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Ε-mail: jtzig@chemeng.ntua.gr
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η ξαγδαία εμέιημε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηύρζεθαλ πάλσ ζηελ ηερλνινγία ηνπ
παγθόζκηνπ ηζηνύ, απνηεινύλ πξόζθoξν έδαθνο θαη πξνζθέξνπλ δπλακηθά κέζα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Η παξνύζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζε ινγηζκηθό βαζηζκέλν ζε πεξηβάιινλ δηθηύνπ πνπ αλαπηύρζεθε κε
ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν αλάπηπμεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ελόο καζήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδώλ.
Αξρηθά αλαιύνληαη νη αλάγθεο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα θαιύςεη ην ινγηζκηθό απηό θαη από ηηο νπνίεο
πξνθύπηνπλ νη αξρέο ζρεδίαζεο ηνπ. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο ε νπνία
βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ αξζξσκάησλ (modules). Ελζσκαηώλνληαο έλαλ αξηζκό ηερλνινγηώλ θαη
εξγαιείσλ κε εηδηθό ηξόπν απινπνηεί ηελ νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο
ελόο εθπαηδεπηηθνύ δηθηπαθνύ ηόπνπ κε ζθνπό λα θάλεη επθνιόηεξε ηε δηαρείξηζή ηνπ.
Σηελ παξνπζίαζε απηή, πεξηιακβάλεηαη έλα παξάδεηγκα από ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνύ ζην
ππνρξεσηηθό κάζεκα «Πξνγξακκαηηζκόο Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ», πνπ δηδάζθεηαη ζην 1ν εμάκήλν ηεο
Σρνιήο Χεκηθώλ Μεραληθώλ Ε.Μ.Π., θαζώο θαη ηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ.

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο, βάζεηο δεδνκέλσλ,
ηερλνινγία ηζηνύ
ΔΙΑΓΧΓΗ
Σν δηαδίθηπν, θπξίωο κε ηε κνξθή ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ, απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξόληα έλα
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ζύγρξνλεο παλεπηζηεκηαθήο ιεηηνπξγίαο. Η πξόζβαζε ζηνλ Ιζηό γηα ηα
κέιε ηεο αθαδεκαϊθήο θνηλόηεηαο έρεη απνθηήζεη έλα κεγάιν βαζκό επθνιίαο, αθνύ δίλεηαη ζε
εξγαζηήξηα, γξαθεία, ακθηζέαηξα θαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ζηνπο επξύηεξνπο ρώξνπο
κηαο ζύγρξνλεο παλεπηζηεκηνύπνιεο κε ηελ κνξθή αζύξκαηεο επξπδωληθήο ζύλδεζεο.
Από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ, ηα παλεπηζηήκηα πξωηνζηαηνύλ
ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε ρξήζε ηωλ δηθηπαθώλ κέζωλ θαη εθαξκνγώλ, κε απνηέιεζκα ηα
αθαδεκαϊθά δίθηπα λα είλαη από ηα πην εμειηγκέλα, ελώ ε ρξήζε ηνπο λα απμάλεηαη ξαγδαία κε
θάζε θαηλνύξην έηνο (ρήκα 1).
Λόγω ηεο απμεκέλεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη από ην εθπαηδεπηηθό
πξνζωπηθό, έξρνληαη ζην πξνζθήλην λένη ηξόπνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηωλ δπλαηνηήηωλ πνπ
πξνζθέξεη ε ηερλνινγία απηή.
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Σχήμα 1. Σύλνιν Δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ από ηνλ θεληξηθό δηαθνκηζηή ηνπ Ε.Μ.Π. θαηά ηνλ κήλα
Δεθέκβξην ησλ εηώλ 1999-2004

