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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καθώς το εκπαιδευτικό περιεχόµενο που είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή αυξάνεται
συνεχώς, το έργο του εντοπισµού και της αξιοποίησης Μαθησιακών Αντικειµένων γίνεται ολοένα
πιο δύσκολο. Γι’ αυτό το λόγο, το περιεχόµενο των Μαθησιακών Αντικειµένων αναπαριστάται µε τη
βοήθεια εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων προκειµένου να επιτευχθεί η αποδοτική και αποτελεσµατική
αναζήτηση, ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση τους στα πλαίσια εφαρµογών Ηλεκτρονικής
Μάθησης. Ωστόσο η χρήση ενός συγκεκριµένου προτύπου εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων θέτει
κάποιους περιορισµούς, καθώς είναι πολύ δύσκολο ένα στατικό µοντέλο µεταδεδοµένων να καλύψει
τις λειτουργικές απαιτήσεις όλων των εφαρµογών. Για την αντιµετώπιση των περιορισµών αυτών
έχουν προταθεί και χρησιµοποιούνται τα «προφίλ εφαρµογών» (application profiles), τα οποία
αποτελούν δυναµικά µοντέλα µεταδεδοµένων προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
εφαρµογής. Αυτή η εργασία παρουσιάζει την αρχιτεκτονική και τις λειτουργικότητες ενός λογισµικού
εργαλείου (eMAP), το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης προφίλ
εφαρµογών τροποποιώντας και συνδυάζοντας ένα ή περισσότερα πρότυπα εκπαιδευτικών
µεταδεδοµένων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προφίλ Εφαρµογής, Εκπαιδευτικά Μεταδεδοµένα, Μαθησιακά Αντικείµενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καθώς το εκπαιδευτικό περιεχόµενο που είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή αυξάνεται
συνεχώς, το έργο της αναζήτησης και ανάκτησης εκπαιδευτικών ψηφιακών πηγών προς
αξιοποίηση και επαναχρησιµοποίηση γίνεται ολοένα πιο περίπλοκο. Για αυτό το λόγο η διεθνής
καλή πρακτική υπαγορεύει, οι εκπαιδευτικές ψηφιακές πηγές ή αλλιώς τα Μαθησιακά Αντικείµενα
να περιγράφονται µε τη βοήθεια εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων προκειµένου να διευκολυνθεί η
διαδικασία κατηγοριοποίησης, αναζήτησης, ανάκτησης και επαναχρησιµοποίησής τους (Duval,
2001)(Greenberg, 2000).
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Η παρούσα εργασία αρχικά παρουσιάζει µε συνοπτικό τρόπο τις έννοιες των Μαθησιακών
Αντικειµένων και των εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων. Στη συνέχεια αναφερόµαστε στους
περιορισµούς κατά τη χρήση των εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων και παρουσιάζεται ο τρόπος
αντιµετώπισής τους µε τη βοήθεια των προφίλ εφαρµογών. Τέλος προτείνεται ένα εργαλείο
λογισµικού (eMAP) που επιτρέπει το σχεδιασµό και την υλοποίηση προφίλ εφαρµογών και
περιγράφονται η αρχιτεκτονική του, καθώς και οι λειτουργίες που προσφέρει.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Σύµφωνα µε τον Wiley (Wiley, 2002), Μαθησιακό Αντικείµενο αποτελεί οποιαδήποτε ψηφιακή
πηγή, η οποία µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί µε σκοπό να υποστηρίξει τη διαδικασία της
µάθησης. Αυτός ο ορισµός περιλαµβάνει οποιοδήποτε ψηφιακό πόρο, µεγάλου ή µικρού µεγέθους,
ο οποίος µπορεί να µεταδοθεί µέσω δικτύου κατ΄ απαίτηση. Παραδείγµατος χάριν, ένα
Μαθησιακό Αντικείµενο µπορεί να είναι είτε µία ψηφιακή εικόνα της Ακρόπολης, είτε ένα
ολόκληρο ηλεκτρονικό µάθηµα για την Αρχαία Αθήνα. Με παρόµοιο τρόπο ο Polsani (Polsani,
2003) ορίζει ως Μαθησιακό Αντικείµενο µία ανεξάρτητη και αυτόνοµη µονάδα µαθησιακού
περιεχοµένου, η οποία έχει τη δυνατότητα να επαναχρησιµοποιηθεί σε πολλαπλά εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα.
