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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στις μέρες μας οι αυξανόμενες ανάγκες για χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας, 
αυτοματοποίησης και οργάνωσης στον τομέα των συστημάτων ηλεκτρονικής 
μάθησης οδήγησε στην ενσωμάτωση ευφυών πρακτόρων σε περιβάλλοντα 
CSCL (Computer Supported Collaborative Learning). Στο παρόν άρθρο αναφέ- 
ρεται η έννοια του ευφυή πράκτορα, τα χαρακτηριστικά του, καθώς και οι 
ρόλοι που μπορεί να αναλάβει σε ένα CSCL σύστημα. Επιπλέον παρατίθεται η 
διαδικασία σχεδιασμού δύο υπηρεσιών χρήσης ευφυών πρακτόρων για την 
υποστήριξη λειτουργιών CSCL. Τέλος, παρουσιάζεται μία προσπάθεια υλοποί
ησης και ενσωμάτωσης των παραπάνω υπηρεσιών στην πλατφόρμα τηλεκπαί- 
δευσης ανοιχτού κώδικα Moodle.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ευφυείς πράκτορες, CSCL, Moodle 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια η έννοια του «ευφυή πράκτορα» αποδεικνύεται ολοέ

να και ποιο σημαντική για διάφορα ερευνητικά πεδία στην περιοχή της Επι
στήμης Υπολογιστών και ειδικότερα στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης. Ο 
ευφυής πράκτορας είναι συνήθως ένα κομμάτι λογισμικού με προκαθορισμέ
νους στόχους που δρα σε δυναμικά περιβάλλοντα έχοντας δυνατότητες αυτό
νομης δράσης και αίσθησης μέσα σε αυτά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ευφυών πρακτόρων συνοψίζονται στα εξής: 
αυτονομία (το να έχει η ίδια οντότητα έλεγχο επάνω στις ενέργειες της και στην 
εσωτερική της κατάσταση), προνοητικότητα  (η ικανότητα της οντότητας να 
λαμβάνει πρωτοβουλίες για ενέργειες τέτοιες που να βοηθούν στην επίτευξη 
των σκοπών της), αντιδραστικότητα (η ικανότητα γρήγορης και «σωστής» 
απόκρισης της οντότητας στις αλλαγές του περιβάλλοντός της), κοινωνική ικα
νότητα (η ικανότητα κοινωνικής συμπεριφοράς κατά την αλληλεπίδραση με 
άλλους πράκτορες και ανθρώπους), κινητικότητα (η δυνατότητα να μεταφέρο- 
νται μεταξύ συστημάτων, ώστε να εκμεταλλεύονται απομακρυσμένους πόρους 
ή να συνεργάζονται με άλλους πράκτορες).

Οι ευφυείς πράκτορες είναι σημαντικοί στα CSCL συστήματα γιατί μπο
ρούν να εκτελούν διάφορες εργασίες, βοηθώντας τον καθηγητή στην διδασκα
λία του και τον μαθητή στην εκμάθηση του. Οι πράκτορες αυτοί μπορούν να 
επικοινωνούν με τους καθηγητές και μαθητές χρησιμοποιώντας συνδυασμό 
κειμένου, γραφικών, λόγου, εκφράσεων προσώπου και αναγνώριση φωνής. Οι 
ρόλοι που μπορεί να αναλάβουν είναι τριών ειδών: Βοηθός του καθηγητή  που 
τον βοηθάει στις διάφορες ενέργειες που έχει να εκτελέσει, βοηθός του μαθητή
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που βοηθάει τους μαθητές σε συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες που έχουν 
και τέλος γραμματέας, που βοηθάει μαθητές και καθηγητές στις διάφορες λογι
στικές και διαχειριστικές τους ανάγκες (Jafari 2002).

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΥΦΥΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε σχεδίαση υπηρεσιών ευφυών 
πρακτόρων και ενσωμάτωση της υλοποίησης τους μέσα στο περιβάλλον μιας 
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Ο στόχος μας ήταν να σχεδιάσουμε και να υλο
ποιήσουμε δύο υπηρεσίες ευφυών πρακτόρων. Συγκεκριμένα, η πρώτη να υπο
κινεί και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στο περιβάλλον, ενώ η δεύ
τερη να προτρέπει την συνεργασία και να διευκολύνει την διαμοίραση γνώσης 
μεταξύ των μαθητών.