Η δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο πιένλ αιιάδεη από έληππε κνξθή ζε ειεθηξνληθή. Σα
πεξηζζόηεξα παλεπηζηήκηα ζηνλ θόζκν δηαζέηνπλ δηθηπαθνύο ηόπνπο γηα λα δηαθηλνύλ ην
πιεξνθνξηαθό αιιά θαη ην αθαδεκαϊθό ηνπο πιηθό. Όιν θαη πεξηζζόηεξνη ζπνπδαζηέο
ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ηζηό γηα λα ελεκεξωζνύλ γηα δηάθνξα καζήκαηα, αιιά θαη γηα βνήζεηα ζηελ
δηεμαγωγή έξεπλαο. Δπίζεο, απμάλεηαη ζπλέρεηα ν αξηζκόο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη βιέπνπλ
ην δηαδίθηπν ωο κέζν επηθνηλωλίαο θαη δηάζεζεο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, είηε κέζω ηωλ
πξνζωπηθώλ ηνπο ηζηνζειίδωλ είηε κέζω ζειίδωλ ηηο νπνίεο νη ίδηνη δεκηνπξγνύλ γηα λα
ππνζηεξίμνπλ ην κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ.
Ο ζρεδηαζκόο, όκωο, θαη ε δεκηνπξγία θαη ελεκέξωζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ηελ
ππνζηήξημε ελόο
παλεπηζηεκηαθνύ
καζήκαηνο απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλεο
γλώζεηο
πξνγξακκαηηζκνύ θαη άθζνλν ρξόλν, πνιπηέιεηεο ηηο νπνίεο έλαο εθπαηδεπηηθόο πνιιέο θνξέο δελ
κπνξεί λα έρεη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα αμηόινγε δηθηπαθή παξνπζία ηνπ καζήκαηνο
πνπ δηδάζθεη.
Έηζη, έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλόκελν λα βιέπνπλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί ηνπο εαπηνύο ηνπο
πξώηα ωο «δεκηνπξγνύο πεξηερνκέλνπ» θαη ζηε ζπλέρεηα ωο «δάζθαινπο», δίλνληαο κεγαιύηεξε
βάζε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ από όηη ζην ίδην ην πιηθό (Gillette, 1999).
Σν ινγηζκηθό πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία, έρεη ζαλ βαζηθό ηνπ ζθνπό λα
βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ
ηνπ καζήκαηόο ηνπ, έρνληαο ζαλ ειάρηζηε απαηηνύκελε γλώζε ηελ ρξήζε ελόο απινύ
θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδωλ.
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ
Η εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε έρεη ζρεδηαζηεί έρνληαο ωο βάζε ηελ κέγηζηε δπλαηή
ιεηηνπξγηθόηεηα. Έηζη έρεη πξνζερζεί ώζηε λα είλαη:
 αλεμάξηεηε ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο (δειαδή κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα),
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πξνζπειάζηκε κέζω νπνηνπδήπνηε θπιινκεηξεηή (browser),
πιήξωο ζπνλδπιωηή ζηε δνκή ηεο, δειαδή λα ρξεζηκνπνηεί αξζξώκαηα (modules) γηα
ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί
πξνζηηή ζηε δηαρείξηζε από ηνλ δηδάζθνληα.

Οη παξαπάλω ηδηόηεηεο-ζηόρνη νδεγνύλ ζε έλα ζύζηεκα πιηθνύ (H/W) θαη ινγηζκηθνύ (S/W)
ην νπνίν απνηειείηαη από:
 ηε βάζε δεδνκέλωλ πνπ πεξηέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο,
 ηα απνζεθεπηηθά κέζα, δειαδή ηνπο ππνινγηζηέο πνπ θηινμελνύλ ην πιηθό ηνπ
καζήκαηνο,
 ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, δειαδή ην ινγηζκηθό δηεπαθήο πνπ επεμεξγάδεηαη ηηο
πιεξνθνξίεο θαη θάλεη δπλαηή ηελ αιιειεπίδξαζε ηωλ ρξεζηώλ κε ην εθπαηδεπηηθό
πιηθό.
Η εθαξκνγή είλαη βαζηζκέλε ζην πξόηππν ηύπνπ «πειάηε-εμππεξεηεηή» (client-server).
Δγθαζίζηαηαη ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ππνζηεξίδεη web server ηύπνπ Apache ή
Microsoft IIS, ελώ ζηεξίδεηαη εμ’νινθιήξνπ ζε πεξηβάιινληα «αλνηρηνύ θώδηθα» (open source)
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηζηνγελνύο πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο θαη ηωλ
αιγνξίζκωλ ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιώζζα PHP (Pre Hypertext Processor) (PHP Group, 2004).
Όπωο είλαη γλωζηό, ε PHP είλαη κηα αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζα «εμππεξεηεηή» (serverbased) βαζηζκέλε ζηε γιώζζα C θαη δηαηίζεηαη κε δηθαηώκαηα «αλνηρηνύ θώδηθα» (open source).
Όιε ε κεηαγιώηηηζε ηνπ θώδηθα γίλεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ην
απνηέιεζκα ελζωκαηώλεηαη ζηνλ θώδηθα HTML ν νπνίνο πξνζθέξεηαη ηειηθά ζηα ηεξκαηηθάπειάηεο.
Ωο ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλωλ ρξεζηκνπνηήζεθε o MySQL Server (ρήκα 2). O MySQL
Server είλαη ινγηζκηθό κε δηθαηώκαηα «αλνηρηνύ θώδηθα» (open source) ην νπνίν κπνξεί λα
εγθαηαζηαζεί ζε κηα πιεζώξα ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάηωλ, ελώ ραξαθηεξίδεηαη γηά ηελ ηαρύηεηα
θαη ηελ επειημία ηνπ ζηε δηαρείξηζε αξθεηά κεγάιωλ θαη ζύλζεηωλ βάζεωλ δεδνκέλωλ (MySQL
AB, 2004).