Για να γίνει όµως εφικτή η επαναχρησιµοποίηση των Μαθησιακών Αντικειµένων, η
εκπαιδευτική εφαρµογή θα πρέπει να είναι ικανή να αναγνωρίσει αποτελεσµατικά το περιεχόµενο
τους, έτσι ώστε να µπορεί να αναζητήσει και να ανακτήσει τα κατάλληλα Μαθησιακά
Αντικείµενα ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό,
τα Μαθησιακά Αντικείµενα περιγράφονται και χαρακτηρίζονται µε τη βοήθεια εκπαιδευτικών
µεταδεδοµένων, για τα οποία γίνεται λόγος στην ακόλουθη παράγραφο.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Σε γενικές γραµµές, τα µεταδεδοµένα ορίζονται ως «δεδοµένα για τα δεδοµένα» ή «πληροφορία
για την πληροφορία» (Berners, 1997). Πιο συγκεκριµένα, τα µεταδεδοµένα είναι ένα σύνολο
χαρακτηριστικών τα οποία προσπαθούν να περιγράψουν και να αναπαραστήσουν το περιεχόµενο
µιας ψηφιακής πηγής. Με αντίστοιχο τρόπο τα εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα προσπαθούν να
περιγράψουν εκπαιδευτικές ψηφιακές πηγές, δηλαδή Μαθησιακά Αντικείµενα. Τα εκπαιδευτικά
µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνται ευρέως στα πλαίσια εφαρµογών και συστηµάτων Ηλεκτρονικής
Μάθησης µε σκοπό να προάγουν τη διαδικασία αναζήτησης, ανάκτησης και
επαναχρησιµοποίησης πρωτογενών Μαθησιακών Αντικειµένων µεταξύ εφαρµογών και
εργαλείων.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ένας αριθµός διεθνών οργανισµών δραστηριοποιήθηκαν
µε σκοπό να ορίσουν κοινώς αποδεκτά πρότυπα εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων για την περιγραφή
των Μαθησιακών Αντικειµένων. Ως αποτέλεσµα, το ∆εκέµβριο του 2002 εγκρίθηκε το πρότυπο
εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων IEEE Learning Object Metadata (IEEE LOM, 2002). Τα
περιγραφικά χαρακτηριστικά του IEEE LOM είναι οµαδοποιηµένα στις εξής κατηγορίες: Γενική,
Κύκλου Ζωής, Μετα-Μεταδεδοµένα, Τεχνική, Εκπαιδευτική, ∆ικαιώµατα, Σχέση, Σχόλια,
Ταξινόµηση. Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένας αριθµός περιγραφικών πεδίων, τα οποία ο
συγγραφέας των εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων καλείται να συµπληρώσει προκειµένου να
περιγράψει το Μαθησιακό Αντικείµενο σύµφωνα µε το πρότυπο εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων
(Duval, 2001).
Περιορισµοί στη χρήση Εκπαιδευτικών Μεταδεδοµένων
Στην πράξη η διαδικασία χαρακτηρισµού των Μαθησιακών Αντικειµένων µε εκπαιδευτικά
µεταδεδοµένα παρουσιάζει επιπλοκές, καθώς συχνά οι συγγραφείς εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων
δεν είναι εξοικειωµένοι µε το πρότυπο και εποµένως συναντούν δυσκολίες στην επιλογή των
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κατάλληλων τιµών κατά το χαρακτηρισµό των Μαθησιακών Αντικειµένων. Αυτό οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι ένα πρότυπο εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων σχεδιάζεται έτσι ώστε να
είναι ικανό να περιγράψει όλο το φάσµα των Μαθησιακών Αντικειµένων. Εποµένως είναι πιθανόν
ο συγγραφέας των εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων να εγκαταλείψει την προσπάθεια του
χαρακτηρισµού, καθώς δεν προτίθεται να συµπληρώσει όλα τα αφηρηµένα πεδία και να επιλέξει
τιµές από γενικευµένα σύνολα τιµών. Εναλλακτικά, ο συγγραφέας θα µπορούσε να χαρακτηρίσει
εσφαλµένα το Μαθησιακό Αντικείµενο, οπότε στην περίπτωση αυτή καταργείται όλη του η
προσπάθεια και τα εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα καθίστανται µη αξιοποιήσιµα. Ένα άλλο
πρόβληµα που αντιµετωπίζεται συχνά είναι ότι ο συγγραφέας των εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων
επιθυµεί να συµπεριλάβει στην περιγραφή κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου
Μαθησιακού Αντικειµένου, τα οποία µπορεί να µην περιλαµβάνονται στο πρότυπο εκπαιδευτικών
µεταδεδοµένων. Συνεπώς, πολλές φορές το αποτέλεσµα του χαρακτηρισµού είναι ελλιπές, καθώς
δεν καταφέρνει να απεικονίσει συνολικά και σε βάθος το περιεχόµενο του Μαθησιακού
Αντικειµένου.
