που αναπτύξαµε  και τα βασικά  συστατικά (PHP, Apache, MySql), ενώ 
στο κεφάλαιο 4 αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης του συστήµατος σύστασης που αναπτύσσεται, καθώς 
και ο τρόπος διαχείρησης των δεδοµένων. Τέλος, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα 
που προέκυψαν από τη δουλειά αυτή καθώς και µελοντικές επεκτάσεις 
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Κεφάλαιο 2 

2.1 Recommendation συστήµατα 

 

Τα recommendation συστήµατα χρησιµοποιούνται  από έναν αυξανόµενο αριθµό sites ηλεκτρονικής 
µάθησης  που στόχο έχουν  να βοηθήσουν τους χρήστες-πελάτες να βρούν και να επιλέξουν τα 
µαθήµατα που επιθυµούν. Αυτή η προσπάθεια που αρχικά  ξεκίνησε σαν καινοτοµία σήµερα έχει 
εξελιχθεί σε ένα σηµαντικό επιχειρηµατικό εργαλείο. Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούν  στοιχεία τα 
οποία  εξάγονται  από την παρακολούθηση της συµπεριφοράς των χρηστών για να οδηγήσουν τους 
τελευταίους στον εντοπισµό των προϊόντων- υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν. Στο κεφάλαιο αυτό θα 
περιγράψουµε  τον τρόπο µε τον οποίο τα recommendation συστήµατα σχετίζονται µε τις 
παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης βάσεων δεδοµένων και θα εξετάσουµε το πως µπορούν να 
συνεισφέρουν στη δυνατότητα µάθησης. Παρουσιάζεται επίσης η ταξινόµηση αυτών των συστηµάτων 
µε βάση τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους χρήστες σαν είσοδο, τα πρόσθετα στοιχεία που 
χρησιµοποιούνται από τις βάσεις δεδοµένων, τον τρόπο µε τον οποίο τα παραγόµενα 
recommendation (προτάσεις) παρουσιάζονται στους χρήστες, τις τεχνολογίες που υιοθετούνται για να 
παραχθούν τα recommendation και το βαθµό του personalization (εξατοµίκευση). 

 

2.2 Χρήση των Reccomendation συστηµάτων 

 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ένας µεγάλος αριθµός από ηλεκτρονικά συστήµατα µάθησης στο 
Web. Το ηλεκτρονικό εµπόριο έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες-πελάτες να επιλέξουν προϊόντα 
και υπηρεσίες µέσα από µια µεγάλη ποικιλία. 

 Με την συνεχόµενη αύξηση όµως των προσφερόµενων επιλογών, αυξάνει παράλληλα και ο 
φόρτος που απαιτείται από το χρήστη για να επιλέξει τα προϊόντα που ταιριάζουν µε τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις του. Για να αντιµετωπισθεί αυτό το πρόβληµα της πληθώρας των πληροφοριών 
εφαρµόζονται κάποιες βασικές αρχές προσαρµογής όχι στα προϊόντα αλλά στον τρόπο που αυτά 
παρουσιάζονται στα συστήµατα  e-learning. Μια λύση που χρησιµοποιείται για αυτό το σκοπό, κυρίως 
στις εφαρµογές της ηλεκτρονικής µάθησης, αποτελούν τα recommendation συστήµατα. 

 Έχοντας αναπτυχθεί πολλές µέθοδοι µάθησης, ήρθε η στιγµή αυτές να χρησιµοποιηθούν προς 
όφελος των χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μία από τις πολλές εφαρµογές των µεθόδων 
µάθησης είναι η δηµιουργία συστηµάτων σύστασης (Recommendation Systems). Τα συστήµατα 
σύστασης είναι αρκετά διαδεδοµένα κυρίως στο internet, άλλα και όχι µόνο. 

 Ένα σύστηµα σύστασης για παράδειγµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από µία ιστοσελίδα, 
όπου πωλούνται προϊόντα, για να προτείνει στους επισκέπτες της να αγοράσουν και άλλα προϊόντα 
εκτός από αυτά που ήδη έχουν επιλέξει. Τέτοια συστήµατα σύστασης χρησιµοποιούν οι µεγάλες 
ιστοσελίδες πώλησης βιβλίων, ταινιών DVD, CD µουσικής, όπως η Amazon, CDNow και η 
MovieFinder. 

 Μία άλλη χρήση του συστήµατος σύστασης είναι η προσωποποίηση κάποιων ιστοσελίδων. Για 
παράδειγµα στην ιστοσελίδα του Yahoo µπορεί ο επισκέπτης να δηλώσει, ποια είναι τα ενδιαφέροντα 
του και η σελίδα να εµφανίζει µόνο τις κατάλληλες διαφηµίσεις και νέα. 

 Τα συστήµατα σύστασης δεν έχουν εφαρµογή µόνο στο internet. Θα µπορούσαν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν από τις τράπεζες για τον έλεγχο της έγκρισης ή της απόρριψης ενός δανείου. Τέλος, 
τα συστήµατα σύστασης µπορούν να φανούν χρήσιµα ακόµα και για ιατρικούς σκοπούς. Θα 
µπορούσε δηλαδή, η διάγνωση µιας ασθένειας, σύµφωνα µε τα συµπτώµατα του ασθενούς, να γίνει 
από ένα τέτοιο σύστηµα. 

 Ένα ακόµα πλεονέκτηµα της χρήσης συστηµάτων σύστασης είναι, ότι και τα δύο µέρη της 
συναλλαγής / υπηρεσίας µπορούν να ωφεληθούν. Στην περίπτωση δηλαδή της πώλησης ενός 
βιβλίου,  ο πελάτης ωφελείται, αφού πληροφορείται για κάποια βιβλία που ταιριάζουν στις προτιµήσεις 
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του, τα οποία πιθανώς να µη τα γνώριζε, αλλά και η εταιρεία αυξάνει τις πωλήσεις της από τις 
στοχευµένες διαφηµίσεις. 

 Όπως µπορεί να συµπεράνει κανείς από τα παραπάνω παραδείγµατα, τα συστήµατα σύστασης 
µπορούν να έχουν εφαρµογή σε πάρα πολλούς τοµείς και να έχουν πολύ καλά αποτελέσµατα. Αυτός 
είναι και ο λόγος που συντελεί στη ραγδαία ανάπτυξη και διάδοση τους. 

 Στην επόµενη ενότητα θα περιγραφεί η βασική δοµή ενός συστήµατος σύστασης, ενώ στις δύο 
παρακάτω ενότητες θα αναλυθούν οι δύο βασικές µέθοδοι φιλτραρίσµατος των δεδοµένων ενός 
συστήµατος σύστασης, η διήθηση µε βάση το περιεχόµενο (Content – based Filtering) και η 
συνεργατική διήθηση (Collaborative Filtering). Οι δύο παραπάνω µέθοδοι φιλτραρίσµατος είναι 
υπεύθυνες για το αποτέλεσµα της σύστασης. 

2.3 Η ηλεκτρονική µάθηση και recommendation συστήµατα 

 

Τα recommendation συστήµατα χρησιµοποιούνται από τις ιστοσελίδες ηλεκτρονικής µάθησης για να 
προτείνουν µαθήµατα στους πελάτες  τους καθώς και να τους παρέχουν επαρκή πληροφόρηση ώστε 
να αποφασίσουν ποια προϊόντα επιθυµούν να αγοράσουν. 

Τα προϊόντα που προτείνονται µπορεί να βασίζονται: 

• Στο  επάγγελµα του υποψήφιου σπουδαστή, 

• στα δηµογραφικά δεδοµένα του σπουδαστή, 

• στην ανάλυση της προηγούµενης αγοραστικής συµπεριφοράς του χρήστη σπουδαστή σαν µια 
πρόβλεψη της µελλοντικής συµπεριφοράς του, κλπ. 

Οι µορφές των recommendation περιλαµβάνουν προτάσεις  µαθηµάτων στους  σπουδαστές, παροχή 
εξατοµικευµένης πληροφόρησης για τα προϊόντα-µαθήµατα, συνόψιση απόψεων µιας κοινότητας, 
παροχή κριτικών µιας κοινότητας, κλπ. 

Οι ιστοσελίδες  ηλεκτρονικής µάθησης ποικίλουν και αφορούν ιστοσελίδες οργανισµών ή 
φροντιστηρίων καθώς και ιστοσελίδες προσφοράς γνώσης απο πληθώρα δεδοµένων που υπάρχουν 
στο διαδίκτυο, που βασίζονται σε οντολογίες.  

Γενικά, οι τεχνικές recommendation αποτελούν τµήµα του personalization µιας ιστοσελίδας αφού 
βοηθούν ώστε η ίδια ιστοσελίδα να προσαρµοστεί σε κάθε χρήστη. Περιλαµβάνουν επίσης διαδικασίες 
που µπορούν να υλοποιηθούν εξολοκλήρου χειρωνακτικά π.χ. η δηµιουργία cross-selling λιστών 
(διασταύρωση ή συνδυασµός προϊόντων) καθώς και διαδικασίες που ολοκληρώνονται αυτόµατα από 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Τα τελευταία συστήµατα είναι γνωστά σαν αυτόµατα recommendation συστήµατα και αποτελούν 
εξειδικεύσεις data mining εφαρµογών οι οποίες έχουν βελτιωθεί ώστε να αλληλεπιδρούν µε τους 
πελάτες αντί µε τους ειδικούς marketing. 

 

2.4 Βασικά στοιχεία ενός RS 

Τα δοµικά στοιχεία ενός RS 

Τα βασικά δοµικά στοιχεία ενός RS είναι η είσοδος, η έξοδος και η µέθοδος παραγωγής των 
προτάσεων. Επιπρόσθετα, µπορούµε να θεωρήσουµε τον τρόπο αποστολής των προτάσεων και 
το βαθµό εξατοµίκευσης (Σχήµα 1). Αυτά τα στοιχεία δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους αφού για 
παράδειγµα συγκεκριµένες σχεδιαστικές επιλογές απαιτούν συγκεκριµένες εισόδους ή συγκεκριµένες 
έξοδοι µπορούν να παραχθούν µόνο µε κάποιες και όχι µε όλες τις µεθόδους προτάσεων. 

2.4.1 Η είσοδος 

 

Ένα RS δέχεται σαν είσοδο µια συλλογή από δεδοµένα που µπορεί να περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων 
τις προτιµήσεις των πελατών, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις συσχετίσεις των συναλλαγών, 
κλπ. ώστε να παράγει εξόδους-προτάσεις. Τα δεδοµένα αυτά καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος και 
µπορούν να διακριθούν σε σχέση µε την προέλευσή τους σε α) δεδοµένα για τον πελάτη στον οποίο 
θέλουµε να προτείνουµε προϊόντα και β) γενικά δεδοµένα από τις κοινότητες ή τη συγκεκριµένη 
κοινότητα που ανήκει ο πελάτης. 
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         Σχήµα 1. 

 

α) Προσανατολισµένα στον πελάτη δεδοµένα εισόδου 

Τα δεδοµένα αυτά εισάγονται στο RS ώστε να παραχθούν προσανατολισµένες προτάσεις στο µαθητή. 
Ένα σύστηµα που δε χρησιµοποιεί πληροφορίες για κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, µπορεί να εµφανίσει 
µόνο γενικές προτάσεις. Οι κυριότεροι τύποι δεδοµένων αφορούν: 

 Υπονοούµενη πλοήγηση (implicit navigation). Τα δεδοµένα σε αυτή την περίπτωση 
εξάγονται από την πλοηγητική συµπεριφορά του πελάτη χωρίς αυτός να είναι ενήµερος για την 
παρουσία του RS. Μπορεί να περιλαµβάνουν τα συγκεκριµένα µαθήµατα που ο σπουδαστής  βλέπει 
την τρέχουσα στιγµή ή αυτά που έχει ήδη επιλέξει. 

 Σαφής πλοήγηση (explicit navigation). Σε αντίθεση µε την υπονοούµενη, στην σαφή 
πλοήγηση οι σπουδαστές  εισάγουν τα δεδοµένα µε σκοπό να πληροφορήσουν το σύστηµα για τις 
προτιµήσεις τους. Ο πιο απλός τρόπος είναι µε την  φόρµα εγγραφής στο σύστηµα όπου εκεί 
αποτυπώνονται τα δηµογραφικά στοιχεία όπως επάγγελµα, ηλικία κ.λ.π ή µε τη χρήση 
ερωτηµατολογίων. 

 Λέξεις κλειδιά (keywords) και χαρακτηριστικά των προϊόντων (attributes). 

Συχνά τα δεδοµένα από τον σπουδαστή  µπορεί να µην περιορίζονται σε µια απλή κατηγορία ή 
κάποιο µάθηµα που τον ενδιαφέρει. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθούν λέξεις κλειδιά ή 
χαρακτηριστικά των µαθηµάτων  είτε µε σαφή τρόπο µέσω π.χ. µιας µηχανής αναζήτησης, είτε µε 
υπονοούµενο τρόπο π.χ. από τα µαθήµατα που ο σπουδαστής  βλέπει την τρέχουσα στιγµή. Σε κάθε 
περίπτωση, αυτά τα δεδοµένα µεταφράζονται σαν είσοδος που υποδεικνύει τα τρέχοντα ενδιαφέροντα 
του µαθητή. 

 Βαθµολόγηση (rating). Οι σπουδαστές παρέχουν τις πιο χρήσιµες και σαφείς πληροφορίες 
στο RS όταν αξιολογούν τα µαθήµατα που έχουν ήδη επιλέξει. Η αξιολόγηση µπορεί να γίνει µε 
βαθµούς π.χ. «βαθµολόγησε ένα µάθηµα σε µια κλίµακα από 1-5» ή µε απλή ερώτηση της µορφής 
«σου άρεσε αυτό;». 

 Ιστορικό συναλλαγών (transactions history). Το ιστορικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µια 
µορφή υπονοούµενης βαθµολόγησης. Με βάση αυτό µπορούν να συσχετισθούν µαθήµατα  και να 
εξαχθούν συµπεράσµατα για τις προτιµήσεις των σπουδαστών. Η χρήση του ιστορικού µπορεί να 
βελτιώσει την πλοήγηση σε µαθήµατα ή άλλες προτάσεις (π.χ e-commerce) µπορούν να βελτιωθούν 
ακόµη περισσότερο µε την ενίσχυση µέσω της σύστασης δραστηριοτήτων ή συντοµεύσεων. Έτσι, µια 
πρόταση χρήσης τεχνικών εξόρυξης µέσω του διαδικτύου είναι η δηµιουργία ενός πράκτορα «agent» 
που θα προτείνει αυτές τις δραστηριότητες και τις συντοµεύσεις και αν ο χρήστης τις επιλέξει θα 
δίνονται ακόµη περισσότερα στοιχεία µέσω του ιστορικού για τα ενδιαφέροντά του(Moradi Y. 2012). 
Έτσι, µειώνεται όλο και περισσότερο η πιθανότητα ένας χρήστης να καταλήξει σε µια πρόταση που 
δεν είναι στα ενδιαφέροντά του ή κατάλληλη ως προς τις γνώσεις του. Η αποφυγή ενός τέτοιου 
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«λάθους» του συστήµατος θα βελτιώσει την απόδοσή του αλλά και τις πιθανότητες δυσαρέσκειας ή 
χαµηλής βαθµολήγησης του συστήµατος από την πλευρά των χρηστών.  

β) ∆εδοµένα από τις κοινότητες 

 Τα δεδοµένα αυτά περιλαµβάνουν µια ποικιλία πληροφοριών για τον τρόπο που τα διάφορα µέλη 
της κοινότητας ή ολόκληρη η κοινότητα αντιλαµβάνεται τα µαθήµατα. ∆εδοµένα εισόδου που 
αντανακλούν τις απόψεις µιας κοινότητας είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά των µαθηµάτων (item 
attributes) στα οποία αποδίδονται ετικέτες ή κατηγορίες. Οµοίως, η δηµοτικότητα ενός µαθήµατος 
(item popularity) µπορεί να εκφράζει τις συνολικές επιλογές  ή µια λίστα µε τα περισσότερο 
επιλεγµένα. Με τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιείται το ιστορικό συναλλαγών για να παραχθούν 
προτάσεις για έναν σπουδαστή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το ιστορικό συναλλαγών µιας 
κοινότητας (community transactions history). Τα παραπάνω µπορούν να συνδυασθούν για να 
παραχθεί η λίστα των καλύτερων µαθηµάτων  ενός site ή να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε την 
κίνηση των προτιµήσεων  ή τις οµοιότητες/διαφορές των µαθηµάτων. Παράλληλα, πολλά sites 
ενθαρρύνουν τα σχόλια κειµένου (text comments) από τους σπουδαστές τους, τα οποία αν και 
θεωρούνται πολύ χρήσιµα, εντούτοις απαιτούν αρκετό χρόνο επεξεργασίας, αφού κάποιος πρέπει να 
διαβάσει µια παράγραφο για να καταλάβει αν το σχόλιο είναι θετικό ή αρνητικό. Για να διευκολυνθεί 
αυτή η διαδικασία τα περισσότερα RSs παρέχουν δυνατότητες βαθµολόγησης (rating) των 
µαθηµάτων στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

2.4.2 Η έξοδος 

 

Η έξοδος ενός RS εξαρτάται από τον τύπο, την ποσότητα και την ποιότητα των δεδοµένων που 
ανέλυσε. Ο πιο κοινός τύπος εξόδου είναι οι προτάσεις (suggestions). Αυτές συνήθως έχουν τη 
µορφή «επέλεξε αυτό το µάθηµα» ή στη σελίδα που ο χρήστης πλοηγείται. Ένας δεύτερος τύπος 
αφορά  προβλέψεις (predictions) για τη βαθµολόγηση που θα έδινε ένα σπουδαστής  σε ένα 
µάθηµα. Μπορούν να παρουσιάζονται σαν µια µεµονωµένη πρόταση ή σαν µια λίστα προτάσεων ή να 
εµφανίζονται στη σελίδα παρουσίασης του µαθήµατος. Όταν οι κοινότητες είναι µικρές ή τα µέλη 
γνωρίζονται µεταξύ τους είναι χρήσιµο να παρουσιάζονται οι βαθµολογίες (ratings) συγκεκριµένων 
µελών ώστε κάθε χρήστης να µπορεί να εξάγει τα δικά του συµπεράσµατα για τη σηµασία της 
πρότασης. Η απόδοση των συστηµάτων συστάσεων εξαρτάται από τον αριθµό των βαθµολογιών που 
προέρχονται από τους χρήστες. Ωστόσο, ένα καλά προσδιορισµένο πρόβληµα, είναι ότι οι χρήστες 
δεν είναι διατεθειµένοι να παρέχουν αξιολογήσεις για ένα µεγάλο ποσοστό των στοιχείων (Jin R. 2004; 
Harpale A. 2008). Το πρόβληµα ενισχύεται ακόµα περισσότερο και δεν υπάρχουν βαθµολογίες 
εξαιτίας των νέων χρηστών ή των νέων στοιχείων (πρόβληµα κρύας εκκίνησης- cold-start problem).            
Ως εκ τούτου, τα ερωτήµατα που παρουσιάζονται στους νέους χρήστες, θα πρέπει να επιλέγονται 
προσεκτικά, επειδή οι χρήστες δεν είναι πρόθυµοι να απαντήσουν σε πολλά από αυτά. Για την 
αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης προτείνεται να χρησιµοποιούνται ενεργές µέθοδοι µάθησης για 
να αποκτηθούν αυτές τις αξιολογήσεις από το νέο χρήστη µέσω της διερεύνησης των στοιχείων για τα 
οποία ο χρήστης ενδιαφέρεται (Jin R.2004; Harpale A. 2008). Η τεχνική της βαθµολογίας είναι χρήσιµη 
όταν ο σπουδαστής µπορεί να επιλέξει γνωστά µέλη της κοινότητας ή όταν οι βαθµολογίες 
συνοδεύονται και από κριτικές (reviews). Οι κριτικές είναι παραδείγµατα προτάσεων που περιέχουν 
εκτιµήσεις τις οποίες δεν µπορεί να κατανοήσει πλήρως ένα υπολογιστικό σύστηµα. 

Πράγµατι, είναι δύσκολο να διακριθούν τα θετικά ή τα αρνητικά σχόλια για ένα µάθηµα και για αυτό το 
λόγο συχνά συνοδεύονται και από αριθµητικές βαθµολογίες. 

Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα εξόδων από το RS του Amazon.com 

(http://www.amazon.com) είναι τα ακόλουθα: 

Customers who select. Η επιλογή αυτή εµφανίζεται µέσα στη σελίδα παρουσίασης του µαθήµατος  
και µπορεί να  περιλαµβάνει δύο λίστες προτάσεων. Η πρώτη λίστα προτείνει µαθήµατα  που 
επιλέγτονται  συχνά από τους σπουδαστές. Η δεύτερη λίστα προτείνει µαθήµατα τα οποία  επιλέγονται  
συχνά από σπουδαστές που έχουν το ίδιο µορφωτικό επίπεδο, το ίδιο επάγγελµα και συνεπώς το ίδιο 
βάρος. 

Your recommendations. Το e-learning µπορούν να  ενθαρρύνουν  την άµεση ανάδραση (feedback) 
από τους σπουδαστές  για τα µαθήµατα  που έχουν διαβάσει. Οι σπουδαστές βαθµολογούν τα 
µαθήµατα  µε µια κλίµακα από 1-5 από «δεν µου αρέσει καθόλου» έως «µου άρεσε πάρα πολύ». 
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Eyes. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους σπουδαστές  να ενηµερώνονται  µέσω email για τα νέα 
µαθήµατα  του e-learning. Οι σπουδαστές µπορούν να εισάγουν ερωτήµατα µε βάση το τον τίτλο του 
µαθήµατος, το θέµα, το όνοµα του εκπαιδευτή, κλπ., ενώ µπορούν να χρησιµοποιήσουν απλά ή 
πολύπλοκα κριτήρια (AND, OR). 

Student comments . Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους σπουδαστές να λάβουν κείµενα-
προτάσεις βασισµένα στις απόψεις άλλων σπουδαστών. Σε κάθε σελίδα πληροφοριών κάθε 
µαθήµατος  µπορεί να  υπάρχει µια λίστα από 1-5 αστέρια που το βαθµολογούν, καθώς και σχόλια 
σπουδαστών  που το έχουν διαβάσει και έχουν υποβάλλει µια κριτική. Οι σπουδαστές µπορούν να 
λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις για να αποφασίσουν. Επίσης, µπορούν να βαθµολογήσουν τα 
σχόλια αφού σε κάθε σχόλιο υπάρχει µια ερώτηση «σε βοήθησε αυτό το σχόλιο;» όπου µπορούν να 
διαλέξουν «ναι» ή «όχι». 

Purchase circles. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους σπουδαστές  να δουν µια λίστα µε τα 
«top-10» για µια συγκεκριµένη χρονική  περίοδο ενός e-learning.   Συνεπώς, οι Purchase circles 
παρέχουν µια µορφή προτάσεων που επιτρέπει στους σπουδαστές  όχι µόνο να δουν τι επιλέγεται  
γενικότερα αλλά επίσης και να προσαρµόσουν τις προτάσεις τους  αφού µπορούν να διαλέξουν µε 
ποιους θέλουν να συναναστρέφονται. 

2.4.3 Η µέθοδος 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο γνωστές µέθοδοι που χρησιµοποιούν τα RSs. Κάθε µια 
αντιπροσωπεύει µια οικογένεια αλγορίθµων και τεχνικών, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι δυνατός ο 
συνδυασµός περισσότερων της µιας µεθόδου για την παραγωγή των προτάσεων. 

Raw retrieval. Στη µέθοδο αυτή παρέχεται στους σπουσαστές  ένα interface αναζήτησης µέσω του 
οποίου µπορούν να κάνουν ερωτήσεις στη βάση δεδοµένων των µαθηµάτων. Στη συνέχεια, το RS µε 
απλή συντακτική διαδικασία επιστρέφει στον σπουδαστή  ό,τι ζήτησε. Για παράδειγµα, όταν ο 
σπουδαστής ζητά από ένα online e-learningένα τίτλο ενός µαθήµατος, τότε το σύστηµα επιστρέφει µια 
λίστα µε όλα τα σχετικά µαθήµατα, δίνοντας τη δυνατότητα στον σπουδασή  να βρει ίσως κάποιο 
µάθηµα που ταιριάζει περρισότερο στις δικές του ανάγκες. 

Manual selection.Ορισµένα RSs παράγουν προτάσεις µε βάση δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί 
χειρωνακτικά από σπουδαστές ή εκπαιδευτές. Αυτές οι προτάσεις αντανακλούν τις προτιµήσεις, τα 
ενδιαφέροντα, τους υποκειµενικούς λόγους και σκοπούς των δηµιουργών τους και µπορεί συχνά να 
συνοδεύονται από σχόλια κειµένου. Για παράδειγµα, αν ο χρήστης επιλέξει ένα συγκεκριµένο µάθηµα 
π.χ. ∆ιακριτά Μαθηµατικά, τότε εµφανίζεται µια λίστα µαθηµάτων τα οποία κάποιος σπουδαστής 
θεωρεί σαν το καλύτερο µάθηµα. Η µέθοδος δεν κάνει υπολογιστική επεξεργασία, απλώς αναπαράγει. 

Statistical summaries. Αρκετά RSs παρέχουν στατιστικές αναλύσεις των απόψεων µιας 
σπουδαστικής κοινότητας. Αυτά τα στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνουν µετρήσεις δηµοτικότητας µέσα 
στην κοινότητα (π.χ. ποσοστό ανθρώπων που τους αρέσει ή επέλεξαν  ένα συγκεκριµένο µάθηµα) ή 
συνοπτικές βαθµολογίες (π.χ. ο αριθµός των σπουδαστών που προτείνουν ένα µάθηµα ή η µέση 
βαθµολογία για ένα µάθηµα).  Οι πιθανοί σπουδαστές  µπορούν να συµβουλευτούν τη µέση τιµή και 
τις εκτιµήσεις αλλά δεν µπορούν να δουν βαθµολογίες από πελάτες µε τους οποίους  συµφωνούν. Με 
αυτό τον τρόπο παράγονται µόνο µη-εξατοµικευµένες προτάσεις (δηλαδή ίδιες για όλους τους 
σπουδαστές). 

Item-to-item correlation.Πολλά RSs αναγνωρίζουν τα µαθήµατα που εµφανίζονται πιο συχνά µαζί µε 
τα µαθήµατα για τα οποία ο σπουδαστής έχει εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον. Η συσχέτιση µπορεί να 
βασίζεται σε δεδοµένα εγγεγραµµένων µαθηµάτων, προτιµήσεων από κοινούς σπουδαστές, ή άλλες 
µετρικές. Στην πιο απλή µορφή της, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναγνωρίσει ταιριαστά 
µαθήµατα για ένα συγκεκριµένο επιλεγµένο µάθηµα. 

Πιο προηγµένα συστήµατα συσχετίζουν ένα ολόκληρο σύνολο από µαθήµατα π.χ. αυτά που έχει 
επιλέξει ο σπουδαστής  για να παράγουν τις κατάλληλες προτάσεις. Συνήθως, χρησιµοποιούνται οι 
τρέχουσες επιλογές  ή άλλα τρέχοντα ενδιαφέροντα αντί για τη µακροπρόθεσµη ιστορία του 
σπουδαστή γεγονός που τις κάνει πολύ χρήσιµες προτάσεις σε άλλους σπουδαστές. Τέλος, ο 
Σπουδαστής θα πρέπει να υποδείξει και κάποια πρόσθετα µαθήµατα που µπορεί να αρέσουν σε 
αυτόν που θα εγγραφεί στο σύστηµα. 

User-to-user correlation.Πολλά RSs προτείνουν στον σπουδαστή µαθήµατα  µε βάση την συσχέτισή 
του µε άλλους σπουδαστές  που έχουν εγγραφεί σε µαθήµατα   από το e-learning. Αυτή η τεχνολογία 



 Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                      Κολιαδήμα Ιωάννα                                                          

 

 

E-learning µε χρήση recommendation συστηµάτων  17 

είναι γνωστή και σαν collaborative filtering ή social filtering και προέρχεται από την τεχνική 
information filtering που χρησιµοποιεί απόψεις οµάδων για να προτείνει µαθήµατα σε διάφορα 
άτοµα. 

 Ένα σηµαντικό θέµα που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα σχετικά µε τη µέθοδο recommendation 
είναι αν ο υπολογισµός θα γίνει εξ’ ολοκλήρου online, όταν δηλαδή ο σπουδαστής αλληλεπιδρά µε το 
e-learning, ή µέρη του να υπολογίζονται offline, κυρίως για λόγους απόδοσης. Οι online προτάσεις 
προτιµώνται γιατί απαντούν απευθείας στο σπουδαστή. Οι raw retrieval, manual selection, statistical 
summaries, attribute-based µέθοδοι εκτελούν απλούς  υπολογισµούς που συνήθως γίνονται στη 
διάρκεια της αλληλεπίδρασης του σπουδαστή µε το site. Οι item-to-item correlation και user-to-user 
correlation τεχνικές είναι περισσότερο πολύπλοκες υπολογιστικά και συχνά απαιτούν µια offline 
επεξεργασία η οποία θα προετοιµάσει το µοντέλο που θα εκτελεσθεί online. Μια πρόκληση στο 
σχεδιασµό του µοντέλου είναι να διασφαλισθεί ότι το online σύστηµα θα παράγει αποτελέσµατα που 
θα ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην αλληλεπιδραστική είσοδο του χρήστη. Ένα 
σηµαντικό µειονέκτηµα της online αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το σύστηµα είναι ότι τα περισσότερα 
e-learning συστήµατα δεν αντανακλούν το συναίσθηµα των χρηστών τόσο αποτελεσµατικά όπως στην 
offline µάθηση, όπου ο χρήστης είχε το χρόνο να σκεφθεί περισσότερο την απόφασή του (Jung K. et 
al. 2012). 

 

2.2.5 Ο τρόπος αποστολής 

 

Ο τρόπος αποστολής των προτάσεων στους σπουδαστές  αποτελεί µια κρίσιµη σχεδιαστική 
απόφαση των e-learnings. Οι push τεχνολογίες έχουν το πλεονέκτηµα ότι φτάνουν στον σπουδαστή 
όταν αυτός δεν αλληλεπιδρά µε το σύστηµα. Το e-mail είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος αυτής της 
κατηγορίας. Η αποστολή προτάσεων και προσφορών µπορεί  να οδηγήσει έναν σπουδαστή να δει  
όλα,  αλλά και  τα προτεινόµενα µαθήµατα. Οι σηµερινές τεχνολογίες επιτρέπουν στους σπουδαστές 
να κάνουν «κλικ» σε ένα link µέσα στο κείµενο του e-mail και να µεταφερθούν κατευθείαν στο e-
learning. Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν pull τεχνολογίες επιτρέπουν στον σπουδαστή να ελέγξει 
πότε θα του παρουσιασθούν οι προτάσεις. Ο σπουδαστής  ενηµερώνεται για το χρόνο που είναι 
ενεργές οι προτάσεις (π.χ. εµφανίζοντας ένα link) αλλά δεν παρουσιάζονται σε αυτόν πριν ο ίδιος να 
τις ζητήσει.  Σήµερα, οι pull τεχνολογίες είναι µια επιλογή σχεδίασης για εφαρµογές όπου οι τύποι των 
recommendations είναι περιφερειακοί (π.χ. η λίστα των top 10 προτάσεων ) αντί να είναι 
ενσωµατωµένοι στην εφαρµογή. Οι passive τεχνολογίες παρουσιάζουν τα recommendations στο 
φυσικό περιβάλλον του e-learning π.χ. προτάσεις που σχετίζονται µε το τρέχον µάθηµα, προτάσεις για 
µαθήµατα που σχετίζονται µε το θέµα ενός κειµένου, προτάσεις σχετικές µε το περιεχόµενο της 
εξερεύνησης του χρήστη, κλπ. Έχουν το πλεονέκτηµα ότι φτάνουν στον σπουδαστή  όταν ο ίδιος είναι 
ήδη ανοικτός στην ιδέα να λάβει προτάσεις. 

