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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αποτελεσµατική εκπαίδευση µε διαδικασίες δια βίου µάθησης που υποστηρίζονται από
σύγχρονες τεχνολογίες αποτελεί αναγκαίο όρο για την εξασφάλιση θεµελιωδών δικαιωµάτων των
πολιτών και αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού. Προκειµένου να εξασφαλιστούν οι
προϋποθέσεις παροχής αυτής της µορφής εκπαίδευσης, τεράστιες επενδύσεις πραγµατοποιούνται
για την ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης χωρίς, µέχρι πρόσφατα, πρόνοια για
αποτελεσµατική ολοκλήρωσή τους και επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που
αναπτύσσεται σε ψηφιακή µορφή. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται πλέον αποτελεσµατικά µε
µοντέλα διαλειτουργικότητας όπως το SCORM. Παράλληλα, η αλµατώδης ανάπτυξη του
Παγκόσµιου Ιστού και της ψηφιακής τηλεόρασης, προσφέρει νέες δυνατότητες παροχής
υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στο ευρύ κοινό. Σε αυτή την εργασία περιγράφεται το
ερευνητικό έργο KNOSOS, το οποίο αναπτύσσει ένα κατανεµηµένο περιβάλλον ηλεκτρονικής
µάθησης βασισµένο στο SCORM και προσφέρει µια ολοκληρωµένη σειρά εκπαιδευτικών
ενοτήτων για τις νέες τεχνολογίες ψηφιακής τηλεόρασης, ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού και διαλειτουργικότητας συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης σε σηµαντικές οµάδες
στόχους στον ακαδηµαϊκό χώρο και τη βιοµηχανία.
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πολιτών και αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού. Προκειµένου να εξασφαλιστούν οι
προϋποθέσεις παροχής αυτής της µορφής εκπαίδευσης, τεράστιες επενδύσεις πραγµατοποιούνται
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αποτελεσµατική ολοκλήρωσή τους και επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που
αναπτύσσεται σε ψηφιακή µορφή. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται πλέον αποτελεσµατικά µε
µοντέλα διαλειτουργικότητας όπως το SCORM. Παράλληλα, η αλµατώδης ανάπτυξη του
Παγκόσµιου Ιστού και της ψηφιακής τηλεόρασης, προσφέρει νέες δυνατότητες παροχής
υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στο ευρύ κοινό. Σε αυτή την εργασία περιγράφεται το
ερευνητικό έργο KNOSOS, το οποίο αναπτύσσει ένα κατανεµηµένο περιβάλλον ηλεκτρονικής
µάθησης βασισµένο στο SCORM και προσφέρει µια ολοκληρωµένη σειρά εκπαιδευτικών
ενοτήτων για τις νέες τεχνολογίες ψηφιακής τηλεόρασης, ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού και διαλειτουργικότητας συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης σε σηµαντικές οµάδες
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ηλεκτρονική µάθηση, διαλειτουργικότητα, SCORM, TV-Anytime
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ζήτηµα της εκπαίδευσης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία σε περιόδους κοινωνικών µεταβολών,
όπως η σηµερινή. Στη µετάβαση προς την Κοινωνία της Γνώσης, ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται
στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στις διαδικασίες δια βίου µάθησης και κατάρτισης ως ένα µέσο
που θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων, που χρειάζονται οι πολίτες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών. Η
αποτελεσµατική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί σήµερα τον αναγκαίο εκείνο
όρο για να εξασφαλισθούν θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών, όπως το δικαίωµά τους στην
εργασία, καθώς και η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς οι δεξιότητες χρήσης των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών γίνονται απαραίτητες για όλους.