Παράλληλα, η χρήση εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων θέτει περιορισµούς και στο έργο των
υπευθύνων σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρµογών Η-Μάθησης, καθώς τα πρότυπα δεν αφήνουν
µεγάλα περιθώρια επέκτασης του µοντέλου µεταδεδοµένων τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
ενσωµάτωση νέων συµπληρωµατικών, εξειδικευµένων στοιχείων. Επίσης, η γενικότητα των
προτύπων και η δυνατότητα εισαγωγής ελεύθερου κειµένου στις τιµές των στοιχείων εµποδίζουν
την υλοποίηση αυτόµατων µηχανισµών, οι οποίοι βασίζονται στην ύπαρξη προκαθορισµένων
τιµών και λεξιλογίων για τα στοιχεία του µοντέλου µεταδεδοµένων.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ορισµός Προφίλ Εφαρµογής
Καθώς ολοένα και περισσότερες εφαρµογές που χρησιµοποιούν εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα
υλοποιούνται, γίνεται προφανές ότι ένα µοναδικό στατικό σύνολο στοιχείων µεταδεδοµένων δεν
µπορεί να ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις όλων των εφαρµογών Ηλεκτρονικής
Μάθησης. Κατά συνέπεια έχει ήδη προταθεί, ως µια ρεαλιστική και εφαρµόσιµη µέθοδος, η
ανάπτυξη και η χρήση των λεγόµενων «προφίλ εφαρµογών» (application profiles) (E.Duval &
W.Hodgins, 2003). Τα προφίλ εφαρµογών έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την προσαρµογή των
προτύπων εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής εφαρµογής,
επιτρέποντας στους σχεδιαστές των εφαρµογών να τα αξιοποιούν, συνδυάζοντάς τα µε κατάλληλο
τρόπο. Συνεπώς, ως προφίλ εφαρµογής ορίζεται µια συνάθροιση από στοιχεία µεταδεδοµένων
επιλεγµένα από ένα ή περισσότερα διαφορετικά πρότυπα µεταδεδοµένων.
Κάθε πρότυπο εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων συνοδεύεται από ένα µοντέλο το οποίο απεικονίζει
τη δοµή των περιγραφικών χαρακτηριστικών που περιλαµβάνει. Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά
αυτά αναφέρονται ως στοιχεία του µοντέλου. Σκοπός του προφίλ εφαρµογής είναι να
προσαρµόσει και να συνδυάσει υπάρχοντα µοντέλα µεταδεδοµένων σε ένα νέο µοντέλο το οποίο
είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης εφαρµογής, ενώ
συγχρόνως παραµένει διαλειτουργικό µε τα αρχικά µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν (Duval et al.,
2002).
Οι βασικές τεχνικές για τον καθορισµό ενός προφίλ εφαρµογής περιλαµβάνουν (E. Duval & W.
Hodgins, 2003):
1. Καθορισµός προαιρετικής ή υποχρεωτικής εµφάνισης των στοιχείων:
Η κατάσταση µερικών στοιχείων µπορεί να γίνει πιο αυστηρή σε ορισµένες περιπτώσεις. Ένα
παράδειγµα αυτής της τεχνικής αποτελεί η χρήση ενός στοιχείου που καθορίζει τη φυσική
γλώσσα µιας ψηφιακής πηγής, το οποίο στα πλαίσια ενός πολυγλωσσικού περιβάλλοντος θα
πρέπει να οριστεί ως υποχρεωτικό.
2. Περιορισµός του συνόλου τιµών των στοιχείων:
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Για κάποια στοιχεία το σύνολο τιµών που µπορούν να πάρουν µπορεί να περιοριστεί σε
σχέση µε το αρχικό πρότυπο εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται
όταν το σύνολο τιµών ενός στοιχείου, όπως αυτό καθορίζεται από το εκπαιδευτικό πρότυπο,
είναι αρκετά ασαφές. Ο ίδιος µηχανισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί, ακόµα και όταν το
σύνολο τιµών είναι αυστηρά καθορισµένο, ωστόσο οι απαιτήσεις της συγκεκριµένης
εφαρµογής ή οµάδας χρηστών απαιτούν περαιτέρω περιορισµό του συνόλου τιµών.