Τα e-learning χρησιµοποιούν αυτή την τεχνολογία σαν ένα µέρος της διαδικασίας παραγγελίας, 
προτείνοντας καλύτερες επιλογές για εγγραφή µαθηµάτων, ή την ώρα που ο σπουδαστής  
ολοκληρώνει την παραγγελία του γεγονός που την κάνει πιο αποδοτική. Γενικά, οι µέθοδοι αποστολής 
αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου. Οι πρώιµες εφαρµογές RSs εστίαζαν σε push και pull 
τεχνολογίες γιατί η επιθυµία να δείξουν ενδιαφέρον στους σπουδαστές ήταν σηµαντική. Πρόσφατα, οι 
εφαρµογές κινούνται προς την κατεύθυνση των passive και push τεχνολογιών, µε την πρώτη να 
εφαρµόζεται στα web sites και τη δεύτερη να χρησιµοποιείται για να φέρει τους σπουδαστές πίσω σε 
αυτά. 

 

2.5 Τα οφέλη των recommendation συστήµατων 

 

Τα recommendation συστήµατα ενισχύουν τις πωλήσεις ενός e-learningµε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

1. Μετατρέπουν τους επισκέπτες σε αγοραστές.Συχνά οι επισκέπτες ενός site περιηγούνται µέσα 
σε αυτό χωρίς να θέλουν να επιλέξουν κάποιο µάθηµα. Τα συγκεκριµένα συστήµατα µπορούν να τους 
βοηθήσουν να βρουν τα µαθήµατα που επιθυµούν να εγγραφούν προκειµένου να εµπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους. 
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2. Αυξάνουν το cross-selling. Τα συστήµατα αυτά βελτιώνουν το cross-selling αφού προτείνουν 
συµπληρωµατικά µαθήµατα στον σπουδαστή. Εάν οι προτάσεις είναι καλές τότε ο µέσος όρος των 
εγγεγραµµένων σπουδαστών σε µαθήµατα θα αυξηθεί. Για παράδειγµα, ένα site µπορεί να προτείνει 
συµπληρωµατικά µαθήµατα κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης της εγγραφής βασιζόµενο στα µαθήµατα 
που ο σπουδαστής είναι ήδη εγγεγραµµένος. 

3. «Χτίζουν» την εµπιστοσύνη των σπουδαστών. Σε έναν κόσµο όπου οι ανταγωνιστές είναι µόνο 
ένα «κλικ» µακριά, το να κερδιθεί η εµπιστοσύνη των πελατών σπουδαστών αποτελεί µια πολύ  
σηµαντική επιχειρηµατική στρατηγική.  Τα recommendation συστήµατα βελτιώνουν την εµπιστοσύνη 
αφού δηµιουργούν µια ιδιαίτερη σχέση µεταξύ του σπουδαστή και του site. Τα sites που επενδύουν 
στο να µάθουν τους µαθητές  τους, χρησιµοποιούν αυτά τα συστήµατα ώστε να παρουσιάσουν 
interfaces που ταιριάζουν στις ανάγκες των χρηστών τους. Οι σπουδαστές από τη µεριά τους 
ανταποδίδουν αυτές τις ευκολίες µε το να ξαναγυρίσουν στα sites που τους ικανοποιούν σε 
µεγαλύτερο βαθµό. Όσο περισσότερο ο σπουδαστής  χρησιµοποιεί το σύστηµα (το οποίο µαθαίνει τι 
αυτός χρειάζεται), τόσο µεγαλύτερη είναι η εµπιστοσύνη του σε αυτό το site. Επίσης, δίνοντας τη 
δυνατότητα δηµιουργίας σχέσεων µεταξύ των σπουδαστών π.χ. µέσω µιας κοινότητας χρηστών µε 
κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα, αυξάνεται η πιθανότητα οι σπουδαστές  να επιστρέψουν σε 
αυτό το site αφού το προτείνουν και άλλοι χρήστες µε τους οποίους έχουν επικοινωνία. 

 

2.6 Σχετικές επιστηµονικές περιοχές 

 

Ο όρος εξόρυξη δεδοµένων (data mining) περιγράφει µια συλλογή από τεχνικές ανάλυσης που 
χρησιµοποιούνται για να εξάγουν κανόνες ή να δηµιουργήσουν µοντέλα από µεγάλα σύνολα 
δεδοµένων και πληροφοριών. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγµατα data mining στην περιοχή της  
ηλεκτρονικής µάθησης  είναι οι association rules (κανόνες συσχέτισης), που υποδεικνύουν τη σχέση 
µεταξύ της επιλογής ενός µαθήµατος (item) µε την εγγραφή κάποιου άλλου. Αυτοί οι κανόνες µπορούν 
να βοηθήσουν το διαχειρηστή του συστήµατος e-learning για να ταξινοµήσει τα µαθήµατα  του µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις του. Ο Uchyigit G. (2009) ερευνά τις καλύτερες τεχνικές 
που χρησιµοποιούνται για να αυξήσουν σηµασιολογικά  το πλαίσιο µοντελοποίησης των χρηστών στις 
φάσεις παραγωγής συστάσεων. Το έργο αυτό εισάγει την εξόρυξη δεδοµένων µέσω της διαδικτυακής 
χρήσης ως µια προσέγγιση για να συλλάβει και να µοντελοποιήσει την συµπεριφορά του χρήστη σε 
σχέση µε την αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα. 

 Περισσότερο πολύπλοκα συστήµατα µπορεί να προτείνουν ότι ένας σπουδαστής  που επέλεξε 
έναν  καινούργιο µάθηµα σήµερα, είναι πολύ πιθανό να επιλέξει  ένα πιο εξειδικευµένο µάθηµα µέσα 
στον επόµενο µήνα. 

 Γενικά, τα data mining συστήµατα περιλαµβάνουν δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση της µάθησης, το 
σύστηµα αναλύει τα δεδοµένα και «χτίζει» το µοντέλο συµπεριφοράς του σπουδαστή (π.χ. µε 
association rules). Αυτή η φάση είναι συχνά ιδιαίτερα χρονοβόρα και µπορεί να απαιτήσει τη βοήθεια 
ενός αναλυτή. Στη συνέχεια, αφού το µοντέλο δηµιουργηθεί, το σύστηµα εισέρχεται στη δεύτερη φάση 
χρήσης όπου το µοντέλο πλέον εφαρµόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις του σπουδαστή. 

 Τα αυτόµατα recommendation συστήµατα ειδικεύονται στο να προτείνουν µαθήµατα σε  συστήµατα 
εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης ή σε εµπορικές εφαρµογές. Μερικά από αυτά διαθέτουν µια offline φάση 
στη διάρκεια της οποίας µαθαίνουν το µοντέλο συµπεριφοράς του χρήστη. Στη συνέχεια στην on-line 
φάση εφαρµόζουν το µοντέλο σε πραγµατικό χρόνο. Τα περισσότερα συστήµατα δηµιουργούν και 
ενηµερώνουν το µοντέλο ενώ παράλληλα κάνουν προτάσεις σε πραγµατικό χρόνο. 

 Η εφαρµογή των µεθόδων εξόρυξης δεδοµένων είναι εφικτή (Anjewierden A. 2007) ακόµη και σε 
εκπαιδευτικές συνοµιλίες (chats), όπου οµαδοποιούνται τα δεδοµένα µε βάση το περιεχόµενο και 
προτείνουν στους χρήστες παραποµπές σε συνοµιλίες µε παρόµοιο περιεχόµενο. Αυτό µπορεί µε την 
πάροδο του χρόνου  να έχει ως αποτέλεσµα την βελτίωση του µαθησιακού περιβάλλοντος. 

 

2.7 Προσεγγίσεις –Αλγόριθµοι υλοποίησης 

 

Πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν εφαρµοσθεί για να επιλύσουν το βασικό πρόβληµα, 
δηλαδή την υλοποίηση µεγάλης ακρίβειας, αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας 
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recommendation και data mining συστηµάτων. Πολλές από τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 
σε πραγµατικά συστήµατα και έχουν µελετηθεί δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλές ερωτήσεις σε 
βάσεις δεδοµένων (database queries). Τα αυτόµατα συστήµατα χρησιµοποιούν ένα ευρύ πεδίο 
τεχνικών και αλγορίθµων π.χ. nearest neighbor algorithm, Bayesian ανάλυση, κλπ. 

 Τα πρώτα συστήµατα χρησιµοποιούσαν nearest-neighbor collaborative filtering algorithms. Οι 
αλγόριθµοι αυτοί βασίζονται στον υπολογισµό της απόστασης µεταξύ των πελατών λαµβάνοντας 
υπόψη την ιστορία των προτιµήσεων τους. Προβλέψεις όπως πόσο πολύ αρέσει σε έναν πελάτη ένα 
προϊόν υπολογίζονται παίρνοντας το µέσο όρο των βαρών των απόψεων ενός συνόλου από 
κοντινούς γείτονες για αυτό το προϊόν.  Οι γείτονες που δεν έχουν εκφράσει άποψη για το 
συγκεκριµένο προϊόν αγνοούνται. Οι αλγόριθµοι αυτοί έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν πολύ 
γρήγορα να χρησιµοποιήσουν τις περισσότερο πρόσφατες πληροφορίες, όµως η διαδικασία 
αναζήτησης γειτόνων είναι αργή ειδικά σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Πρακτικοί αλγόριθµοι 
χρησιµοποιούν heuristics για να αναζητήσουν τους καλούς γείτονες ενώ µπορεί να εφαρµόσουν 
δειγµατοληψία στις περιπτώσεις που αντιµετωπίζουν πολύ µεγάλους πληθυσµούς.  

Η µέθοδος του κ-κοντινότερου γείτονα έχει εφαρµοσθεί στην Ελλάδα (Σαραφίδης Μ. 2008) σε ένα 
σύστηµα που βασίζεται σε ένα σύστηµα παραγωγής συστάσεων βασισµένο στη βάση δεδοµένων 
NedFix, που περιλαµβάνει  17,770 τίτλους ταινιών και περισσότερους από 480,000 πελάτες. Το 
σύστηµα δοκιµάσθηκε για 20, 30, 40, 50 και 100 γείτονες. Όσο αυξάνονται οι γείτονες τόσο πιο πολύ 
αυξάνεται η αποδοτικότητα του συστήµατος. Ωστόσο, όσο αυξάνονται οι γείτονες αυξάνεται το µέγεθος 
της απαιτούµενης µνήµης και του υπολογιστικού χρόνου. 

Ένα µεγάλο πρόβληµα είναι τα συστήµατα συστάσεων µεγάλης κλίµακας. Αυτό µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µε τον αλγόριθµο κ-κοντινότερου γείτονα που έχει προταθεί απο τους Töscher A. et al. 
(2008). Μια σηµαντική ιδιότητα αυτού του αλγορίθµου είναι ότι η χρήση της µνήµης κλιµακώνεται 
γραµµικά σε σχέση µε τον αριθµό των χρηστών και των αντικειµένων, σε σύγκριση µε άλλες 
προσεγγίσεις αλγορίθµων γειτονιάς που κλιµακώνονται τετραγωνικά. Αυτό κάνει τον αλγόριθµο 
επεκτάσιµο σε µεγάλης κλίµακας προβλήµατα. Φαίνεται ότι οι ισχυρές λύσεις στα προβλήµατα 
φιλτραρίσµατος συνεργασίας πρέπει να συνδυάζουν τις προβλέψεις σε ένα σύνολο που περιλαµβάνει 
ποικίλους ενιαίους αλγορίθµους. Η διαδικασία αυτή είναι σε θέση να συνδυάσει όλα τα πλεονεκτήµατα 
του κάθε απλού αλγορίθµου. Η τυπική προσέγγιση είναι ο γραµµικός συνδυασµός, όπου οι 
προβλέψεις συνδυάζονται απλά µε γραµµικό τρόπο µετά από εκπαίδευση.  

Μια άλλη εφαρµογή του κ-κοντινότερου γείτονα είναι µια µέθοδος που βασίζεται στην απόσταση 
των χρηστών (Dakhel G. et al. 2012). Το σύνολο των χρηστών είναι m (το m είναι ο αριθµός του κάθε 
χρήστη) σε ένα πίνακα µε mxn (n είναι ο αριθµός των αντικειµένων) και αντιπροσωπεύουν την βάση 
για µία µέθοδο που βασίζεται στην απόσταση των χρηστών. Έχουν εισαχθεί διάφορα µέτρα 
αποστάσεων, αντί των παραδοσιακών µέτρων οµοιότητας. Εκτός από αυτό, χρησιµοποιείται ένας 
αλγόριθµος που βελτιώνει κάθε φορά τις προτάσεις του συστήµατος και ο K-means αλγόριθµος για 
την κατηγοριοποίηση των χρηστών µε βάση τα συµφέροντά τους. Στη συνέχεια ο αλγόριθµος εισάγει 
µια νέα µέθοδο που ονοµάζεται αλγόριθµος ψήφου και εφαρµόζεται για να αναπτύξει µια σύσταση. 
Αυτή η ιδέα είναι κοντά στην πραγµατική ζωή µας. Στον πραγµατικό κόσµο, αν υπάρχουν πολλές 
επιλογές για µια απόφαση παίζουν σηµαντικό ρόλο οι προτάσεις της οικογένειας και των φίλων µας 
που έχουν τις ίδιες προτιµήσεις µε εµάς.  

Μια ακόµη χρήση του κ- κοντινότερου γείτονα αίναι αυτή του «θετικού» κοντινότερου γείτονα. Για 
να δηµιουργήθούν ακριβείς συστάσεις, οι ιδιότητες ενός νέου χρήστη θα πρέπει να συνδυαστούν µε 
εκείνες των προηγούµενων χρηστών όσο το δυνατόν ακριβέστερα(Roumani A. et al. 2007). Τα 
διαθέσιµα στοιχεία είναι πολλά σε όγκο και η αντιστοίχιση πρέπει να υπολογίζεται σε πραγµατικό 
χρόνο. Ο αλγορίθµος που χρησιµοποιεί τον «θετικό» κοντινότερο γείτονα συνδυάζει τον συνεργατικό 
αλγόριθµο φιλτραρίσµατος βρίσκοντας ταυτόχρονα τους κοντινότερους γείτονες, των οποίων τα 
χαρακτηριστικά συνδυάζονται µε τα χαρακτηριστικά των νέων χρηστών. Ωστόσο,αν και η τεχνική είναι 
πολύ αποτελεσµατική για τους νέους χρήστες, η χρονική απόδοση του αλγορίθµου είναι πολύ χαµηλή. 

 Τα Bayesian δίκτυα δηµιουργούν ένα µοντέλο το οποίο βασίζεται σε ένα εκπαιδευτικό σύνολο µαζί 
µε ένα δένδρο αποφάσεων σε κάθε κόµβο, των οποίων  οι πλευρές αντιπροσωπεύουν τις 
πληροφορίες των χρηστών. Το µοντέλο µπορεί να δηµιουργηθεί συνήθως off-line µέσα σε ώρες και σε 
πολλές περιπτώσεις µέσα σε ηµέρες. Το µοντέλο που προκύπτει από τα  Bayesian δίκτυα  είναι πολύ 
µικρό, πολύ γρήγορο και ακριβές όπως µε τους nearest-neighbor αλγορίθµους . 

 Τα δίκτυα αυτά είναι ιδιαίτερα  πρακτικά σε περιβάλλοντα όπου η γνώση για τις προτιµήσεις των 
χρηστών αλλάζει συνεχώς και  αργά σε σχέση µε το χρόνο που απαιτείται για να δηµιουργηθεί το 
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µοντέλο, αλλά δεν είναι κατάλληλα για περιβάλλοντα στα οποία τα µοντέλα των προτιµήσεων των 
χρηστών πρέπει να ενηµερώνονται  πολύ γρήγορα ή µε αρκετά µεγάλη συχνότητα. Μια πολύ γνωστή 
εφαρµογή των συστηµάτων συστάσεων µε την χρήση Bayesian δικτύων είναι η ενεργή µάθηση (active 
learning), όπου αντιµετωπίζεται η υπερφόρτωση που προέρχεται από την πληθώρα των 
πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και συνδέει τις πληροφορίες µε τις προτιµήσεις των 
χρηστών (Karimi et al. 2011). Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος αναµονής είναι πολύ σηµαντικός. Ενώ 
το µοντέλο αυτό είναι πολύ γρήγορο και ακριβές, οι νέοι χρήστες πολλές φορές καλούνται να 
περιµένουν µερικά λεπτά για την βαθµολόγηση προκειµένου να καταταγούν σε κάποιο σύνολο 
εκπαιδευτικού υλικού που µπορεί να τους ενδιαφέρει, µε αποτέλεσµα το σύστηµα να µην είναι πλέον 
διαδραστικό και οι χρήστες να αφήνουν την συνοµιλία. Οι Karimi R.et al (2011) προτείνουν ένα νέο 
µοντέλο το οποίο κατά την διάρκεια  εκτέλεση είναι µιας τάξης γρηγορότερο. Η διαφορά του σε σχέση 
µε την κλασικά ενεργή µάθηση που βασίζεται στο µοντέλο Bayesian είναι ότι µειώνεται δραστικά ο 
χρόνος αναµονής και αυτό οφείλεται στην συνεχή εκαπαίδευση των χρηστών του συστήµατος.     

 Η προσέγγιση της επαναληπτικής διαδικασίας Bayes  µπορεί να προσαρµοστεί ωστε να 
εφαρµοσθούν κάποιοι προσαρµοστικοί αλγόριθµοι για να βελτιωθεί η µηχανή µάθησης  των 
ενδιαφερόντων των µαθητών (Carmona C. 2007). Το µοντέλο αυτό µπορεί να χρησιµοποιήσει όλες τις 
διαθέσιµες γνώσεις σχετικά µε ένα συγκεκριµένο µαθητή και να οικοδοµήσει ένα αρχικό µοντέλο 
απόφασης µε βάση τα µαθησιακά στυλ. Το µοντέλο µπορεί στη συνέχεια να τελειοποιηθεί µε τα 
δεδοµένα που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις του µαθητή µε το σύστηµα, προκειµένου να 
αντανακλά µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις τρέχουσες προτιµήσεις του. Επιπλέον, το µοντέλο είναι επίσης 
σε θέση να προβεί σε προσαρµογή στις αλλαγές στις προτιµήσεις των µαθητών.  

 Επίσης στις τεχνικές clustering αναγνωρίζουµε σύνολα από χρήστες (clusters), οι οποίοι 
εµφανίζουν παρόµοιες προτιµήσεις. Μόλις τα clusters δηµιουργηθούν, µπορούν να γίνουν προβλέψεις  
από το µέσο όρο των απόψεων των άλλων χρηστών  που ανήκουν στο ίδιο cluster. Η λογική της 
τεχνικής είναι ο διαχωρισµός των χρηστών σε οµάδες µε βάση το ότι χρήστες που ανήκουν στην ίδια 
οµάδα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο όµοιοι, ενώ χρήστες διαφορετικών οµάδων είναι όσο το 
δυνατόν πιο διαφορετικοί. Η οµοιότητα µετριέται χρησιµοποιώντας µια συνάρτηση οµοιότητας 
(similarity function) που εφαρµόζεται στα προφίλ των χρηστών. Αφού δηµιουργηθούν οι οµάδες, 
είναι στη συνέχεια δυνατό να τους αποδοθούν ετικέτες ανάλογα µε το είδος της κάθε οµάδας και να 
χρησιµοποιηθούν οι ετικέτες αυτές σαν βάση για την εφαρµογή κατηγοριοποίησης (µε αυτό τον τρόπο 
χρησιµοποιούµε την οµαδοποίηση σαν ένα αρχικό βοηθητικό στάδιο πριν εφαρµόσουµε 
κατηγοριοποίηση, στις περιπτώσεις που δεν είναι εύκολο να προκαθορίσουµε τις κλάσεις).  

 Μερικές τεχνικές αναπαριστούν τον χρήστη σπουδαστή  µε µερική συµµετοχή σε διάφορα clusters. Η 
πρόβλεψη σε αυτήν την περίπτωση είναι ο µέσος όρος σε όλα τα clusters σταθµισµένος µε το βαθµό 
συµµετοχής σε κάθε ένα από αυτά. Οι τεχνικές αυτές συνήθως παράγουν λιγότερο προσωπικές 
προτάσεις σε σχέση µε άλλες µεθόδους ενώ σε µερικές περιπτώσεις τα clusters έχουν χειρότερη 
ακρίβεια από τους nearest-neighbor αλγορίθµους (Breese et al., 1998). Το clustering µπορεί να 
εφαρµοστεί σαν ένα πρώτο βήµα για να µικρύνει το σύνολο των υποψηφίων σε έναν nearest-neighbor 
αλγόριθµο ή για να κατανεµηθεί ο nearest-neighbor υπολογισµός σε διάφορες µηχανές προτάσεων. 

  Τα information filtering και  information retrieval µπορούν να  συσχετίζουν κείµενα παρουσίασης 
µαθηµάτων  για τα οποία ο σπουδαστής  έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, µε την παρουσία ή την απουσία 
λέξεων κλειδιών (keywords) µέσα σε αυτά τα κείµενα. Ο χρήστης µπορεί ρητά να δηλώσει τα 
keywords ή µπορεί αυτά να εξαχθούν από κείµενα τα οποία έχει διαβάσει στο παρελθόν. Τα 
συστήµατα αυτά συχνά χρησιµοποιούνται σε µηχανές αναζήτησης σε sites ηλεκτρονικού εµπορίου για 
να βοηθήσουν τους χρήστες να βρουν συγκεκριµένα προϊόντα. Παρουσιάζουν δε µερικά κοινά 
χαρακτηριστικά µε τα recommendation συστήµατα όπως για παράδειγµα να παράγουν λίστες µε 
προτάσεις για τους χρήστες. 

 Όµως, όσο περισσότερο τα συστήµατα αυτά παρέχουν άµεσες απαντήσεις σε συντακτικές 
ερωτήσεις των χρηστών, τόσο λιγότερο τα θεωρεί ο χρήστης σαν recommendation συστήµατα. Τα 
information filtering συστήµατα που ενηµερώνουν τους χρήστες όταν ανακοινώνονται ενδιαφέροντα 
προϊόντα προς πώληση, µοιάζουν περισσότερο µε recommendation συστήµατα ειδικά αν µέρος της 
διαδικασίας επιλογής περιλαµβάνει χαρακτηριστικά (attributes) που δεν εντάσσονται στον άµεσο 
έλεγχο του χρήστη π.χ. ποιοι ή πόσοι άλλοι χρήστες προτιµούν το ίδιο µάθηµα. 

 Μία άλλη προσέγγιση είναι η Κατηγοριοποίηση (classification) η οποία εφαρµόζεται στο σύνολο 
των δεδοµένων ώστε να εξαχθούν οι κλάσεις των χρηστών µε βάση προαποφασισµένες ετικέτες 
(class labels). Για παράδειγµα, έστω ότι θέλουµε να δηµιουργήσουµε τις κλάσεις των χρηστών που 
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παρακολουθούν τη θεµατική ενότητα Microsoft Excel. Με τη βοήθεια δένδρων αποφάσεων 
(decision trees) µπορούµε να βρούµε ότι το προφίλ αυτών των χρηστών είναι: άτοµα ηλικίας 
µικρότερης των 30 ετών,  απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή στην εργασία τους. Αυτές οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν αργότερα για να 
προτείνουµε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πλάνο σε κάθε χρήστη. Η κατηγοριοποίηση ανήκει στις 
προγνωστικές τεχνικές (predictive web mining). 

 Οι classifiers είναι υπολογιστικά µοντέλα που καταχωρούν ένα δεδοµένο εισόδου σε µια 
κατηγορία. Τα δεδοµένα εισόδου µπορούν να είναι διανύσµατα από  χαρακτηριστικά για τα µαθήµατα  
ή πληροφορίες για τις σχέσεις µεταξύ διαφορετικών µαθηµάτων. Η κατηγορία µπορεί να είναι µια 
ταξινόµηση της µορφής δεκτό/απορριπτέο για ένα αίτηµα χρέωσης πιστωτικής κάρτας ή 
εξουσιοδοτηµένος /εισβολέας για έναν έλεγχο ασφαλείας. Ένας τρόπος για να υλοποιηθεί ένα 
recommendation σύστηµα µε classifiers είναι να χρησιµοποιηθεί σαν είσοδος πληροφορία για ένα 
µάθηµα  και έναν χρήστη και η έξοδος να είναι µια κατηγορία που θα αντιπροσωπεύει πόσο δυνατό 
είναι το recommendation αυτού του µαθήµατος στον χρήστη. Οι Cantador et al. (2008) ερευνούν την 
ενοποίηση των προσωπικών πληροφοριών µε τις οντολογίες χρησιµοποιώντας σύγχρονες µεθόδους 
αναπαράστασης γνώσης που σχετίζονται µε τις εφαρµογές Web2.0 µε κατηγοριοποίηση των 
δεδοµένων. Προτείνουν µια µέθοδο για την ενοποίηση των ετικετών, προβάλλοντας µια κοινή 
απαράσταση του WordNet και της Wikipedia, µε οντολογίες. Ενσωµατώνουν ετικέτες ιστορικού 
ανεξάρτητων χρηστών στα οντολογικά προφίλ των χρηστών, µε τη σύνδεση µε τις άλλες έννοιες των 
οντολογιών. 

 Οι κανόνες συσχέτισης (association rules) χρησιµοποιούνται για να εντοπίσουν οµοιότητες 
µεταξύ διαφορετικών τύπων δεδοµένων και να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς των 
χρηστών. Οι κανόνες αυτοί συνδέουν ένα ή περισσότερα (αρχικά µη συσχετιζόµενα) γεγονότα και 
ανακαλύπτουν σχέσεις που δεν µπορούν (εύκολα) να προβλεφθούν. Για παράδειγµα, στο πιλοτικό 
σύστηµα ένας κανόνας συσχέτισης θα µπορούσε να είναι ότι το «20% των χρηστών που µελετούν το 
µάθηµα Γενικά Μαθηµατικά επιλέγουν στη συνέχεια να µελετήσουν το µάθηµα ∆ιακριτά Μαθηµατικά , 
ή ότι το «50% των χρηστών που επισκέφθηκαν τις σελίδες της βοήθειας ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 
25-30». 

 Οι κανόνες συσχέτισης είναι πολύ χρήσιµοι στην εξόρυξη δεδοµένων εκπαιδευτικού υλικού, 
δεδοµένου ότι εξάγουν συσχετίσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών αντικειµένων και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσµατα σε µια διαισθητική µορφή για τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, απαιτούν λιγότερο 
εµπειρία στην εξόρυξη δεδοµένων από ότι άλλες µεθόδοι. Οι Merceron1 A. και Yacef K. (2007) έχουν 
εξάγει κανόνες συσχέτισης µε δεδοµένα από το Logic-ITA, ένα περιβάλλον µάθησης βασισµένο στο 
διαδίκτυο. Σκοπός είναι να ανιχνευθούν οι λανθασµένες συσχετίσεις. Οι κανόνες που βρέθηκαν ήταν 
συµµετρικές, όπως Χ → Υ και Υ → Χ, που υποδηλώνουν οτι υπάρχει µεταξύ τους ισχυρή υποστήριξη 
και ισχυρή εµπιστοσύνη. Επιπλέον, το Ρ(Χ) και  το  P(Y) είναι σηµαντικά υψηλότερα από το Ρ(Χ,Υ). Τα 
στοιχεία αυτά οδηγούν στο γεγονός ότι διάφορα στοιχεία, όπως στην ύπαρξη ενδιαφέροντος δεν 
συσχετίζουν το Χ και το Υ ως ανεξάρτητα.  Ενώ σε κανόνες που το Χ και το Υ είναι ανεξάρτητα 
αποδεικνύεται ότι συχετίζονται µεταξύ τους. Συνεπώς, οι κανόνες συσχέτισης που δεν περιέχουν λάθη 
είναι δύσκολο να βρεθούν. Η χρήση τους, ωστόσο, θεωρείται αναγκαία γιατί σε γενικές γραµµές 
συµβάλουν στην καλύτερα µάθηση µε την χρήση τους στα συστήµατα συστάσεων.  

 Οι κανόνες συσχέτισης  χρησιµοποιούνται για αρκετά χρόνια στο εµπόριο, για να αναλύσουν 
πρότυπα (patterns) προτιµήσεων και να προτείνουν προϊόντα στους χρήστες βασιζόµενοι σε αυτά 
που έχουν ήδη επιλέξει. Ένας association κανόνας εκφράζει τη σχέση ότι ένα µάθηµα  επιλέγεται  
συχνά µαζί µε κάποια άλλα µαθήµατα. 

 Οι κανόνες αυτοί µπορούν να δηµιουργήσουν µια πολύ καλή αναπαράσταση των δεδοµένων 
προτιµήσεων και µπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της αποθήκευσης καθώς και την 
απόδοση. Συνήθως χρησιµοποιούνται για µεγάλους πληθυσµούς αντί για µεµονωµένους χρήστες  και 
όπως άλλες µέθοδοι µάθησης που πρώτα δηµιουργούν και µετά εφαρµόζουν τα µοντέλα και είναι 
λιγότερο κατάλληλοι για εφαρµογές όπου η γνώση των προτιµήσεων αλλάζει πολύ γρήγορα. 

2.8 Η ∆ιαδικασία Εξατοµίκευσης στην Ηλεκτρονική Μάθηση 

 

Το πρώτο στάδιο σε µια διαδικασία εξόρυξης γνώσης από δεδοµένα web είναι η συλλογή 
δεδοµένων, ή αλλιώς η καταγραφή και καταχώρηση πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες. Η 
συλλογή των δεδοµένων αποτελεί τη βάση της διαδικασίας εξόρυξης γνώσης αφού τα τελικά 
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αποτελέσµατα εξαρτώνται τόσο από τη διαθεσιµότητα των στοιχείων όσο και από την ποιότητά 
τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συλλεχθούν στοιχεία για τους χρήστες µιας εφαρµογής στο web. 
Τα στοιχεία αυτά µπορούν να παρασχεθούν είτε ρητά (ζητώντας τα από το χρήστη), είτε έµµεσα 
(καταγράφοντας τη συµπεριφορά και ακολουθώντας τα «ίχνη» του στο µονοπάτι πλοήγησης που 
επιλέγει). Πιο συγκεκριµένα, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται για τους χρήστες περιλαµβάνουν: 

1. ∆εδοµένα που εισάγουν ρητά οι χρήστες. 