Η πρόοδος στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ευνοεί σήµερα την
ανάπτυξη νέων µορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτρέπουν να ξεφύγουµε από τους
περιορισµούς των παραδοσιακών εκπαιδευτικών µοντέλων. Αυτή η δυνατότητα έχει ήδη
αναγνωριστεί και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες υποστήριξης σε πολιτικό και
οικονοµικό επίπεδο των νέων µοντέλων µάθησης µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιούνται
τεράστιες επενδύνσεις στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, εκπαιδευτικού υλικού
όπως επίσης και στη δηµιουργία εκπαιδευτικών δικτύων που φέρνουν κοντά εκπαιδευτές και
εκπαιδευόµενους. Μέχρι πρόσφατα, δεν είχε αναληφθεί καµία αξιόλογη προσπάθεια για την
ολοκλήρωση των συστηµάτων αυτών και τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών δικτύων, ώστε να
καταστεί δυνατή η επαναχρησιµοποίηση των ήδη αναπτυγµένων βάσεων εκπαιδευτικού
υλικού, επιτυγχάνοντας µια µεγάλη εξοικονόµηση πόρων και αξιοποίηση των µεγάλων
επενδύνσεων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί. Η αλµατώδης ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου και του
Παγκόσµιου Ιστού ειδικότερα σε συνδυασµό µε την εµφάνιση προτύπων διαλειτουργικότητας
για ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους δηµιουργούν πλέον νέες δυνατότητες και ανοίγουν νέες
ευκαιρίες για το µέλλον της χρήσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες δια βίου µάθησης.
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουµε την προσέγγιση του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου
KNOSOS για τη δηµιουργία ενός Χώρου Γνώσης Νέων Μέσων για την υποστήριξη
καινοτόµων λύσεων ηλεκτρονικής µάθησης (New Media Knowledge Village for Innovative Elearning Solutions). Στην προσέγγιση αυτή δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη
επαναχρησιµοποιήσιµου εκπαιδευτικού υλικού ενταγµένου σε ένα κατανεµηµένο περιβάλλον
ηλεκτρονικής µάθησης το οποίο αποσκοπεί στο να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση σε
εκπαιδευτές και παραγωγούς περιεχοµένου που θέλουν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες
παγκόσµιου ιστού και αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης για την υποστήριξη
κατάρτισης σε χώρους εργασίας ή από το σπίτι.
Η ανάγκη ανάπτυξης επαναχρησιµοποιήσιµου εκπαιδευτικού υλικού ενταγµένου σε µια
καλώς ορισµένη ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία συνδέεται µε τοπικά κέντρα κατάρτισης που
λειτουργούν στις τέσσερις συµµετέχουσες χώρες του έργου, καλύπτεται µε τη χρήση του
διεθνούς προτύπου επαναχρησιµοποιήσιµου εκπαιδευτικού περιεχοµένου και ηλεκτρονικής
µάθησης SCORM της ADL. Τα τοπικά κέντρα κατάρτισης του δικτύου του KNOSOS
(Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία και Ουγγαρία) αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό συµβατό µε το
πρότυπο SCORM, το οποίο στη συνέχεια µπορεί να µεταφερθεί από το ένα κέντρο στο άλλο ή
ακόµη και εκτός του δικτύου του KNOSOS σε άλλα συστήµατα συµβατά µε το SCORM. Η
γενική αρχιτεκτονική και η µεθοδολογία που ακολουθεί το δίκτυο KNOSOS καλύπτουν επίσης
την ανάγκη επέκτασης προϋπάρχοντων συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης προκειµένου να
υποστηρίξουν το πρότυπο SCORM και να καταστούν, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, διαλειτουργικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ KNOSOS
Το πρόγραµµα KNOSOS (http://knosos.music.tuc.gr) εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα
Leonardo Da Vinci. Εκκινεί από τη διαπίστωση της ταχείας σύγκλισης των τεχνολογιών διανοµής
πληροφοριών µέσω Παγκόσµιου Ιστού και µέσω εκποµπής (ψηφιακή τηλεόραση). Επιχειρεί να
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε το συνδυασµό αυτών των δύο
βασικών τεχνολογιών και να συγκεράσει ευρέως αποδεκτά µοντέλα όπως το TV-Anytime που
αναφέρεται στην περιγραφή προγραµµάτων ψηφιακής τηλεόρασης και του SCORM (πρότυπο για
την ηλεκτρονική εκπαίδευση).
Υποστηρίζει την παροχή αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ειδικούς των ΤΠΕ
καθώς και στο προσωπικό των τηλεοπτικών οργανισµών και επιχειρήσεων ώστε να µπορέσουν να
αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες και τα πρότυπα της σύγχρονης ψηφιακής τηλεόρασης. Για το σκοπό
αυτό έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο παροχής εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικής µάθησης το

οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από µέρους του εµπλεκόµενου ανθρώπινου
δυναµικού στον τοµέα της ψηφιακής τηλεόρασης.