Επιβολή συσχετίσεων και εξαρτήσεων:
Ένα προφίλ εφαρµογής µπορεί να ορίσει συσχετίσεις και εξαρτήσεις µεταξύ στοιχείων ή
µεταξύ στοιχείων και συνόλων τιµών. Παραδείγµατος χάριν, η παρουσία ενός στοιχείου
µπορεί να επιβάλει την υποχρεωτική παρουσία ενός άλλου στοιχείου. Επίσης ένα προφίλ
εφαρµογής µπορεί να περιορίζει το σύνολο τιµών ενός στοιχείου ανάλογα µε την τιµή ενός
άλλου στοιχείου.
∆ήλωση χώρου ονοµατοδοσίας (namespaces):
Τα προφίλ εφαρµογών υποστηρίζουν τη χρήση πολλαπλών χώρων ονοµατοδοσίας, έτσι ώστε
να επιτρέπει στους σχεδιαστές να συνδυάζουν στοιχεία από διάφορα µοντέλα εκπαιδευτικών
µεταδεδοµένων στο ίδιο προφίλ εφαρµογής.

Πλεονεκτήµατα χρήσης Προφίλ Εφαρµογής
Τα προφίλ εφαρµογών διευκολύνουν όσους είναι επιφορτισµένοι µε το χαρακτηρισµό των
Μαθησιακών Αντικειµένων µε εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα, καθώς το σύνολο των στοιχείων και
τα πεδία τιµών τους είναι πιο συγκεκριµένα και περιορισµένα σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες.
Ως αποτέλεσµα οι συγγραφείς µεταδεδοµένων µπορούν να παράγουν εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα
χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν λεπτοµερώς τα αρχικά πρότυπα που συνθέτουν το προφίλ
εφαρµογής.
Παράλληλα, οι υπεύθυνοι για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη εφαρµογών Ηλεκτρονικής Μάθησης
µπορούν να επωφεληθούν σηµαντικά από τη χρήση ενός προφίλ εφαρµογής. Καταρχήν, το προφίλ
εφαρµογής µπορεί να εφαρµοστεί πιο εύκολα από τα αρχικά πρότυπα εκπαιδευτικών
µεταδεδοµένων, καθώς είναι προσαρµοσµένο στις λειτουργικές απαιτήσεις της συγκεκριµένης
εφαρµογής και στις ανάγκες της συγκεκριµένης οµάδας εκπαιδευοµένων. Επίσης, τα Μαθησιακά
Αντικείµενα που είναι χαρακτηρισµένα σύµφωνα µε ένα προφίλ εφαρµογής µπορούν κάλλιστα να
επαναχρησιµοποιηθούν στα πλαίσια εκπαιδευτικών εφαρµογών, οι οποίες δεν υποστηρίζουν το
συγκεκριµένο προφίλ, αλλά υποστηρίζουν ένα από τα αρχικά µοντέλα µεταδεδοµένων που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνθεση του προφίλ.
Παραδείγµατα Προφίλ Εφαρµογών
Μερικά παραδείγµατα προφίλ εφαρµογών που έχουν ήδη αναπτυχθεί είναι τα εξής:

CELEBRATE Metadata Application Profile, το οποίο είναι βασισµένο στο πρότυπο IEEE
LOM και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας CELEBRATE
(CELEBRATE, 2003). Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου, είναι η υποστήριξη της
οµάδας χρηστών του προγράµµατος στην ανταλλαγή πληροφορίας που αφορά ψηφιακές
εκπαιδευτικές πηγές. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, αναπτύχθηκε ένα προφίλ
εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων το οποίο παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης, αναζήτησης και
ανάκτησης των Μαθησιακών Αντικειµένων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του
προγράµµατος CELEBRATE, και της περιγραφής συγκεκριµένων ιδιοτήτων αυτών, όπως τα
εκπαιδευτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους [CELEBRATE Application Profile, 2004].

The Canadian Core Learning Object Metadata Guidelines (Friesen at al., 2003). Στόχος της
πρωτοβουλίας CanCore, είναι η δηµιουργία ενός προφίλ που θα καλύπτει τις ανάγκες
διαχείρισης πληροφορίας και ανάκτησης εκπαιδευτικών πηγών, όπως προέκυψαν από ένα
σηµαντικό αριθµό προγραµµάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που υλοποιούνται στον
Καναδά, σχετικών µε το χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης.