Σχήμα 2. Πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL

Οη ιόγνη πνπ ππαγνξεύνπλ ηε ρξήζε ελόο ζπζηήκαηνο βάζεωλ δεδνκέλωλ ωο κεραληζκνύ
ειέγρνπ δηαρείξηζεο δεδνκέλωλ είλαη όηη έλα ηέηνην ζύζηεκα:
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έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρεηξηζηεί κεγάιν αξηζκό ζηνηρείωλ εύθνια,
είλαη επέιηθην, δειαδή κπνξεί εύθνια λα αιιάμεη ηελ νξγάλωζε ηωλ βάζεωλ δεδνκέλωλ
ρωξίο αιιαγή ηωλ κεραληζκώλ πνπ απνζεθεύνπλ θαη πνπ αλαθηνύλ δεδνκέλα,
κπνξεί λα απνθύγεη ηνπο όπνηνπο πεξηνξηζκνύο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάηωλ θαη ηωλ
αξρείωλ ηνπο,
κπνξεί λα δώζεη πξόζβαζε ζε πνιινύο ρξήζηεο, κε δηαθνξεηηθνύο ξόινπο θαη,
επνκέλωο, κε δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα πξνζπέιαζεο,
έρεη κεραληζκνύο αλαδήηεζεο δεδνκέλωλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
Σν ινγηζκηθό απνηειείηαη από δύν επηκέξνπο εθαξκνγέο, απηήλ ηνπ δηδάζθνληνο δηαρεηξηζηή θαη απηήλ ηνπ ζπνπδαζηή. Οη δύν εθαξκνγέο είλαη παξόκνηεο, αιιά ν δηαρεηξηζηήο
έρεη πξόζβαζε κέζω θωδηθνύ ζηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ρήκα 3).

Σχήμα 3. Οζόλε πξόζβαζεο εθπαηδεπηηθνύ-δηαρεηξηζηή

ε έλα δεύηεξν επίπεδν, ε εθαξκνγή απνηειείηαη από ηα επηκέξνπο αξζξώκαηα (modules).
Κάζε άξζξωκα είλαη ζρεδηαζκέλν λα εθηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, όπωο:
 πξνβνιή πιηθνύ ζε κνξθή ππεξθεηκέλνπ ή αξρείωλ (ρήκα 4).
 πξνβνιή αλαθνηλώζεωλ
 πξνβνιή ρξνλνδηαγξάκκαηνο (ρήκα 5), θ.α.
Κάζε άξζξωκα ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη θαη ην αληίζηνηρν δηαρεηξηζηηθό θνκκάηη, ην
νπνίν παξέρεη ζην δηδάζθνληα ηε δπλαηόηεηα λα επέκβεη ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
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Σχήμα 4. Πξνβνιή πιηθνύ ζε κνξθή ππεξθεηκέλνπ ή αξρείσλ

Σχήμα 5. Πξνβνιή πιηθνύ ζε κνξθή ρξνλνδηαγξάκκαηνο

Ο δηδάζθωλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη αξζξώκαηα θαηά βνύιεζε,
όπωο θαη λα αιιάμεη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία απηά θαίλνληαη ζην θεληξηθό κελνύ ηεο εθαξκνγήο
(ρήκα 6).

Σχήμα 6. Μελνύ πξόζζεζεο αξζξώκαηνο
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Η πξνζζήθε εηθόλωλ θαη πνιπκεζηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ
γίλεηαη κε «νπηηθό» (WYSIWYG) ηξόπν, ρωξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε γιώζζαο HTML
(ρήκα 7).

Σχήμα 7. Φόξκα κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ

Σέινο, ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πιηθό είλαη άκεζα νξαηή ζηνπο ζπνπδαζηέο, ρωξίο ηελ
αλάγθε πεξαηηέξω δηαδηθαζίαο «αλεβάζκαηνο» (uploading) ηνπ πιηθνύ ζηνλ εμππεξεηεηή ηεο
ηζηνζειίδαο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Με βάζε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ
ινγηζκηθνύ, δεκηνπξγήζεθε έλα εξγαιείν πνπ θαιύπηεη ηελ δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη ζηα ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα.
Σν ινγηζκηθό, ην νπνίν απηό ηνλ θαηξό είλαη ζε δνθηκαζηηθή έθδνζε, πξόθεηηαη λα
εθαξκνζηεί πηινηηθά ζηα καζήκαηα «Πξνγξακκαηηζκόο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ – Βαζηθά
Δξγαιεία Λνγηζκηθνύ» θαη «Γηδαθηηθή ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ» ηεο ρνιήο Υεκηθώλ
Μεραληθώλ Δ.Μ.Π ζην ηξέρνλ έηνο, νπόηε θαη αλακέλνληαη ηα πξώηα επίζεκα ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ.
Γηα ην άκεζν κέιινλ πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε πεξηβάιινληνο εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο
θαζώο θαη πεξηζζόηεξωλ αξζξωκάηωλ πνπ ζα θαιύπηνπλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηηο
αλάγθεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, ελώ ην εξγαιείν πξόθεηηαη λα γίλεη πνιύγιωζζν, αθνύ ε δπλαηόηεηα
απηή έρεη πξνβιεθζεί ζην ζρεδηαζκό ηνπ.
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