� Πληροφορίες προφίλ. Ο χρήστης εισάγει ρητά στο σύστηµα δεδοµένα σχετικά µε δηµογραφικά 
στοιχεία που τον αφορούν, καθώς και πληροφορίες για το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο, τις δεξιότητές 
του, τις ανάγκες και τις προτιµήσεις του αναφορικά µε τη χρήση του συστήµατος ή τα περιεχόµενα και 
τη δοµή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα δεδοµένα αυτής της κατηγορίας συγκεντρώνονται συνήθως 
χρησιµοποιώντας ένα ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο το οποίο εµφανίζεται σε κάποιο στάδιο της 
διαδικασίας εγγραφής του χρήστη στο σύστηµα και αποτελεί την προσωπική του καρτέλα (ή 
εγγραφή/record). Είναι σκόπιµο, οι χρήστες να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά ώστε 
να είναι συνεχώς ενηµερωµένο το σύστηµα και να µπορεί να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις κατά 
τη διαδικασία της εξατοµίκευσης. Μέρος του προφίλ αποτελούν και τα δεδοµένα που εισάγει ο 
χρήστης κατά τη διαδικασία πιστοποίησής του κάθε φορά που θέλει να µπει στο σύστηµα, δηλαδή το 
όνοµα και τον κωδικό πρόσβασης. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται µονοσήµαντα, καταγράφεται η 
συµπεριφορά του και το ιστορικό του στο σύστηµα και ενηµερώνεται το προφίλ του ώστε να 
εφαρµοστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι τεχνικές εξατοµίκευσης.  

� ∆εδοµένα αξιολόγησης του συστήµατος. Σε ορισµένα συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης σε 
περιβάλλον web που υποστηρίζουν εξατοµίκευση, στα δεδοµένα που εισάγουν οι χρήστες 
περιλαµβάνονται και αξιολογήσεις τους για την εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρµόζεται στο σύστηµα 
ή για επιµέρους συστατικά της. Η µορφή τους µπορεί να είναι βαθµολόγηση σε κλίµακα Likert ή σχόλια 
ελεύθερου κειµένου σε forums και bulletin boards τους συστήµατος (στην τελευταία περίπτωση, οι 
πληροφορίες δεν είναι άµεσα χρησιµοποιήσιµες από το σύστηµα και απαιτείται η παρέµβαση του 
ανθρώπινου παράγοντα ώστε να εξαχθούν ποιοτικά συµπεράσµατα).  

2. ∆εδοµένα που συγκεντρώνει το σύστηµα για το χρήστη. 

� Αρχεία log. Στα αρχεία αυτά, τα οποία κρατούνται στους εξυπηρετητές, καταγράφονται 
λεπτοµέρειες που αφορούν κάθε αίτηση για εξυπηρέτηση όλων των ιστοσελίδων που βρίσκονται 
αποθηκευµένες στο συγκεκριµένο εξυπηρετητή. Πιο συγκεκριµένα ένα αρχείο log περιέχει (Luotonen, 
1995) τη διεύθυνση IP του χρήστη, τη χρονική στιγµή που παρέλαβε την αίτηση για µια συγκεκριµένη 
ιστοσελίδα, τη διάρκεια παραµονής του σε αυτή, το URL της ιστοσελίδας από όπου 
πραγµατοποιήθηκε η αίτηση, και ένα σύνολο από επιπλέον στοιχεία που ενδέχεται να είναι εξίσου 
χρήσιµα ανάλογα µε το σχεδιασµό των αλγορίθµων εξατοµίκευσης που θα εφαρµοστούν.  Βασισµένοι 
στα αρχεία καταγραφής logs οι Nachimas R. et al. (2007) δηµιούργησαν ένα εργαλείο το οποίο 
ονοµάσθηκε learnogram το οποίο χρησιµοποιώντας την τεχνική clustering και των δένδρων 
συσχέτισης µπορεί να αναλύσει την συµπεριφορά του µαθητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 
µάθησης υποδεικνύοντας συστάσεις για µάθηση βασισµένες στις ιστοσελίδες που έχει ήδη επισκεφθεί 
και κατά συνέπεια τον ενδιαφέρουν.  

� Cookies. Τα αρχεία αυτά (η χρήση των οποίων συχνά συνδυάζεται µε τα αρχεία log) είναι δυνατό 
να περιέχουν ποικίλες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των σελίδων που ο χρήστης έχει 
επισκεφθεί, των κωδικών πρόσβασης που έχει εισαγάγει, κλπ. Ένα cookie αποθηκεύει τις 
πληροφορίες στον τοπικό δίσκο του χρήστη (κάτι που συνήθως συµβαίνει την πρώτη φορά που ζητάει 
εξυπηρέτηση ο χρήστης) και εκεί έχει πρόσβαση ο εξυπηρετητής σε κάθε µελλοντική αίτηση για 
εξυπηρέτηση που θα παραλάβει από το συγκεκριµένο χρήστη, επιτρέποντας µε αυτό το «διαφανή» 
τρόπο την αυτόµατη αναγνώριση του χρήστη από το σύστηµα. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι είναι 
εύκολο οι χρήστες να απενεργοποιήσουν τα cookies από αντίστοιχη ρύθµιση του browser 
(φυλλοµετρητή). 

 

2.9 Συστήµατα δηµιουργίας συστάσεων 

 

Τα Συστήµατα ∆ηµιουργίας Συστάσεων (Recommendation Systems – RSs) αποτελούν σηµαντικά 
εργαλεία των επιχειρήσεων διότι συντελούν στη δηµιουργία εξατοµικευµένων µορφών. Εµφανίστηκαν 
στα µέσα του 1990 και λόγω των καινοτόµων βελτιώσεων που προκάλεσαν στους ιστότοπους που 
εφαρµόστηκαν, έχουν µετατραπεί σε πολύ σηµαντικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε πολλές 
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εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου  µε σκοπό να βοηθήσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα 
προϊόντα που επιθυµούν. 

 Πιο συγκεκριµένα, τα συστήµατα αυτά εκµεταλλεύονται τις ιδιαιτερότητες των χρηστών µε σκοπό 
να τους διευκολύνουν στο να προσδιορίσουν ακριβέστερα τις πληροφορίες ή τα προϊόντα για τα οποία 
ενδιαφέρονται περισσότερο ή σχετίζονται µε τις ανάγκες τους. 

 Οι συστάσεις µπορούν να υλοποιηθούν µε διάφορους τρόπους: 

• µε εξατοµικευµένες προσφορές, τιµές, προϊόντα και υπηρεσίες, 

• µε ενδιαφέρουσες ή µη θεµατικές ενότητες, τµήµατα, παράγραφοι, 

• µε ταξινόµηση, απόκρυψη, εµφάνιση, προσθήκη, αποµάκρυνση, επισήµανση 

• µε χρήση συνδέσµων, 

• µε χρήση  προαιρετικών  επεξηγήσεων 

 

 Πολλές προσεγγίσεις έχουν χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή συστάσεων, όπως το συνεργατικό 
φιλτράρισµα (collaborative filtering), το οποίο βασίζεται στη βαθµολογία των προϊόντων από τους 
χρήστες. Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα προτείνει τα προϊόντα που έχουν αξιολογηθεί θετικά από 
χρήστες που µοιάζουν µε τον τρέχον χρήστη. Αυτή είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη τεχνική στα 
συστήµατα συστάσεων. Το συνεργατικό φιλτράρισµα συγκρίθηκε µε ότι συµβαίνει στην 
πραγµατικότητα, όταν οι άνθρωποι λαµβάνουν αποφάσεις µε βάση τις απόψεις των άλλων. Η 
ταξινόµηση βασίζεται σε δεδοµένα που συλλέγονται αυτόµατα (background) και τα στοιχεία που 
εισάγονται από τους χρήστες (input). Οι τεχνικές συνεργατικού φιλτραρίσµατος γίνεται µε βάση τις 
βαθµολογίες που δίνουν οι χρήστες για τα προϊόντα. Αυτές οι βαθµολογίες  χρησιµοποιούνται για να 
βρεθούν  παρόµοια συνιστώµενα προϊόντα για τους χρήστες µε βάση µια κοινότητα των χρηστών.  

 Στην εργασία τους οι Chellatamilan και Suresh (2011) παρουσιάζουν µια ιδέα για τη δηµιουργία 
ενός συστήµατος σύστασης για το e-learning χρησιµοποιώντας τεχνικές εξόρυξης συνδέσεων ρόλων 
(Association Rule Mining Techniques)  για την καλύτερη επιλογή των πόρων του e-learning ή του 
εκπαιδευτικού υλικού µε την χρήση της συνεργατικής τεχνικής. Η µελέτη αναλύει τις καταγραφές των 
µαθητών του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Μάθησης (Learning Management System - LMS) της 
πλατφόρµας Moodle, και τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από την καταγραφή των ακαδηµαϊκών 
δεδοµένων, των πληροφοριών αλληλεπιδράσεων και των προσωπικών πληροφοριών των µαθητών. 
Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν κατά την εξόρυξη και τα στατιστικά στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν για να 
βρεθούν οι σχέσεις µεταξύ της συµπεριφοράς των µαθητών στο LMS, των συνηθειών µελέτης και της 
συνολικής απόδοσής τους. Η έρευνά µας δείχνει ότι η πλειοψηφία των φοιτητών αισθάνονται οτι το 
LMS είναι «πολύ χρήσιµο» εργαλείο ως διδακτική-µαθησιακή διαδικασία και οι φοιτητές έχουν χαµηλό 
ποσοστό πρόσβασης στο LMS που θεωρείται κακής ποιότητας. Όµως, λόγω του µη ελκυστικού 
περιβάλλοντος LMS και την αργή ταχύτητα στο διαδίκτυο, περισσότεροι από τους µισούς µαθητές 
εξακολουθούν να προτιµούν τον εκπαιδευτή που τους  παρέχει τις εκτυπωµένες σηµειώσεις διάλεξης. 
Ωστόσο, η τεχνική θεωρείται αποδοτική και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών εµπίπτουν µε τις προτάσεις 
που προκύπτουν από το σύστηµα. 

 Η τεχνική του συνεργατικού φιλτραρίσµατος συνήθως συναντάται σε συνδυασµό µε τα προφίλ 
χρηστών που αναλύονται περισσότερο παρακάτω. Ένα παράδειγµα µιας τέτοιας εφαρµογής είναι το 
εξατοµικευµένο σύστηµα συστάσεων e-learning των Li X. et al. (Li X. et al. 2005),  το οποίο µπορεί να 
προσαρµοσθεί στα ενδιαφέροντα και επίπεδο γνώσεων των µαθητών. Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί µε 
βάση το πρότυπο IEEE Learning Technology Systems Architecture (IEEE LTSA) ωστε να επιτευχθεί 
υψηλή επεκτασιµότητα και επαναχρησιµοποίηση. Για να συνδυασθούν πολλαπλά µέτρα 
ανατροφοδότησης ώστε να βρεθούν οι προτιµήσεις των χρηστών γίνεται ανατροφοδότηση µε 
δυνατότητα συγχωνεύσεων. Ο συνεργατικός αλγόριθµος φιλτραρίσµατος χρησιµοποιεί τις ήδη 
αποθηκευµένες προτιµήσεις των χρηστών και τις προηγούµενες εµπειρίες τους προκειµένου να 
επιτεχθεί η σύσταση σε νέους «όµοιους» χρήστες ή στους ίδιους σε µελλοντική αναζήτηση.  

 Τα σύνολα δεδοµένων χρησιµοποιούνται ως σηµεία αναφοράς για την ανάπτυξη νέων αλγορίθµων 
συστάσεων και για να συγκριθούν µε άλλους αλγόριθµους µε παρόµοιες ρυθµίσεις (Verbert K. et 
al.2011). ∆ιερευνούνται τα σύνολα δεδοµένων που αποτυπώνουν τις αλληλεπιδράσεις των µαθητών 
µε τα εργαλεία και τους πόρους. Χρησιµοποιούνται τα σύνολα δεδοµένων για να αξιολογηθεί και να 
συγκριθεί η απόδοση των διαφορετικών αλγορίθµων για τις συστάσεις της µάθησης ενισχυµένης από 
την τεχνολογία. Η σύγκριση περιλαµβάνει αλγορίθµους συνεργατικού φιλτραρίσµατος που 
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εφαρµόζονται στα δεδοµένα των TEL. ∆ιαφαίνεται ότι τα δεδοµένα που σχετίζονται µε τις λήψεις των 
χρηστών και από τις ετικέτες (tags) µπορούν να υποδείξουν το ενδιαφέρον των χρηστών και να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις των αλγορίθµων συστάσεων που τα χρησιµοποιούν. 

 Ο αλγόριθµος συνεργατικού φιλτραρίσµατος παραγωγής συστάσεων συγκρίνεται µε άλλους δύο 
αλγορίθµους. Ο Παπαγγελής Ε. (2002) δηµιούργησε τρείς διαφορετικές εκδοχές ενός συστήµατος 
συστάσεων για τη δηµιουργία συστάσεων για ταινίες του κινηµατογράφου στο χρήστη καθώς επίσης 
την δηµιουργία δυναµικών κοινοτήτων χρηστών. Η τεχνική του συνεργατικού αλγορίθµου παράγει 
συστάσεις σε έναν χρήστη σύµφωνα µε τις ταινίες που αρέσουν σε χρήστες µε παρόµοιο προφίλ. Ο 
δεύτερος αλγόριθµος ο οποίος χρησιµοποιήθηκε, στηρίζεται στην απλή λογική του να προτείνει ταινίες 
οι οποίες έχουν την µεγαλύτερη MRS βαθµολογία. Η MRS βαθµολογία προκύπτει από τη µέση 
βαθµολογία των χρηστών του MRS συστήµατος για αυτή την ταινία και από τη βαθµολογία την οποία 
έχει δώσει το IMDB για αυτή την ταινία. Ο τρίτος αλγόριθµος, σε αντίθεση µε τους προηγούµενους, δεν 
στηρίζεται στα «ratings» τα οποία δίνει ο χρήστης αλλά στο προφίλ που έχει δηµιουργηθεί από το 
σύστηµα για τον χρήστη αυτόν, σε συνδυασµό µε τις βαθµολογίες που βάζει, αλλά και µε το είδος των 
ταινιών που ψηφίζει. Συγκριτικά µε του άλλους δύο αλγορίθµους, ο συνεργατικός αλγόριθµος 
προσοµοιώνει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο κάποιος αποφασίζει να δει µία ταινία 
κινηµατογράφου στην πραγµατική ζωή. Συνήθως κάποιος πριν πάει να δει µία ταινία συµβουλεύεται 
τους γνωστούς του ποια ταινία θεωρούν ότι είναι καλή, και κυρίως παίρνει υπ’ όψιν του τη γνώµη των 
ανθρώπων µε τους οποίους στο παρελθόν έχουν συµφωνήσει για το ποια ταινία ήταν καλή και ποια 
δεν ήταν. Ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι που ποτέ η γνώµη τους δεν συµφωνεί µε τη γνώµη των άλλων 
και αυτό µπορεί να δηµιουργήσει συστάσεις διαφορετικές µε το ενδιαφέρον των χρηστών. Στην 
περίπτωση αυτή, ο καλύτερος αλγόριθµος είναι ο τρίτος. 

 Μία άλλη προσέγγιση είναι το φιλτράρισµα βασισµένο στο περιεχόµενο.Το Φιλτράρισµα Βασισµένο 
στο Περιεχόµενο (Content-based filtering) παρουσιάζει παρόµοιους περιορισµούς µε το συνεργατικό 
φιλτράρισµα. Αυτό συµβαίνει επειδή βασίζεται στο φιλτράρισµα αντικείµενο και µερικές φορές τα 
αποτελέσµατα των συστάσεων χαρακτηρίζονται από έλλειψη ποικιλότητας. Το περιεχόµενο πολλές 
φορές µπορεί να είναι µια ολόκληρη οντολογία. Οι Dai et H. al. (2003) παρουσιάζουν τις προσεγγίσεις 
που πραγµατοποιούνται για την ενσωµάτωση της σηµασιολογικής γνώσης στην εξόρυξη δεδοµένων 
από την χρήση του διαδικτύου και των διαδικασιών εξατοµίκευσης συµπεριλαµβανοµένων των 
χαρακτηριστικών περιεχοµένου (content features) και του τοµέα των οντολογιών (domain ontology, 
γνώση ως ένα σύνολο εννοιών εντός ενός τοµέα). Τα χαρακτηριστικά περιεχοµένου περιλαµβάνουν 
λέξεις-κλειδιά, φράσεις, ονόµατα κατηγοριών ή άλλων κειµένων που αφορούν το περιεχόµενο που 
είναι ενσωµατωµένο ως µετα-πληροφορία όσον αφορά το περιεχόµενο των ιστοσελίδων.  

 Σε αντίθεση µε τα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου, η οντολογία αντιπροσωπεύει τη γνώση που 
περιέχετε στην ιστοσελίδα και δίνει τη δυνατότητα να έχουµε µια παγκόσµια αρχιτεκτονική κοινών 
αντικειµένων, των ιδιότήτων τους και των σχέσεών τους στον τοµέα του λόγου. Μια άλλη προσέγγιση 
φιλτραρίσµατος µε βάση το περιεχόµενο είναι η προσπάθεια των Sieg et al. (2007), οι οποίοι 
επανεξετάζουν µια προσέγγιση στην εξατοµικευµένη αναζήτηση στο διαδίκτυο, η οποία ενσωµατώνει 
τα µοντέλα του «περιεχοµένου χρήστη», µε βάση τα οντολογικά προφίλ των χρηστών, αναθέτοντας 
σιωπηρά την βαθµολογία που προέρχεται από το ενδιαφέρον των χρηστών στις έννοιες του 
προκατασκευασµένου τοµέα οντολογίας. Καθορίζουν το περιεχόµενο ως τις άµεσες και τις 
παλαιότερες δραστηριότητες των χρηστών, καθώς και τη γνώση από µια προϋπάρχουσα οντολογία 
ως µια αναπαράσταση του τοµέα ενδιαφέροντος. Οι Tang T. και McCalla G. (2005) προτείνουν ένα 
εξελισσόµενο σύστηµα µάθησης βασισµένο στο διαδίκτυο που µπορεί να προσαρµοστεί όχι µόνο για 
τους χρήστες του αλλά και για το ανοικτό προς όλους διαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, η καινοτοµία σε 
σχέση µε το σύστηµα έγκειται στην ικανότητά του να βρίσκει σχετικό περιεχόµενο στο διαδίκτυο µε το 
φιλτράρισµα περιεχοµένου, καθώς και την ικανότητά του να προσωποποιήσει και να προσαρµόσει 
αυτό το περιεχόµενο µε βάση την παρακολούθηση του συστήµατος των µαθητών του και των 
συσωρευµένων βαθµολογιών που έδωσαν οι µαθητές. Ως εκ τούτου, αν  οι µαθητές δεν έχουν άµεση 
αλληλεπίδραση µε το ανοιχτό διαδίκτυο, το σύστηµα µπορεί να ανακτήσει τις σχετικές πληροφορίες 
που σχετίζονται µε µε τους ίδιους και τα χαρακτηριστικά της µάθησής τους. 

 Η διαδικασία εξαγωγής γνωρισµάτων, όταν για παράδειγµα πρόκειται για πολυµεσικό περιεχόµενο, 
µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η κατάλληλη παρουσίαση των αντικειµένων να µην είναι εύκολη. 
Το πρόβληµα του νέου χρήστη υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση. Παρόλο αυτά, το φιλτράρισµα 
βασισµένο στο περιεχόµενο µπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα, όταν χρησιµοποιείται µε 
µεθόδους implicit feedback (έµµεσης ανάδρασης) όπως είναι η καταγραφή των αγορών που έχει κάνει 
ο χρήστης και του ιστορικού των αναζητήσεων στη βάση µε τα προϊόντα. Ενώ το συνεργατικό 
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φιλτράρισµα, τις περισσότερες φορές, απαιτεί την αξιολόγηση των προϊόντων ευθέως από το χρήστη 
(explicit feedback). 

 Το ∆ηµογραφικό Φιλτράρισµα (Demographic Filtering) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή 
συστάσεων βασισµένες σε στερεότυπα. Όµως, προκύπτουν θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
όπως: πώς θα ανακτηθούν οι πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδοµένα του χρήστη και ποια 
είναι η πολιτική της εταιρίας σε σχέση µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων απέναντι στον 
πελάτη. Συγκεκριµένα, η εχεµύθεια αποτελεί σηµαντικό θέµα στις τεχνικές του demographic και του 
collaborative filtering. Η δηµογραφική προσέγγιση βρίσκει επίσης παρόµοιους  χρήστες όπως και στο 
συνεργατικό φιλτράρισµα (Chellatamilan T. et al. 2011). Η διαφορά είναι ότι δεν χρησιµοποιούνται 
προηγούµενες βαθµολογίες ή συναλλαγές. Τέλος, οι στατιστικές µέθοδοι (statisticsbased methods) 
(Schafer et al., 2001) δεν παρέχουν εξατοµίκευση αλλά αν λάβει κανείς υπόψη την ευκολία στον 
τρόπο υλοποίησής τους τότε τα αποτελέσµατα που δίνουν είναι ιδιαίτερα αξιόλογα. Πολλά συστήµατα 
τις ενσωµατώνουν στην στρατηγική που ακολουθούν για τη δηµιουργία συστάσεων ώστε να προκύψει 
µία πιο «σταθερή» τεχνική. 

 Εξαιτίας των αδυναµιών της κάθε µεθόδου δηµιουργίας συστάσεων, προτάθηκαν τα υβριδικά 
µοντέλα µε στόχο να συνδυάσουν τη στιβαρότητα και να εξαλείψουν τα ελαττώµατα των ξεχωριστών 
τεχνικών. Τα υβριδικά συστήµατα συστάσεων συνδυάζουν περισσότερες από µία τεχνικές 
δηµιουργίας συστάσεων µε σκοπό να παρέχουν στους χρήστες συστάσεις µε περισσότερη ακρίβεια. 
Σαν αποτέλεσµα τα υβριδικά µοντέλα λειτουργούν σε περισσότερο από µια πηγές δεδοµένων 
(collaborative δεδοµένα, content δεδοµένα ή demographic δεδοµένα) και παρέχουν εφτά τρόπους να 
συνδυάσουν τις ξεχωριστές τεχνικές δηµιουργίας συστάσεων σε έναν υβριδικό. Ένα τεράστιο ποσό 
του µαθησιακού υλικού που διατίθενται σε περιβάλλον e-learning έχει οδηγήσει σε µια µεγαλύτερη 
πρόκληση για να βρεθούν τα κατάλληλα υλικά µάθησης για τους µαθητές. Πρόσφατα η τάση δείχνει 
ότι τα υπάρχοντα e-learning συστήµατα συστάσεων µπορούν  να προτείνουν µόνο τα στοιχεία µε 
παρόµοιο περιεχόµενο µάθησης, όµως κάποια άλλα βασικά στοιχεία µε διαφορετικό περιεχόµενο 
µάθησης δεν είναι εφικτό να προταθούν. Οι Emadzadeh E. et al. (2010) προτείνουν ένα ζήτηµα 
υβριδικού συστήµατος συστάσεων e-learning που βασίζεται σε συνδυασµό του συνεργατικού 
φιλτραρίσµατος µε βάση το περιεχόµενο και το φιλτράρισµα, το οποίο περιλαµβάνει τις ακόλουθες 
στρατηγικές σύστασης: (1) συστήνει παρόµοια στοιχεία που παραµένει στο ίδιο πλαίσιο µάθησης, (2) 
εξάγει αυτόµατα τις λέξεις-κλειδιά από το κείµενο µε βάση τα έγγραφα και (3) ελαχιστοποιεί το χρόνο 
που απαιτείται για να παράγει λέξεις-κλειδιά για τα αντικείµενα. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 
δείχνουν ότι το προτεινόµενο σύστηµα συστάσεων µε αυτόµατη εξαγωγή λέξεων-κλειδιών µπορεί να 
επιτύχει υψηλότερη ακρίβεια περίπου 17,04% του µέσου απόλυτου σφάλµατος (mean absolute error – 
ΜΑΕ) και 28,71% του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (mean square error - MSE) στα αντικείµενα σε 
σύγκριση µε το εάν η λέξη-κλειδί είχε εισαχθεί µε το χέρι. 

     Οι υβριδικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα µελετούν το πρόβληµα της παραγωγής προτάσεων σε µια 
εφαρµογή e-commerce που αφορούν την ενοικίαση ταινιών (Μουσουρούλη Ι. 2008, Μαρκέλλου Π. 
2005). Στοχεύουν στην παραγωγή αποτελεσµατικών συστάσεων για τους πελάτες ενός online 
καταστήµατος που ενοικιάζει κινηµατογραφικές ταινίες. Η γνώση για τους πελάτες και τα προϊόντα 
προκύπτει από τα δεδοµένα χρήσης και τη δοµή της οντολογίας σε συνδυασµό µε τις εκτιµήσεις-
βαθµολογίες των πελατών για τις ταινίες καθώς και την εφαρµογή τεχνικών ταιριάσµατος «όµοιων» 
πελατών. Όταν ένα ή περισσότερα κριτήρια ταιριάσµατος ικανοποιούνται, τότε άλλες ταινίες µπορούν 
να προσδιοριστούν σύµφωνα µε το οντολογικό σχήµα που έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτές 
που ο πελάτης έχει ήδη νοικιάσει. Στην περίπτωση ενός νέου πελάτη όπου το ιστορικό του είναι κενό, 
αναλύονται πληροφορίες από την αίτηση εγγραφής του ώστε να ταξινοµηθεί σε µια συγκεκριµένη 
κλάση πελατών και να παραχθούν προτάσεις µε βάση το οντολογικό σχήµα. Αυτή η ενοποίηση 
παρέχει πρόσθετη γνώση για τις προτιµήσεις των πελατών και επιτρέπει την παραγωγή επιτυχηµένων 
συστάσεων. Ακόµη και στην περίπτωση του «cold-start problem» όπου δεν είναι διαθέσιµη αρχική 
πληροφορία για τη συµπεριφορά του πελάτη, η προσέγγιση προβαίνει σε σχετικές συστάσεις. Η 
τεχνική που χρησιµοποιείται είναι η τεχνική Matrix Based, που µοιάζει περισσότερο µε τις τεχνικές 
συνεργατικού φιλτραρίσµατος, έχοντας µία on-line συµπεριφορά. Είναι πολύ γρήγορη κατά το στάδιο 
δηµιουργίας του πίνακα αλλά και κατά το στάδιο δηµιουργίας των συστάσεων σε τρέχουσα 
κατάσταση. Από την άλλη πλευρά η προσέγγιση αυτή, όπως και τα περισσότερα συστήµατα 
συνεργατικού φιλτραρίσµατος, δεν χειρίζεται αποδοτικά τα νέα αντικείµενα που εισέρχονται στο 
κατάστηµα µέχρι να αγοραστούν αυτά από ένα συγκεκριµένο πλήθος πελατών. Αυτό συµβαίνει επειδή 
τα αντικείµενα αυτά είναι καινούργια και δεν  υπάρχουν στο αρχείο και έτσι το βάρος τους στον πίνακα 
είναι µηδενικό ή πολύ µικρό. Παρόλο αυτά, οι επιτυχίες στις προβλέψεις της ξεπερνούν το 60%.  
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∆ύο ιδιαίτερες προσεγγίσεις µεθόδων των συστηµάτων παραγωγής συστάσεων είναι: 

• Σύσταση Γνώσης: 

Η σύσταση γνώσης αφορά ένα σύστηµα συστάσεων που βασίζεται στη γνώση, ως δεδοµένο, και στην 
γνώση των µαθητών (υβριδικό σύστηµα). Τα συστήµατα συστάσεων που βασίζονται στη γνώση 
εξάγουν τη  γνώση µε βάση το εκπαιδευτικό υλικό (Lu 2004; Shishehchi, Banihashem et al 2010).  Τα 
συστήµατα αυτά κάνουν γενικεύσεις ανάλογα µε τους χρήστες τους.  Προτιµούν να δηµιουργήσουν µια 
σύσταση βασισµένη στην οµοιότητα των χρηστών, στις ανάγκες τους, στις επιλογές τους στο σύνολο 
των διαθέσιµων στοιχείων (Lu 2004). Η σύσταση βασισµένη στη γνώση µπορεί να είναι η κατάλληλη 
τεχνική για συστάσεις στο e-learning. Η προσέγγιση αυτή δεν περιλαµβάνει το πρόβληµα της µη 
ύπαρξης πολλών αναφορών, καθώς και το πρόβληµα της υπερ-εξειδίκευσης, µιας και η  προσέγγιση 
αυτή είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη άλλων χρηστών και στατιστικών στοιχείων (Lu 2004). 
Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση είναι ευαίσθητη σε µεταβαλλόµενες αλλαγές του ενδιαφέροντος και των 
προτιµήσεων των εκπαιδευοµένων και είναι ανεξάρτητη απο την αξιολόγηση των πληροφοριών. Η 
προσέγγιση παραγωγής συστάσεων βασισµένη στη γνώση δεν χρειάζεται καµία βάση δεδοµένων, 
όπου θα αποθηκεύονται οι προτιµήσεις των χρηστών, και είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις γνώσεις 
σχετικά µε το µαθησιακό τοµέα ώστε να προσφέρει την καλύτερη λύση για τον κάθε χρήστη (Santos & 
Boticario 2009). Ωστόσο, αυτό έχει ως στόχο να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συστάσεις και το 
σκεπτικό για το τι εκπαιδευτικό υλικό του τοµέα ικανοποιοεί τις ανάγκες του µαθητή (Santos, Boticario 
2009). Αυτός ο τύπος συστήµατος χρειάζεται την µηχανική γνώση (Lu 2004). Η µηχανική γνώση είναι 
ένα αµφιλεγόµενο θέµα σε αυτή την προσέγγιση, στην οποία εκτελείται µε τη χρήση ορισµένων 
τεχνικών. Η αναπαράσταση της γνώσης είναι ένα µέρος της µηχανικής γνώσης. Υπάρχουν διάφορες 
προσεγγίσεις για να αντιπροσωπευθεί η γνώση. ∆εδοµένου ότι η µηχανική γνώση παίζει ζωτικό ρόλο 
στην τεχνική που βασίζεται στη γνώση, χρησιµοποιούνται οι οντολογίες για να εκπροσωπηθούν όλες 
οι απαιτούµενες γνώσεις στο σύστηµα. Λαµβάνοντας υπόψη τη µηχανική γνώση, το προφίλ του 
µαθητή µπορεί να καλύψει ένα µέρος των γνώσεων. 