Επιπλέον, επεξεργάζεται και προτείνει ενοποιηµένα µοντέλα ηλεκτρονικής µάθησης σε
περιβάλλον ψηφιακής τηλεόρασης αξιοποιώντας τα υφιστάµενα και τα αναπτυσσόµενα διεθνή
πρότυπα στους τοµείς αυτούς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει αφενός τη δηµιουργία των
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα αποτελεσµατικού καναλιού διανοµής
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και αφετέρου τον εµπλουτισµό του
παραδοσιακού τηλεοπτικού τοµέα µε νέες επικερδείς και κοινωνικά χρήσιµες δραστηριότητες.
Κύριο αποτέλεσµα του έργου είναι η ανάπτυξη µιας κατανεµηµένης ψηφιακής βιβλιοθήκης
επαναχρησιµοποιήσιµων εκπαιδευτικών πόρων που αναφέρονται σε τεχνικές λύσεις, λογισµικό,
διεθνή πρότυπα, νοµικά θέµατα, καινοτόµες εφαρµογές ηλεκτρονικής µάθησης κ.λ.π. στο πεδίο
των τεχνολογιών κατανεµηµένων συστηµάτων παγκόσµιου ιστού και ψηφιακής τηλεόρασης.
Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των τεχνικών στόχων του έργου αποτελεί η χρήση του
διεθνούς προτύπου επαναχρησιµοποιήσιµου εκπαιδευτικού περιεχοµένου και ηλεκτρονικής
µάθησης SCORM της ADL, το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη διαλειτουργικότητας και
επαναχρησιµοποίησης εκπαιδευτικού υλικού –τόσο εντός του δικτύου εκπαιδευτικών κόµβων του
KNOSOS όσο και µε εξωτερικά συστήµατα µάθησης– και είναι αυτή τη στιγµή παγκοσµίως το
πλέον αποδεκτό πρότυπο για την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης
επιλύοντας τα µέχρι πρότινος προβλήµατα ασυµβατότητας µεταξύ τους.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SCORM
Το Sharable Content Object Reference Model (SCORM) (SCORM, 2001), είναι ένα σύνολο
προδιαγραφών για την ανάπτυξη, τη συσκευασία (packaging) και τη διανοµή εκπαιδευτικού
υλικού υψηλής ποιότητας, όποτε και οπουδήποτε αυτό απαιτείται. Εξασφαλίζει την
επαναχρησιµοποίηση, την προσβασιµότητα και την ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις
αλλαγές της τεχνολογίας, καθώς και τη διαλειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων ηλεκτρονικής
µάθησης. Το SCORM (v1.2) αποτελείται από δύο µέρη: το SCORM Content Aggregation Model
και το SCORM Run-time Environment.
Το SCORM Content Aggregation Model παρέχει έναν κοινό τρόπο για τη σύνθεση
εκπαιδευτικού υλικού από αναζητήσιµες, επαναχρησιµοποιήσιµες, διαµοιραζόµενες και
διαλειτουργικές πηγές. Ορίζει πώς το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να ταυτοποιηθεί (identified) και
να περιγραφεί, να οµαδοποιηθεί ως ένα µάθηµα ή ως ένα µέρος µαθήµατος και να µετακινηθεί
µεταξύ συστηµάτων που µπορεί να περιέχουν Learning Management Systems (LMS) και
αποθήκες εκπαιδευτικού υλικού. Ορίζει επίσης τις τεχνικές µεθόδους για την πραγµατοποίηση των
παραπάνω διαδικασιών. Περιέχει προδιαγραφές για την οµαδοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού
και την περιγραφή του µε µεταδεδοµένα. Στην ουσία, οι εκπαιδευτικοί πόροι που χρειάζονται για
την µεταφορά ενός µαθήµατος (ή γενικότερα µιας αυτόνοµης µονάδας µάθησης) συσκευάζονται
σε ένα zip αρχείο (SCORM πακέτο ή Package Interchange File (PIF)). Το αρχείο αυτό περιέχει,
όχι µόνο τα αρχεία του µαθήµατος, αλλά και ένα XML αρχείο (manifest file σύµφωνα µε το
SCORM), το οποίο περιγράφει τα περιεχόµενα του µαθήµατος, τη δοµή και την αλληλουχία τους.