Το λογισμικό που έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση είναι η πλατφόρμα τηλεκ
παίδευσης ανοιχτού κώδικα Moodle (έκδοση 1.7) η οποία είναι υλοποιημένη σε 
php και συνδέεται με βάση δεδομένων της mysql. Εφόσον δεν πρόκειται για 
σύστημα πολυπρακτόρων αλλά για δύο ανεξάρτητους πράκτορες, δεν υπάρ
χουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρακτόρων. Οι αλληλεπιδράσεις που λαμ
βάνουν χώρα είναι μεταξύ πρακτόρων και χρηστών οι οποίες γίνονται με μηνύ
ματα που εμφανίζει ο κάθε πράκτορας.
Πρώτη υπηρεσία

Η πρώτη υπηρεσία υποκινεί και ενθαρρύνει τους μαθητές, να συμμετά- 
σχουν σε συνεργατικές διαδικασίες. Ο πράκτορας παρακολουθεί το πόσο ενερ
γοί είναι οι μαθητές σε ένα μάθημα. Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την δρα
στηριότητα του μαθητή στο σύστημα: logins, δημοσιεύσεις σε ομάδες συζητή
σεων και αναγνώσεις μηνυμάτων. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος της 
δραστηριότητας όλων των μαθητών και αναλόγως κρίνεται αν η συμμετοχή 
του κάθε μαθητή είναι ικανοποιητική. Ο τρόπος εμφάνισης της πληροφορίας 
από τον πράκτορα έχει την μορφή κειμένου με τους πιο ενεργούς χρήστες το 
οποίο ενημερώνεται δυναμικά ανάλογα με τη δράση των μαθητών στο σύστη
μα. Η πληροφορία αυτή θα μπορούσε γενικά να αξιοποιηθεί από τον καθηγη
τή για να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των χρηστών επιβρα- 
βεύοντας ίσως τους πιο ενεργούς.

Ο πράκτορας στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle έχει την μορφή 
ενός block (πλαίσιο) που μπορεί ο διαχειριστής να προσθέσει σε οπουδήποτε 
σημείο του περιβάλλοντος επιθυμεί. Εάν τοποθετηθεί στο επίπεδο της αρχικής 
σελίδας, εμφανίζει τους πιο ενεργούς χρήστες όλου του συστήματος, ενώ αν 
προστεθεί σε επίπεδο μαθήματος τότε εμφανίζει μόνο τους πιο ενεργούς χρή
στες που είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο μάθημα. Η πληροφορία αυτή 
είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του συστήματος. Στο Moodle γίνεται κα
ταγραφή όλων των ενεργειών των χρηστών. Οι ενέργειες αυτές αποθηκεύονται 
σε έναν πίνακα της βάσης δεδομένων μαζί με χρονική πληροφορία.Τα είδη των 
ενεργειών που θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικά της συμμετοχής των μαθητών 
ήταν: οι είσοδοι στο σύστημα (logins), οι δημοσιεύσεις σε ομάδες συζητήσεων
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(posts), και οι αναγνώσεις των σελίδων του συστήματος (views). Ο πράκτορας, 
με βάση την παραπάνω πληροφορία, αντλεί τα αντίστοιχα δεδομένα από την 
βάση και υπολογίζει ένα «σκορ» για τον κάθε χρήστη ως εξής: Αρχικά υπολο
γίζεται η συνολική δραστηριότητα κάθε χρήστη ως το σύνολο των εγγραφών 
της βάσης που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. Έπειτα υπολογίζεται ο μέσος 
όρος της δραστηριότητας όλων των χρηστών και τέλος το σκορ του χρήστη 
υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: (σκορ χρήστη) = (δραστηριότητα (hits) 
χρήστη) /  (M.O. hits όλως των χρηστών). Υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσμα
τος των αποτελεσμάτων βάση χρονικών ορίων που ορίζει ο διαχειριστής του 
συστήματος μέσω της σελίδας παραμετροποίησης του block.
Δεύτερη υπηρεσία