• Προφίλ µαθητή: 

Το προφίλ του µαθητή (learner profile) ή του προφίλ τoυ χρήστη (user profile) είτε είναι βασισµένο στη 
γνώση ή τη συµπεριφορά (Middleton, Shadbolt et al.2004). Η δηµιουργία του προφίλ χρήστη είναι µια 
πολλά υποσχόµενη προσέγγιση προς τα εξατοµικευµένα e-learning συστήµατα όπου τα προφίλ των 
χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιαφερόντων, των επιπέδων και των προτύπων µάθησης, 
µπορούν να αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας. Με βάση το προφίλ, η 
εξατοµικευµένη πηγή µάθησης θα µπορούσε να δηµιουργηθεί για να ταιριάζει µε τις ατοµικές 
προτιµήσεις και τα επίπεδα. Επιπλέον, οι µαθητές µε κοινά ενδιαφέροντα και επίπεδα µπορούν να 
οµαδοποιηθούν και να λειτουργήσουν ως κατευθυντήρια γραµµή  για την παροχή πληροφοριών για τα 
άλλα µέλη της ίδιας οµάδας. Οι γνωστές προσεγγίσεις για την εξαγωγή της γνώσης του µαθητή είναι η 
συνεύντευξη το ερωτηµατολόγιο ή η καταγραφή µε την µορφή εισαγωγής προσωπικών στοιχείων. Οι 
προσεγγίσεις γίνονται µε την δηµιουργία στατικών µοντέλων χρηστών ή η κατάταξη των χρηστών στο 
πιο κοντινό σε αυτούς µοντέλο (Middleton, Shadbolt et al. 2004). Η δηµιουργία του προφίλ βασισµένο 
στην συµπεριφορά του µαθητή είναι δυναµική, γιατί αυτή η προσέγγιση αφαιρεί τη γνώση µαθητή 
µέσα από κάποιες δυναµικές τεχνικές. Στην πραγµατικότητα, το προφίλ χρήστη είναι το κλειδί της 
διαδικασίας για πολλές άλλες εφαρµογές. Για παράδειγµα, τα συστήµατα συστάσεων µπορεί να 
(Balabanovi M.et al. 1997; Fu X. et al. 2000; Konstan J. et al.1997;Middleton S. et al.2004) εξαρτώνται 
από το προφίλ χρήστη και µε όρους οµοιότητας και διαφορών να παρέχουν συγκεκριµένες προτάσεις-
συστάσεις. Η εξατοµικευµένη µηχανή αναζήτησης Ιστού (Sugiyama K. et al. 2004)  µπορεί να 
κατασκευάσει προφίλ χρηστών από το ιστορικό περιήγησης και, κατά συνέπεια, να παρέχει 
εξατοµικευµένα αποτέλεσµατα που θα ταιριάζουν µε τις ανάγκες πληροφόρησης άλλων ατόµων στον 
ίδιο τοµέα (οντολογία). 

 Ένα είδος «προφίλ χρήστη» έχει εφαρµοσθεί και στη Ελλάδα (Βίρβου Μ. 2002) σε ένα σύστηµα το 
οποίο µοντελοποιεί τους χρήστες σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε µαθητή. Οι 
πληροφορίες αυτές µπορεί να αφορούν τόσο σε προσωπικά στοιχεία του µαθητή, όπως το όνοµά του, 
η ηλικία του, κλπ., όσο και σε χαρακτηριστικά που είναι άµεσα σχετιζόµενα µε το αντικείµενο που 
διδάσκεται, όπως το επίπεδο γνώσης του µαθητή στο διδασκόµενο αντικείµενο. Η µελέτη αφορά µια 
εφαρµογή ενός διαδικτυακού σύστηµατος διδασκαλίας για την Τεχνολογία Λογισµικού. Οι διάφορες 
προσαρµοστικές αποφάσεις που λαµβάνει η εφαρµογή βασίζονται σε δύο παράγοντες: εάν ένας 
µαθητής έχει διαβάσει κάποια θεµατική ενότητα και πόσο καλά έχει αποδώσει σε ασκήσεις που 
σχετίζονται µε αυτή τη θεµατική ενότητα. Με βάση το µοντέλο του γνωστικού πεδίου καθώς και το 
προσωπικό µοντέλο του εκάστοτε µαθητή, το σύστηµα διδασκαλίας της Τεχνολογίας Λογισµικού 
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υποστηρίζει το µαθητή µε τη βοήθεια της µεθόδου επισηµείωσης συνδέσµων, σύµφωνα µε την οποία 
οι σύνδεσµοι επισηµειώνονται µε κάποιο είδος σχολίου, το οποίο γνωστοποιεί στο χρήστη την 
κατάσταση της ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί ο σύνδεσµος, ως προς την κατάσταση του χρήστη κατά 
την πλοήγηση. 

 Στη µελέτη τους οι Shishehchi S. et al (2012) έχουν εφαρµόσει και τα δύο συστήµατα συστάσεων  
µε βάση τη γνώση και τη συµπεριφορά των µαθητών µε τη χρήση του προφίλ του µαθητή. Ορισµένα 
µέρη του προφίλ του µαθητή είναι στατικά και κάποια είναι δυναµικά. Το προφίλ του µαθητή είναι 
στατικό ενώ η λήψη οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας σχετικά µε τους µαθητές είναι δυναµική. Το 
προφίλ του µαθητή αποτελείται από πληροφορίες του µαθητή, το ιστορικό του µαθητή, το στυλ 
µάθησης και το υπόβαθρο γνώσεών του. Η συσχέτιση των µαθητών µεταξύ τους γίνεται µε την χρήση 
των οντολογιών ενδιαφέροντος και το υλικό που προσφέρεται στους µαθητές απο τους εκπαιδευτές. 

2.9.1 Τεστ προσωπικότητας Big Five 

 

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφερθεί το τεστ προσωπικότητας Big Five το αποίο αποτελεί 
µια βάση για τα συστήµατα συστάσεων που χρησιµοποιούν τις τεχνικές κατά τις οποίες κάθε νέος 
χρήστης συνδέεται µε άλλους «όµοιους» χρήστες. Τα συστήµατα συστάσεων, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, έχουν αναδειχθεί ως ένα χρήσιµο εργαλείο για το ηλεκτρονικό εµπόριο για να βοηθήσουν 
τους πελάτες για την πραγµατοποίηση αγορών µε βάση τις οµοιότητες και τις προτιµήσεις τους µε 
άλλους. Απαιτούν κάποια βάση για τη διατύπωση συστάσεων που βασίζονται σε συµπεριφορές του 
παρελθόντος και σε πολύπλοκους αλγόριθµους που βασίζονται σε πληροφορίες προερχόµενες απο 
τα δηµογραφικά και τα στοιχεία των προσωπικοτήτων των χρηστών.  

 Η έρευνα των Booker Q. et al (Booker Q. et al. 2007) στηρίζεται σε συγκεκριµένα µετρήσιµα 
στοιχεία τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εξετασθεί ποιοί είναι οι άνθρωποι και γιατί οι 
άνθρωποι αυτοί συµπεριφέρονται µε τον τρόπο που συµπεριφέρονται.  

Το Big Five προέρχεται από την δεκαετία του 1970 από δύο ανεξάρτητες ερευνητικές οµάδες που 
πήραν διαφορετικές διαδροµές, αλλά κατέληξαν σε παρόµοια αποτελέσµατα: τα περισσότερα 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας µπορεί να συνοψισθούν σε πέντε ευρείες διαστάσεις 
της προσωπικότητας, ανεξάρτητες από τη γλώσσα ή τον πολιτισµό. Αυτές οι πέντε διαστάσεις 
προέκυψαν ζητώντας από χιλιάδες ανθρώπους να απαντήσουν εκατοντάδες ερωτήσεις και στη 
συνέχεια αναλύθηκαν τα δεδοµένα χρησιµοποιώντας την ανάλυση κατα παράγοντα (factor analysis). 
Το Big Five είναι πλέον ευρέως αποδεκτό και χρησιµοποιείται ως µοντέλο προσωπικότητας. 

Το µεγαλύτερο µέρος της ακαδηµαϊκής έρευνας δείχνει καθαρά οτι υπάρχουν πέντε ανεξάρτητα 
στοιχεία της προσωπικότητας.  Κάθε άλλο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας έχει κάποια 
συσχέτιση µε ένα ή περισσότερα από αυτά τα πέντε βασικά γνωρίσµατα. Το σύστηµα βασίζεται σε 
πέντε ανεξάρτητα αποδεδειγµένα στοιχεία: Εξωστρέφεια, συναισθηµατική σταθερότητα, µεθοδικότητα, 
διαµονή και νοηµοσύνη. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν τα βασικά χρώµατα της προσωπικότητας. 

Κάθε στοιχείο έχει δύο αντιθετικά άκρα: 

Εξωστρέφεια  

• Κοινωνικός, αυτός που αισθάνεται άνετα να αλληλεπιδρά µε τους άλλους 

• Ιδιωτικός, αυτός που νιώθει άβολα και / ή ανιδιοτέλεια µε την κοινωνική αλληλεπίδραση 

Συναισθηµατική Σταθερότητα - Μεταιχµιακή και ήρεµος τύπος 

• Μεταιχµιακός, αυτός που είναι επιρρεπείς στην κακοκεφιά 

• Ήρεµος, αυτός που διατηρεί ένα συναισθήµατα επίπεδο 

Μεθοδικότητα  

• Οργανωµένος 

• Ανοργάνωτος 

∆ιαµονή 

• Αυτός που ζει για τους άλλους 

• Εγωκεντρικός, που ζει για τον εαυτό του 

Νοηµοσύνη 

• Μη περίεργος, που δεν δρα διανοητικά  
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• Ακόρεστος , που δεν σταµατά την προσπάθεια να µάθει περισσότερα 

 Η αδυναµία του Big Five είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συζήτηση µεταξύ των ερευνητών ως προς το 
τι αποτελεί τον πυρήνα του κάθε στοιχείου. Η µελέτη «Big Five Personality Test» συγκρίνει και 
αντιπαραβάλλει το τεστ µε τις παλαιότερες συµπεριφορές ως µέρος ενός αλγορίθµου εκµάθησης για 
να γίνει κατανοητό ποιά γνωρίσµατα είναι σηµαντικά για την επιλογή των µαθηµάτων, τα οποία οι 
µαθητές βρίσκουν ελκυστικά. Το σύστηµα σύστασης  που δηµιουργήθηκε έχει δυνατότητες. Η τεχνική 
παραγωγής συστάσεων που χρησιµοποιήθηκε ήταν η συνεργατική και βασίστηκε στο τεστ 
προσωπικότητας Big Five. Πέρα από τις συστάσεις, υπάρχουν και άλλοι τρόποι µε τους οποίους 
µπορεί το σύστηµα να είναι ελκιστικό, µε βάση τις ανάγκες του µαθητή σε απευθείας σύνδεση. Εκτός 
από τους φοιτητές που οµαδοποιήθηκαν µε την συνεργατική τεχνική, µε βάση τα ίδια ενδιαφέροντα και 
τα µαθήµατα, οι φοιτητές που βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση µπορούν να βρουν σε απευθείας 
σύνδεση λέσχες και κοινότητες µάθησης, οι οποίες πολλές φορές λείπουν από τις κοινωνικές πτυχές 
της εµπειρίας της µάθησης διαδικτυακά.  

 

2.10 Συστήµατα δηµιουργίας συστάσεων e-learning 

 

Η µάθηση ενισχυµένη απο την τεχνολογία (Technology Enhanced Learning (TEL)) έχει ως  στόχο να 
σχεδιασθούν, να αναπτυχθούν και να δοκιµασθούν  κοινωνικοτεχνικές καινοτοµίες που θα στηρίξουν 
και θα ενισχύσουν την εκµάθηση πρακτικών και των ατόµων και των οργανώσεων, υποστηρίζοντας τη 
δηµιουργία και τη διαχείριση της γνώσης στο πλαίσιο των  οργανωτικών ρυθµίσεων και κοινοτήτων. 
Πρόκειται για ένα πεδίο εφαρµογής που αντιµετωπίζει γενικά όλα τα είδη της έρευνας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, µε στόχο τη στήριξη της διδασκαλίας και της εκµάθησης των 
δραστηριοτήτων, και περιλαµβάνει µεταγνωστικές δεξιότητες και αντανακλαστικά, όπως η 
αυτοδιαχείριση, το αυτοκίνητρο και την αποτελεσµατική άτυπη και αυτορυθµιζόµενη µάθηση. Η 
ανάκτηση πληροφοριών είναι µια βασική δραστηριότητα στη µάθηση µε την χρήση της τεχνολογίας, 
και η ανάπτυξη των συστηµάτων συστάσεων έχει προσελκύσει όλο και πιο αυξηµένο ενδιαφέρον τα 
τελευταία χρόνια, καθώς αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της υπερφόρτωσης πληροφοριών στα σενάρια 
TEL µε προσεγγίσεις χαµηλκού κόστους. 

 Οι µέθοδοι συστάσεων, οι τεχνικές και τα συστήµατα αποτελούν ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για 
να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την µάθηση και την διδασκαλία. Υπάρχουν πολλοί διαθέσιµοι 
πόροι στο διαδίκτυο, από την την πλευρά των υπηρεσιών µάθησης  ψηφιακού περιεχοµένου, και των 
ανθρώπινων πόρων (π.χ. άλλους µαθητές, εµπειρογνώµονες, καθηγητές) που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας και των µαθητικών εργασιών. Η πρόκληση είναι 
να αναπτυχθούν, να επεκταθούν και να αξιολογηθούν συστήµατα που θα παρέχουν τους µαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς ουσιαστική καθοδήγηση, προκειµένου να βοηθήσουν στον εντοπισµό 
κατάλληλων πόρων εκµάθησης από µια δυνητικά τεράστια ποικιλία επιλογών.  

 Εκτός από τα συστήµατα συστάσεων που έχουν ήδη αναφερθεί ως προς τις τεχνικές παραγωγής 
και τους αλγορίθµους παρακάτω αναφέρονται έρευνες σε άλλα πεδία που δεν εστιάζουν τόσο στην 
διαδικασία όσο σε  άλλους  παράγοντες. Άλλοι από αυτούς δεν έχουν αναφερθεί αν και έµµεσα 
επηρεάζουν την διαδικασία (πχ. linked data) και άλλοι προσθέτους καινοτόµους παράγοντες που δεν 
είναι εύκολο να προβλευθούν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα (πχ. συναίσθηµα κατά την παραγωγή 
συστάσεων). 

 Η εξατοµίκευση, η προσαρµογή και τη σύσταση είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος του TEL. Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών εφαρµόζονται ως ένα 
µέρος των συστηµάτων συστάσεων TEL, για να φιλτράρoυν και να προβάλλουν τους εκπαιδευτικούς 
πόρους σύµφωνα µε τις προτιµήσεις και τις απαιτήσεις των χρηστών. Ωστόσο, η καταλληλότητα και το 
εύρος των πιθανών συστάσεων ουσιαστικά εξαρτάται από την ποιότητα και την ποσότητα των 
διαθέσιµων δεδοµένων καθώς και τους χρήστες. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών, η παροχή «Linked Data» (LD) (δεδοµένα προσφερόµενα µέσω του διαδικτύου) έχει 
καταφέρει να προσφέρει πληθώρα δεδοµένων και να παρέχει πρόσβαση στους χρήστες του 
Παγκόσµιου Ιστού (Dietze S. 2012). Αυτό περιλαµβάνει µεταξύ άλλων Linked Data εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα. Η δυνατότητα που προσφέρεται µέσω των LD διευκολύνει στα συστήµατα παραγωγής 
συστάσεων.  Εκτός απο τα linked data, υπάρχουν στο διαδίκτυο και άλλες υπηρείες, όπως το 
πρωτόκολλο OPAL το οποίο µπορεί να δώσει πληροφορίες για τους µαθητές, οι οποίες αναφέρονται 
στα δεδοµένα κοινωνικής παρουσίας των χρηστών σε ένα Περιβάλλον Προσωπικής Μάθησης 
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(Personal Learning Environment –PLE) βασισµένο στο διαδίκτυο (Grandbastien M. 2012). Έτσι, το 
σύστηµα προτείνει άρθρα, έρευνες ή άλλο υλικό σύµφωνα µε τις συνοµιλίες ή τις παρουσίες του 
χρήστη σε συζητήσεις του περιβάλλοντος µάθησης.  

 Επωφελούµενοι των συστηµάτων συστάσων µάθησης δεν είναι µόνο οι µαθητές αλλά και οι 
εκπαιδευτικοί. Οι online κοινότητες και η µάθηση µέσω του διαδικτύου παρέχουν στους 
εκπαιδευτικούς ευκαιρίες µάθησης µε την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία µε άλλους, προκειµένου 
να αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους δεξιότητες. Οι Fazel S. et al (2012) 
παρουσιάζουν τα δίκτυα µάθησης ως µια ανοιχτή προς τους χρήστες υποδοµή που παρέχει στους 
εκπαιδευτικούς τέτοιες ευκαιρίες µάθησης. Ωστόσο, µε το µεγάλο αριθµό των µαθησιακών πόρων που 
παράγονται καθηµερινά, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να µάθουν ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι πόροι µε τη 
χρήση ενός συστήµατος συστάσεων. ∆υστυχώς, τα περισσότερα από τα εκπαιδευτικά συστήµατα 
συστάσεων δεν µπορούν να δώσουν ακριβείς συστάσεις. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα, 
χρησιµοποιήθηκαν τα κοινωνικά δεδοµένα που συλλέχθηκαν από την παρακολούθηση της χρήσης 
των κοινωνικών συστάσεων του συστήµατος (εκπαίδευση). 

 ‘Ενα Technology Enhanced Learning οικοσύστηµα είναι ένα είδος ψηφιακού οικοσυστήµατος που 
αποτελείται από ανεξάρτητες πλατφόρµες οι οποίες µπορούν να συνδυαστούν και να 
χρησιµοποιηθούν από τους µαθητές για την υποστήριξη της µάθησής τους. Οι συστάσεις αυτές σε 
διαφορετικές πλατφόρµες (cross-platform) µε την αξιοποίηση των συσχετίσεων µεταξύ τους θα 
ωφελήσουν τους µαθητές. Ωστόσο, η κατασκευή της σχετικής πλατφόρµας παραγωγής συστάσεων 
δηµιουργεί νέες και µοναδικές προκλήσεις για τους προγραµµατιστές. Μια τέτοια πρόκληση 
χειρίσθηκαν οι Anjorin M. et al. (2012) οι οποίοι ανέπτυξαν µια cross-platform παραγωγής συστάσεων 
µε την ενοποίηση του Moodle, ένα σύστηµα διαχείρισης µάθησης, της Mahara, µια υπηρεσία 
κοινωνικής δικτύωσης, και της Ariadne, ένας χώρος αποθήκευσης εκπαιδευτικού υλικού. Με βάση 
τους αλγορίθµους παραγωγής συστάσεων δηµιουργήθηκε ένα ενιαίο µοντέλο παραγωγής συστάσεων 
το οποίο ήταν πιο ακριβές στις συστάσεις, ως προς τα ενδιαφέροντα των χρηστών, µιας και οι 
πληροφορίες που ανατροφοδοτούσαν τους αλγορίθµους ήταν περισσοτερες σε σχέση µε κάθε 
πλατφόρµα µεµονωµένη. 

 Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και ένας ακόµη παράγοντας, ο οποίος είναι το συναίσθηµα. Η 
αντιµετώπιση των συναισθηµατικών ζητηµάτων στη διαδικασία της σύστασης έχει δείξει την ικανότητά 
τους να αυξήσουν την απόδοση των συστηµάτων συστάσεων σε µη-εκπαιδευτικά σενάρια. Με τη 
σειρά τους, οι συναισθηµατικές καταστάσεις λαµβάνονται υπόψιν εδώ και πολλά χρόνια στην 
ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων διδασκαλίας. Υπάρχουν κάποια έργα που συνδυάζουν και τις δύο 
γραµµές έρευνας. Στην εργασία τους οι Santos C. et al. (2012) εξετάζουν τα οφέλη από την εξέταση 
των συναισθηµατικών θεµάτων σε εκπαιδευτικά συστήµατα συστάσεων και περιγράφουν την 
επέκταση των Σηµασιολογικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Συστάσεων (Semantic Educational 
Recommender Systems - SERS), µια προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από διαλειτουργικότητά της µε 
τις υπηρεσίες του e-learning. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να ανιχνεύσει τα συναισθήµατα από τις 
αλληλεπιδράσεις των χρηστών σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής µάθησης µέσα από πολλαπλές πηγές 
(π.χ. ερωτηµατολόγια και αισθητήρες). Έπειτα, χρησιµοποιεί  τις πληροφορίες αυτές για να 
αποσπάσει τις κατάλληλες συστάσεις λαµβάνοντας  υπόψη τις συναισθηµατικές ανάγκες των 
µαθητών, και δίνοντας συστάσεις εκπαιδευτικού υλικού προσανατολισµένου στο συναίσθηµα. Την ίδια 
αδυµαµία του συστήµατος, ιδιαίτερα στις online εφαρµογές, προσπάθησαν να ξεπεράσουν οι Jung K. 
et al. (2012). Εισήγαγαν µια µεθοδολογία που µετρά τα εγκεφαλικά κύµατα του χρήστη και συνιστά το 
περιεχόµενο της µάθησης στο χρήστη που βασίζονται σε αυτό. Υπέθεσαν ότι ένα άτοµο θα έχει 
παρόµοια τάση µε κάποιον άλλον µε τον οποίο έχει ίδιο πρότυπο εγκεφαλικών κυµάτων, και 
χρησιµοποιήθηκε η πληροφορία αυτή ως βάση για την παραγωγή συστάσεων.  

 Μια άλλη πλευρά του συναισθήµατος είναι οι ποιοτικές πληροφορίες, δηλαδή η πραγµατική γνώµη 
ενός χρήστη που χρησιµοποιεί κάποιον πόρο, αν το ικανοποιεί και συνεπώς εαν θα το πρότεινε σε 
άλλους χρήστες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για το εκπαιδευτικό υλικό, όπου οι χρήστες 
παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις ως προς τους στόχους, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το 
επίπεδο τεχνογνωσίας. Η λύση σε αυτό το πρόβληµα δίνεται από τους Koukourikos A. et al. (2012), οι 
οποίοι προτείνουν την εισαγωγή τεχνικών ανάλυσης του συναισθήµατος για τα σχόλια των χρηστών 
σχετικά µε ένα εκπαιδευτικό πόρο, προκειµένου να εξαχθεί η γνώµη του χρήστη για την ποιότητα του 
πόρου και να ληφθεί υπόψη η ποιότητά του, πριν προταθεί από το σύστηµα σε έναν άλλο «όµοιο» 
χρήστη. 
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Στο συγκεκριµένο e-leaning έγινε προσπάθεια χρήσης όσο περισσότερων τεχνικών φιλτραρίσµατος 
ήταν εφικτό. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές του : 

• ∆ηµογραφικού φιλτραρίσµατος 

• Στατιστικής Παρακολούθησης 

• Περιεχοµένου 

•   και συνδυασµός (υβριδικό) φιλτραρίσµατος 

Έτσι τα αποτελεσµάτα των συστάσεων µοιάζουν, αν όχι ακριβώς, στο 90% µε αυτά ενός πραγµατικού 
E-learning. ∆εν χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω τεχνικές για διάφορους λόγους η καθεµία αλλά µε 
κύριο γνώµονα την ταύτιση της τεχνικής µε τον τύπο του e-learning: 

• της βαθµολόγησης των χρηστών στα µαθήµατα (λόγω διαφορετικότητας της προσωπικότητας σε 
µεγάλο βαθµό οπότε κρίθηκε περιττό) 

• η σύσταση του τι άλλο µάθηµα  πρόσθεσαν  µαζί µε ένα προϊόν άλλοι χρήστες (∆εν αφορά το e-
larning συνθετικά µαθήµατα ούτε µε αναγκαιότητα κάλυψης από άλλο υλικό µε π.χ.καλώδιο 
λειτουργίας κτλ.) 

• ποιοι παρόµοια σπουδαστές µε τα επιλεγµένα υπάρχουν 

2.11 Παραγωγή των συστάσεων, αξιολόγηση και αναπαράστασή τους 

 

Η παραγόµενη γνώση πρέπει να µετατραπεί σε «έξυπνη» πληροφορία,  αλληλεπίδραση ή διεπαφή 
για κάθε πελάτη. Στο βήµα αυτό οι σχηµατοµορφές που βρέθηκαν πρέπει να µεταφραστούν για να 
µπορέσουν να είναι κατανοητές από τους χρήστες. Ουσιαστικά, κάθε σχηµατοµορφή αποτελεί µία 
ξεχωριστή e-market ευκαιρία και η εγκυρότητα, η πρωτοτυπία και η χρησιµότητά της πρέπει να 
αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο. Τελικά, το RS παρουσιάζει τις παραγόµενες 
συστάσεις σε µία κατάλληλη για το χρήστη µορφή. Ο σκοπός τους είναι να παρέχουν πρόσβαση σε 
συγκεκριµένα αντικείµενα µέσω διαφηµιστικών συνδέσµων. 

 

2.12 Ενοποίηση των οντολογικών και των Usage Mining δεδοµένων 

 

Το  ηλεκτρονικό e-learningπουλάει προϊόντα σε πελάτες, µαθήµατα αλλά παράγει και  συστάσεις 
βασισµένο σε τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων χρήσης του διαδικτύου, σηµασιολογικά µεταδοµένα, 
βαθµολογίες των προϊόντων από τους πελάτες και τεχνικές προσαρµογής µεταξύ των πελατών. Η 
λειτουργία του ηλεκτρονικού e-learningείναι απλή και άµεση. Στην περίπτωση ενός ήδη 
εγγεγραµµένου χρήστη το σύστηµα τον αναγνωρίζει µέσω διαδικασίας login/password και παρέχει 
έναν εξατοµικευµένο χαιρετισµό. Στη συνέχεια, ο χρήστης πλοηγείται στο ηλεκτρονικό e-learning, και 
επιλέγει µαθήµατα από τον online κατάλογο ή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα αναζήτησης. 

 Αυτό το σχήµα µπορεί να απεικονιστεί ως ένα δένδρο, όπου η ρίζα αναπαριστά την πιο γενική 
κλάση, οι εσωτερικοί κόµβοι αναπαριστούν όλες τις ενδιάµεσες κλάσεις και τα φύλλα 
αντιπροσωπεύουν τα συγκεκριµένα µαθήµατα. Ο ρόλος του είναι σηµαντικός ειδικά κατά τη διαδικασία 
εύρεσης γνώσης, αφού αναπαριστά την εξαρτώµενη από το ηλεκτρονικό e -learning γνώση και η 
οποία επηρεάζει τα αποτελέσµατα. Σε αυτό το πλαίσιο, η προτεινόµενη προσέγγιση δηµιουργίας 
συστάσεων βασίζεται σε ένα οντολογικό σχήµα, το οποίο έχει ενσωµατωθεί σε ένα πιλοτικό 
ηλεκτρονικό σύστηµα εκµάθησης. 

 Η υποκείµενη οντολογία διατυπώνει µία αναπαράσταση του πεδίου του ηλεκτρονικής µάθησης 
προσδιορίζοντας όλες τις έννοιές του υποκείµενη οντολογία διατυπώνει µία αναπαράσταση του 
πεδίου  προσδιορίζοντας όλες τις έννοιές του, τις σχέσεις µεταξύ τους και άλλες ιδιότητες, συνθήκες 
και ρυθµίσεις. Επιτρέπει το σηµασιολογικό σχολιασµό και έχει την ικανότητα να εκτελέσει 
σηµασιολογικά ερωτήµατα και οντολογικά βασισµένη πλοήγηση. Η κατασκευή της οντολογίας 
αποτελεί µία πολύπλοκη και χρονοβόρα εργασία και βασίζεται στις γνώσεις των δηµιουργών της ώστε 
να µπορέσει να απεικονίσει όλες τις έννοιες της ηλεκτρονικής µάθησης, να οργανώσει τις ταξινοµικές 
ιεραρχίες και να αναπαραστήσει τις συσχετίσεις τους. Η ανάπτυξη της είναι συναφής µε τον ορισµό 
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ενός συνόλου αντικειµένων και της δοµής τους. Με αυτό τον τρόπο, η οντολογία µπορεί να θεωρηθεί 
ως µία βάση γνώσης η οποία χρησιµοποιείται περαιτέρω για την εξαγωγή χρήσιµης γνώσης. 
Συγκεκριµένα, ο ρόλος της είναι να χρησιµοποιηθεί ως είσοδος για τη φάση της εξόρυξης για να 
εξάγει, να συνδυάσει και να µετατρέψει την υπάρχουσα εµφανή και αφανή γνώση (την κλάση του 
χρήστη, το ιστορικό, το προφίλ, το περιεχόµενο του και τη δοµή του) σε νέες φόρµες.  

 

2.13 Κατηγοριοποίηση των χρηστών 

 

Ο κυριότερος στόχος του βήµατος του classification είναι να αναθέτει στους χρήστες ένα σύνολο από 
προκαθορισµένες κλάσεις. Αυτές οι κλάσεις αντιπροσωπεύουν διαφορετικά προφίλ χρηστών και το 
classification εκτελείται χρησιµοποιώντας επιλεγµένα γνωρίσµατα µε υψηλή δυνατότητα 
διακριτοποίησης. Τα γνωρίσµατα που ορίζουν µία συγκεκριµένη κλάση µπορούν να ρυθµιστούν και 
περιλαµβάνουν το userID, την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, το επάγγελµα, το γνωστικό επίπεδο, 
προτιµήσεις, κτλ. 

2.14 Παραγωγή των συστάσεων 

 

Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι νέος, το σύστηµα χρησιµοποιεί πληροφορίες από τη φόρµα 
εγγραφής του χρήστη και συνεπώς  σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα υπολογίζεται η αρχική κλάση στην 
οποία ανατίθεται ο χρήστης  για να επεξεργαστεί τις πληροφορίες από το τρέχον session παράθυρο 
καθώς επιτυγχάνονται καλύτερες προβλέψεις από το συνδυασµό τους. Κάθε µέθοδος χρησιµοποιεί 
διαφορετικούς τρόπους για να προβλέψει τις προτιµήσεις του χρήστη, π.χ. οι κανόνες συσχέτισης 
εσωκλείουν τη συµπεριφορά του χρήστη κατά την πλοήγηση. 

 

2.14.1 Αρχικοποίηση του Μοντέλου του  χρήστη µαθητή 

 

Η αρχικοποίηση του µοντέλου ενός χρήστη -µαθητή έχει εξαιρετικά µεγάλη σηµασία για ένα e-
learningσύστηµα εκµάθησης. Η σηµασία της αρχικοποίησης έγκειται στο γεγονός ότι είναι παράλογο 
να θεωρείται ότι όλοι οι χρήστες που καλούνται να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα έχουν αρχικά το ίδιο 
επίπεδο γνώσης όσον αφορά στο διδασκόµενο αντικείµενο. Επιπλέον, κάποιος µαθητής µπορεί να 
αποθαρρυνθεί εάν ένα e-learningπου έχει ως στόχο να τον βοηθά απαιτεί πολύ χρόνο έως ότου 
αρχίσει να του παρουσιάζει βοηθητικά µηνύµατα που είναι προσαρµοσµένα στο πραγµατικό του 
γνωστικό επίπεδο και τις αδυναµίες του. 

 Οι Aïmeur et al. (2002) διακρίνουν τρεις δυνατές προσεγγίσεις στην διαδικασία αρχικοποίησης του 
µοντέλου ενός µαθητή-χρήστη: 

 Το e-learningµπορεί να θεωρήσει ότι ο µαθητής δεν γνωρίζει τίποτε ή έχει κάποια συγκεκριµένη 
γνώση (ίδια για όλους τους µαθητές) όσον αφορά στο γνωστικό αντικείµενο που διδάσκεται. Η 
προηγούµενη γνώση του µαθητή µπορεί να αξιολογηθεί µε τη βοήθεια ενός διαγνωστικού τεστ. 

 Το e-learningµπορεί να χρησιµοποιήσει κάποια πρότυπα µαθητών, µε σκοπό την οµαδοποίηση 
των µαθητών που έχουν παρόµοιο επίπεδο γνώσης σε κατηγορίες. 