Το SCORM Run-time Environment επιτυγχάνει τη διαλειτουργικότητα µεταξύ SCORM
εκπαιδευτικού υλικού και LMSs ανεξάρτητα από τα εργαλεία που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη
δηµιουργία του. Για να είναι δυνατό αυτό, ορίζει έναν κοινό τρόπο εκκίνησης του εκπαιδευτικού
υλικού, έναν κοινό τρόπο επικοινωνίας του εκπαιδευτικού υλικού µε ένα LMS και
προκαθορισµένα στοιχεία δεδοµένων (data elements), τα οποία ανταλλάσσονται µεταξύ ενός LMS
και του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του. Αυτός είναι, αντίστοιχα, ο
ρόλος των τριών συστατικών του SCORM Run-time Environment: Launch, Application Program
Interface (API) και Data Model.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η κατανεµηµένη ψηφιακή βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού του KNOSOS βασίζεται στο
SCORM. Τα τοπικά κέντρα κατάρτισης του δικτύου του KNOSOS (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία
και Ουγγαρία), αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό συµβατό µε το πρότυπο SCORM, το οποίο στη
συνέχεια µπορεί να µεταφερθεί από το ένα κέντρο στο άλλο ή ακόµη και εκτός του δικτύου του
KNOSOS σε άλλα δίκτυα που ακολουθούν τις προδιαγραφές του SCORM (Σχήµα 1). Οι
εκπαιδευόµενοι, µπορούν να χρησιµοποιούν εργαλεία συµβατά µε το πρότυπο για να
αλληλεπιδράσουν µε το εκπαιδευτικό υλικό και για να έχουν, εν γένει, πρόσβαση στις υπηρεσίες
δια βίου µάθησης που παρέχει το KNOSOS. Υπάρχει µια κεντρική βιβλιοθήκη υλικού που είναι
υλοποιηµένη σε ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών και XML native βάσεων δεδοµένων
ανοικτού λογισµικού που περιλαµβάνει ειδικούς συντάκτες (editors) και εργαλεία διαχείρισης,
καθώς και εφαρµογές υποστήριξης οµαδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Hutter et al., 2004).
Το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται στην κεντρική βιβλιοθήκη και ακολουθεί τις προδιαγραφές
του SCORM, µπορεί να λάβει και να χρησιµοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης του παγκόσµιου
ιστού. Η βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης υποστηρίζει δοµές που είναι πλήρως εναρµονισµένες
µε το SCORM και τα σχετικά πρότυπα µεταδεδοµένων, λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα
χρήσης του υλικού, όπως έχουν καθοριστεί από τους δηµιουργούς του.

Σχήµα 1: Η αρχιτεκτονική του διανεµηµένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ SCORM
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η αρχιτεκτονική και η µεθοδολογία που ακολουθεί το KNOSOS
καλύπτουν επίσης την ανάγκη επέκτασης προϋπαρχόντων συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης µε
σκοπό την υποστήριξη του προτύπου SCORM, ώστε να καταστούν διαλειτουργικά. Η γενική
αρχιτεκτονική που προτείνουµε σε αυτή την ενότητα υλοποιεί αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για
τον αυτόµατο µετασχηµατισµό του εκπαιδευτικού υλικού µίας πλατφόρµας ηλεκτρονικής
µάθησης σε µορφή που υπακούει στο SCORM, µε την προϋπόθεση ότι η πλατφόρµα αυτή
βασίζεται σε σχεσιακή βάση δεδοµένων για την αποθήκευση του εκπαιδευτικού υλικού (Arapi et
al., 2003). Το αποτέλεσµα της διαδικασίας του µετασχηµατισµού είναι SCORM πακέτα (PIF)
(SCORM 2001), τα οποία –όπως αναφέρθηκε ήδη- περιέχουν τα φυσικά αρχεία του εκπαιδευτικού
υλικού του µαθήµατος µαζί µε ένα XML έγγραφο (manifest file), το οποίο περιγράφει τα
περιεχόµενα του µαθήµατος, τη δοµή και την αλληλουχία τους. Τα SCORM πακέτα αυτά µπορούν
στη συνέχεια να εισαχθούν και να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε πλατφόρµα που υπακούει στο
SCORM.