Η δεύτερη υπηρεσία προτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές 
(για την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και γνώσης). Προτείνεται η υποκίνηση της 
επικοινωνίας από το σύστημα χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα (τόσο προσω
πικά όσο και σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου). Ο στόχος αυτής της 
υπηρεσίας είναι να φέρει σε επαφή μαθητές με παρόμοια ενδιαφέροντα προ- 
κειμένου να μπουν τα θεμέλια για μελλοντική συνεργασία μεταξύ τους. Επε- 
κτείνεται το προφίλ του χρήστη όπως εμφανίζεται στο Moodle με την προσθή
κη μιας επιπλέον σελίδας (portfolio) όπου εμφανίζονται οι γνώσεις και τα εν
διαφέροντα του. Οι πληροφορίες αυτές εισάγονται από τον χρήστη στα αντί
στοιχα πεδία. Σε περίπτωση που δεν έχουν εισαχθεί καθόλου πληροφορείς στο 
portfolio, ο πράκτορας προτρέπει τον χρήστη να τις συμπληρώσει. Στη συνέχεια 
ο πράκτορας επεξεργάζεται τις πληροφορίες όλων των μαθητών και προτείνει 
να έρχονται σε επαφή μαθητές που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και γνώσεις.

Η παραπάνω σχεδίαση υλοποιείται στην πλατφόρμα του Moodle με την 
τροποποίηση της σελίδας του προφίλ του χρήστη προσθέτοντας μια επιπλέον 
καρτέλα που απεικονίζει το portfolio του. Στην καρτέλα αυτή ο χρήστης μπορεί 
να εισάγει στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τις γνώσεις του αλλά και τα ενδια
φέροντα του. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να επισυνάπτει σχετικά αρχεία 
στις καταχωρήσεις του portfolio. Τα αρχεία αυτά τα διατηρεί σε έναν προσωπι
κό αποθηκευτικό χώρο. Στην ίδια καρτέλα ο πράκτορας αναλαμβάνει να ενη
μερώσει τον χρήστη για άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και γνώσεις 
εμφανίζοντας μια λίστα με τα άτομα αυτά. Για την διευκόλυνση της πρόσβασης 
στο portfolio του χρήστη αλλά και στα portfolio των υπολοίπων χρηστών, υλο- 
ποιήθηκε ένα block που περιέχει τις αντίστοιχες συντομεύσεις καθώς και ένα 
πεδίο αναζήτησης που επιτρέπει την εύρεση χρηστών με βάση λέξεις κλειδιά 
που αφορούν τα στοιχεία των portfolio.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σήμερα η εκπαίδευση τείνει να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τεχνολο

γίες πληροφοριών και επικοινωνιών, αυτοματοποίησης και οργάνωσης στον 
τομέα των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Σε περιβάλλοντα CSCL η ενσω- 
μάτωση ευφυών πρακτόρων έχει δώσει σημαντική βοήθεια τόσο ως προς τον 
καθηγητή στη διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων, όσο και στον μαθητή,
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στην ενδυνάμωση της διαδικασίας της μάθησης, ειδικά στην από απόσταση 
εκπαίδευση.

Σε αυτό το άρθρο μελετήθηκε η δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης δύο 
υπηρεσιών υποκίνησης των μαθητών σε συμμετοχή και συνεργασία σε CSCL 
συστήματα. Οι δύο αυτές υπηρεσίες είναι απλά ένα μέρος από ένα σύνολο υπη
ρεσιών που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε CSCL συστήματα.

Η πλατφόρμα του Moodle που εγκαταστάθηκαν η παραπάνω υπηρεσίες, 
βρίσκεται στον δικτυακό τόπο: http://iridium.csd.auth.gr/~kalaitzv/moodle. Σε 
περίπτωση που κάποιος ενδιαφερθεί μπορεί να επικοινωνήσει με τους συγγρα
φείς για να δοθεί όνομα χρήστη και κωδικός.
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