 Για λόγους απλότητας, υπάρχουν πολλά e-learning που αντιµετωπίζουν το θέµα της 
αρχικοποίησης του µοντέλου ενός µαθητή, κάνοντας την υπόθεση ότι όλοι οι µαθητές που 
χρησιµοποιούν για πρώτη φορά το e-learningξεκινούν µε το ίδιο γνωστικό υπόβαθρο.  

 Συγκεκριµένα, τα περισσότερα e-learningπου ακολουθούν αυτή την προσέγγιση, θεωρούν ότι οι 
µαθητές είτε δεν γνωρίζουν τίποτε είτε έχουν κάποιο συγκεκριµένο επίπεδο γνώσης σχετικά µε το 
διδασκόµενο αντικείµενο. Παραδείγµατα συστηµάτων που αρχικοποιούν το µοντέλο ενός νέου µαθητή 
κάνοντας την υπόθεση ότι αυτός δεν γνωρίζει τίποτε σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο που 
διδάσκεται είναι αυτά που περιγράφονται στις εργασίες da Silva et al. (1997, 1998) και Tchétagni & 
Nkambou (2002). Ένα παράδειγµα συστήµατος που θεωρεί ότι όλοι οι µαθητές που το χρησιµοποιούν 
για πρώτη φορά έχουν κάποια συγκεκριµένη γνώση σχετικά µε το διδασκόµενο αντικείµενο είναι το 
German Tutor (Heift & Nicholson 2000, 2001). 

 Ο άµεσος τρόπος αρχικοποίησης του µοντέλου ενός µαθητή πραγµατοποιείται µε τη χρήση 
εκτενών διαγνωστικών τεστ, τα οποία περιέχουν ερωτήσεις που σχετίζονται µε το σύνολο των εννοιών 
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του γνωστικού πεδίου που διδάσκεται. Η προσέγγιση αυτή θα µπορούσε να είναι εφαρµόσιµη σε 
περιπτώσεις που το διδασκόµενο αντικείµενο είναι αρκετά περιορισµένο. Παρόλα αυτά σε 
περιπτώσεις ευρύτερων γνωστικών πεδίων, η χρήση της µεθόδου αυτής θα απαιτούσε από το µαθητή 
να απαντά σε ερωτήσεις για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα πριν µπορέσει να χρησιµοποιήσει το 
σύστηµα.  Αυτό είναι ανεπιθύµητο, διότι απαιτεί από τους χρήστες αρκετή επιπλέον προσπάθεια πριν 
από τη χρήση του συστήµατος, µε κίνδυνο πολλές φορές ο χρήστης να βαρεθεί (Schwab & Kobsa 
2002). Μία εναλλακτική προσέγγιση που µειώνει τον αριθµό των ερωτήσεων που απαιτούνται για την 
εκτίµηση του γνωστικού επιπέδου του µαθητή είναι η χρήση προσαρµοστικών διαγνωστικών τεστ. Τα 
προσαρµοστικά διαγνωστικά τεστ λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε το ποιά επόµενη ερώτηση πρέπει 
να τεθεί και πότε πρέπει να ολοκληρωθεί το τεστ, µε βάση τις απαντήσεις του µαθητή σε 
προηγούµενες ερωτήσεις (Guzman & Conejo 2002). Εξαιτίας του γεγονότος ότι µε τα προσαρµοστικά 
διαγνωστικά τεστ, το σύστηµα εξάγει συµπεράσµατα αναφορικά µε τη γνώση του µαθητή σε µία 
θεωρητική έννοια, βάσει της απάντησής του σε ερωτήσεις που σχετίζονται µε κάποιες άλλες έννοιες, 
τα τεστ αυτά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασµένα. Στην περίπτωση που τα 
συµπεράσµατα που εξάγονται δεν ισχύουν για κάποιο µαθητή, ή αν οι απαντήσεις που δίνει είναι 
εικασίες ή λάθη απροσεξίας, τότε η ακρίβεια του αρχικού µοντέλου του µαθητή µειώνεται αισθητά. 
Παραδείγµατα e-learningπου χρησιµοποιούν προσαρµοστικό τεστ για την ανάθεση αρχικών τιµών στο 
µοντέλο του µαθητή είναι το MATHPERT (Beeson 1989) και το EDUCO (Kurhila et al. 2001). Μία πολύ 
διαδεδοµένη προσέγγιση για την αρχικοποίηση του µοντέλου µαθητή είναι η χρήση στερεοτύπων. 

 Κατά συνέπεια, πριν την ενσωµάτωση των στερεοτύπων, οι κατασκευαστές ενός e-learningθα 
πρέπει να διεξάγουν εκτενείς εµπειρικές µελέτες για να εξασφαλίσουν την καταλληλότητα των 
στερεοτύπων. Επιπρόσθετα, ένα άλλο πρόβληµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι η έλλειψη ευελιξίας 
της. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι τα στερεότυπα, στις περισσότερες περιπτώσεις, κατασκευάζονται 
χειρωνακτικά πριν τη χρήση του e-learningαπό τελικούς χρήστες και δεν ενηµερώνονται εκτός και αν 
τα τροποποιήσει ρητά κάποιος από τους κατασκευαστές του e-learning. 

 Μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή της προσέγγισης των στερεοτύπων είναι αυτή που παρουσιάζεται 
στo Aïmeur et al. (2002). Συγκεκριµένα, παρουσιάζουν ένα εργαλείο µηχανικής µάθησης για την 
αρχικοποίηση του µοντέλου ενός νέου µαθητή που ονοµάζεται CLARISSE. Το εργαλείο αυτό 
χρησιµοποιεί µία προσέγγιση θεµελιώδους οµαδοποίησης (conceptual clustering) για να καθορίζει 
κατηγορίες σε ένα αρχικό σύνολο µαθητών. Με βάση τις κατηγορίες που ορίζονται, το σύστηµα εξάγει 
συµπεράσµατα σχετικά µε γενικευµένους κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των µαθητών της 
συγκεκριµένης κατηγορίας και χρησιµοποιεί τους κανόνες αυτούς για την κατηγοριοποίηση νέων 
µαθητών. 

 

2.15.2 Ενηµέρωση του Μοντέλου του Μαθητή 

 

Εξαιτίας της εξελισσόµενης φύσης της διαδικασίας της µάθησης, είναι αναµενόµενο η γνώση του 
µαθητή να τροποποιείται καθώς αυτός διδάσκεται το αντικείµενο µέσω της αλληλεπίδρασής του µε 
το E-LEARNING. 

1.Απόκτηση δεδοµένων (data acquisition). Σε αυτή τη φάση, το e-learningσυλλέγει τα δεδοµένα 
που αποτελούν την πηγή για την πραγµατοποίηση της διάγνωσης. 

Σύµφωνα µε τους Kobsa et al. (2001), υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός πηγών από τις οποίες µπορεί 
να αποκτηθεί πληροφορία σχετικά µε το χρήστη: 

Υποθέσεις εξ ορισµού (Default Assumptions), οι οποίες είναι πεποιθήσεις σχετικά µε συγκεκριµένα 
γεγονότα, γενική γνώση και στόχους που µπορούν να αποδοθούν σε οποιονδήποτε χρήστη, εκτός 
αν υπάρχει κάποια ένδειξη για το αντίθετο. 

Άµεση έκφραση κάποιας πεποίθησης, ενός στόχου ή ενδιαφέροντος από τον ίδιο το χρήστη. 

Έµµεση έκφραση κάποιας πεποίθησης, ενός στόχου ή ενδιαφέροντος. 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, το σύστηµα παρακολουθεί τις κινήσεις του χρήστη και προσπαθεί να 
εξάγει κάποια συµπεράσµατα γι’ αυτόν. 

2. Μετασχηµατισµός (transformation). Αυτή η φάση αναφέρεται στη διαδικασία ανάλυσης των 
δεδοµένων που αποκτήθηκαν ώστε να εξαχθεί κάποια πληροφορία που θα χρησιµεύσει στην 
αξιολόγηση των ικανοτήτων του µαθητή. 
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3. Αξιολόγηση (Evaluation). Στη φάση της αξιολόγησης, µε βάση την ανάλυση που έγινε στη 
συµπεριφορά του µαθητή, το e-learning προσπαθεί να αξιολογήσει το γνωστικό επίπεδο αυτού σε 
σχέση µε την προαποθηκευµένη πληροφορία για την ορθή και τη λανθασµένη γνώση. Μία δυσκολία 
που προκύπτει κατά την ενηµέρωση του µοντέλου του µαθητή είναι η εµφάνιση αντιφάσεων στις 
πεποιθήσεις του µαθητή. Σύµφωνα µε τους Kono et al. (1994), οι αντιφάσεις στη συµπεριφορά του 
µαθητή µπορούν να προκαλούνται από τις εξής αιτίες: 

Ο µαθητής µπορεί να µαθαίνει ή να ξεχνά: όταν ο µαθητής µάθει κάτι νέο ή ξεχάσει κάποια γνώση 
που κατείχε, τότε παρουσιάζεται ασυνέπεια στη συµπεριφορά του και στη συµπεριφορά που 
αναµένεται από το e-learning µε βάση το µοντέλο του. 

Ανακρίβειες στο µοντέλο του µαθητή: οι υποθέσεις που έχει κάνει το σύστηµα σε σχέση µε τις 
ενέργειες του µαθητή µπορεί να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα (π.χ. το αρχικό µοντέλο 
του µαθητή µπορεί να µην ανταποκρίνεται στο πραγµατικό). 

Λάθη απροσεξίας: στην περίπτωση που κάποια συµπεριφορά του µαθητή δεν ανταποκρίνεται στο 
µοντέλο αυτού, η συµπεριφορά αυτή θα µπορούσε να προκληθεί από κάποιο λάθος απροσεξίας. 

Ασυνέπεια του µαθητή: ο µαθητής µπορεί να έχει πραγµατικά αντιφατικές πεποιθήσεις. 

Κάθε φορά που το e-learning εντοπίζει την ύπαρξη κάποιας ασυνέπειας, τότε πρέπει να αναθεωρεί 
τις υποθέσεις του σχετικά µε το µαθητή και να ενηµερώνει κατάλληλα το προσωπικό του µοντέλο. Η 
διαδικασία αυτή ονοµάζεται διατήρηση του µοντέλου του µαθητή (student model maintenance). 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το πρόβληµα της διατήρησης συνέπειας του µοντέλου του µαθητή µπορεί 
να θεωρηθεί ως ένα πρόβληµα αναθεώρησης ενός συνόλου πεποιθήσεων (belief set) ώστε να 
αποκατασταθεί η συνέπεια, έχει αντιµετωπιστεί από πολλά e-learning µε τη χρήση επεκτάσεων των 
κλασικών µεθόδων της τεχνητής νοηµοσύνης για τη διατήρηση της αλήθειας (π.χ. Huang et al 1991, 
Kono et al. 1994). 

Τα συστήµατα διατήρησης της αλήθειας (truth maintenance systems) έχουν τη δυνατότητα να 
εντοπίζουν τον τρόπο µε τον οποίο κάποια νέα πληροφορία συγκρούεται µε υπάρχουσες 
πληροφορίες σε ένα µοντέλο κάποιου µικρόκοσµου INSPIRE (Grigoriadou et al. 2002) 
χρησιµοποιούν τεχνικές ασαφούς λογικής (fuzzy logic) για τη συµπερασµατολογία υπό συνθήκες 
αβεβαιότητας. 
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Κεφάλαιο 3 

 Κατασκευή  e-learning µε χρήση recommendation 

 3.1 Ορισµός του προβλήµατος 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την κατασκευή του συστήµατος λογισµικού ενός 
ηλεκτρονικού συστήµατος µάθησης  µε την χρήση  recommendation συστηµάτων. 

Παρακάτω θα αναλύσουµε τα κύρια εννοιολογικά αντικείµενα που πρόκειται να συµµετέχουν στο 
σύστηµα µας, καθώς επίσης και τις σχέσεις µεταξύ τους.  

 

Η  βασική αντίληψη πάνω στην οποία θεµελιώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης ψηφιακών και 
διαδικτυακών τεχνολογιών  στη µάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, είναι το ότι ο σύγχρονος 
άνθρωπος πρέπει  να έχει την εξασφαλισµένη δυνατότητα να µαθαίνει µε πολλαπλούς 
τρόπους (plurimedia modalities), να έχει ίσες ευκαιρίες για µάθηση & κατάρτιση απαλλαγµένες 
από χωροχρονικές δεσµεύσεις, να έχει επιλογές στο πως και τι θα µαθαίνει και  να αποτελεί το 
«κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας» (open & flexible learning philosophy). 

Το «Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learning Πληροφορικής,  αποφάσισε 
να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης των µαθηµάτων και να κάνει προτάσεις στους 
χρήστες. Πιο συγκεκριµένα, το ηλεκτρονικό e learning  θα πρέπει να προτείνει στους 
χρήστες µαθήµατα.  

Ο κάθε µαθητής θα εγγράφεται στο σύστηµα και θα  διαθέτει   προσωπικό λογαριασµό στον 
οποίο θα αποθηκεύονται τα προσωπικά του δεδοµένα και ο οποίος θα προστατεύεται µε 
κωδικό πρόσβασης (password). Τα προσωπικά δεδοµένα θα είναι το όνοµα, το επώνυµο, user 
name, password, επάγγελµα, σπουδές, ηλικία και ξένες γλωσσες. Το σύστηµα θα δηµιουργηθεί 
αυτόµατα το id του χρήστη.  

Το e- learning  θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα εγγραφής στα µαθήµατα µέσω 
Internet. Ο χρήστης θα µπορεί να εγγραφεί  σε όσα µαθήµατα επιθυµεί  µέσα από µία µεγάλη 
γκάµα µαθηµάτων. Μετά την εγγραφή των µαθηµάτων  θα εµφανίζονται  σε ξεχωριστή λίστα  τα 
εγγεγραµµένα µαθήµατα του χρήστη.  

 Για κάθε µάθηµα θα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή το όνοµα του η 
περιγραφή  καθώς και µία φωτογραφία. 

Το σύστηµα αναγνωρίζοντας το profil του χρήστη θα προτείνει µαθήµατα στο χρήστη, ανάλογα 
µε το επάγγελµα, ηλικία και τις σπουδές. Επίσης θα αναγνωρίζει παρόµοιους χρήστες και θα 
κάνει προτάσεις. 

 

Ο ∆ιαχειριστής του συστήµατος θα µπορεί να διαχειρίζεται τις σπουδές, τα επαγγέλµατα, την 
ηλικία, τα µαθήµατα, τις ξένες γλώσσες καθώς και την επιτυχή έκβαση των µαθηµάτων, να 
προσθέτει όλες τις παραπάνω επιλογές να διορθώνει και να διαγράφει. Σε κάθε ένα από τα 
παραπάνω θα βάζει ένα βάρος το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τις προτάσεις στο e- 
learning. 

Τα βάρη θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία των προτάσεων προς τους τελικούς 
χρήστες. 

 



 Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                      Κολιαδήμα Ιωάννα                                                          

 

 

E-learning µε χρήση recommendation συστηµάτων  35 

 

 

3.2 ∆ιαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagrams) 

 

Τα ∆ιαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης αποτελούν τα σηµαντικότερα από όλα τα διαγράµµατα αφού 
περιγράφουν τι κάνει το σύστηµα µας,  για ποιον αναπτύσσεται και ποιός το χρησιµοποιεί. Στο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα e –learning  έχουµε εντοπίσει τους εξής χειριστές: 

Ο «Xρήστης» 

 

Ο «Καταχωρηµένος Χρήστης  είναι ένας χρήστης  ο οποίος έχει καταχωρήσει τα στοιχεία του 
στο σύστηµα και διαθέτει ένα όνοµα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθεί σε 
αυτό.  

 

Ο «∆ιαχειριστής Συστήµατος» είναι αυτός που διατηρεί το ηλεκτρονικό e-learning 

 

 

 

∆ιαχειριστής 
Συστήµατος Εγγεγραµµένος 

Χρήστης

∆ιαχειριστής 
Συστήµατος

Χρήστης

E_learning

 
Σχήµα 1 Οι χειριστές του ηλεκτρονικού e_learning 

 

 
Σχήµα 2: Οι χειριστές του ηλεκτρονικού e_learning 

1) «Χρήστης του Συστήµατος»: Ο «Χρήστης του  Συστήµατος» µπορεί να είναι είτε «Ανώνυµος 
Χρήστης» είτε «Εγγεγραµµένος Χρήστης». 

 

Ένας «Ανώνυµος Χρήστης» µπορεί:  

• Να δηµιουργήσει ένα καινούργιο λογαριασµό και να καταχωρήσει τα στοιχεία του στο σύστηµα, 
γεγονός που αντιστοιχεί στην περίπτωση χρήσης µε τίτλο «∆ηµιουργία Λογαριασµού Χρήστη». 
 

• Να συνδεθεί µε το σύστηµα χρησιµοποιώντας την περίπτωση χρήσης µε τίτλο «Log In». 
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Log In

∆ηµιουργία Λογαριασµού χρήστη

Χρήστης

Επιλογή µαθηµάτων

 
Σχήµα 2 ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τον χειριστή «Ανώνυµος Χρήστης» 

Ένας «Εγγεγραµµένος  χρήστης» µπορεί:  

• Να συνδεθεί µε το σύστηµα µε την περίπτωση χρήσης «Log In». 
 

• Να αποσυνδεθεί από το σύστηµα µε την περίπτωση χρήσης µε τίτλο «Log Out». 
 

• Να επιλέγει µαθήµατα από την λίστα  προτεινόµενων µαθηµάτων µε την περίπτωση χρήσης 
«Επιλογή Μαθηµάτων». 
 

• Να  µπορεί να δει τα «Εγγεγραµµένα µαθήµατα» µε την περίπτωση χρήσης «Πέτυχε στις 
εξετάσεις». 
 

Επιλογή µαθηµάτωνLog In

Log Out
Εγγραφή σε µαθήµατα

Εγγεγραµένος 
Χρήστης

Εµφάνιση εγγεγραµµένων 
µαθηµάτων

 
Σχήµα 3.∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τον χειριστή «Εγγεγραµµένος Χρήστης» 
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2) Ο «∆ιαχειριστής Συστήµατος» µπορεί: 
 

• Να συνδεθεί µε το σύστηµα µε την περίπτωση χρήσης «Log In». 
 

• Να αποσυνδεθεί από το σύστηµα µε την περίπτωση χρήσης µε τίτλο «Log Out» 
 

• Να διαχειρίζεται τις σπουδές  µε την περίπτωση χρήσης µε τίτλο «∆ιαχείριση Σπουδών. 
 

• Να διαχειρίζεται τα µαθήµατα µε την περίπτωση χρήσης µε τίτλο «∆ιαχείριση Μαθηµάτων». 

 

• Να διαχειρίζεται τα επαγγέλµατα  µε την περίπτωση χρήσης µε τίτλο «∆ιαχείριση 
επαγγελµάτων». 

 

• Να διαχειρίζεται την ηλικία   µε την περίπτωση χρήσης µε τίτλο «∆ιαχείριση Ηλικίας». 

 

• Να διαχειρίζεται τις ξένες  γλώσσες   µε την περίπτωση χρήσης µε τίτλο «∆ιαχείριση Ξένων 
Γλωσσών». 

• Να διαχειρίζεται την επιτυχή ή όχι έκβαση των µαθηµάτων   µε την περίπτωση χρήσης µε τίτλο 
«Επιτυχή Μαθήµατα». 

 

Log In

∆ιαχείριση Ηλικίας

Log Out

∆ιαχείριση Επαγγελµάτων

∆ιαχείριση Σπουδές

∆ιαχείριση Μαθηµάτων
∆ιαχείριση Ξένων Γλωσσών

∆ιαχεριστής 
Συστήµατος

∆ιαχείριση Επιτυχή Μαθήµατα

 
Σχήµα 4 ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης για τον χειριστή «∆ιαχειριστής Συστήµατος» 
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3.2 ∆ιαγράµµα των πινάκων της βάσης  δεδοµένων του e-learning 

Run_lesson

id
lesson
studies
success

Profession

id
title
varos

age

id
title
varos

Studies

id
title
baros

Language

id_student
language

Student

id
name
surname
username
password
profession
studies
age
language

lesson

id
title
text
file

 
Σχήµα 5. ∆ιαγράµµα των πινάκων της βάσης  δεδοµένων του e-learning 

Το διάγραµµα  αποτελείται από τους εξής πίνακες : 

• Student 

• Profession 

• Studies 

• Age 

• Language 

• Lesson 

• Run lesson 

Ο πίνακας  Student  αντιπροσωπεύει τον  χρήστη που εγγράφεται στην Web Page ή έχει 
δηµιουργήσει λογαριασµό. Για τον επισκέπτη Ανώνυµος Πελάτης  δεν χρειάζεται να αποθηκεύσουµε 
κάποια ιδιότητα (χαρακτηριστικό).  

Ο πίνακας Profession αντιπροσωπεύει όλα τα επαγγέλµατα που έχει ήδη καταχωρήσει ο administrator 
είναι στη διάθεση του χρήστη προς επιλογή.  

Ο πίνακας Studies  αντιπροσωπεύει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. 

Ο πίνακας Age   αντιπροσωπεύει τις ηλικιακές κατηγορίες που έχει ορίσει ο ∆ιαχειριστής του 
συστήµατος. 

Ο πίνακας Language  αντιπροσωπεύει όλες τις γλώσσες  που έχει ορίσει ο ∆ιαχειριστής του 
συστήµατος και είναι στη διάθεση του χρήστη για την εγγραφή του στο σύστηµα. 

Ο πίνακας Lesson  αντιπροσωπεύει όλα τα µαθήµατα  που έχει ορίσει ο ∆ιαχειριστής του συστήµατος 
και είναι στη διάθεση του χρήστη για την εγγραφή του στο µάθηµα. 

Ο πίνακας Run Lesson  αντιπροσωπεύει όλα τα εγγρεγραµµένα  µαθήµατα  που έχει χει επιλέξει ο 
χρήστης  του συστήµατος. 

3.3 Ανάλυση  Πινάκων 
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Για να εντοπίσουµε τις έννοιες που θα µοντελοποιηθούν ως πίνακες  στο παραπάνω  διάγραµµα που 
θα δηµιουργήσουµε αναζητούµε τα βασικά δοµικά στοιχεία του συστήµατος. 

Ο πίνακας Student  αντιπροσωπεύει τον  χρήστη δηλαδή που εγγράφεται στο e-learning ή είναι ήδη  
εγγεγραµµένος και έχει λογαριασµό. Ο πίνακας έχει τα ακόλουθα πεδία: 

1. Το  κωδικό του χρήστη -Id 

2. To όνοµα του χρήστη –name  

3. Το επίθετο  του χρήστη – Surname  

4. UserId του πελάτη - username   

5. Το Password του χρήστη –password 

6. To επάγγελµα του χρήστη--profession 

7. Την ηλικία του χρήστη- Age 

8. Τις σπουδές του χρήστη -Studies 

9. Τις ξένες γλώσσες του χρήστη--language 

Αυτά είναι τα στοιχεία που αποθηκεύονται για κάθε στιγµιότυπο του πίνακα και ζητούνται από τον 
απλό χρήστη κατά την εγγραφή του. Είναι δηλαδή τα χαρακτηριστικά της κλάσης Καταχωρηµένος 
Χρήστης  

Ο πελάτης, ως εγγεγραµµένος χρήστης πλέον µπορεί: 

1. Να κάνει log in  

2. Να κάνει log out 

3. Nα επιλέξει µαθήµατα από µία µεγάλη γκάµα προτεινόµενων µαθηµάτων 

4. Να κάνει προβολή  των εγγεγραµµένων µαθηµάτων     

Ο πίνακας profession  του  συστήµατος  αντιπροσωπεύει όλα τα επαγγέλµατα  της web εφαρµογής . 
Πιο συγκεκριµένα έχουµε ορίσει τα πεδία: 

1. Κωδικός επαγγέλµατος – Id 

2. Τίτλος επαγγέλµατος – Title 

3. Βάρος επαγγέλµατος- Varos  

Ο πίνακας Age  του  συστήµατος  αντιπροσωπεύει όλα τις ηλικιακές  κατηγορίες   της web εφαρµογής 
. Πιο συγκεκριµένα έχουµε ορίσει τα πεδία: 

1. Κωδικός ηλικίας – Id 

2. Τίτλος ηλικίας – Title 

3. Βάρος ηλικίας- Varos  

Ο πίνακας Lesson  του  συστήµατος  αντιπροσωπεύει όλα τα µαθήµατα  της web εφαρµογής . Πιο 
συγκεκριµένα έχουµε ορίσει τα πεδία: 

1. Κωδικός µαθήµατος – Id 

2. Τίτλος µαθήµατος – Title 

3. Περιγραφή µαθήµατος- Τext 

4. Εισαγωγή αρχείου φωτογραφίας- File 

Ο πίνακας Run Lesson  του  συστήµατος  αντιπροσωπεύει όλα τα εγγραµµένα  µαθήµατα  που έχει 
επιλέξει ο χρήστης καθώς και το status του κάθε µαθήµατος πχ εάν έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία ένα 
µάθηµα  . Πιο συγκεκριµένα έχουµε ορίσει τα πεδία: 

1. Κωδικός µαθήµατος – Id 

2. Τίτλος µαθήµατος – lesson 

3. Σπουδές του χρήστη: Studies 

4. Kατάσταση του µαθήµατος-Success 

 

Ο πίνακας Language  του  συστήµατος  αντιπροσωπεύει όλες τις ξένες γλώσσες που µπορεί να 
επιλέξει ο χρήστης . Πιο συγκεκριµένα έχουµε ορίσει τα πεδία: 

1. Κωδικός Ξένης Γλώσσας – Id 
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2. Τίτλος Γλώσσας – Title 

3. Βάρος ξένης γλώσσας- Varos 

Ο πίνακας Studies του  συστήµατος  αντιπροσωπεύει όλες τις σπουδές που µπορεί να επιλέξει ο 
χρήστης . Πιο συγκεκριµένα έχουµε ορίσει τα πεδία: 

1. Κωδικός Σπουδών – Id 

2. Τίτλος σπουδών – Title 

3. Βάρος σπουδών- Varos 

 

Κεφάλαιο 4 

4.1. «Κατασκευή e-learning»  

Η φάση κατασκευής αναφέρεται στην ανάπτυξη του λογισµικού σύµφωνα µε όσα ορίσαµε στα 
προηγούµενα κεφάλαια. Το ηλεκτρονικό e-learningκατασκευάστηκε  µε τη βοήθεια του  
προγράµµατος  ελεύθερου λογισµικού XAMPP  και  χρησιµοποιήσαµε γλώσσα PHP.  

4.1.1 Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη δηµιουργία του site 

Παρακάτω θα επισηµάνουµε µε λίγα λόγια  τις διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιήσαµε κατά τη 
δηµιουργία του site µας και διάφορες από τις έννοιες και τις σηµασίες τους, όπως τη γλώσσα 
προγραµµατισµού php, τη βάση δεδοµένων σε SQL (phpMyAdmin), για την MySQL βάση, για τον 
Server και WebServer, για την τεχνολογία html. 

4.1.2 Η γλώσσα προγραµµατισµού php 

Η PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για web servers, χρήσιµη για δυναµικές ιστοσελίδες, οι 
οποίες µπορούν να διασυνδεθούν  µε µια βάση δεδοµένων. Η PHP είναι δωρεάν για χρήση και είναι η 
δηµοφιλέστερη για τους hosts Unix και Linux, αν και υπάρχουν εκδόσεις διαθέσιµες για τα Windows.  

4.1.3 Ιστορικά - Πως δηµιουργήθηκε η γλώσσα προγραµµατισµού php και πως 

λειτουργεί σήµερα;  

Γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων web µε δυναµικό περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP 
περνά από επεξεργασία από συµβατό web server (π.χ. Apache ), ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό 
χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή 
κώδικα HTML . Ένα αρχείο µε κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, 
*.php4, *.phtml κ.ά.). Η ενσωµάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης .html δεν θα λειτουργήσει και 
θα εµφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καµία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη 
ρύθµιση στα MIME types του server. Επίσης ακόµη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .php, θα 
πρέπει ο server να είναι ρυθµισµένος για να επεξεργάζεται κώδικα PHP. 

 Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δηµιούργησε 
χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Perl ένα απλό script µε όνοµα php.cgi, για 
προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί µια λίστα στατιστικών για τα άτοµα που 
έβλεπαν το online βιογραφικό του σηµείωµα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι 
οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονοµαζόταν 
PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 
2.0, βασιζόµενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθµώντας περισσότερα από 50.000 web sites που 
τη χρησιµοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν 
τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόµενοι όµως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην 
έκδοση 3.0 η οποία θύµιζε περισσότερο τη σηµερινή µορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi 
δηµιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονοµάτων τους), η οποία συνεχίζει µέχρι και 
σήµερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον 
Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγµή έχουν ήδη διατεθεί και τα πρώτα snapshots 
της επερχόµενης PHP 6, για οποιονδήποτε προγραµµατιστή θέλει να τη χρησιµοποιήσει. Σήµερα 
περισσότερα από 16.000.000 web sites, ποσοστό µεγαλύτερο από το 35% των ιστοσελίδων του 
∆ιαδικτύου , χρησιµοποιούν scripts γραµµένα µε τη γλώσσα PHP, ενώ το υπόλοιπο 65% το 
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µοιράζονται στατικές σελίδες HTML και όλες οι άλλες γλώσσες προγραµµατισµού. Πρόκειται για µια 
εξέλιξη που ο ίδιος ο Rasmus Lerdorf σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν περίµενε όταν, 
πριν από 15 χρόνια, δηµιουργούσε τις πρώτες γραµµές κώδικα PHP. Τόνισε όµως ότι η PHP δεν θα 
είχε γίνει τόσο δηµοφιλής αν η εξέλιξή της είχε παραµείνει προσωπική του προσπάθεια και δεν είχε 
βοηθηθεί από τους Andi Gutmans, Zeev Suraski και την εθελοντική συµµετοχή προγραµµατιστών από 
ολόκληρο τον κόσµο. Τα περισσότερα web sites επί του παρόντος χρησιµοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 
4 και 5 της PHP. Με τις γλώσσες Perl και C/C++ στις οποίες έχει τις ρίζες της, η PHP έχει εξαιρετική 
οµοιότητα ως προς τον τρόπο σύνταξης, αλλά και πολλές εντολές της. 