Η αρχιτεκτονική (Σχήµα 2) ακολουθεί µία πολυεπίπεδη (multi-tier) προσέγγιση µε 3 επίπεδα:

Σχήµα 2: Η αρχιτεκτονική για τον αυτόµατο µετασχηµατισµό του εκπαιδευτικού υλικού ενός
συστήµατος ηλεκτρονικής µάθησης στη µορφή SCORM
1. Την υπάρχουσα πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης
2. Το επίπεδο βάσης δεδοµένων, το οποίο αποτελείται από ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων (RDBMS) και µία σχεσιακή βάση δεδοµένων.
3. Το ενδιάµεσο επίπεδο (middleware), το οποίο πραγµατοποιεί το µετασχηµατισµό του
εκπαιδευτικού υλικού σε SCORM µορφή. Το ενδιάµεσο επίπεδο αποτελείται από δύο µέρη:
i. Το XML-DB middleware, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αντιστοίχιση µεταξύ του
σχεσιακού σχήµατος της βάσης δεδοµένων και των δύο SCORM XML σχηµάτων
(SCORM, 2001), το ένα για την περιγραφή της συσκευασίας του υλικού (content
packaging) και το άλλο για την περιγραφή των εκπαιδευτικών πόρων µε µεταδεδοµένα.
ii. Το Package Management middleware, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία
µετασχηµατισµού.
Το XML-DB middleware είναι ένα σετ από τµήµατα λογισµικού, τα οποία είναι υπεύθυνα για το
χειρισµό SCORM XML εγγράφων. Βασίζεται στη data binding (Bourret, 2001) προσέγγιση η
οποία υποστηρίζει τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό µεταξύ δοµής εγγράφου (document structure)
και µοντελοποίησης δεδοµένων (data modeling) από την άποψη ενός αντικειµενοστρεφούς
µοντέλου. Τα αντικείµενα χρησιµοποιούν ένα σχήµα (κλάσεις), σχεδιασµένο ειδικά για τα
δεδοµένα στα έγγραφα αυτά.
Υπάρχει µια πληθώρα από προϊόντα σχετικά µε XML data binding (Bourret, 2001), τα οποία
έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν δεδοµένα µεταξύ XML εγγράφων και αντικειµένων. Η
αρχιτεκτονική αυτή χρησιµοποιεί έναν design-time binder (Bourret, 2001). Γι’αυτό χρειάζεται µία
διαδικασία διαµόρφωσης (απεικονίζεται µε διακεκοµµένα βέλη στο σχήµα 2) προκειµένου να
δηµιουργηθούν οι κλάσεις που αντιστοιχούν στα XML στοιχεία που εµφανίζονται στην κλάση του
εγγράφου. Αυτές οι κλάσεις επεκτείνονται µε DBRetrieve µεθόδους, οι οποίες ανακτούν δεδοµένα
από τη βάση δεδοµένων µε σκοπό τη δηµιουργία δένδρων αντικειµένων, από τα οποία θα
παραχθούν στη συνέχεια τα SCORM XML έγγραφα. Οι DBRetrieve µέθοδοι βασίζονται τόσο
στην ιεραρχία των κλάσεων που δηµιουργήθηκαν µε την διαδικασία διαµόρφωσης του data

binding, όσο και στη δοµή (σχεσιακό σχήµα) της βάσης δεδοµένων. Η επικοινωνία µε το RDBMS
βασίζεται στη χρήση standard διεπαφών, όπως το JDBC (Relational DBMS Access Interface στο
σχήµα 2). Ένας SAX-based parser και ο αντίστοιχος validator µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
να επιβεβαιώσουν ότι το XML έγγραφο που δηµιουργείται υπακούει στο SCORM XML Schema.