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Λόγω της µεγάλης διάδοσης της χρήσης των εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων, έχουν ήδη
αναπτυχθεί αρκετά εργαλεία λογισµικού, τα οποία µπορούν να κατηγοριοποιηθούν γενικά στις
παρακάτω κατηγορίες (D. Sampson & P. Karampiperis, 2004):
1. Γενικά προγράµµατα επεξεργασίας XML:
Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει τα εργαλεία λογισµικού, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να
υποστηρίξουν τη δηµιουργία και την επεξεργασία XML αρχείων (η XML είναι η γλώσσα
σήµανσης που χρησιµοποιείται κατά κόρον για τη συγγραφή µεταδεδοµένων). Αυτά τα
εργαλεία παρέχουν ένα µεγάλο βαθµό ευελιξίας και επιτρέπουν στο χρήστη να παράγει
εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα συµβατά µε οποιοδήποτε πρότυπο ή προφίλ εφαρµογής. Από την
άλλη µεριά όµως ο χειρισµός ενός γενικού προγράµµατος επεξεργασίας XML απαιτεί από το
χρήστη µια καλή γνώση της δοµής και του συντακτικού της XML, καθώς και των χώρων
ονοµατοδοσίας (namespaces). Ως αποτέλεσµα αυτά τα εργαλεία κρίνονται ακατάλληλα για
την πλειοψηφία των συγγραφέων εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων. Μερικά χαρακτηριστικά
εργαλεία επεξεργασίας XML είναι το XMLSpy (www.xmlspy.com) και το EditML
(www.editml.com).
2. Εξειδικευµένα Εργαλεία για τη Συγγραφή Εκπαιδευτικών Μεταδεδοµένων:
Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει τα εργαλεία που απευθύνονται στις ανάγκες συγγραφέων
εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων, οι οποίοι επιθυµούν να χαρακτηρίσουν Μαθησιακά
Αντικείµενα µε µεταδεδοµένα, αλλά δεν έχουν εµπειρία στη χρήση της γλώσσας σήµανσης
XML. Οι συγγραφείς απλώς συµπληρώνουν τα πεδία τιµών του γραφικού περιβάλλοντος και
το εργαλείο λογισµικού αναλαµβάνει να µετατρέψει αυτές τις τιµές σε ένα έγκυρο αρχείο
XML. Ωστόσο τα εξειδικευµένα εργαλεία συνήθως παράγουν εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα
συµβατά µε ένα συγκεκριµένο πρότυπο, οπότε απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη λογισµικού
προκειµένου να ενσωµατώσουν ένα νέο πρότυπο. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα
εξειδικευµένων εργαλείων για τη συγγραφή εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων είναι το LOMEditor (LOM-Editor, 2001), το ImseVimse (ImseVimse, 2002) και το Reggie (Reggie, 1998).
Εκτός από τις δύο βασικές κατηγορίες που αναφέρθηκαν προηγουµένως, έχουν αναπτυχθεί και
εργαλεία λογισµικού, τα οποία προσφέρουν προηγµένες λειτουργίες όσον αφορά στη συγγραφή
εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το εργαλείο EM2 (Sampson
et al., 2002), το οποίο υποστηρίζει πολλαπλά πρότυπα εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων και
επιτρέπει την αντιστοίχιση τιµών µεταξύ αρχείων µεταδεδοµένων που έχουν δηµιουργηθεί µε
διαφορετικά πρότυπα. Ωστόσο κανένα από τα προαναφερθέντα εργαλεία λογισµικού δεν
προσφέρει λειτουργίες σχεδιασµού προφίλ εφαρµογών ή συγγραφής εκπαιδευτικών
µεταδεδοµένων συµβατών µε ένα προφίλ εφαρµογής.
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, γίνεται προφανής η ανάγκη για ένα λογισµικό εργαλείο,
το οποίο θα συνδυάσει τα πλεονεκτήµατα και θα ξεπεράσει τις αδυναµίες των συµβατικών
λογισµικών εργαλείων µεταδεδοµένων. Αυτή η ανάγκη οδήγησε στο σχεδιασµό και την
υλοποίηση του εργαλείου eMAP, το οποίο προσφέρει ένα γραφικό περιβάλλον για εύκολη
συγγραφή µεταδεδοµένων και συγχρόνως διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε να
ενσωµατώσει εύκολα και γρήγορα νέα πρότυπα εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων ή προφίλ
εφαρµογών.