4.1.4 Το XAMPP 

Το XAMPP είναι ένα πρόγραµµα ελεύθερου λογισµικού µε µηδενικό κόστος. To XAMPP αποτελεί στην 
ουσία ένα πακέτο, το οποίο περιλαµβάνει τις τελευταίες εκδόσεις του Apache HTTP Server, της PHP 
και της MySQL βάσης δεδοµένων, µεταγλωτιστές σεναρίων γραµµένους στις γλώσσες 
προγραµµατισµού PHP και Perl, ενώ περιλαµβάνει επίσης και άλλα τρία χρήσιµα εργαλεία, που θα 
χρειαστούµε στην συνέχεια (PhpMyAdmin, Filezilla Server, Mercury Mail). To XAMPP διατίθεται και 
αυτό δωρεάν από την σελίδα http://www.apachefriends.org για διάφορα λειτουργικά συστήµατα (Linux, 
Windows, Solaris, Mac).  Το Control Panel του Xampp.  Το όνοµα XAMPP είναι 
αρκτικόλεξο(ακρωνύµιο) και σηµαίνει :  Χ (σηµαίνει πως είναι χιαστή πλατφόρµα) , Apache HTTP 
Server,  MySQL,  PHP, Perl.  Το πρόγραµµα έχει δηµιουργηθεί κάτω από την άδεια χρήσης GNU 
(General Public License) και συµπεριφέρεται σαν ένας web server χωρίς κόστος ικανός να φιλοξενεί 
πολλές δυναµικές ιστοσελίδες. Το XAMPP είναι διαθέσιµο στα Microsoft Windows, Linux, Solaris, και 
Mac OS X, και είναι κυρίως χρήσιµο για ανάπτυξη web projects.  

 Αρχιτεκτονική του XAMPP; Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε έχει σχεδιαστεί έχοντας ως βάση την 
µέγιστη δυνατή λειτουργικότητα. Έτσι έχει προσεχθεί ώστε να είναι : 

• ανεξάρτητη λειτουργικού συστήµατος (δηλαδή µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό 
σύστηµα)  

• προσπελάσιµη µέσω οποιουδήποτε φυλλοµετρητή (browser) 

 • πλήρως σπονδυλωτή στη δοµή της, δηλαδή να χρησιµοποιεί αρθρώµατα (modules) για τις διάφορες 
λειτουργίες που εκτελεί 

 • προσιτή στη διαχείριση από τον διδάσκοντα. 

 Οι παραπάνω ιδιότητες-στόχοι οδηγούν σε ένα σύστηµα υλικού (H/W) και λογισµικού (S/W) 
το οποίο αποτελείται από :  

• τη βάση δεδοµένων που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του 
συστήµατος  

• τα αποθηκευτικά µέσα, δηλαδή τους υπολογιστές που φιλοξενούν το υλικό του µαθήµατος  

• το περιβάλλον εργασίας, δηλαδή το λογισµικό διεπαφής που επεξεργάζεται τις πληροφορίες και 
κάνει δυνατή την αλληλεπίδραση των χρηστών µε το εκπαιδευτικό υλικό.  

 Η εφαρµογή είναι βασισµένη στο πρότυπο τύπου «πελάτη-εξυπηρετητή» (clientserver). 
Εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα, υποστηρίζει web server τύπου Apache ή 
Microsoft IIS, ενώ στηρίζεται εξ’ολοκλήρου σε περιβάλλοντα «ανοιχτού κώδικα» (open source) για την 
λειτουργία της. Για την ανάπτυξη του ιστογενούς περιβάλλοντος της εφαρµογής και των αλγορίθµων 
της χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα PHP (Pre Hypertext Processor).  

Απαιτήσεις και χαρακτηριστικά του XAMPP.  

Tο XAMPP απαιτεί µόνο ένα zip,  ή exe αρχείο που θα κατεβάσει και να τρέξει, και µικρή ή καθόλου 
διάρθρωση των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν τον web server που απαιτείται.  Το XAMPP 
ενηµερώνεται τακτικά να συµπεριλάβει τις τελευταίες εκδόσεις του Apache / MySQL / PHP και Perl . 
Επίσης, έρχεται µε µια σειρά από άλλες µονάδες, συµπεριλαµβανοµένων OpenSSL και phpMyAdmin. 
Η Εγκατάσταση XAMPP απαιτεί λιγότερο χρόνο από την εγκατάσταση κάθε στοιχείου του ξεχωριστά. 
Αυτοτελές, πολλαπλές παρουσίες του XAMPP µπορούν  να υπάρχουν  σε έναν υπολογιστή, καθώς 
και κάθε δεδοµένη περίσταση µπορούν να αντιγραφούν από έναν υπολογιστή στον άλλο. 
Προσφέρεται σε δύο πλήρη εκδόσεις, κανονική έκδοση και µια µικρότερη έκδοση.  

Εγκατάσταση του XAMPP.  
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Για να ξεκινήσουµε τη δηµιουργία της ιστοσελίδας που πρόκειται να δηµιουργήσουµε θα πρέπει να 
κατεβάσουµε αρχικά ένα τοπικό server για τους πειραµατισµούς µας, όπως είναι ο XAMPP. Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορούµε να το κατεβάσουµε από τη διεύθυνση :  

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html  

Ανοίγωντας ένα καινούργιο παράθυρο µε τον browser, τον οποίο χρησιµοποιούµε, πληκτρολογούµε 
την παραπάνω διεύθυνση. Στη συνέχεια, επιλέγουµε τη δεύτερη επιλογή «XAMPP for Windows», 
όπως βλέπουµε και στην παραπάνω εικόνα (PrintScreen).  

Αµέσως µας ανοίγει µία σελίδα που µας επιτρέπει να κατεβάσουµε το πρόγραµµα, πατώντας 
«Installer».  

Αφού το κάνουµε αυτό, µας εµφανίζει ένα παράθυρο όπου µπορούµε να κατεβάσουµε το αρχείο .exe 
του συγκεκριµένου προγράµµατος, στον υπολογιστή µας ώστε αργότερα να προχωρήσουµε στην 
εγκατάσταση του. Ακολούθως, πατάµε «Αποθήκευση Αρχείου» και το εκτελέσιµο πρόγραµµα 
(“Xampp.exe”) αποθηκεύεται στον προεπιλεγµένο φάκελο του υπολογιστή µας (π.χ. “Downloads”). 
Εκεί, αφού το βρούµε, κάνουµε διπλό κλικ ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση.  

Αφού έχει εγκατασταθεί το xampp, πάµε στην επιφάνεια εργασίας και κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
“XAMPP Control Panel”. Αυτό θα µας εµφανίσει την παρακάτω εικόνα.  Άρα, ο τοπικός µας server 
βρίσκεται σε λειτουργία.  

Μετά κάτω από το µενού Έναρξη (Start) του υπολογιστή µας, δηµιουργήθηκε ένας νέος κατάλογος 
εφαρµογών µε το όνοµα apachefriends, που περιέχει όλες τις εντολές που χρειαζόµαστε για να 
λειτουργήσουµε την εφαρµογή. Έτσι κάνοντας κλικ στο «xampp basic start» ξεκινάµε την εφαρµογή, 
κάνοντας κλικ στο «xampp basic stop» σταµατάµε την εφαρµογή. Κάνοντας κλικ στο «xampp httpdoc 
folder» βλέπουµε σε ποιο κατάλογο αποθηκεύονται τα αρχεία που δηµιουργούν τις σελίδες µας.  

Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι µαζί µε το xampp εγκαθίσταται αυτόµατα και η εφαρµογή phpMyAdmin 
για τη διαχείριση βάσεων δεδοµένων MySQL.  

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι, επειδή τρέξαµε υπηρεσίες, χρειάστηκε να έχουµε δικαιώµατα διαχειριστή 
και όχι του απλού χρήστη. Επιπλέον, δεν θέλαµε να γίνεται αυτόµατη εκκίνηση και δεν έπρεπε ποτέ να 
πατήσουµε την επιλογή Svc, διότι θα είχαν εγκατασταθεί ως υπηρεσίες (services.exe). Εφόσον είχε 
τελειώσει η παραπάνω διαδικασία (close this wizard), από το Start Control Panel πατήσαµε το κουµπί 
Start και περιµέναµε να γίνει πράσινο στον Apache και στην MySql.  

Επόµενο βήµα ήταν να ανοίξουµε τον φυλλοµετρητή web browser και να µεταβούµε στην ιστοσελίδα 
µας : http://localhost ή στο διαχειριστικό κοµµάτι του προγράµµατος : http://localhost/xampp.  

Στην επιλογή “Status” µπορούµε να δούµε ποιες υπηρεσίες είναι “ACTIVATED”. Παρατηρούµε ότι 
όσες θέλουµε είναι ενεργές.  

Αυτό που πρέπει να κάνουµε αρχικά είναι να πάµε στην επιλογή Security και να κάνουµε τις αλλαγές 
που µας προτείνει το xampp για να αυξήσουµε την ασφάλεια του τοπικού µας server.  

Τελικά θα έχουµε το παρακάτω αποτέλεσµα και είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε να διαχειριζόµαστε τον 
τοπικό µας server. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να δηµιουργήσουµε τη βάση δεδοµένων 
µας. Θα πάµε στη διεύθυνση http://localhost/phpmydamin και θα κάνουµε login µε τα στοιχεία που 
ορίσαµε προηγουµένως όπως στην εικόνα παρακάτω.Μετά πάµε στην καρτέλα databases και στο 
σηµείο create new database βάζουµε το όνοµα που θέλουµε να έχει η βάση µας και πατάµε create.  

Τώρα αφού έχουµε φτιάξει τη βάση µας, πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα χρήστη για τη βάση αυτή. Ο 
χρήστης αυτός θα είναι ο διαχειριστής της βάσης και θα του δώσουµε όλα τα δικαιώµατα χρήσης της 
βάσης.  

Αρχικά πάµε στην καρτέλα privileges και στη συνέχεια στο add new user. Μόλις το κάνουµε αυτό 
βλέπουµε τον χρήστη που δηµιουργήσαµε. Πατάµε το edit privileges στον χρήστη που µόλις φτιάξαµε 
και εκεί τον αντιστοιχούµε στη βάση που δηµιουργήσαµε νωρίτερα, δίνοντάς του όλα τα δικαιώµατα 
χρήσης της βάσης.  

4.1.5 Tι είναι το phpMyAdmin;  

Το phpMyAdmin είναι µια εφαρµογή LAMP γραµµένη ειδικά για τη διαχείριση εξυπηρετητών MySQL. 
Γραµµένο σε PHP και προσβάσιµο µέσω ενός περιηγητή ιστοσελίδων, το phpMyAdmin προσφέρει ένα 
γραφικό περιβάλλον για εργασίες διαχείρισης βάσεων δεδοµένων.  

Το phpmyadmin είναι ένα σύνολο από php scripts µε το οποίο διαχειριζόµαστε τις βάσεις δεδοµένων 
που έχουµε µέσω web. To phpmyadmin µπορεί να διαχειριστεί ένα ολόκληρο mysql server ή ακόµα 
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και απλές βάσεις δεδοµένων όπου ο κάθε χρήστης έχει ένα λογαριασµό και µπορεί να δηµιουργήσει 
και να διαχειριστεί τις δικές του βάσεις δεδοµένων. Παρακάτω θα δούµε την διαδικασία εγκατάστασης 
της εφαρµογής.  

 ∆υνατότητες του phpMyAdmin.  

Το PhpMyAdmin µπορεί να : 

• ∆ηµιουργεί και να διαγράφει βάσεις δεδοµένων 

• ∆ηµιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει, αντιγράφει και µετονοµάζει πίνακες 

• Κάνει συντήρηση της βάσης 

• Προσθέτει, διαγράφει και τροποποιεί πεδία πινάκων 

• Εκτελεί ερωτήµατα SQL ακόµα και οµαδικά (batch) 

• ∆ιαχειρίζεται κλειδιά σε πεδία 

• Φορτώνει αρχεία κειµένου σε πίνακες ∆υνατή αντικειµενοστραφή υποστήριξη 

• ∆ιαχειρίζεται τους χρήστες MySQL και τα δικαιώµατα τους 

• Ελέγχει την αναφορική δραστηριότητα των δεδοµένων των MyISAM πινάκων 

• ∆ηµιουργεί PDF γραφικών του layout της βάσης δεδοµένων 

• Εκτελεί αναζητήσεις σε όλη τη βάση δεδοµένων ή µέρος αυτής 

• Υποστηρίζει πίνακες InnoDB και ξένα κλειδιά 

• Υποστηρίζει MySQLi, µια βελτιωµένη επέκταση του MySQLPhpMyAdmin  

 

4.2 Τι είναι η MySQL;  

Η MySQL είναι ένα δυνατό, γρήγορο σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής βάσης ανοικτού κώδικα όπως 
λέγεται (relational database management system - RDBMS) που χρησιµοποιεί την Structured Query 
Language (SQL), την πιο γνωστή γλώσσα για την προσθήκη, την πρόσβαση και την επεξεργασία 
δεδοµένων σε µία Βάση ∆εδοµένων. Μία βάση δεδοµένων σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να 
αναζητάτε, να ταξινοµείτε και ν’ ανακαλείτε τα δεδοµένα σας αποτελεσµατικά.  

 Ένας MySQL server αποτελείται από ένα σύνολο βάσεων δεδοµένων (databases). Κάθε βάση 
δεδοµένων είναι ένα σύνολο πινάκων (tables) παρόµοιων µε αυτών που µπορείτε να φτιάξετε σε ένα 
πρόγραµµα spreadsheet όπως το Excel. Οι γραµµές του πίνακα ονοµάζονται εγγραφές (records) και 
οι στήλες του πίνακα ονοµάζονται πεδία (fields). ∆εν υπάρχει ουσιαστικό όριο στην ποσότητα βάσεων 
που περιέχονται στον server, στην ποσότητα πινάκων που περιέχονται στις βάσεις µα ούτε και στην 
ποσότητα πεδίων και εγγραφών που περιέχονται στους πίνακες. Τα πεδία των πινάκων µπορούν να 
περιέχουν µόνο ένα συγκεκριµένο τύπο πληροφορίας ο οποίος ορίζεται κατά την δηµιουργία του 
πίνακα. Για παράδειγµα ένα πεδίο που είναι ορισµένο ως ακέραιος αριθµός δεν είναι κατάλληλο για 
αποθήκευση δεκαδικού αριθµού ή κειµένου. Η δοµή αυτή χρησιµοποιείται από όλα τα σύγχρονα 
συστήµατα βάσεων δεδοµένων και έχει αποδειχτεί πολύ πρακτική για την αποθήκευση τεράστιων 
όγκων δοµηµένης πληροφορίας.  

 Σε κάθε πίνακα βάσης δεδοµένων είναι σηµαντικό να υπάρχει µια στήλη (πεδίο) σε κάθε σειρά της 
οποίας να υπάρχει διαφορετική τιµή έτσι ώστε κάθε εγγραφή να αποκτήσει ένα µοναδικό 
χαρακτηριστικό, έναν «αριθµό ταυτότητας» µε τον οποίο να µπορούµε να αναφερόµαστε σε αυτήν. Το 
ιδιαίτερο αυτό πεδίο το ορίζουµε κατά την κατασκευή του πίνακα δίνοντάς του την ιδιότητα του 
πρωτεύοντος κλειδιού (primary key).  

 Πλεονεκτήµατα της MySQL.  

Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της Mysql είναι οι PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle.  

Η Mysql όµως διαφέρει γιατί έχει τα εξής πλεονεκτήµατα :  

• Υψηλή απόδοση  

• Χαµηλό κόστος  

• Εύκολη διαµόρφωση και εκµάθηση  

• Μεταφερσιµότητα  
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• ∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης  

• ∆ιαθεσιµότητα υποστήριξης  

 Τι είναι η τεχνολογία html;  

Το HTML (Hyper-Text Markup Language), είναι µια καινούρια τεχνολογία στην κατασκευή ιστοσελίδων 
και είναι η τελευταία έκδοση του HTML, το οποίο είναι η βασική γλώσσα προγραµµατισµού 
ιστοσελίδων.  

 Τι προσφέρει η τεχνολογία html;  

Το HTML προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες στις ιστοσελίδες, για παράδειγµα πιο πολλές 
επιλογές στην κατασκευή φορµών, όπως πεδία για e-mail, τηλέφωνα κλπ. Ακόµη, υποστηρίζεται η 
άµεση ενσωµάτωση βίντεο ή ήχου σε ιστοσελίδες, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων. Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε παρακάτω.  

4.3 Τι είναι ο Τοπικός Server Apache; 

Ο Apache HTTP γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσµιου ιστού 
(web). Όποτε επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ο πλοηγός σας επικοινωνεί µε έναν διακοµιστή HTTP. 

 O Apache είναι ένας από τους δηµοφιλέστερους, εν µέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρµες 
σαν τα Windows, το Linux, το Unix, και το Mac OS X. ∆ιατηρείται τώρα από µια κοινότητα ανοιχτού 
κώδικα µε επιτήρηση από το Ίδρυµα Λογισµικού Apache (Apache Software Foundation). Η πρώτη του 
έκδοση, γνωστή ως NCSA HTTPd, δηµιουργήθηκε από τον Robert McCool και κυκλοφόρησε το 1993. 
Θεωρείται ότι έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην αρχική επέκταση του ιστού. Ήταν η πρώτη βιώσιµη 
εναλλακτική επιλογή που παρουσιάστηκε απέναντι στον εξυπηρετητή http της εταιρείας Netscape και 
από τότε έχει εξελιχθεί στο σηµείο να ανταγωνίζεται άλλους εξυπηρετητές βασισµένους στο Unix σε 
λειτουργικότητα και απόδοση. Από το 1996 ήταν από τους πιο δηµοφιλείς όµως από τον Μάρτιο του 
2006 έχει µειωθεί το ποσοστό της εγκατάστασής του κυρίως από τον Microsoft Internet Information 
Services και τη πλατφόρµα .NET . Τον Οκτώβριο του 2007 το µερίδιο του ήταν 47,73 % από όλους 
τους ιστοτόπους. Ο Apache είναι ένα ελεύθερο ανοικτού κώδικα λογισµικό. Εκτός του κόστους, είναι 
ιδιαίτερα διαµορφώσιµο και είναι πλήρες των προηγµένων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, όπου 
αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι πάροχοι web hosting το χρησιµοποιούν. 

Τα κατάλληλα αρχεία εγκατάστασης υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://downloadxampp.com/ 

http://www.mysql.com/downloads/mysql/ (MySql Community Server) 

Αφού γίνει η εγκατάσταση των παραπάνω θα πρέπει να εισαχθούν τα αρχικά data στην βάση 
δεδοµένων µε χρήση Import του MySQl  και την κατάλληλη επιλογή. Εισαγωγή των δεδοµένων 
υπάρχει στον κατάλογο Data του CD που παραδίνεται µε την εργασία. 

Το Cd Περιέχει :  

• Την εργασία 

• Τα αρχεία εγκατάστασης στον κατάλογο Setup 

• Τα αρχεία  mathima στον κατάλογο Files 

• Τη βάση δεδοµένων στον κατάλογο Data 

 

Η εφαρµογή έχει στηθεί µε βάση την λογική όπου η χρήση πλέον γίνεται από έναν εγκεγραµµένο 
χρήστη και όχι απλώς επισκέπτη της σελίδας για να µπορέσουν να εφαρµοστούν και να επιδειχθούν οι 
διάφορες θεωρίες και λογικές. 

Έτσι η αρχική οθόνη δεν  περιέχει το πλήρες περιεχόµενο του e-leanring αλλά τα σηµεία που  έχουν 
ζητηθεί για τα recommendation συστήµατα 

 

4.4 Φόρµα Εισόδου Login Χρήστη 

Στην  αρχική οθόνη θα πρέπει ο νέος χρήστης να πληκτρολογήσει στον Browser 
localhost/mathima/, του εµφανίζεται η φόρµα εισόδου Login χρήστη (Εικόνα 1) και σε αυτήν θα 
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πρέπει να επιλέξει Εγγραφή.  Για την εγγραφή των νέων χρηστών  εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής 
και ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του και να πατήσει Εισαγωγή. 

 Για τους ήδη εγγεγραµµένους χρήστες απαιτείται µόνο username και password τα οποία οι 
χρήστες έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή και είναι µοναδικά. Εάν κατά την εισαγωγή τα στοιχεία δεν 
συµπίπτουν µε τα µοναδικά user name και password που έδωσε κατά την εγγραφή, εµφανίζεται 
µήνυµα ανεπιτυχούς πρόσβασης στο σύστηµα και ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει «Επαναφορά» 
για  να µεταβεί πάλι στην οθόνη Login και να εισάγει εκ νέου τα στοιχεία του.  

  Με το πάτηµα του πλήκτρου Login το σύστηµα µεταφέρει το χρήστη (Εγγεγραµµένο-Νέο 
Χρήστη) στο Βασικό Menu Χρήστη (Εικόνα 7). 

 Υπάρχουν δύο scripts τα οποία δηµιουργούν την είσοδο. To Login.php (το οποίο έχει δηλωθεί και 
σαν αρχικό script στον application Server) και το index.php το οποίο περιέχει τον κώδικα 
επιβεβαίωσης και ελέγχου του χρήστη. Αυτό αναλαµβάνει να γεµίσει και τα στοιχεία του χρήστη 
(όνοµα , επώνυµο κτλ) για περαιτέρω χρήση στις σελίδες. 

Login.php � Πλήκτρο Είσοδος � index.php είναι η διαδικασία. 

 Υπήρχαν διάφορες επιλογές για διαβαθµισµένη χρήση των σελίδων. Επιλέχτηκε ο συγκεκριµένος 
γιατί είναι απλός στην υλοποίηση του χωρίς να εµπλέκεται η διαβάθµιση των χρηστών  στον 
Application Server  και φυσικά δεν εµποδίζει την φύση της εργασίας. 

Ενναλακτική: Το δόκιµο για µία πραγµατική υλοποίηση e-learnng θα ήταν ∆ιαπίστευση ταυτότητας 
µέσω Application Server µε χρήση Custom form with Custom User Tables. ∆ηλαδή υλοποίηση µίας 
φόρµας την οποία θα τρέχει ο application server όποτε χρειαστεί διαβάθµιση χρήσης και η οποία θα 
τσεκάρει αυτόµατα τα στοιχεία µέσω ειδικών πινάκων που θα έχουν φτιαχτεί στην βάση δεδοµένων 
αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό. 

 

 

 
Εικόνα 1. Φόρµα εισόδου Login χρήστη 

4.5 Φόρµα  Εισόδου  Εισαγωγής 

 

Στην Αρχική Οθόνη Εισόδου (Εικόνα 2)  στο Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-
learning Πληροφορικής κάθε νέος  χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστηµα e-learning  
συµπληρώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς user name και password. Οι χρήστες στο 
σύστηµα δεν είναι προεγγεγραµµένοι και θα πρέπει να εισάγουν τα  ακόλουθα στοιχεία,  Όνοµα , 
Επίθετο, user name, password, επάγγελµα, σπουδές,  ηλικία, Γλώσσα. Η επιλογή του 
επαγγέλµατος γίνεται από µία λίστα επαγγελµάτων, καθώς οι γνώσεις, η ηλικία και οι ξένες 
γλώσσες.  Κάθε επάγγελµα, κατηγορία σπουδών, ηλικία και Ξένες γλώσσες  έχουν ένα βάρος το 
οποίο ορίζεται από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος.   Έτσι στην  αρχική οθόνη (Εικόνα θα πρέπει ο 
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χρήστης να πληκτρολογήσει στον Browser localhost/mathima/ και να επιλέξει Εγγραφή.  
Εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής και ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του και να πατήσει 
Εισαγωγή. Με το πάτηµα το Πλήκτρου θα µεταβεί στην αρχική οθόνη Login για να καταχωρήσει τα 
στοιχεία του user name και password. 

Ο κώδικας υλοποίησης υπάρχει στο Παράρτηµα 

1.  

Εικόνα 2. Αρχική  φόρµα Εγγραφής νέου χρήστη 

Ο κώδικας υλοποίησης υπάρχει στο Παράρτηµα 2. 
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4.5.1 Αναδυόµενη λίστα επαγγελµάτων  

 

Στη φόρµα Εισόδου Εισαγωγής του χρήστη εµφανίζεται µία αναδυόµενη λίστα µε καταχωρηµένα 
επαγγέλµατα (Εικόνα 3) τα οποία µπορεί να επιλέξει. Κάθε επάγγελµα συνδέεται µε ένα βάρος. 
Συναφή επαγγέλµατα έχουν το ίδιο βάρος. Το βάρος που αντιστοιχεί στο κάθε επάγγελµα προστίθεται 
για τον υπολογισµό ενός συνολικού βάρους το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή µίας 
σύστασης. 

 

 
Εικόνα 3. Αναδυόµενη λίστα επαγγελµάτων 

 

 

4.5.2 Αναδυόµενη λίστα  Σπουδές  

 

Στη φόρµα Εισόδου Εισαγωγής του χρήστη εµφανίζεται µία αναδυόµενη λίστα µε το µορφωτικό 
επίπεδο (Εικόνα 4) που ανήκει ο νέος χρήστης. Κάθε επίπεδο σπουδών  συνδέεται µε ένα βάρος.. Το 
βάρος που αντιστοιχεί στο κάθε επίπεδο προστίθεται για τον υπολογισµό του συνολικού βάρους το 
οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή µίας σύστασης . 
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Εικόνα 4 Αναδυόµενη λίστα  Σπουδές 

 

4.5.3 Αναδυόµενη λίστα  Ηλικία  

 

Στη φόρµα Εισόδου Εισαγωγής του χρήστη εµφανίζεται µία αναδυόµενη λίστα µε τις ηλικίες 
οµαδοποιηµένες  (Εικόνα 5) που ανήκει ο νέος χρήστης. Κάθε ηλικιακή οµάδα  συνδέεται µε ένα 
βάρος. Το βάρος που αντιστοιχεί στο κάθε οµάδα είναι µοναδικό και  προστίθεται για τον υπολογισµό 
του συνολικού βάρους το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή µίας σύστασης. Η Ηλικία έχει 
κατηγοριοποιηθεί σε κλίµακες 20-25,26-30,31-35,36-40,41-45,46-50,51-55,>56.  

  

 

 
Εικόνα 5. Αναδυόµενη λίστα  Ηλικία 
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4.5.4 Αναδυόµενη λίστα  Γλώσσα 

 

Στη φόρµα Εισόδου Εισαγωγής του χρήστη εµφανίζεται µία αναδυόµενη λίστα µε τις πιο δηµοφιλής 
ξένες γλώσσες  (Εικόνα 6) που γνωρίζει ο νέος χρήστης. Κάθε Ξένη Γλώσσα  συνδέεται µε ένα βάρος. 
Το βάρος που αντιστοιχεί στο κάθε γλώσσα είναι µοναδικό και  προστίθεται για τον υπολογισµό του 
συνολικού βάρους το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή µίας σύστασης. Ο χρήστης µπορεί να 
επιλέξει περισσότερες από µία ξένες γλώσσες, ή καµία. 

 
Εικόνα 6. Αναδυόµενη λίστα  Γλώσσα 

 

4.6 Εµφάνιση φόρµας Bασικό menu 

 

Στο βασικό menu (Εικόνα 7) ο  εγγεγραµµένος χρήστης έχει δύο  επιλογές. Στην Επιλογή 

µαθηµάτων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει προτεινόµενα µαθήµατα (Εικόνα 8), ενώ 

στην επιλογή Εγγεγραµµένα µαθήµατα (Εικόνα 9)  µπορεί να  δει τα µαθήµατα στα οποία έχει 

ήδη εγγραφεί καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κάθε µάθηµα. 

 
Εικόνα 7.Βασικό Μenu Χρήστη 



 Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                      Κολιαδήμα Ιωάννα                                                          

 

 

E-learning µε χρήση recommendation συστηµάτων  50 

4.7 Φόρµα Αρχικής Εµφάνισης Καταλόγου µαθηµάτων 

Εµφανίζονται τα προτεινόµενα µαθήµατα καθώς και όλα τα µαθήµατα που µπορεί να επιλέξει ο 
χρήστης. Υπάρχουν 3 κατηγορίες προτεινόµενων µαθηµάτων, ανάλογα µε την οµοιότητα µε άλλους 
χρήστες (επάγγελµα και ηλικία) ή ανάλογα µε το βάρος που συµπληρώνει κάποιος χρήστης  κατά την 
εγγραφή στο σύστηµα.  

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει όποιο µάθηµα επιθυµεί πατώντας στο link «Εγγραφή» από τα 
προτεινόµενα µαθήµατα και να µεταφερθεί σε άλλη σελίδα όπου παρουσιάζονται τα εγγεγραµµένα 
µαθήµατα.  

 

 
Εικόνα 8 Φόρµα Αρχικής Εµφάνισης Καταλόγου µαθηµάτων 

Τεχνικές που εφαρµόζονται στο σύστηµα προτάσεων e-learning: 

• Φιλτράρισµα µε βάση την Στατιστική Μέθοδο σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο. 

Υβριδικό µοντέλο 

• Φιλτράρισµα µε βάση ∆ηµογραφικά Στοιχεία Χρήστη 

• Η τεχνική του συνεργατικού φιλτραρίσµατος 

• Η τεχνική του πλησιέστερου γείτονα 

Εµφανίζοντας τρεις  προτάσεις,  δίνουµε ήδη στον χρήστη, ένα πιθανό εναρκτήριο πλαίσιο 

κίνησης του για την επιλογή των µαθηµάτων. 

Πρόταση(Α): Προτεινόµενα Μαθήµατα. Συνδέοντας τους κατάλληλους πίνακες και αθροίζοντας 

το επάγγελµα, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις ξένες γλώσσες, προκύπτει το συνολικό 

βάρος του χρήστη. Αντίστοιχα το κάθε µάθηµα έχει ένα βάρος. Αν το βάρος του χρήστη είναι 

ίδιο µε το βάρος του µαθήµατος του προτείνει τα αντίστοιχα µαθήµατα που έχουν το ίδιο βάρος. 

Φιλτράρισµα µε βάση την Στατιστική Μέθοδο σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο. Υβριδικό 

µοντέλο. Επίσης Φιλτράρισµα µε βάση ∆ηµογραφικά Στοιχεία Χρήστη. 
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Πρόταση(Β): Προτεινόµενα µαθήµατα Ανά επάγγελµα. Εµφανίζονται σε τυχαία σειρά 

επιλεγµένα από το σύνολο των αντίστοιχων δηλωµένων σαν προτιµήσεις άλλων χρηστών. Π.χ 

εάν κάποιος νέος χρήστης έχει το ίδιο επάγγελµα µε έναν άλλο χρήστη  ο οποίος έχει επιλέξει 

κάποια µαθήµατα, κατά την εισαγωγή στο σύστηµα θα εµφανίσει ως προτάσεις µαθήµατα που 

είχε επιλέξει ο προηγούµενος χρήστης. Εδώ εφαρµόζουµε την τεχνική του πλησιέστερου 

γείτονα. 

Πρόταση(Γ): Προτεινόµενα µαθήµατα ανά ηλικία. Εµφανίζονται σε τυχαία σειρά επιλεγµένα από 

το σύνολο των αντίστοιχων δηλωµένων σαν προτιµήσεις άλλων χρηστών. Π.χ εάν κάποιος νέος 

χρήστης έχει το ίδια ηλικία και το ίδιο επάγγελµα µε έναν άλλο χρήστη ο οποίος έχει επιλέξει 

κάποια µαθήµατα, κατά την εισαγωγή στο σύστηµα θα εµφανίσει ως προτάσεις µαθήµατα που 

είχε επιλέξει ο προηγούµενος χρήστης.  

Ενδεικτικός κώδικας Υλοποίησης Συστήµατος Προτάσεων  

Στο παρακάτω κώδικα υλοποιούνται οι τρεις παραπάνω προτάσεις. 