Το Package Management middleware διαχειρίζεται τη διαδικασία εξαγωγής του εκπαιδευτικού
υλικού σε SCORM µορφή. Συγκεκριµένα, είναι υπεύθυνο για την εύρεση όλων των
εκπαιδευτικών πόρων που συνθέτουν µία εκπαιδευτική εµπειρία και την αποθήκευσή τους σαν
SCOs και Assets (σύµφωνα µε το SCORM) µέσα στο SCORM πακέτο µαζί µε το manifest αρχείο
το οποίο περιγράφει τους πόρους και τη δοµή τους. Σε µία πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης,
στατικές ή δυναµικές σελίδες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρουσίαση του
εκπαιδευτικού υλικού στον µαθητή. Στην πρώτη περίπτωση, οι ίδιες στατικές σελίδες µπορούν να
αποθηκευτούν ως έχουν στο πακέτο. Στη δεύτερη περίπτωση, υπάρχει ένας µηχανισµός ο οποίος
αποθηκεύει στο πακέτο το αποτέλεσµα της εκτέλεσης των δυναµικών σελίδων στον εξυπηρετητή.
Μία ιστοσελίδα µπορεί να περιέχει εικόνες, συνδέσµους ή αναφορές σε άλλα αρχεία. Τα αρχεία
αυτά είναι πόροι και πρέπει επίσης να αποθηκευτούν σε κατάλληλα µέρη του SCORM πακέτου.
Ένας αυτόµατος µηχανισµός βρίσκει όλες τις εξαρτήσεις των ιστοσελίδων χρησιµοποιώντας έναν
HTML parser, κατεβάζει όλα τα αναφερόµενα αρχεία, τα αποθηκεύει σε κατάλληλα µέρη µέσα
στο πακέτο και προσθέτει εγγραφές στο manifest αρχείο. Τελικά, το πακέτο συµπιέζεται (PIF) και
είναι έτοιµο για µεταφορά σε οποιοδήποτε συµβατό µε το SCORM σύστηµα.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα µαθήµατα που παρέχονται από το δίκτυο µάθησης του
KNOSOS, καθώς και ο σκοπός των µαθηµάτων και οι οµάδες-στόχοι στις οποίες απευθύνονται.
Τα µαθήµατα αυτά είναι τα εξής:
1. Εκπαίδευση στη χρήση εργαλείου τµηµατοποίησης και σηµασιολογικής περιγραφής
οπτικοακουστικού υλικού βασισµένου στα µοντέλα MPEG-7 και TV- ANYTIME.
Σκοπός: Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα δηµοφιλή πρότυπα
τµηµατοποίησης και σηµασιολογικής περιγραφής οπτικοακουστικού υλικού, δίνοντας έµφαση σε
προγράµµατα ψηφιακής τηλεόρασης καθώς και να εκπαιδεύσει στη χρήση λογισµικού το οποίο
βασίζεται στα πρότυπα αυτά για να παρέχει λειτουργικότητα τµηµατοποίησης προγραµµάτων
ψηφιακής τηλεόρασης και σηµασιολογικής περιγραφής των τµηµάτων τους.
Οµάδα στόχος: Επαγγελµατίες Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), παραγωγοί ψηφιακού
βίντεο, φοιτητές ΜΜΕ, εργαζόµενοι σε υπηρεσίες περιγραφής οπτικοακουστικού υλικού.
2. Εκπαίδευση σε εργαλεία επεξεργασίας ψηφιακού βίντεο
Σκοπός: Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να προσφέρει γενική γνώση και κατανόηση
των εργασιών επεξεργασίας ψηφιακού βίντεο µε παρουσίαση των σχετικών τεχνικών
διευκολύνσεων, εργαλείων καθώς και διαδικασιών για την αποτελεσµατική χρήση τους.
Ειδικότερα, στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευοµένων µε τις µεθόδους
εργασίας πραγµατικών εργαλείων επεξεργασίας βίντεο (κυρίως του Adobe Premiere).
Οµάδα στόχος: Επαγγελµατίες ΤΠΕ, µεταπτυχιακοί φοιτητές, επαγγελµατίες σε τοµείς
πολυµέσων, παραγωγοί περιεχοµένου, παραγωγοί ψηφιακού βίντεο.
3. Εκπαίδευση στο πρότυπο SCORM
Σκοπός: Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τη φιλοσοφία, τις αρχές και τη
δοµή των προτύπων που χρησιµοποιούνται σε Συστήµατα ∆ιαχείρισης Μάθησης (Learning
Management Systems) καθώς και σε επαναχρησιµοποιήσιµο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας στο
πρότυπο SCORM. Περαιτέρω, παρέχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη ώστε ο εκπαιδευόµενος
να αναπτύξει ο ίδιος επαναχρησιµοποιήσιµο εκπαιδευτικό υλικό κάνοντας χρήση του προτύπου
SCORM.

