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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ένα σύστημα συστάσεων είναι οποιοδήποτε σύστημα που προτείνει αυτόματα 

περιεχόμενο για αναγνώστες και χρήστες του ιστότοπου. Αυτά τα συστήματα 

μπορούν είτε να προτείνουν περιεχόμενο από τον ίδιο ιστότοπο, το οποίο 

ενθαρρύνει τους αναγνώστες να συμμετέχουν πληρέστερα στο υλικό του 

ιστότοπου ή μπορούν να προτείνουν περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους, 

γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία εσόδων. Το λογισμικό σύστασης 

περιεχομένου μπορεί να αναπτυχθεί εσωτερικά, να εγκατασταθεί μέσω ενός 

plugin ή να παραδοθεί ως υπηρεσία μέσω ενός API. 

Τα εργαλεία συστάσεων που αναφέρονται σε περιεχόμενο από τον ίδιο 

ιστότοπο συμβάλλουν στην αύξηση των προβολών σελίδας, του χρόνου 

παραμονής, του ποσοστού κλικ και της διατήρησης. Αυτή η επιλογή αρχίζει να 

έχει νόημα όταν οι ιστότοποι έχουν τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες 

αντικείμενα (άρθρα, βιβλία κλπ.) στη βάση δεδομένων τους και θέλουν να 

ενθαρρύνουν τους χρήστες να διερευνήσουν περαιτέρω. Τα φίλτρα για το πιο 

δημοφιλές ή πιο πρόσφατο περιεχόμενο είναι αρκετά συνηθισμένα, δεδομένου 

ότι είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν, ενώ η σύσταση πραγματικά σχετικού 

περιεχομένου παραμένει ο απόλυτος στόχος. 

Τα εργαλεία συστάσεων που αναφέρονται σε περιεχόμενο σε άλλους 

ιστότοπους μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία διαφημιστικών εσόδων. 

Κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει κλικ σε μία από τις προτεινόμενες σελίδες, ο 

πάροχος καταβάλλει ένα μικρό ποσό. Ωστόσο, παρόλο που μπορούν να 

κερδίσουν χρήματα βραχυπρόθεσμα, το μειονέκτημα αυτών των εργαλείων 

εκτός του ιστότοπου είναι ότι προσφέρουν ελάχιστο έλεγχο στην ποιότητα του 

συνιστώμενου περιεχομένου και οι συστάσεις συχνά καταλήγουν στη χειρότερη 

περίπτωση, κακόβουλα / προσβλητικά άρθρα. Από την άλλη πλευρά, εάν το 

περιεχόμενο είναι υψηλότερης ποιότητας αλλά από την τοποθεσία ενός 

ανταγωνιστή, οι ιδιοκτήτες ιστοτόπων διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν 

πιστούς πελάτες / αναγνώστες. 

Τα συστήματα συστάσεων βασίζονται σε διάφορους αλγόριθμους για να 

καθορίσουν τι πρέπει να συστήνεται. Ορισμένοι αλγόριθμοι εξετάζουν λέξεις-

κλειδιά ή ετικέτες σύνταξης για να βρουν το περιεχόμενο που ταιριάζει, ενώ 

άλλοι αναλύουν το περιεχόμενο πιο βαθιά, σε σημασιολογικό επίπεδο. Ορισμένοι 
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λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία και την καινοτομία των αντικειμένων στο 

πλαίσιο, ενώ άλλοι συγκεντρώνουν μια σειρά από δεδομένα παρακολούθησης 

για να προσαρμόσουν τις συστάσεις σε κάθε χρήστη δυναμικά. Και μερικά από 

τα καλύτερα συστήματα αξιοποιούν ένα υβριδικό σύστημα όλων των 

παραπάνω. 