 

<?php 

 session_start(); 

 include_once ("connect.php"); 

 include_once ("login.php"); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

    <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> 

    <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

    <title>Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learningΠληροφορικής</title> 

</head> 

<body> 

    <div id="main"> 

        <h2>Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learningΠληροφορικής</h2> 

        <p><img src="images/banner.jpg" /></p> 

<?php 

if ($logIn==1) { 

     if (empty($_GET['id'])==FALSE) { 

         $query = "INSERT INTO `runlesson` SET "; 

         $query.= "`lesson` = '".$_GET['id']."', "; 

         $query.= "`studies` = '".$logUserId."' "; 

         $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

         echo "<p>Egrafh</p>\n"; } 

       $query ="SELECT `profession`, `age` "; 

     $query.="FROM `student` "; 

     $query.="WHERE `id` = ".$logUserId; 
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     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $row=mysql_fetch_array ($result, MYSQL_NUM); 

     $profession = $row[0]; 

     $age = $row[1]; 

     mysql_free_result($result); 

//Άθροισµα βαρών χρήστη επάγγελµα+ηλικία+σπουδές+ξένες γλώσσες      

     $query ="SELECT `profession`.`varos` + `studies`.`varos` + `age`.`varos` "; 

     $query.="FROM ((`student` LEFT JOIN `profession` ON 
`profession`=`profession`.`id` ) LEFT JOIN `studies` ON `studies`=`studies`.`id`) 
LEFT JOIN `age` ON `age`=`age`.`id` "; 

     $query.="WHERE `student`.`id` = ".$logUserId; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $row=mysql_fetch_array ($result, MYSQL_NUM); 

     $varos = $row[0]; 

     mysql_free_result($result); 

 

     $query ="SELECT SUM(`varos`) "; 

     $query.="FROM `languageconnection` LEFT JOIN `language` ON 
`language`=`language`.`id` "; 

     $query.="WHERE `student` = ".$logUserId; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $row=mysql_fetch_array ($result, MYSQL_NUM); 

     $varos = $varos + $row[0]; 

     mysql_free_result($result); 

     //Μαθήµατα που έχει επιλέξει ο συγκεκριµένος σπουδαστής. 

     $query2= "SELECT `lesson` "; 

     $query2.="FROM `runlesson` "; 

     $query2.="WHERE `studies` = ".$logUserId;  

     $query3 ="SELECT `id` "; 

     $query3.="FROM `lesson` "; 

     $query3.="WHERE `varos` < ".$varos." AND `id` NOT IN (".$query2.") "; 

 

     $query ="SELECT `id`, `title`, `text` "; 

     $query.="FROM `lesson` "; 

//Προτεινόµενα µαθήµατα τεχνική πλησιέστερου γείτονα 

     $query.="WHERE `varos` < ".$varos." AND `id` NOT IN (".$query2.") "; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     echo "\t<h3>Προτεινόµενα µαθήµατα</h3>\n"; 

     while (($row=mysql_fetch_array ($result, MYSQL_NUM))==true) { 

         echo "\t<p>\n"; 

         echo "\t\t<strong>".$row[1]."</strong>\n"; 

         echo  

"\t\t<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$row[0]."\">Εγγραφή</a>\n"; 

         echo "\t\t<br/>\n"; 

         echo "\t\t".$row[2]."\n"; 

         echo "\t</p>\n"; } 
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     mysql_free_result($result); 

     echo "<hr/>\n"; 

     $query ="SELECT `lesson`.`id`, `title`, `text` "; 

     $query.="FROM (`lesson` LEFT JOIN `runlesson` ON `lesson`.`id`= `lesson`) 
LEFT JOIN `student` ON `runlesson`.`studies` = `student`.`id` "; 

//Προτεινόµενα µαθήµατα ανά επάγγελµα 

     $query.="WHERE `profession` = ".$profession." AND `lesson`.`id` NOT IN 
(".$query2.") "; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     echo "\t<h3>Προτεινόµενα µαθήµατα ανά επάγγελµα</h3>\n"; 

     while (($row=mysql_fetch_array ($result, MYSQL_NUM))==true) { 

         echo "\t<p>\n"; 

         echo "\t\t<strong>".$row[1]."</strong>\n"; 

         echo "\t\t<a 
href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$row[0]."\">Εγγραφή</a>\n"; 

         echo "\t\t<br/>\n"; 

         echo "\t\t".$row[2]."\n"; 

         echo "\t</p>\n";  } 

     mysql_free_result($result); 

     echo "<hr/>\n";      

     $query ="SELECT `lesson`.`id`, `title`, `text` "; 

     $query.="FROM (`lesson` LEFT JOIN `runlesson` ON `lesson`.`id`= `lesson`) 
LEFT JOIN `student` ON `runlesson`.`studies` = `student`.`id` "; 

//Προτεινόµενα µαθήµατα ανά ηλικία 

     $query.="WHERE `age` = ".$age." AND `lesson`.`id` NOT IN (".$query2.") "; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     echo "\t<h3>Προτεινόµενα µαθήµατα ανά ηλικία</h3>\n"; 

     while (($row=mysql_fetch_array ($result, MYSQL_NUM))==true) { 

         echo "\t<p>\n"; 

         echo "\t\t<strong>".$row[1]."</strong>\n"; 

         echo "\t\t<a 
href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$row[0]."\">Εγγραφή</a>\n"; 

         echo "\t\t<br/>\n"; 

         echo "\t\t".$row[2]."\n"; 

         echo "\t</p>\n"; } 

     mysql_free_result($result); 

     echo "<hr/>\n"; 

     //Μαθήµατα προς εγγραφή  

     $query ="SELECT `id`, `title`, `text` "; 

     $query.="FROM `lesson` "; 

     $query.="WHERE `id` NOT IN (".$query2.") AND `id` NOT IN (".$query3.") "; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     echo "\t<h3>Μαθήµατα προς εγγραφή</h3>\n"; 

     while (($row=mysql_fetch_array ($result, MYSQL_NUM))==true) { 

         echo "\t<p>\n"; 

         echo "\t\t<strong>".$row[1]."</strong>\n"; 

        



 Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                      Κολιαδήμα Ιωάννα                                                          

 

 

E-learning µε χρήση recommendation συστηµάτων  54 

echo"\t\t<ahref=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$row[0]."\">Εγγραφή</a>\n"; 

         echo "\t\t<br/>\n"; 

         echo "\t\t".$row[2]."\n"; 

         echo "\t</p>\n"; 

     } 

     mysql_free_result($result); 

 } 

 ?> 

    <p><br/><br/></p> 

    <p><a href="index.php">Αρχική σελίδα</a></p> 

    </div> 

</body></html> 

4.8 Φόρµα Εγγεγραµµένα µαθήµατα 

 Στη φόρµα Εγγεγραµµένα µαθήµατα µπορεί ο χρήστης να δει όλα τα µαθήµατα στα οποία έχει 
εγγραφεί  καθώς και το status πχ. Εάν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα µάθηµα εµφανίζεται «Πέτυχε 
στις εξετάσεις». Στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης κάποιων µαθηµάτων και επιθυµεί να 
εγγραφεί σε νέα µαθήµατα το σύστηµα θα του προτείνει µέσω της Φόρµας Επιλογής µαθηµάτων θα 
του προτείνει µαθήµατα του ιδίου περιεχοµένου (µαθήµατα αλυσίδα). 

 
Εικόνα 9. Φόρµα Εγγεγραµµένα µαθήµατα 

4.9  Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος 

Στην αρχική οθόνη θα πρέπει ο ∆ιαχειριστής να πληκτρολογήσει στον Browser 
localhost/mathima/admin  και να επιλέξει  ποια  λειτουργία θέλει να  επιτελέσει. Συνεπώς έχει τις 
παρακάτω επιλογές: 

• Σπουδές 

• Επάγγελµα 

• Ηλικία 

• Μαθήµατα 

• Ξένη Γλώσσα 

• Επιτυχή Μαθήµατα 

Γι α κάθε µία από τις παραπάνω επιλογές, έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των περιεχοµένων 

τους.  
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Εικόνα 10. Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος 

 

4.9.1  Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Σπουδές» 

Επιλέγοντας το link «Σπουδές» έχει τη δυνατότητα να προσθέσει, να διορθώσει τα επίπεδα 
εκπαίδευσης  καθώς και να κάνει διαγραφή στα επίπεδα που έχουν εισαχθεί στο σύστηµα. Κάθε 
επίπεδο Εκπαίδευσης έχει ένα βάρος το οποίο καθορίζεται από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος. Αυτό 
το βάρος µπορεί να µεταβληθεί από το διαχειριστή και για κάθε νέα εισαγωγή επιπέδου εκπαίδευσης 
θα πρέπει να εισάγει και ένα αντίστοιχο βάρος. 

 

 
Εικόνα 11.Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Σπουδές» 

4.9.2  Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Επάγγελµα» 

 

Επιλέγοντας το link «Επάγγελµα» έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέα επαγγέλµατα, να διορθώσει τα 
ήδη καταχωρηµένα,  να αλλάξει τα βάρη ή να κάνει διαγραφή. Κάθε Επάγγελµα έχει ένα βάρος το 
οποίο καθορίζεται από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος. Αυτό το βάρος µπορεί να µεταβληθεί από το 
διαχειριστή και για κάθε νέα εισαγωγή επαγγέλµατος θα πρέπει να εισάγει και ένα αντίστοιχο βάρος. 

Στην παρούρα υλοποίηση ενδεικτικά έχουν καταχωρηθεί κάποια επαγγέλµατα και δεν 
συµπεριλαµβάνονται όλα τα επαγγέλµατα.  
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Εικόνα 12. Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Επάγγελµα» 

4.9.3  Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Μαθήµατα» 

 

Επιλέγοντας το link «Μαθήµατα» έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέα µαθήµατα, να διορθώσει τα 
ήδη καταχωρηµένα,  να αλλάξει τα βάρη τους, να κάνει διαγραφή ή να προσθέσει µία εικόνα 
αντιπροσωπευτική για το µάθηµα. Ο ∆ιαχειριστής πρέπει σε κάθε νέο µάθηµα να εισάγει το όνοµα του 
µαθήµατος, καθώς και µία περιγραφή που θα δίνει µία ολοκληρωµένη εικόνα της ύλης του µαθήµατος 
στο χρήστη. Κάθε µάθηµα έχει ένα βάρος το οποίο καθορίζεται από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος. 
Αυτό το βάρος µπορεί να µεταβληθεί από το διαχειριστή και για κάθε νέα εισαγωγή µαθήµατος θα 
πρέπει να εισάγει και ένα αντίστοιχο βάρος. 

Στην παρούρα υλοποίηση ενδεικτικά έχουν καταχωρηθεί κάποια µαθήµατα και δεν 
συµπεριλαµβάνονται όλα τα µαθήµατα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος εξ΄αποστάσεως 
εκπαίδευσης πληροφορικής.  

 
Εικόνα 13.Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Μαθήµατα» 

 

4.9.4  Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Ηλικία» 

Επιλέγοντας το link «Ηλικία» έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέα κατηγορία ηλικίας, να διορθώσει ή 
να αλλάξει τις  ήδη υπάρχουσες,  να αλλάξει τα βάρη τους, ή να κάνει διαγραφή κάποιας κατηγορίας. 
Κάθε κατηγορία έχει ένα βάρος το οποίο καθορίζεται από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος. Αυτό το 
βάρος µπορεί να µεταβληθεί από το διαχειριστή και για κάθε αλλαγή στις κατηγορίες των ηλικιών θα 
πρέπει να εισάγει και ένα αντίστοιχο βάρος. 
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Εικόνα 14.Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Ηλικία» 

4.9.5  Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Ξένη Γλώσσα» 

 

Επιλέγοντας το link «Ξένη Γλώσσα» έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέες ξένες γλώσσες, να 
διορθώσει ή να αλλάξει τις  ήδη υπάρχουσες,  να αλλάξει τα βάρη τους, ή να κάνει διαγραφή κάποιας 
γλώσσας. Κάθε γλώσσα έχει ένα βάρος το οποίο καθορίζεται από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος.  

 

 

 

Εικόνα 15. Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Ξένη Γλώσσα» 

4.9.5  Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Επιτυχή µαθήµατα» 

 

Ο ∆ιαχειριστής του συστήµατος στη Φόρµα «Επιτυχή Μαθήµατα» είναι απαραίτητο  να προβεί σε 
αναζήτηση του σπουδαστή είτε µε τον κωδικό είτε µε το Ονοµατεπώνυµο, να δει τα µαθήµατα του 
σπουδαστή και να αλλάξει την κατάσταση του µαθήµατος  «Πέτυχε τις εξετάσεις» σε Ολοκληρωµένα 
µαθήµατα όταν ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία στο µάθηµα. Αυτόµατα θα ενηµερωθεί η 
φόρµα µε τα Εγγεγραµµένα µαθήµατα αλλάζοντας στο status σε «Ολοκληρωµένα µαθήµατα». 
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Εικόνα 16. Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του συστήµατος «Επιτυχή µαθήµατα» 
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Κεφάλαιο 5 

Συµπεράσµατα και µελλοντικές επεκτάσεις 

 

Στην εργασία αυτή περιγράφηκε ένα διαδικτυακό σύστηµα παραγωγής συστάσεων για την επιλογή 
µαθηµάτων παρακολούθησης σε ένα σύστηαµα e-learning. Οι διάφορες συστάσεις που προσφέρονται 
στο χρήστη βασίζονται στην δηµιουργία ενός πλροφίλ χρήστη, το οποίο παρέχει βασικές πληροφορίες 
για την κατάσταση του χρήστη σχετικές είτε µε τα προσωπικά του δεδοµένα είτε µε τα δεδοµένα που 
αφορούν το επίπεδο των γνώσεών του. Εάν ο χρήστης συµπληρώνει το προφίλ του για πρώτη φορά 
λαµβάνει συστάσεις σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει συµπληρώσει. Εάν ο χρήστης έχει ήδη 
συµπληρώσει τα στοιχεία του προφίλ και ξαναχρησιµοποιήσει το σύστηµα τότε οι προτάσεις θα 
σχετίζονται µε τις παλαιότερες επιλογές του. 

Η παραγόµενη γνώση πρέπει να µετατραπεί σε «έξυπνη» πληροφορία, αλληλεπίδραση ή διεπαφή για 
κάθε µαθητή. Στο βήµα αυτό οι σχηµατοµορφές που βρέθηκαν πρέπει να µεταφραστούν για να 
µπορέσουν να είναι κατανοητές από τους χρήστες. Ουσιαστικά, κάθε σχηµατοµορφή αποτελεί µία 
ξεχωριστή e-learningευκαιρία και η εγκυρότητα, η πρωτοτυπία και η χρησιµότητά της πρέπει να 
αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο. Τελικά, το RS παρουσιάζει τις παραγόµενες 
συστάσεις σε µία κατάλληλη για το χρήστη µορφή.  

Ο σκοπός του συστήµατος είναι η άµεση παραγωγή συστάσεων και να παρέχει πρόσβαση σε 
συγκεκριµένα αντικείµενα µέσω διαφηµιστικών συνδέσµων, όπως αυτοί των cross-selling ή up-selling 
επιλογών. Αναλυτικότερα: 

Cross-selling. Προτείνει µαθήµατα συσχετιζόµενα µε εκείνα που ο χρήστης προσπελαύνει την 
τρέχουσα χρονική στιγµή.. 

Up-selling. Προτείνει µαθήµατα πιθανόν πιο  εξελιγµένα σε σχέση µε εκείνα που έχει επιλέξει ο 
χρήστης. Ο χρήστης θα ενηµερωθεί για διαθέσιµα µαθήµατα στο αµέσως επόµενο  επίπεδο, τα οποία 
µπορεί να µην γνώριζε. Ο βαθµός εφαρµογής αυτής της τακτικής εξαρτάται από τον τύπο των 
µαθηµάτων και επιπλέον εφαρµόζεται σε cross-selling. 

Opinions of other students. Προτείνονται επιπρόσθετα µαθήµατα τα οποία ο µαθητής  πιθανόν να 
θέλει να παρακολουθήσει, σύµφωνα µε άλλες παρελθοντικές επιλογές του. 

History data. Αναλύοντας το ιστορικό των επιλεγµώνων µαθηµάτων του χρήστη (που είναι 
αποθηκευµένο σε µία transaction βάση δεδοµένων), το e-learningµπορεί να προτείνει στους µαθητές 
µία στοχευµένη ποικιλία από επιλογές που είναι πιθανό να ταιριάζουν µε το προφίλ τους. 

Στην περίπτωση ενός υπαρκτού νέου µαθητή το ηλεκτρονικό e-learning προτρέπει to χρήστη να 
γίνει µέλος συµπληρώνοντας τη φόρµα  εγγραφής. Με αυτό τον τρόπο το e-learning συλλέγει την 
απαραίτητη αρχική πληροφορία για να µπορέσει να τον υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της πλοήγησής 
του σε αυτό. Επιπλέον, µπορεί να βαθµολογήσει συγκεκριµένα µαθήµατα  χρησιµοποιώντας µία 
κλίµακα από το 1 έως το 10, όπου το 1 αντιστοιχεί σε µία πολύ κακή κριτική και το 10 σε µία πολύ 
καλή. Η προσέγγιση  συνδυάζει classification και εξόρυξη µε κανόνες συσχέτισης. 

Χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο αρχείο µε το ιστορικό του χρήστη το σύστηµα υπολογίζει τις 
προτιµήσεις του. Για παράδειγµα µπορεί να βρει αν αρέσει στον µαθητή να  επιλέγει συγεκκριµένα 
µαθήµατα π.χ «Τεχνολογία Λογισµικού»κτλ. 

1. ενός συγκεκριµένου καθηγητή 

2. ή κάποιου άλλου συνδυασµού στοιχείων. 

Όταν ταιριάζουν περισσότερα από ένα στοιχεία οµοιότητας τότε τα µαθήµατα  µπορούν να 
προκύψουν σύµφωνα µε το οντολογικό σχήµα, µαθήµατα που έχουν παρόµοια θεµατικά  αντικείµενα 
µε εκείνα που ο χρήστης έχει ήδη επιλέξει. 

Η πλατφόρµα του ηλεκτρονικού e-learning κατασκευάστηκε µε τη βοήθεια του  προγράµµατος  
ελεύθερου λογισµικού XAMPP και χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα PHP. 

Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή συστάσεων είναι ο αλγόριθµος του κ-
κοντινότερου γείτονα µε την χρήση βαρών. 
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Το φιλτράρισµα για την παραγωγή συστάσεων βασίστηκε στην δηµιουργία προφίλ χρηστών. 
Χρησιµοποιήθηκε ένας υβριδικός αλγόριθµος φιλτραρίσµατος ο οποίος χρησιµοποιεί τις τεχνικές: 

� ∆ηµογραφικού φιλτραρίσµατος 

� Στατιστικής Παρακολούθησης 

� Φιλτραρίσµατος µε βάση το περιεχόµενο 

Το σύστηµα αποτελεί µία πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης πληροφορίας σχετικά µε τα µαθήµατα 
που προσφέρονται σε µια πλατφόρµα e-learningκαι προσφοράς συστάσεων στους χρήστες της για τα 
µαθήµατα που µπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν.  

Είναι λογικό ένα τέτοιο σύστηµα µε ευρύ ερευνητικό ενδιαφέρον να συγκεντρώνει πολλές ιδέες 
επέκτασης. Παρακάτω αναφέρονται µερικές από τις ιδέες αυτές.  

� Ανάπτυξη υβριδικών µεθόδων δηµιουργίας συστάσεων, οι οποίες να συγκεντρώνουν 
περισσότερα πλεονεκτήµατα και λιγότερα µειονεκτήµατα έναντι των άλλων αλγορίθµων.  

� Βελτιστοποίηση των υπαρχόντων αλγορίθµων ούτως ώστε να πραγµατοποιείται πιο γρήγορα 
η απόκριση του συστήµατος.  

� Ανάπτυξη εφαρµογών για επικοινωνία µεταξύ των χρηστών της εν λόγω διαδικτυακής 
κοινότητας. 

� Χρήση των πληροφοριών της εφαρµογής επικοινωνίας των χρηστών για την παραγωγή 
συστάσεων σε µαθήµατα που φαίνεται να ενδιαφέρονται µε βάση την επικοινωνία τους µε 
άλλους χρήστες. 

� Βελτίωση του τρόπου εµφάνισης των µαθηµατων, ή γενικότερα της διεπαφής του χρήστη. 

� Χρήση των αρχείων logs και cookies για διατήρηση ιστορικού ενδιαφέροντος του χρήστη για 
µελλοντικές συστάσεις 
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Παράρτηµα Α 

Οδηγίες εγκατάστασης e-learning 

 
Εγκατάσταση του XAMPP.  

 
Για να ξεκινήσουµε τη δηµιουργία της ιστοσελίδας που πρόκειται να δηµιουργήσουµε θα πρέπει να 
κατεβάσουµε αρχικά ένα τοπικό server για τους πειραµατισµούς µας, όπως είναι ο XAMPP. Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα µπορούµε να το κατεβάσουµε από τη διεύθυνση :  
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html  
Ανοίγωντας ένα καινούργιο παράθυρο µε τον browser, τον οποίο χρησιµοποιούµε, πληκτρολογούµε 
την παραπάνω διεύθυνση. Στη συνέχεια, επιλέγουµε τη δεύτερη επιλογή «XAMPP for Windows», 
όπως βλέπουµε και στην παραπάνω εικόνα (PrintScreen).  
Αµέσως µας ανοίγει µία σελίδα που µας επιτρέπει να κατεβάσουµε το πρόγραµµα, πατώντας 
«Installer».  
Αφού το κάνουµε αυτό, µας εµφανίζει ένα παράθυρο όπου µπορούµε να κατεβάσουµε το αρχείο .exe 
του συγκεκριµένου προγράµµατος, στον υπολογιστή µας ώστε αργότερα να προχωρήσουµε στην 
εγκατάσταση του. Ακολούθως, πατάµε «Αποθήκευση Αρχείου» και το εκτελέσιµο πρόγραµµα 
(“Xampp.exe”) αποθηκεύεται στον προεπιλεγµένο φάκελο του υπολογιστή µας (π.χ. “Downloads”). 
Εκεί, αφού το βρούµε, κάνουµε διπλό κλικ ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση.  
Αφού έχει εγκατασταθεί το xampp, πάµε στην επιφάνεια εργασίας και κάνουµε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
“XAMPP Control Panel”. Αυτό θα µας εµφανίσει την παρακάτω εικόνα.  Άρα, ο τοπικός µας server 
βρίσκεται σε λειτουργία.  
Μετά κάτω από το µενού Έναρξη (Start) του υπολογιστή µας, δηµιουργήθηκε ένας νέος κατάλογος 
εφαρµογών µε το όνοµα apachefriends, που περιέχει όλες τις εντολές που χρειαζόµαστε για να 
λειτουργήσουµε την εφαρµογή. Έτσι κάνοντας κλικ στο «xampp basic start» ξεκινάµε την εφαρµογή, 
κάνοντας κλικ στο «xampp basic stop» σταµατάµε την εφαρµογή. Κάνοντας κλικ στο «xampp httpdoc 
folder» βλέπουµε σε ποιο κατάλογο αποθηκεύονται τα αρχεία που δηµιουργούν τις σελίδες µας.  
Σηµαντικό στοιχείο είναι ότι µαζί µε το xampp εγκαθίσταται αυτόµατα και η εφαρµογή phpMyAdmin 
για τη διαχείριση βάσεων δεδοµένων MySQL.  
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι, επειδή τρέξαµε υπηρεσίες, χρειάστηκε να έχουµε δικαιώµατα διαχειριστή 
και όχι του απλού χρήστη. Επιπλέον, δεν θέλαµε να γίνεται αυτόµατη εκκίνηση και δεν έπρεπε ποτέ να 
πατήσουµε την επιλογή Svc, διότι θα είχαν εγκατασταθεί ως υπηρεσίες (services.exe). Εφόσον είχε 
τελειώσει η παραπάνω διαδικασία (close this wizard), από το Start Control Panel πατήσαµε το κουµπί 
Start και περιµέναµε να γίνει πράσινο στον Apache και στην MySql.  
Επόµενο βήµα ήταν να ανοίξουµε τον φυλλοµετρητή web browser και να µεταβούµε στην ιστοσελίδα 
µας : http://localhost ή στο διαχειριστικό κοµµάτι του προγράµµατος : http://localhost/xampp.  
Στην επιλογή “Status” µπορούµε να δούµε ποιες υπηρεσίες είναι “ACTIVATED”. Παρατηρούµε ότι 
όσες θέλουµε είναι ενεργές.  
Αυτό που πρέπει να κάνουµε αρχικά είναι να πάµε στην επιλογή Security και να κάνουµε τις αλλαγές 
που µας προτείνει το xampp για να αυξήσουµε την ασφάλεια του τοπικού µας server.  
Τελικά θα έχουµε το παρακάτω αποτέλεσµα και είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε να διαχειριζόµαστε τον 
τοπικό µας server. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να δηµιουργήσουµε τη βάση δεδοµένων 
µας. Θα πάµε στη διεύθυνση http://localhost/phpmydamin και θα κάνουµε login µε τα στοιχεία που 
ορίσαµε προηγουµένως όπως στην εικόνα παρακάτω.Μετά πάµε στην καρτέλα databases και στο 
σηµείο create new database βάζουµε το όνοµα που θέλουµε να έχει η βάση µας και πατάµε create.  
Τώρα αφού έχουµε φτιάξει τη βάση µας, πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα χρήστη για τη βάση αυτή. Ο 
χρήστης αυτός θα είναι ο διαχειριστής της βάσης και θα του δώσουµε όλα τα δικαιώµατα χρήσης της 
βάσης.  
Αρχικά πάµε στην καρτέλα privileges και στη συνέχεια στο add new user. Μόλις το κάνουµε αυτό 
βλέπουµε τον χρήστη που δηµιουργήσαµε. Πατάµε το edit privileges στον χρήστη που µόλις φτιάξαµε 
και εκεί τον αντιστοιχούµε στη βάση που δηµιουργήσαµε νωρίτερα, δίνοντάς του όλα τα δικαιώµατα 
χρήσης της βάσης.  

 
Η Εγκατάσταση του Ηλ. Καταστήµατος  e learning προδιαθέτει την ύπαρξη application Server και η 

βάση δεδοµένων MySql 5.1. 
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     Τα κατάλληλα αρχεία εγκατάστασης υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

     http://downloadxampp.com/ 

      http://www.mysql.com/downloads/mysql/ (MySql Community Server) 

Αφού γίνει η εγκατάσταση των παραπάνω θα πρέπει να εισαχθούν τα αρχικά data στην βάση 
δεδοµένων µε χρήση Import του MySQl  και την κατάλληλη επιλογή. Τα κατάλληλα αρχεία 
εγκατάστασης υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://www.mysql.com/downloads/mysql/ (MySql Community Server) 

Αφού γίνει η εγκατάσταση των παραπάνω θα πρέπει να εισαχθούν τα αρχικά data στην βάση  
δεδοµένων µε χρήση Import του MySQlh και την κατάλληλη επιλογή.  

Στο παρακάτω εικονίδιο θα πρέπει να επιλέξει Apache�running και Mysql�running 

 

Έτσι στην  αρχική οθόνη θα πρέπει ο χρήστης να πληκτρολογήσει στον Browser 
localhost/mathima/ 

Στην περίπτωση του admin  στην  αρχική οθόνη θα πρέπει ο χρήστης να πληκτρολογήσει στον 
Browser localhost/mathima/admin. 
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Παράρτηµα Β 

                                Οδηγίες προς τον χρήστη «∆ιαχειριστής» 

 

Αρχική Οθόνη 

 

Έτσι στην  αρχική οθόνη θα πρέπει ο ∆ιαχειριστής να πληκτρολογήσει στον Browser 
localhost/mathima/admin  και να επιλέξει ανάλογα µε ποια  λειτουργία θέλει να  επιτελέσει. Συνεπώς 
έχει τις παρακάτω επιλογές: 

• Σπουδές 

• Επάγγελµα 

• Ηλικία 

• Μαθήµατα 

• Ξένη Γλώσσα 

• Επιτυχή Μαθήµατα 

 

 

 

Φόρµα Εισαγωγής «Σπουδές» 

 

Επιλέγοντας το link «Σπουδές» έχει τη δυνατότητα να  δει τα ήδη καταχωρηµένα επίπεδα εκπαίδευσης, 
να προσθέσει, να διορθώσει  καθώς και να αλλάξει τα βάρη ή να κάνει διαγραφή. Κάθε επίπεδο 
Εκπαίδευσης έχει ένα βάρος το οποίο καθορίζεται από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος το οποίο είναι 
σηµαντικό για τη ∆ηµιουργία Προτάσεων στο σύστηµα e-learning. 
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Φόρµα διόρθωσης  «Σπουδές» 

 

Ο ∆ιαχειριστής επιλέγοντας «∆ιόρθωση» µπορεί να αλλάξει τον τίτλου του επιπέδου εκπαίδευσης 
καθώς και το βάρος του. Επιλέγοντας «∆ιαγραφή» µπορεί να διαγράψει  τον τίτλου του επιπέδου 
εκπαίδευσης καθώς και το βάρος του. 

 

 

 

Φόρµα Εισαγωγής «Επάγγελµα» 

 

Επιλέγοντας το link «Επάγγελµα» έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέα επαγγέλµατα, να διορθώσει τα 
ήδη καταχωρηµένα ,  να αλλάξει τα βάρη ή να κάνει διαγραφή. Κάθε Επάγγελµα έχει ένα βάρος το 
οποίο καθορίζεται από το ∆ιαχειριστή του συστήµατος. 



 Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                      Κολιαδήμα Ιωάννα                                                          

 

 

E-learning µε χρήση recommendation συστηµάτων  69 

 

 

 

 

Φόρµα εισαγωγής «Ηλικία» 

 

Επιλέγοντας το link «Ηλικία» έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις κατηγοριοποιήσεις της ηλικίας, να 
αλλάξει τα βάρη ή να κάνει διαγραφή. Κάθε κατηγορία ηλικίας έχει ένα βάρος το οποίο καθορίζεται από 
το ∆ιαχειριστή του συστήµατος. 
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Φόρµα ∆ιόρθωση  Εισαγωγής «Ηλικία» 

 

 

                

Φόρµα µαθηµάτων 

 

Επιλέγοντας το link «Μαθήµατα» έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέα µαθήµατα, να διορθώσει τα ήδη 
καταχωρηµένα ,  να αλλάξει τα βάρη ή να κάνει διαγραφή και να προσθέσει µία εικόνα 
αντιπροσωπευτική για το µάθηµα. Κάθε µάθηµα έχει ένα βάρος το οποίο καθορίζεται από το 
∆ιαχειριστή του συστήµατος. 

 

 

 

Φόρµα ∆ιόρθωση µαθηµάτων 
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Σε αυτή τη φόρµα ο ∆ιαχειριστής µπορεί να διορθώσει ένα µάθηµα, να αλλάξει την περιγραφή του, 
το βάρος καθώς και να εισάγει µία νέα εικόνα. 

 

 

 
 

 

Φόρµα Εισαγωγής «Ξένη γλώσσα» 

 

Ο ∆ιαχειριστής µπορεί να προσθέσει µία Ξένη Γλώσσα εισάγοντας το όνοµά της αλλά και να αλλάξει το 
βάρος της. Επίσης µπορεί επιλέγοντας «∆ιαγραφή» να διαγράψει οριστικά τη ξένη γλώσσα. 