Οµάδα στόχος: Εκπαιδευτές και παραγωγοί περιεχοµένου που θέλουν να αναπτύξουν και να
εκδώσουν εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή µορφή.
4. Εκπαίδευση στο πρότυπο MPEG-7
Σκοπός: Παρουσίαση του προτύπου MPEG-7. Το πρότυπο αυτό αποτελεί το πληρέστερο και
δηµοφιλέστερο µοντέλο περιγραφής οπτικοακουστικού υλικού και στο εγγύς µέλλον αναµένεται
ότι πληθώρα εφαρµογών θα τεθούν σε ευρεία χρήση οι οποίες θα βασίζονται σε αυτό.
Οµάδα στόχος: Εκπαιδευτές και παραγωγοί περιεχοµένου που θέλουν να αναπτύξουν και να
εκδώσουν εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή µορφή.
5. Εργασίες σε οπτικοακουστικά αρχεία: Παραγωγή, επεξεργασία και έκδοση οπτικοακουστικών
εγγράφων στον παγκόσµιο ιστό.
Σκοπός: Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να εξηγήσει βήµα προς βήµα τις βασικές
δραστηριότητες που απαρτίζουν τη ροή εργασιών παραγωγής, επεξεργασίας και έκδοσης
εγγράφων πολυµέσων σε ένα οπτικοακουστικό αρχείο. Οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν να
σχεδιάζουν, υλοποιούν και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες αυτές µε εφαρµογή µιας ασφαλούς
µεθοδολογίας.
Οµάδα στόχος: Επαγγελµατίες παραγωγοί οπτικοακουστικού υλικού, φοιτητές και ερευνητές,
εκπαιδευτές.
6. Εργασίες σε οπτικοακουστικά αρχεία: Περιγραφή, επεξεργασία, και εµπλουτισµός
οπτικοακουστικών εγγράφων
Σκοπός: Παροχή της αναγκαίας υποδοµής για την ανάπτυξη εξατοµικευµένων οντολογιών και
κατηγοριών περιγραφής ώστε να καταστεί δυνατή η σηµασιολογική περιγραφή ενός συνόλου
τµηµάτων οπτικοακουστικού υλικού υπό µία ορισµένη οπτική γωνία (viewpoint). Με τον τρόπο
αυτό καθίσταται δυνατή η παραγωγή ενός νέου µοντάζ, ενός νέου υπερκειµένου ουσιαστικά,
βάσει των επιλεγµένων τµηµάτων, και καθίσταται δυνατή η επεξεργασία του είτε µε τη µορφή
ιστοτόπου, είτε µε τη µορφή CD-ROM, DVD, VCD, κ.λ.π., καθώς και η δυνατότητα έρευνας και
αναζήτησης στο οπτικοακουστικό αρχείο.
Οµάδα στόχος: Επαγγελµατίες παραγωγοί οπτικοακουστικού υλικού, φοιτητές και ερευνητές,
εκπαιδευτές.
7. Εισαγωγή στην µάθηση διαµέσου αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης και τα σχετικά πρότυπα
Σκοπός: Εισαγωγή στο ρόλο και τη χρήση της ψηφιακής και αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης σε
στρατηγικές ηλεκτρονικής µάθησης, ιδίως σε εκπαίδευση στο σπίτι και σε χώρους εργασίας.
Ειδικότερα, στα πλαίσια της ενότητας αυτής παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές
χρήσης της αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης, οι προοπτικές των σχετικών τεχνολογιών ως προς την
παροχή νέων υπηρεσιών µάθησης, τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά µοντέλα και τα βασικά πρότυπα.
Οµάδα στόχος: Επαγγελµατίες νέων µέσων, µεταπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτές, ειδικοί
ηλεκτρονικής µάθησης, παραγωγοί περιεχοµένου και ψηφιακών µαθηµάτων.
8. Γραφικά στην αλληλεπιδραστική τηλεόραση
Σκοπός: Εισαγωγή σε έννοιες της αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης (τύποι, τεχνολογίες, στάδια
παραγωγής & εργαλεία), παρουσίαση του ρόλου των γραφικών στην αλληλεπιδραστική
τηλεόραση και εκπαίδευση πάνω σε σχεδιασµό γραφικών για αλληλεπιδραστική τηλεόραση.