eMAP: EDUCATIONAL METADATA APPLICATION PROFILER
Ορισµός αναγκών των χρηστών του eMAP
Όπως αναφέρεται παραπάνω, το eMAP απευθύνεται στις ανάγκες εξειδικευµένων αλλά και µη
εξειδικευµένων χρηστών όσον αφορά στα πρότυπα εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων. Γι’ αυτό το
λόγο, το eMAP σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει διαφορετικούς τρόπους εργασίας για κάθε
οµάδα χρηστών στην οποία απευθύνεται. Κάθε τρόπος εργασίας αντιστοιχεί σε διαφορετικό
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βαθµό λεπτοµέρειας όσον αφορά στις λειτουργίες που προσφέρονται και στα στοιχεία και τις τιµές
που µπορεί να επεξεργαστεί ο χρήστης.
Πιο συγκεκριµένα, οι τελικοί χρήστες του eMAP είναι άτοµα που συµµετέχουν στη διαδικασία
παραγωγής εκπαιδευτικού περιεχοµένου, το οποίο πρέπει να περιγραφεί µε ένα µοντέλο
δεδοµένων βασισµένο σε ένα ή περισσότερα πρότυπα εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων. Αυτά τα
άτοµα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Συγγραφείς Εκπαιδευτικών Μεταδεδοµένων: Χρησιµοποιούν τα εργαλεία συγγραφής
εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων για να περιγράψουν και να δηµοσιεύσουν εκπαιδευτικό υλικό
µε διαλειτουργικό και επαναχρησιµοποιήσιµο τρόπο.

Υπεύθυνοι Σχεδίασης και Ανάπτυξης Εφαρµογών Ηλεκτρονικής Μάθησης:
Χρησιµοποιούν τα εργαλεία σχεδιασµού και διαχείρισης για να σχεδιάσουν το µοντέλο
µεταδεδοµένων, καθώς και για να συντηρούν και να διαχειρίζονται το εκπαιδευτικό υλικό
που δηµοσιεύουν οι δηµιουργοί εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
Παραδείγµατα για τις διαφορετικές ενέργειες που εκτελεί κάθε κατηγορία χρηστών στα αρχεία
µεταδεδοµένων του εκπαιδευτικού περιεχοµένου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Συγγραφείς Εκπαιδευτικών Μεταδεδοµένων




Υπεύθυνοι Σχεδίασης και Ανάπτυξης
Εφαρµογών Η-Μάθησης
∆ηµιουργία εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων 
Σχεδιασµός προφίλ εφαρµογής σύµφωνα
για τα Μαθησιακά Αντικείµενα
µε τις λειτουργικές απαιτήσεις της
Ενηµέρωση των εκπαιδευτικών
εφαρµογής
µεταδεδοµένων των Μαθησιακών

Έλεγχος των µεταδεδοµένων για λάθη τα
Αντικειµένων
οποία προέκυψαν κατά τη δηµιουργία /
Έλεγχος των εκπαιδευτικών
ενηµέρωση των αρχείων µεταδεδοµένων
µεταδεδοµένων ως προς τη συµβατότητά

Επεξεργασία / ενηµέρωση ειδικών
τους µε το προφίλ εφαρµογής
πληροφοριών στα διαθέσιµα αρχεία
µεταδεδοµένων (µέγεθος, τοποθεσία κτλ)
Πίνακας 1: ∆ιαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και επεξεργασίας
των αρχείων εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων

Σενάριο χρήσης
Το Σχήµα 1 απεικονίζει ένα σενάριο χρήσης του eMAP, στο οποίο φαίνεται η διαδικασία
σχεδιασµού τριών διαφορετικών προφίλ εφαρµογών, καθώς και η υλοποίηση τους για τρεις
διαφορετικές οµάδες συγγραφέων µεταδεδοµένων. Στην αριστερή πλευρά του σχήµατος
εµφανίζονται τα άτοµα που συµµετέχουν στην πλήρη διαδικασία ρύθµισης και χρήσης του
εργαλείου, ενώ στο δεξιό µέρος απεικονίζεται µέσα σε ένα γκρι πλαίσιο το σύστηµα του eMAP.
Οι ελλείψεις στο εσωτερικό του πλαισίου αντιπροσωπεύουν τις ενέργειες των ατόµων ή των
οµάδων χρηστών.
Αρχικά ο Υπεύθυνος Σχεδίασης του Προφίλ Εφαρµογής πρέπει να εισάγει στο σύστηµα ένα ή
περισσότερα XML Schemas, τα οποία περιέχουν την περιγραφή του συνόλου στοιχείων του
προτύπου εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων (XML Binding). Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας το
υποσύστηµα XML Schema Wizard ο Υπεύθυνος Σχεδίασης έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει το
µοντέλο µεταδεδοµένων του προφίλ εφαρµογής συνδυάζοντας και τροποποιώντας τα στοιχεία των
XML Bindings. Τέλος, οι συγγραφείς εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων επιλέγουν το προφίλ
εφαρµογής ανάλογα µε την οµάδα χρηστών στην οποία ανήκουν και το υποσύστηµα Metadata
Wizard παράγει αυτόµατα το απαραίτητο γραφικό περιβάλλον, έτσι ώστε ο κάθε συγγραφέας να
µπορεί να δηµιουργήσει, να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει αρχεία εκπαιδευτικών
µεταδεδοµένων.