Αυτές οι συστάσεις εμφανίζονται σε όλο τον ιστό, συνήθως τοποθετούνται στο 

τέλος ενός άρθρου ή μιας ανάρτησης, η οποία εκμεταλλεύεται τη φυσική εξέλιξη 

του αναγνώστη για να τις κρατήσει στον ιστότοπο ή να τις στείλει σε 

διαφημιζόμενο. Ωστόσο, πολλοί από εμάς έχουν συνηθίσει τόσο να βλέπουν τις 

χαμηλού βαθμού συστάσεις στο κάτω μέρος της σελίδας που τώρα τις 

αγνοούμε. Σε απάντηση, οι ψηφιακοί εκδότες έχουν πειραματιστεί με την 

τοποθέτηση του συνιστώμενου περιεχομένου σε μια πλαϊνή γραμμή ή ένα 

αναδυόμενο παράθυρο για να προσελκύσουν την προσοχή, αλλά υποστηρίζεται 

ότι τελικά η τοποθέτηση είναι λιγότερο σημαντική από το να προτείνουμε 

σχετικό, ποιοτικό περιεχόμενο. 

1.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ – Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 

Τα συστήματα συστάσεων αποτελούν χρήση εναλλακτική στους αλγόριθους 

αναζήτησης, δεδομένου ότι βοηθούν τους χρήστες να ανακαλύπτουν στοιχεία 

που ενδεχομένως να μην έβρισκαν διαφορετικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα 

συστήματά τους συνιστώνται συχνά με τη χρήση μηχανών αναζήτησης που 

απαριθμούν μη παραδοσιακά δεδομένα. 

Τα συστήματα συστάσεων αναφέρθηκαν για πρώτη φορά σε μια τεχνική έκθεση 

ως «ψηφιακή βιβλιοθήκη» το 1990 από τον Jussi Karlgren στο Πανεπιστήμιο 

Columbia (Karlgren, 1990) και εφαρμόστηκαν σε μεγάλο βαθμό και 

χρησιμοποιήθηκαν σε τεχνικές εκθέσεις και εκδόσεις από το 1994 και έπειτα 

από τον Jussi Karlgren, στη συνέχεια η SICS, (Karlgren 1994) και ερευνητικές 

ομάδες με επικεφαλής την Pattie Maes στο MIT, (Shardanand & Maes, 1995), 

Will Hill στο Bellcore, (Hill et al, 1995) και Paul Resnick, επίσης στο MIT 

(Resnick et al, 1994) του οποίου η εργασία με GroupLens τιμήθηκε το 2010 με το 

ACM Software Systems Award. 

Ο Montaner παρείχε την πρώτη επισκόπηση των συστημάτων συστάσεων από 

μια προοπτική ευφυούς διακομιστή (Montaner et al, 2003). Ο Adomavicius 

παρείχε μια νέα, εναλλακτική επισκόπηση των συστημένων συστάσεων, 

(Adomavicius & Tuzhilin, 2005). Ο Herlocker παρέχει μια συμπληρωματική 

επισκόπηση των τεχνικών αξιολόγησης για τα συστήματα συστάσεων, 
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(Herlocker et al, 2004) και οι Beel et al. συζήτησαν τα προβλήματα των 

αξιολογήσεων εκτός σύνδεσης, (Beel et al, 2013), οι Beel et al.. έχουν επίσης 

προσφέρει βιβλιογραφικές έρευνες σχετικά με τις διαθέσιμες  έρευνες για τα 

συστήματα συστάσεων και τις υπάρχουσες προκλήσεις, (Beel et al, 2013). 

Καθώς ο Παγκόσμιος Ιστός εξακολουθεί να αναπτύσσεται με εκθετικό ρυθμό, 

αυξάνεται μαζί και το μέγεθος και η πολυπλοκότητα πολλών ιστότοπων. Για 

τους χρήστες αυτών των ιστότοπων καθίσταται όλο και πιο δύσκολο και 

χρονοβόρο να βρεθούν οι πληροφορίες που ψάχνουν. Οι διεπαφές χρήστη θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους χρήστες να βρουν τις πληροφορίες που είναι 

σύμφωνες με τα ενδιαφέροντά τους προσαρμόζοντας έναν ιστότοπο. 

Ορισμένοι ιστότοποι παρουσιάζουν στους χρήστες εξατομικευμένες 

πληροφορίες, επιτρέποντάς τους να επιλέξουν από ένα σύνολο 

προκαθορισμένων θεμάτων ενδιαφέροντος. Ωστόσο, οι χρήστες δεν γνωρίζουν 

πάντα τι τους ενδιαφέρει εκ των προτέρων και τα ενδιαφέροντά τους μπορεί να 

αλλάξουν με τον χρόνο, πράγμα που θα τους υποχρέωνε να αλλάζουν συχνά την 

επιλογή τους. Τα συστήματα συστάσεων παρέχουν εξατομικευμένες 

πληροφορίες, μαθαίνοντας τα ενδιαφέροντα του χρήστη από ίχνη 

αλληλεπίδρασης με αυτόν τον χρήστη. 