Οµάδα στόχος: Επαγγελµατίες νέων µέσων, µεταπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτές, ειδικοί
ηλεκτρονικής µάθησης, παραγωγοί περιεχοµένου και ψηφιακών µαθηµάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε αυτή την εργασία παρουσιάσαµε το έργο KNOSOS, ένα δίκτυο κέντρων κατάρτισης, το
οποίο βασίζεται στο µοντέλο SCORM για την παροχή αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών
υπηρεσιών σε ειδικούς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στο

προσωπικό των τηλεοπτικών οργανισµών και επιχειρήσεων ώστε να µπορέσουν να
αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες και τα πρότυπα της σύγχρονης ψηφιακής τηλεόρασης.
Η κύρια θετική επίπτωση του έργου KNOSOS είναι η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στο πεδίο
της ολοκληρωµένης χρήσης τεχνολογιών παγκόσµιου ιστού και ψηφιακής τηλεόρασης από τις
οµάδες στόχους δίνοντας τη δυνατότητα σε πρόσωπα που προέρχονται από τις ανθρωπιστικές
και παιδαγωγικές επιστήµες να δηµιουργήσουν και να εφαρµόσουν στην πράξη νέες µορφές
ψηφιακού περιεχοµένου για εκπαιδευτική χρήση. Ως θετική µακροπρόθεσµη επίπτωση του
έργου επισηµαίνεται η συνεισφορά του στην πρόσβαση, µέσω σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών
δικτύων, σε εκπαιδευτικές πληροφορίες σε διάφορα επίπεδα ξεκινώντας από εκπαιδευτικούς
οργανισµούς, και καταλήγοντας σε οικιακή χρήση ή εν κινήσει, πράγµα που αποτελεί ένα
µεγάλο βήµα προς την υλοποίηση του παραδείγµατος της «πανταχού παρούσας» µάθησης
δηλαδή της εξατοµικευµένης δια βίου µάθησης για όλους, οποτεδήποτε, και οπουδήποτε.
Η διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου πραγµατοποιείται σε δύο συµπληρωµατικούς
άξονες: Αφενός µέσω των δραστηριοτήτων των εθνικών κόµβων ηλεκτρονικής µάθησης που
έχουν αναπτυχθεί στις τέσσερις συµµετέχουσες χώρες. Αφετέρου, µέσω της ελεύθερης
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης και στο εκπαιδευτικό υλικό προς τρίτους,
µέσω δράσεων προώθησης, µέσω ειδικών ηµερίδων, καθώς και µέσω ειδικών δράσεων που
λαµβάνουν χώρα ιδίως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης µε έµφαση στις χώρες της
Βαλκανικής στις οποίες υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες που καλύπτει το έργο.
Στα πλαίσια του έργου KNOSOS, το Εργαστήριο ∆ιανεµηµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων
και Εφαρµογών Πολυµέσων του Πολυτεχνείου Κρήτης προχώρησε σε µια λεπτοµερή µελέτη της
συµβατότητας µεταξύ του µοντέλου SCORM και του βασικού προτύπου µεταδεδοµένων
ψηφιακής τηλεόρασης, του TV-Anytime, µε στόχο την υποστήριξη διαλειτουργικότητας µεταξύ
εφαρµογών ηλεκτρονικής µάθησης σε περιβάλλον ψηφιακής τηλεόρασης (Frantzi et al., 2004).
Η µελέτη αυτή αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη εφαρµογών ηλεκτρονικής µάθησης σε
περιβάλλον ψηφιακής τηλεόρασης οι οποίες αξιοποιούν τις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδοµές
και συνδυάζουν τις κύριες τεχνολογίες και αντίστοιχα πρότυπα στους τοµείς της ηλεκτρονικής
µάθησης και της ψηφιακής τηλεόρασης. Στα πλαίσια προγραµµατισµένων επεκτάσεων της
εργασίας αυτής στα πλαίσια του δικτύου αριστείας DELOS, έχει ήδη ξεκινήσει τη µελέτη
διαλειτουργικότητας µεταξύ SCORM και MPEG7 µε στόχο την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης
αρχιτεκτονικής υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης πάνω από µεγάλες βιβλιοθήκες
οπτικοακουστικού περιεχοµένου.
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