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Σχήµα 1: Σενάριο χρήσης του εργαλείου eMAP

Αρχιτεκτονική
Τα βασικά υποσυστήµατα του eMAP (Σχήµα 2) είναι: α) ο Οδηγός XML Schema (Schema
Wizard), β) το XML Αρχείο Ρύθµισης (XML Configuration File) και γ) ο Οδηγός Μεταδεδοµένων
(Metadata Wizard).

Σχήµα 2 : Η αρχιτεκτονική του eMAP
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Ο Οδηγός XML Schema δέχεται ως όρισµα ένα ή περισσότερα αρχεία XML Schema, τα οποία
περιέχουν τα σύνολα στοιχείων των αρχικών προτύπων. Στη συνέχεια µετατρέπει κάθε αρχείο
XML Schema σε µία δενδρική δοµή, η οποία αναπαριστά το αντίστοιχο σύνολο στοιχείων. Ο
Υπεύθυνος Σχεδίασης του Προφίλ Εφαρµογής έχει πλέον τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα
στοιχεία της δενδρικής δοµής και να παράγει το επιθυµητό προφίλ εφαρµογής µε τη µορφή ενός
XML Αρχείου Ρύθµισης.
Το XML Αρχείο Ρύθµισης περιέχει τις βασικές παραµέτρους ρύθµισης ενός προφίλ εφαρµογής
εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, το XML Αρχείο Ρύθµισης προσδιορίζει την
πηγή του αρχικού µοντέλου µεταδεδοµένων, τη δοµή των αρχείων XML που παράγονται και το
αρχείο XML Schema που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο εγκυρότητας. Επιπρόσθετα περιέχει
παραµέτρους που έχουν σχέση µε το γραφικό περιβάλλον του Οδηγού Μεταδεδοµένων και
ειδικότερα µε τα κείµενα των διαλόγων, τα µηνύµατα βοήθειας και τη δοµή των πλαισίων του
γραφικού περιβάλλοντος.
Ο Οδηγός Μεταδεδοµένων είναι το βασικό δοµικό συστατικό του eMAP, καθώς υποστηρίζει δύο
από τις θεµελιώδεις λειτουργίες του. Πρώτον, ο Οδηγός Μεταδεδοµένων µεταφράζει τις
παραµέτρους του XML Αρχείου Ρύθµισης σε ένα γραφικό περιβάλλον που υποστηρίζει
λειτουργίες όπως αναδιπλούµενες λίστες για τις προκαθορισµένες τιµές των λεξιλογίων /
ταξινοµιών και διάλογους βασισµένους σε κείµενο. ∆εύτερον, ελέγχει σε πραγµατικό χρόνο τις
τιµές που εισάγονται σε κάθε πεδίο, έτσι ώστε µόνο έγκυρες τιµές να εισάγονται στο παραγόµενο
XML αρχείο.
Λειτουργίες του λογισµικού εργαλείου eMAP
Το eMAP είναι ένα λογισµικό εργαλείο προσανατολισµένο στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
προφίλ εφαρµογών για εκπαιδευτικά µεταδεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα το eMAP υποστηρίζει τις
εξής λειτουργίες:

Σχεδιασµός προφίλ εφαρµογής µε βάση ένα ή περισσότερα πρότυπα εκπαιδευτικών
µεταδεδοµένων

∆ηµιουργία, επεξεργασία, έλεγχος εγκυρότητας και εκτύπωση αρχείων µεταδεδοµένων
συµβατών µε το προφίλ εφαρµογής
Σχεδιασµός προφίλ εφαρµογής µε βάση ένα ή περισσότερα πρότυπα εκπαιδευτικών
µεταδεδοµένων
Για να σχεδιάσει ένα νέο προφίλ εφαρµογής, ο χρήστης πρέπει να εισάγει ένα ή περισσότερα
αρχεία XML Schema στον Οδηγό XML Schema (Σχήµα 3). Όπως φαίνεται στην αριστερή πλευρά
του Σχήµατος 3, το αρχείο XML Schema µετασχηµατίζεται σε µια δενδρική δοµή, η οποία
περιέχει το σύνολο στοιχείων όπως αυτό περιγράφεται από το XML Schema. Στη δεξιά πλευρά
του σχήµατος εµφανίζονται οι ιδιότητες του εκάστοτε επιλεγµένου στοιχείου. Μόλις ο χρήστης
επεξεργαστεί τις ιδιότητες όλων των στοιχείων, ο Οδηγός XML Schema παράγει αυτόµατα το
XML Αρχείο Ρύθµισης, το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και παραµέτρους του
προφίλ εφαρµογής.