 

 

 

 

Φόρµα Εισαγωγής «Επιτυχή  µαθήµατα» 
Ο ∆ιαχειριστής γνωρίζοντας τον κωδικό του κάθε σπουδαστή να δει τα εγγεγραµµένα µαθήµατα καθώς 
και να αλλάξει το  status. Εάν επιλέξει «Πέτυχε στις εξετάσεις» εµφανίζεται ως Ολοκληρωµένο. 
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Παράρτηµα Γ 

 

Οδηγίες προς του χρήστες «Σπουδαστές» 

 

   Κάθε χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστηµα e-learning  συµπληρώνοντας τα 
προσωπικά του στοιχεία, καθώς user name και password. Οι χρήστες στο σύστηµα δεν είναι 
προεγγεγραµµένοι. Στο σύστηµα  οι χρήστες πρέπει να εισάγουν τα  ακόλουθα στοιχεία,  Όνοµα 
, Επίθετο, user name, password, επάγγελµα , σπουδές,  ηλικία , Γλώσσα. Η επιλογή του 
επαγγέλµατος πρέπει να γίνει από µία λίστα επαγγελµάτων, καθώς η ηλικία και η γλώσσα. Ο 
χρήστης µπορεί να γνωρίζει περισσότερες από µία γλώσσες, συνεπώς µε το πλήκτρο ctrl µπορεί 
να επιλέξει περισσότερες από µία.  

Φόρµα Εισόδου – Εγγραφής Χρήστη 

 

Έτσι στην  αρχική οθόνη θα πρέπει ο χρήστης να πληκτρολογήσει στον Browser 
localhost/mathima/ και να επιλέξει Εγγραφή.  Εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής και ο χρήστης θα 
πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του και να πατήσει Εισαγωγή. 
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Αν o χρήστης πληκτρολογήσει λάθος στοιχεία το σύστηµα θα εµφανίσει µία κενή σελίδα 
και  θα µετακινηθεί  στην αρχική σελίδα του Site ή σε µία ενδεικτική Λανθασµένης εισαγωγής 
στοιχείων χρήστη. 

Φόρµα Εισόδου – Login 

 

 Μετά την εγγραφή του στο σύστηµα θα πρέπει για να εισαχθεί στο σύστηµα να επιλέξει 
Αρχική Σελίδα.  Έτσι στην  αρχική οθόνη θα πρέπει ο χρήστης να πληκτρολογήσει το user 
name, password.  Εµφανίζεται η φόρµα εισαγωγής user name, password.  

 

 

Αν τα στοιχεία εισαχθούν σωστά τότε εµφανίζεται η αρχική σελίδα τις εξής  επιλογές: 
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• Επιλογές µαθηµάτων 

• Εγγεγραµµένα µαθήµατα 

• Logout 

 

 

 

Αρχική Εµφάνιση Καταλόγου 

 

Ο χρήστης εάν επιλέξει «Επιλογή µαθηµάτων» εµφανίζονται όλα τα µαθήµατα τα οποία είναι 
διαθέσιµα προς εγγραφή.  

  Αρχικά εµφανίζονται τα  «προτεινόµενα µαθήµατα», καθώς και τα προτεινόµενα µαθήµατα ανά 
επάγγελµα και ηλικία και στη  συνέχεια εµφανίζονται όλα τα µαθήµατα. Ο χρήστης για κάθε 
µάθηµα µπορεί να δει όνοµα του µαθήµατος, µία περιγραφή του µαθήµατος. Στο τέλος υπάρχει 
η ένδειξη «Εγγραφή» όπου εάν την επιλέξει ο χρήστης µπορεί να εγγραφή στο µάθηµα. ∆εν 
υπάρχει περιορισµός για στην επιλογή µαθηµάτων κάθε χρήστη µπορεί να επιλέξει απεριόριστο 
αριθµό µαθηµάτων.  

 

 



 Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                      Κολιαδήμα Ιωάννα                                                          

 

 

E-learning µε χρήση recommendation συστηµάτων  75 

 

 

Εµφάνιση φόρµας  Εγγεγραµµένων Μαθηµάτων  

 

  Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ένα  µάθηµα  και επιλέγοντας Αρχική σελίδα  να 

µεταφερθεί σε άλλη σελίδα όπου παρουσιάζονται τα Εγγεγραµµένα µαθήµατα. 

 

 

 Η εικόνα αυτή θα αλλάξει όταν ο χρήστης  ολοκληρώσει το µάθηµα θα εµφανίζεται η ένδειξη 
«Πέτυχε στις εξετάσεις» 

 

 

Παράρτηµα ∆ 

Παράρτηµα 1.  Κώδικας Υλοποίησης login 
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<?php 

if (empty($_SESSION['username']) == FALSE 

 AND empty($_SESSION['password']) == FALSE) { 

    //Ελέγχει εάν κάποιος χρήστης έχει συνδεθεί στο σύστηµα 

    $query = "SELECT `id` "; 

    $query.= "FROM `student` "; 

    $query.= "WHERE `username` = '" . $_SESSION['username'] .  

"' AND `password` = '" . $_SESSION['password'] . "' "; 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed1 : " . mysql_error()); 

    $sh = mysql_num_rows($result); 

    while (($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) == true) { 

        $logIn = 1; 

        $logUserId = $row[0]; 

    } 

    if ($sh == 0) { 

        $logIn = 0; 

        $logUserId = 0; 

    } 

    mysql_free_result($result); 

} else { 

    $logIn = 0; 

    $logUserId = 0; 

}?> 

 

Παράρτηµα 2. Κώδικας υλοποίησης  εγγραφής εισόδου νέου  χρήστη 

 

<?php 

session_start(); 

include_once ("connect.php"); 

include_once ("function.php"); 

if (empty($_POST['run'])) $run = 0; 

else                      $run = $_POST['run']; 

 

if ($run == 1) { 

    //Εγγραφή µαθητή. 

    $query = "INSERT INTO `student` SET "; 

    $query.= " `name` = '" . $_POST['name'] . "', "; 

    $query.= " `surname` = '" . $_POST['surname'] . "', "; 

    $query.= " `username` = '" . $_POST['username'] . "', "; 

    $query.= " `password` = '" . $_POST['password'] . "', "; 

    $query.= " `profession` = '" . $_POST['profession'] . "', "; 

    $query.= " `studies` = '" . $_POST['studies'] . "', "; 

    $query.= " `age` = '" . $_POST['age'] . "' "; 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 
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    if (empty($_POST['language'])==FALSE) { 

        $id = mysql_insert_id(); 

        for ($i=0;$i<count($_POST['language']);$i++) { 

             $query = "INSERT INTO `languageconnection` SET "; 

             $query.= " `student` = '".$id. "', "; 

             $query.= " `language` = '".$_POST['language'][$i]."' "; 

             $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

        } 

    } 

} 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> 

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

        <title>Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learningΠληροφορικής</title> 

    </head> 

    <body> 

        <div id="main"> 

        <h2>Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learningΠληροφορικής</h2> 

        <p><img src="images/banner.jpg" /></p> 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="run" value="1" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 

                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="name" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Επίθετο</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="surname" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Username</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="username" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Password</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="password" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 
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                <tr> 

                    <td><p>Επάγγελµα</p></td> 

                    <td><p><?php echo selectOption("profession"); ?></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Σπουδές</p></td> 

                    <td><p><?php echo selectOption("studies"); ?></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Hλικία</p></td> 

                    <td><p><?php echo selectOption("age"); ?></p></td> 

                </tr>       

                <tr> 

                    <td><p>Γλώσσα</p></td> 

                    <td><p><?php echo selectOption("language",4); ?></p></td> 

                </tr>       

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" value="Εισαγωγή
class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" value="Eπαναφορά
/></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> <p><br/><br/></p> <p><a href="index.php">Αρχική σελίδα</a></p> 

        </div>  </body></html> 

Παράρτηµα 3. Κώδικας υλοποίησης Εγγεγραµµένα µαθήµατα 

 

<?php 

 session_start(); 

 include_once ("connect.php"); 

 include_once ("login.php"); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

    <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> 

    <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

    <title>Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learningΠληροφορικής</title> 

</head> 

<body> 

    <div id="main"> 

        <h2>Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learningΠληροφορικής</h2> 

        <p><img src="images/banner.jpg" /></p> 

<?php 

if ($logIn==1) { 
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     //Μαθήµατα που έχει επιλέξει ο συγκεκριµένος σπουδαστής. 

     $query = "SELECT `title`, `text`, `success` "; 

     $query.= "FROM `runlesson` LEFT JOIN `lesson` ON `runlesson`.`lesson` = 
`lesson`.`id` "; 

     $query.=" WHERE `runlesson`.`studies` = ".$logUserId; 

          

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     echo "\t<h3>Εγγραµµένα µαθήµατα</h3>\n"; 

     while (($row=mysql_fetch_array ($result, MYSQL_NUM))==true) { 

         echo "\t<p>\n"; 

         echo "\t\t<strong>".$row[0]."</strong>\n"; 

         if ($row[2]==1) echo "<span style=\"color: #C00000\">Πέτυχε στις εξετάσεις</span>";

         echo "\t\t<br/>\n"; 

         echo "\t\t".$row[1]."\n"; 

         echo "\t</p>\n"; 

     } 

     mysql_free_result($result); 

 } 

 ?> 

    <p><br/><br/></p> 

    <p><a href="index.php">Αρχική σελίδα</a></p> 

    </div> 

</body> 

</html> 

Παράρτηµα 4. Κώδικας υλοποίησης   Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του 

συστήµατος «Σπουδές» 

 

<?php 

session_start(); 

include_once ("connect.php"); 

if (empty($_GET['deleteId'])) $_GET['deleteId']= 0; 

if (empty($_GET['updateId'])) $_GET['updateId']= 0; 

if (empty($_POST['updateId'])) $_POST['updateId']= 0; 

 

if (empty($_POST['run'])) $run = 0; 

else                      $run = $_POST['run']; 

if ($run == 1) { 

    $query = "INSERT INTO `studies` SET "; 

    $query.= " `title` = '" . $_POST['title'] . "', "; 

    $query.= " `varos` = '" . $_POST['varos'] . "' "; 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

} 

if ($_GET['deleteId'] <> 0) { 

    //Έλεγχος εάν έχει µέσα άλλα δεδοµένα 

    $query = "SELECT * "; 
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    $query.= "FROM `student` "; 

    $query.= "WHERE `studies` = " . $_GET['deleteId']; 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

    $count = mysql_num_rows($result); 

    mysql_free_result($result); 

    if ($count == 0) { 

        //∆ιαγραφή εγγραφής 

        $query = "DELETE FROM `studies` WHERE `id` = " . $_GET['deleteId']; 

        $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

    } else { 

        echo "<p>Η εγγραφή χρησιµοποιείται και σε άλλα µέρη του προγράµµατος δεν 
µπορεί να διαγραφεί</p>\n"; 

    } 

 } 

 if ($_POST['updateId']<>0) { 

 

     $query = "UPDATE `studies` SET "; 

     $query.= " `title` = '" . $_POST['title'] . "', "; 

     $query.= " `varos` = '".$_POST['varos']."' "; 

     $query.= " WHERE `id` = ".$_POST['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

 } 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> 

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

        <title></title> 

    </head> 

    <body> 

<?php 

 if ($_GET['updateId']<>0) { 

     $query = "SELECT `id`, `title`, `varos` "; 

     $query.= "FROM `studies` "; 

     $query.= "WHERE `id` = ".$_GET['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); 

     mysql_free_result($result); 

?> 

        <h3>∆ιόρθωση</h3> 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="updateId" value="<?php echo $row[0]; ?>" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 
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                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="<?php echo $row[1]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="varos" value="<?php echo $row[2]; 
?>" size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" 
value="∆ιόρθωση" class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" 
value="Eπαναφορά" /></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

        <hr/> 

<?php 

 } else { 

?> 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="run" value="1" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> 

                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="varos" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit"  

name="submit" value="Εισαγωγή" class="bottom" /> <input 

 type="reset" class="bottom" name="reset" value="Eπαναφορά" /></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

<?php 

 } 

?>         

        <ul> 

            <?php 

            $query = "SELECT `id`, `title` "; 
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            $query.= "FROM `studies` "; 

            $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

            while (($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) == true) { 

                echo "\t<li>"; 

                echo $row[1]." | "; 

                echo "<a 
href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?updateId=".$row[0]."\">∆ιόρθωση</a> | "; 

                echo "<a 
href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?deleteId=".$row[0]."\">∆ιαγραφή</a> "; 

                echo "</li>\n"; 

            } 

            mysql_free_result($result); 

            ?> 

        </ul> 

    </body> 

</html> 
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Παράρτηµα 5. Κώδικας υλοποίησης Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του 

συστήµατος «Επάγγελµα» 

<?php 

session_start(); 

include_once ("connect.php"); 

if (empty($_GET['deleteId'])) $_GET['deleteId']= 0; 

if (empty($_GET['updateId'])) $_GET['updateId']= 0; 

if (empty($_POST['updateId'])) $_POST['updateId']= 0; 

if (empty($_POST['run'])) $run = 0; 

else                      $run = $_POST['run']; 

 

if ($run == 1) { 

    $query = "INSERT INTO `profession` SET "; 

    $query.= " `title` = '".$_POST['title']."', "; 

    $query.= " `varos` = '".$_POST['varos']."' "; 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

} 

if ($_GET['deleteId']<>0) { 

     //Έλεγχος εάν έχει µέσα άλλα δεδοµένα 

     $query = "SELECT * "; 

     $query.= "FROM `student` "; 

     $query.= "WHERE `profession` = ".$_GET['deleteId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $count = mysql_num_rows($result); 

     mysql_free_result($result); 

     if ($count==0) { 

         //∆ιαγραφή εγγραφής 

         $query = "DELETE FROM `profession` WHERE `id` = ".$_GET['deleteId']; 

         $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     } else { 

         echo "<p>Η εγγραφή χρησιµοποιείται και σε άλλα µέρη του προγράµµατος δεν 
µπορεί να διαγραφεί</p>\n"; 

     } 

 } 

 if ($_POST['updateId']<>0) { 

     $query = "UPDATE `profession` SET "; 

     $query.= " `title` = '" . $_POST['title'] . "', "; 

     $query.= " `varos` = '".$_POST['varos']."' "; 

     $query.= " WHERE `id` = ".$_POST['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

 }  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
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    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> 

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

        <title></title> 

    </head> 

    <body> 

<?php 

 if ($_GET['updateId']<>0) { 

     $query = "SELECT `id`, `title`, `varos` "; 

     $query.= "FROM `profession` "; 

     $query.= "WHERE `id` = ".$_GET['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); 

     mysql_free_result($result); 

?> 

        <h3>∆ιόρθωση</h3> 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="updateId" value="<?php echo $row[0]; ?>" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 

                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="<?php echo $row[1]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="varos" value="<?php echo $row[2]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" 
value="∆ιόρθωση" class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" 
value="Eπαναφορά" /></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

        <hr/> 

<?php 

 } else { 

?>         

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="run" value="1" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 

                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="" size="50" 
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class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="varos" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

               </tr> 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" 
value="Εισαγωγή" class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" 
value="Eπαναφορά" /></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

<?php 

 } 

?>          

        <ul> 

            <?php 

            $query = "SELECT `id`, `title` "; 

            $query.= "FROM `profession` "; 

            $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

            while (($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) == true) { 

                echo "\t<li>"; 

                echo $row[1]." | "; 

                echo "<a 
href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?updateId=".$row[0]."\">∆ιόρθωση</a> | "; 

                echo "<a 
href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?deleteId=".$row[0]."\">∆ιαγραφή</a> "; 

                echo "</li>\n"; 

            } 

            mysql_free_result($result); 

            ?> 

        </ul> 

    </body> 

</html> 
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Παράρτηµα 6. Κώδικας υλοποίησης Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του 

συστήµατος «Μαθήµατα» 

 

<?php 

session_start(); 

include_once ("connect.php"); 

if (empty($_GET['deleteId'])) $_GET['deleteId']= 0; 

if (empty($_GET['updateId'])) $_GET['updateId']= 0; 

if (empty($_GET['deleteIdFile'])) $_GET['deleteIdFile']= 0; 

if (empty($_POST['updateId'])) $_POST['updateId']= 0; 

if (empty($_POST['updateIdFile'])) $_POST['updateIdFile']= 0; 

if (empty($_FILES['file']['name'])) $file = 0; 

else                                $file = 1; 

if (empty($_POST['run'])) $run = 0; 

else                      $run = $_POST['run']; 

$path = "../upload/"; 

 

 

 

 

if ($run == 1) { 

    //Εγγραφή µαθηµάτων. 

    $query = "INSERT INTO `lesson` SET "; 

    $query.= " `title` = '" . $_POST['title'] . "', "; 

    $query.= " `varos` = '".$_POST['varos']."', "; 

    $query.= " `text` = '".$_POST['text']."' "; 

    if ($file==1) { 

        $query.= " , `file` = '".$_FILES['file']['name']."' "; 

    } 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

    if ($file==1) { 

        move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $path.$_FILES['file']['name']); 

    } 

} 

if ($_GET['deleteId']<>0) { 

     //Έλεγχος εάν έχει µέσα άλλα δεδοµένα 

     $query = "SELECT * "; 

     $query.= "FROM `runlesson` "; 

     $query.= "WHERE `lesson` = ".$_GET['deleteId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $count = mysql_num_rows($result); 

     mysql_free_result($result); 

     if ($count==0) { 

         //∆ιαγραφή εγγραφής 
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         $query = "SELECT `file` "; 

         $query.= "FROM `lesson` "; 

         $query.= "WHERE `id` = ".$_GET['deleteId']; 

         $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

         $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); 

         mysql_free_result($result); 

         if (empty($row[0])==FALSE) { 

             unlink($path.$row[0]);              

         } 

          

         $query = "DELETE FROM `lesson` WHERE `id` = ".$_GET['deleteId']; 

         $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

          

     } else { 

         echo "<p>Η εγγραφή χρησιµοποιείται και σε άλλα µέρη του προγράµµατος δεν 
µπορεί να διαγραφεί</p>\n"; 

     } 

 } 

 if ($_POST['updateIdFile']<>0) { 

     $query = "UPDATE `lesson` SET "; 

     $query.= " `file` = '".$_FILES['file']['name']."' "; 

     $query.= " WHERE `id` = ".$_POST['updateIdFile']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $path.$_FILES['file']['name']); 

 } 

 if ($_GET['deleteIdFile']<>0) { 

     $query = "SELECT `file` "; 

     $query.= "FROM `lesson` "; 

     $query.= "WHERE `id` = ".$_GET['deleteIdFile']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); 

     mysql_free_result($result); 

     if (empty($row[0])==FALSE) { 

         unlink($path.$row[0]); 

         $query = "UPDATE `lesson` SET "; 

         $query.= " `file` = '' "; 

         $query.= " WHERE `id` = ".$_GET['deleteIdFile']; 

         $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     } 

 

 } 

 if ($_POST['updateId']<>0) { 

     $query = "UPDATE `lesson` SET "; 

     $query.= " `title` = '" . $_POST['title'] . "', "; 

     $query.= " `varos` = '".$_POST['varos']."', "; 
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     $query.= " `text` = '".$_POST['text']."' "; 

     $query.= " WHERE `id` = ".$_POST['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

 }  

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> 

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

        <title></title> 

    </head> 

    <body> 

<?php 

 if ($_GET['updateId']<>0) { 

     $query = "SELECT `id`, `title`, `varos`, `text`, `file` "; 

     $query.= "FROM `lesson` "; 

     $query.= "WHERE `id` = ".$_GET['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); 

     mysql_free_result($result); 

?> 

        <h3>∆ιόρθωση</h3> 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="updateId" value="<?php echo $row[0]; ?>" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 

                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="<?php echo $row[1]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="varos" value="<?php echo $row[2]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><textarea name="text" cols="10" rows="10" 
style="width:295px; height:200px;"><?php echo $row[3]; ?></textarea></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" value="∆ιόρθωση" 
class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" value="Eπαναφορά" 
/></p></td> 

                </tr> 
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            </table> 

        </form> 

 

<?php 

      if (empty($row[4])==FALSE) { 

          echo "<br/>\n"; 

          echo "<img src=\"".$path.$row[4]."\" style=\"width: 200px;\" /><br/>\n"; 

          echo "<a 
href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?deleteIdFile=".$row[0]."\">∆ιαγραφή</a>\n"; 

      

      } else { 

?> 

        <h3>Προσθήκη φωτογραφίας</h3> 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" 
enctype="multipart/form-data"> 

            <input type="hidden" name="updateIdFile" value="<?php echo $row[0]; ?>" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 

                <tr> 

                    <td><p>Φωτογραφία</p></td> 

                    <td><p><input type="file" name="file" value="<?php echo $row[2]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" value="Εισαγωγή" 
class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" value="Eπαναφορά" 
/></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form>  

<?php          

      } 

?> 

        <hr/> 

<?        

 } else { 

?>          

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" 
enctype="multipart/form-data"> 

            <input type="hidden" name="run" value="1" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 

                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 
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                    <td><p><input type="text" name="varos" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Φωτογραφία</p></td> 

                    <td><p><input type="file" name="file" value="<?php echo $row[2]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><textarea name="text" cols="10" rows="10" 
style="width:295px; height:200px;"></textarea></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" value="Εισαγωγή" 
class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" value="Eπαναφορά" 
/></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

<?php 

 } 

?>          

        <ul> 

            <?php 

            $query = "SELECT `id`, `title` "; 

            $query.= "FROM `lesson` "; 

            $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

            while (($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) == true) { 

                echo "\t<li>"; 

                echo $row[1]." | "; 

                echo "<a 
href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?updateId=".$row[0]."\">∆ιόρθωση</a> | "; 

                echo "<a 
href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?deleteId=".$row[0]."\">∆ιαγραφή</a> "; 

                echo "</li>\n"; 

            } 

            mysql_free_result($result); 

            ?> 

        </ul> 

    </body> 

</html> 

 



 Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                      Κολιαδήμα Ιωάννα                                                          

 

 

E-learning µε χρήση recommendation συστηµάτων  91 

 

Παράρτηµα 7. Κώδικας υλοποίησης Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του 

συστήµατος «Ηλικία» 

 

<?php 

session_start(); 

include_once ("connect.php"); 

                           

if (empty($_GET['deleteId'])) $_GET['deleteId']= 0; 

if (empty($_GET['updateId'])) $_GET['updateId']= 0; 

if (empty($_POST['updateId'])) $_POST['updateId']= 0; 

if (empty($_POST['run'])) $run = 0; 

else                      $run = $_POST['run']; 

if ($run == 1) { 

    //Εγγραφή µαθηµάτων. 

    $query = "INSERT INTO `age` SET "; 

    $query.= " `title` = '" . $_POST['title'] . "', "; 

    $query.= " `varos` = '".$_POST['varos']."' "; 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

} 

if ($_GET['deleteId']<>0) { 

     //Έλεγχος εάν έχει µέσα άλλα δεδοµένα 

     $query = "SELECT * "; 

     $query.= "FROM `student` "; 

     $query.= "WHERE `age` = ".$_GET['deleteId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $count = mysql_num_rows($result); 

     mysql_free_result($result); 

     if ($count==0) { 

         //∆ιαγραφή εγγραφής 

         $query = "DELETE FROM `age` WHERE `id` = ".$_GET['deleteId']; 

         $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     } else { 

         echo "<p>Η εγγραφή χρησιµοποιείται και σε άλλα µέρη του προγράµµατος δεν 
µπορεί να διαγραφεί</p>\n"; 

     } 

 } 

  

 if ($_POST['updateId']<>0) { 

     $query = "UPDATE `age` SET "; 

     $query.= " `title` = '" . $_POST['title'] . "', "; 

     $query.= " `varos` = '".$_POST['varos']."' "; 

     $query.= " WHERE `id` = ".$_POST['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

 } 
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?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> 

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

        <title></title> 

    </head> 

    <body> 

<?php 

 if ($_GET['updateId']<>0) { 

     $query = "SELECT `id`, `title`, `varos` "; 

     $query.= "FROM `age` "; 

     $query.= "WHERE `id` = ".$_GET['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); 

     mysql_free_result($result); 

?> 

        <h3>∆ιόρθωση</h3> 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="updateId" value="<?php echo $row[0]; ?>" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 

                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="<?php echo $row[1]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="varos" value="<?php echo $row[2]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" 
value="∆ιόρθωση" class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" 
value="Eπαναφορά" /></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

        <hr/> 

<?php 

 } else { 

?>                 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="run" value="1" /> 
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            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 

                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="varos" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" 
value="Εισαγωγή" class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" 
value="Eπαναφορά" /></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

<?php 

 } 

?>          

        <ul> 

            <?php 

            $query = "SELECT `id`, `title` "; 

            $query.= "FROM `age` "; 

            $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

            while (($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) == true) { 

                echo "\t<li>"; 

                echo $row[1]." | "; 

                echo  

"<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?updateId=".$row[0]."\">∆ιόρθωση</a> | "; 

                echo  

"<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?deleteId=".$row[0]."\">∆ιαγραφή</a> "; 

                echo "</li>\n"; 

            } 

            mysql_free_result($result); 

            ?> 

        </ul> 

    </body> 

</html> 
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Παράρτηµα 8.  Κώδικας υλοποίησης Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του 

συστήµατος «Ξένη Γλώσσα» 

 

<?php 

session_start(); 

include_once ("connect.php"); 

if (empty($_GET['deleteId'])) $_GET['deleteId']= 0; 

if (empty($_GET['updateId'])) $_GET['updateId']= 0; 

if (empty($_POST['updateId'])) $_POST['updateId']= 0; 

if (empty($_POST['run'])) $run = 0; 

else                      $run = $_POST['run']; 

 

if ($run == 1) { 

    //Εγγραφή µαθηµάτων. 

    $query = "INSERT INTO `language` SET "; 

    $query.= " `title` = '" . $_POST['title'] . "', "; 

    $query.= " `varos` = '".$_POST['varos']."' "; 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

} 

if ($_GET['deleteId']<>0) { 

     //Έλεγχος εάν έχει µέσα άλλα δεδοµένα 

     $query = "SELECT * "; 

     $query.= "FROM `languageconnection` "; 

     $query.= "WHERE `language` = ".$_GET['deleteId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $count = mysql_num_rows($result); 

     mysql_free_result($result); 

     if ($count==0) { 

         //∆ιαγραφή εγγραφής 

         $query = "DELETE FROM `language` WHERE `id` = ".$_GET['deleteId']; 

         $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     } else { 

         echo "<p>Η εγγραφή χρησιµοποιείται και σε άλλα µέρη του προγράµµατος δεν 
µπορεί να διαγραφεί</p>\n"; 

     } 

 } 

 if ($_POST['updateId']<>0) { 

     $query = "UPDATE `language` SET "; 

     $query.= " `title` = '" . $_POST['title'] . "', "; 

     $query.= " `varos` = '".$_POST['varos']."' "; 

     $query.= " WHERE `id` = ".$_POST['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

 } 

?> 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> 

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

        <title></title> 

    </head> 

    <body> 

<?php 

 if ($_GET['updateId']<>0) { 

     $query = "SELECT `id`, `title`, `varos` "; 

     $query.= "FROM `language` "; 

     $query.= "WHERE `id` = ".$_GET['updateId']; 

     $result = mysql_query($query) or die ("Query failed : " . mysql_error()); 

     $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); 

     mysql_free_result($result); 

?> 

        <h3>∆ιόρθωση</h3> 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="updateId" value="<?php echo $row[0]; ?>" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 

                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="<?php echo $row[1]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="varos" value="<?php echo $row[2]; ?>" 
size="50" class="text"/></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" 
value="∆ιόρθωση" class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" 
value="Eπαναφορά" /></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

        <hr/> 

<?php 

 } else { 

?>          

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="run" value="1" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 450px;"> 
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                <tr> 

                    <td><p>Όνοµα</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="title" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td><p>Βάρος</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="varos" value="" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr>                 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" 
value="Εισαγωγή" class="bottom" /> <input type="reset" class="bottom" name="reset" 
value="Eπαναφορά" /></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form> 

<?php 

 } 

?>          

        <ul> 

            <?php 

            $query = "SELECT `id`, `title` "; 

            $query.= "FROM `language` "; 

            $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

            while (($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) == true) { 

                echo "\t<li>"; 

                echo $row[1]." | "; 

                echo  

"<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?updateId=".$row[0]."\">∆ιόρθωση</a> | "; 

                echo  

"<a href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?deleteId=".$row[0]."\">∆ιαγραφή</a> "; 

                echo "</li>\n"; 

            } 

            mysql_free_result($result); 

            ?> 

        </ul> 

    </body> 

</html> 

 

Παράρτηµα 9. Κώδικας υλοποίησης  Φόρµα εισαγωγής του  ∆ιαχειριστή του 

συστήµατος «Επιτυχή µαθήµατα» 

 

<?php 

session_start(); 



 Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                      Κολιαδήμα Ιωάννα                                                          

 

 

E-learning µε χρήση recommendation συστηµάτων  97 

include_once ("connect.php"); 

if (empty($_POST['searchText'])) $_POST['searchText'] = 0; 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> 

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

        <title></title> 

    </head> 

    <body> 

        <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" > 

            <input type="hidden" name="run" value="1" /> 

            <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> 

                <tr> 

                    <td><p>Αναζήτηση</p></td> 

                    <td><p><input type="text" name="searchText" value="<?php if 
($_POST['searchText'] > 0) echo $_POST['searchText']; ?>" size="50" 
class="text"/></p></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                    <td colspan="2"><p><input type="submit" name="submit" 
value="Αναζήτηση" class="bottom" /></p></td> 

                </tr> 

            </table> 

        </form>     

        <?php 

        if (empty($_GET['id']) == FALSE) { 

            //Ολοκλήρωση µαθήµατος. 

            $query = "UPDATE `runlesson` SET "; 

            $query.= "`success` = '1' "; 

            $query.= "WHERE `id` = " . $_GET['id']; 

            $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

        } 

        if (empty($_POST['searchText'])==FALSE) { 

            $query = "SELECT `id`, `name`, `surname` "; 

            $query.="FROM `student` "; 

            $query.="WHERE `id` = \"".$_POST['searchText']."\" OR `name` = 
\"".$_POST['searchText']."\" OR `surname` = \"".$_POST['searchText']."\""; 

            $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

            //Προβολή σπουδαστών µε µαθήµατα που έχουν τώρα ή έχουνε ολοκληρώσει. 

            while (($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) == true) { 

                echo "\t<h3>" . $row[1] . " " . $row[2] . "<br/>Κωδικός: " . $row[0] . "</h3>\n"; 

                $query2 = "SELECT `runlesson`.`id`, `title`, `success` "; 

                $query2.="FROM `runlesson` LEFT JOIN `lesson` ON `runlesson`.`lesson` = 
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`lesson`.`id` "; 

                $query2.="WHERE `runlesson`.`studies` = " . $row[0]; 

                $result2 = mysql_query($query2) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

                while (($row2 = mysql_fetch_array($result2, MYSQL_NUM)) == true) { 

                    echo "\t<p>"; 

                    echo $row2[1] . " "; 

                    if ($row2[2] == 0) { 

                        echo "<a href=\"" . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?id=" . $row2[0] . 
"\">Πέτυχε στις εξετάσεις</a>"; 

                    } else { 

                        echo "Ολοκληρώµενα µαθήµατα."; 

                    } 

                    echo "</p>\n"; 

                } 

                mysql_free_result($result2); 

            } 

            mysql_free_result($result); 

        }         

        ?> 

    </body> 

</html> 

 

 

 