Προκειμένου ένα σύστημα συστάσεων να κάνει προβλέψεις σχετικά με τα 

ενδιαφέροντα ενός χρήστη, πρέπει να μάθει ένα μοντέλο χρήστη. Ένα μοντέλο 

χρήστη περιέχει δεδομένα σχετικά με το χρήστη και θα πρέπει να 

εκπροσωπείται με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα να μπορούν να αντιστοιχούν 

στα στοιχεία της συλλογής. Το ερώτημα είναι τι είδους δεδομένα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός προφίλ χρήστη. Προφανώς τα 

στοιχεία που έχουν δει στο παρελθόν οι χρήστες είναι σημαντικά, αλλά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και άλλες πληροφορίες όπως το περιεχόμενο των 

αντικειμένων, η αντίληψη των χρηστών για τα αντικείμενα ή οι πληροφορίες για 

τους ίδιους τους χρήστες. 

Η επόμενη ερώτηση είναι πώς να εκπροσωπηθούν αυτά τα δεδομένα. Οι λέξεις 

στα κείμενα θα πρέπει να εκπροσωπούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τη διάκριση μεταξύ εγγράφων σχετικά με διαφορετικά 

θέματα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι πως ο χρόνος επηρεάζει το προφίλ 

του χρήστη. Τα συμφέροντα των χρηστών συνήθως δεν παραμένουν τα ίδια 

αλλά αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, τα δεδομένα στο μοντέλο 

χρήστη θα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς ώστε να παραμένουν σύμφωνα 

με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. 
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Τα περισσότερα συστήματα συστάσεων επικεντρώνονται στο έργο 

φιλτραρίσματος πληροφοριών, το οποίο ασχολείται με την παράδοση 

αντικειμένων που επιλέγονται από μια μεγάλη συλλογή που ο χρήστης είναι 

πιθανό να βρει ενδιαφέρουσα ή χρήσιμη. Τα συστήματα συστάσεων είναι ειδικοί 

τύποι συστημάτων φιλτραρίσματος πληροφοριών που προτείνουν στοιχεία 

στους χρήστες. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες τοποθεσίες ηλεκτρονικού 

εμπορίου χρησιμοποιούν συστήματα συστάσεων και εφαρμόζουν μια 

στρατηγική μάρκετινγκ η οποία αναφέρεται ως μαζική προσαρμογή. 

Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις για το φιλτράρισμα πληροφοριών: 

Συνεργατικό φιλτράρισμα και φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου. Το 

συνεργατικό φιλτράρισμα επιλέγει στοιχεία με βάση τις ομοιότητες μεταξύ των 

προτιμήσεων διαφορετικών χρηστών. Το φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου 

επιλέγει αντικείμενα που βασίζονται στις ομοιότητες μεταξύ της περιγραφής 

του περιεχομένου ενός αντικειμένου και των προτιμήσεων του χρήστη. Υπάρχει 

επίσης μια υβριδική προσέγγιση, που συνδυάζει συνεργατικό φιλτράρισμα και 

φιλτράρισμα περιεχομένου. 

Ένα σύστημα φιλτραρίσματος με βάση το περιεχόμενο συχνά χρησιμοποιεί 

πολλές από τις ίδιες τεχνικές με ένα σύστημα ανάκτησης πληροφοριών (όπως 

μια μηχανή αναζήτησης), επειδή και τα δύο συστήματα απαιτούν περιγραφή 

περιεχομένου των αντικειμένων στον τομέα τους. Ένα σύστημα συστάσεων 

απαιτεί επίσης τη μοντελοποίηση των προτιμήσεων του χρήστη για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα που δεν απαιτείται σε ένα σύστημα ανάκτησης πληροφοριών. 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση 

των συστημάτων συστάσεων με διαφορετικούς τρόπους. Αυτές οι τεχνικές 

εμπίπτουν στην κατηγορία της εξόρυξης ιστού, ενός τομέα έρευνας που 

συνδέεται στενά με την εξόρυξη δεδομένων. Η εξόρυξη ιστού είναι η εφαρμογή 

αλγορίθμων για εξαγωγή γνώσης από πηγές δεδομένων του διαδικτύου, όπως 

αρχεία καταγραφής διακομιστών και μεγάλες συλλογές εγγράφων. 