∆ηµιουργία, επεξεργασία, έλεγχος εγκυρότητας και εκτύπωση αρχείων µεταδεδοµένων
συµβατών µε το προφίλ εφαρµογής
Χρησιµοποιώντας τον Οδηγό Μεταδεδοµένων (Σχήµα 4) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
δηµιουργήσει, να επεξεργαστεί, να ελέγξει ως προς την εγκυρότητά τους και να εκτυπώσει αρχεία
XML συµβατά µε το προφίλ εφαρµογής. Στην αριστερή πλευρά του σχήµατος 4, εµφανίζεται µία
δενδρική δοµή η οποία περιέχει τις κατηγορίες των στοιχείων. Στοιχεία µε παρόµοια
σηµασιολογία µπορούν να οµαδοποιηθούν στην ίδια κατηγορία για εύκολη αναφορά. Επιλέγοντας
µία κατηγορία, τα πεδία τιµών των στοιχείων της κατηγορίας εµφανίζονται στη δεξιά πλευρά του
παραθύρου της εφαρµογής.
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Σχήµα 3: Οδηγός XML Schema

Σχήµα 4: Οδηγός Μεταδεδοµένων
ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ως γενικό συµπέρασµα προκύπτει ότι κανένα στατικό µοντέλο εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων
δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής εφαρµογής και κάθε οµάδας
χρηστών εκπαιδευτικών εφαρµογών. Συνεπώς γίνεται προφανές ότι µόνο τα δυναµικά
προσαρµοσµένα µοντέλα, δηλαδή τα προφίλ εφαρµογών, µπορούν να αποτελέσουν απτή λύση στο
πρόβληµα.
Το eMAP είναι ένα λογισµικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει την εύκολη σχεδίαση ενός προφίλ
εφαρµογής από ένα ή περισσότερα πρότυπα εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων. Επιπλέον το eMAP
καθιστά δυνατή την άµεση υλοποίηση και εφαρµογή του προφίλ εφαρµογής, παρέχοντας ένα
ευέλικτο εργαλείο συγγραφής το οποίο προσαρµόζει δυναµικά το γραφικό του περιβάλλον
ανάλογα µε το προφίλ εφαρµογής που επιλέγει ο χρήστης. Τέλος το λογισµικό εργαλείο eMAP
υποστηρίζει πολλαπλά προφίλ εφαρµογών και εποµένως πολλαπλές οµάδες συγγραφέων
εκπαιδευτικών µεταδεδοµένων.
Το εργαλείο eMAP εφαρµόστηκε µέχρι στιγµής κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση τριών
προφίλ εφαρµογών. Το πρώτο προφίλ αποτελεί ένα υποσύνολο του προτύπου IEEE LOM, ενώ
παράλληλα σε κάποια από τα στοιχεία του έχουν αντιστοιχιστεί προκαθορισµένα λεξιλόγια. Το
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δεύτερο προφίλ έχει αντλήσει τα στοιχεία του από το πρότυπο περιγραφής ψηφιακών πηγών
Dublin Core και από τη γλώσσα έκφρασης ψηφιακών δικαιωµάτων ODRL. Τέλος, το τρίτο προφίλ
προέκυψε από την επέκταση του προτύπου Dublin Core, έτσι ώστε να ενσωµατώσει νέα
εξειδικευµένα στοιχεία για την περιγραφή ψηφιακών πηγών που σχετίζονται µε αθλητικές
δραστηριότητες.
Μελλοντική εργασία σχετικά µε το eMAP περιλαµβάνει την περαιτέρω εφαρµογή του στο
σχεδιασµό και την υλοποίηση προφίλ εφαρµογών, καθώς και την ολοκλήρωση της συλλογής των
απαραίτητων στοιχείων µε σκοπό την αξιολόγηση και τη βελτίωση του εργαλείου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα εργασία χρηµατοδοτήθηκε µερικώς από το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
(E-LEARNING)» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και πιο συγκεκριµένα από
το έργο E-LEARNING LAND µε κωδικό EL 69.
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