1.3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

Συνεργατικό φιλτράρισμα 

Μια προσέγγιση για το σχεδιασμό συστημάτων συστάσεων που έχει ευρεία 

χρήση είναι το συνεργατικό φιλτράρισμα, (Breese et al, 1998). Οι μέθοδοι 

συνεργατικού φιλτραρίσματος βασίζονται στη συλλογή και ανάλυση μιας 

μεγάλης ποσότητας πληροφοριών σχετικά με τις συμπεριφορές, τις 

δραστηριότητες ή τις προτιμήσεις των χρηστών και την πρόβλεψη των 
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προτιμήσεων των χρηστών που βασίζονται στην ομοιότητά τους με άλλους 

χρήστες. Ένα βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισης συνεργατικού 

φιλτραρίσματος είναι ότι δεν βασίζεται σε αναλυόμενο από μηχανή περιεχόμενο 

και ως εκ τούτου είναι σε θέση να προτείνει με ακρίβεια σύνθετα αντικείμενα 

όπως ταινίες χωρίς να απαιτείται "κατανόηση" του ίδιου του αντικειμένου. 

Πολλοί αλγόριθμοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ομοιότητας των 

χρηστών ή της ομοιότητας των στοιχείων στα συστήματά τους. Για παράδειγμα, 

η προσέγγιση k-nearest neighbor (k-NN) (Sarwar et al, 2000) και η Pearson 

Correlation όπως πρώτα υλοποιήθηκε από τον Allen (Allen, 1990). 

Το συνεργατικό φιλτράρισμα βασίζεται στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι που 

συμφώνησαν στο παρελθόν θα συμφωνήσουν στο μέλλον και ότι θα τους 

αρέσουν παρόμοια είδη με αυτά που τους άρεσαν στο παρελθόν. 

Κατά την οικοδόμηση ενός μοντέλου από τη συμπεριφορά του χρήστη, γίνεται 

συχνά διάκριση μεταξύ ρητών και έμμεσων μορφών συλλογής δεδομένων. 

Παραδείγματα ρητής συλλογής δεδομένων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Ζητώντας από ένα χρήστη να αξιολογήσει ένα στοιχείο σε μια ολισθαίνουσα 

κλίμακα. 

• Ζητώντας από ένα χρήστη να ψάξει. 

• Ζητώντας από ένα χρήστη να ταξινομήσει μια συλλογή αντικειμένων από τα 

αγαπημένα στα λιγότερο αγαπημένα. 

• Παρουσιάζοντας δύο στοιχεία σε ένα χρήστη και ζητώντας του / της να 

επιλέξει τον καλύτερο από αυτά. 

• Ζητώντας από έναν χρήστη να δημιουργήσει μια λίστα αντικειμένων που του 

αρέσει. 

Παραδείγματα έμμεσης συλλογής δεδομένων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Παρατήρηση των στοιχείων που ένας χρήστης βλέπει σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα. 

• Ανάλυση των χρόνων προβολής των στοιχείων / χρηστών, (Parsons et al, 

2004) 
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• Διατήρηση μιας καταγραφής των στοιχείων που αγοράζει ένας χρήστης στο 

διαδίκτυο. 

• Λήψη λίστας αντικειμένων που ένας χρήστης έχει ακούσει ή έχει 

παρακολουθήσει στον υπολογιστή του / της. 

• Ανάλυση του κοινωνικού δικτύου του χρήστη και ανακάλυψη παρόμοιων 

συμπαθειών και αντιπαθειών. 

Το σύστημα συστάσεων συγκρίνει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με παρόμοια 

και ανόμοια δεδομένα που συλλέχθηκαν από άλλους και υπολογίζει μια λίστα με 

συνιστώμενα στοιχεία για τον χρήστη.  

Ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα συνεργατικού φιλτραρίσματος είναι το 

συνεργατικό φιλτράρισμα αντικειμένων-αντικειμένου (άνθρωποι που 

αγοράζουν το x επίσης αγοράζουν y), έναν αλγόριθμο δημοφιλή από το σύστημά 

συστάσεων της Amazon.com, (Collaborative Recommendations Using Item-to-

Item Similarity Mappings Archived 2015-03-16 at the Wayback Machine). Άλλα 

παραδείγματα περιλαμβάνουν: 

• Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Last.fm προτείνει μουσική βάσει 

σύγκρισης των συνηθειών ακρόασης παρόμοιων χρηστών, ενώ το Readgeek 

συγκρίνει τις αξιολογήσεις των βιβλίων για συστάσεις. 

• Το Facebook, το MySpace, το LinkedIn και άλλα κοινωνικά δίκτυα 

χρησιμοποιούν συνεργατικό φιλτράρισμα για να προτείνουν νέους φίλους, 

ομάδες και άλλες κοινωνικές συνδέσεις (εξετάζοντας το δίκτυο των συνδέσεων 

μεταξύ ενός χρήστη και των φίλων τους). (Ricci et al, 2011). Το Twitter 

χρησιμοποιεί πολλά σήματα και υπολογισμούς μνήμης για να συστήσει στους 

χρήστες του ποιούς θα πρέπει να «ακολουθήσουν», (Pankaj et al, WTF). 

Οι συνεργατικές προσεγγίσεις φιλτραρίσματος συχνά υποφέρουν από τρία 

προβλήματα: ψυχρή εκκίνηση, επεκτασιμότητα και αδιαφάνεια (Lee et al, 2004). 

• Ψυχρή εκκίνηση: Αυτά τα συστήματα συχνά απαιτούν μεγάλο αριθμό 

υφιστάμενων δεδομένων για έναν χρήστη, προκειμένου να διατυπώσουν 

ακριβείς συστάσεις, (Rubens et al, 2015). 

• Επεκτασιμότητα: Σε πολλά από τα περιβάλλοντα στα οποία αυτά τα 

συστήματα κάνουν συστάσεις, υπάρχουν εκατομμύρια χρηστών και προϊόντων. 
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Επομένως, για τον υπολογισμό των συστάσεων είναι συχνά απαραίτητη μια 

μεγάλη ποσότητα υπολογιστικής ισχύος. 

• Αδιαφάνεια: Ο αριθμός των ειδών που πωλούνται σε μεγάλους ιστότοπους 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι εξαιρετικά μεγάλος. Οι πιο ενεργοί χρήστες θα 

έχουν βαθμολογήσει μόνο ένα μικρό υποσύνολο της συνολικής βάσης 

δεδομένων. Έτσι, ακόμη και τα πιο δημοφιλή αντικείμενα έχουν πολύ λίγες 

αξιολογήσεις. 

Ένας συγκεκριμένος τύπος συνεργατικού αλγορίθμου φιλτραρίσματος 

χρησιμοποιεί παραγοντοποίηση μήτρας, μια χαμηλής τάξης τεχνική προσέγγισης 

μήτρας, (Markovsky, 2012). 

Οι συνεργατικές μέθοδοι φιλτραρίσματος ταξινομούνται ως συνεργατικά 

φιλτραρίσματα με βάση τη μνήμη και βάσει μοντέλου. Ένα πολύ γνωστό 

παράδειγμα των προσεγγίσεων που βασίζονται στη μνήμη είναι ο αλγόριθμος 

που βασίζεται στον χρήστη (Breese et al, 1998) και αυτός των προσεγγίσεων 

που βασίζονται σε μοντέλο είναι ο Kernel-Mapping Recommender (Ghazanfar et 

al, 2012). 

Φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου 

Μια άλλη κοινή προσέγγιση κατά το σχεδιασμό των συστημάτων συστάσεων 

είναι το φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου. Οι μέθοδοι φιλτραρίσματος βάσει 

περιεχομένου βασίζονται σε μια περιγραφή του στοιχείου και ενός προφίλ των 

προτιμήσεων του χρήστη, (Aggarwal & Charu, 2016). 

Σε ένα σύστημα συστάσεων περιεχομένου, λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιούνται για 

να περιγράψουν τα στοιχεία και ένα προφίλ χρήστη είναι κατασκευασμένο για 

να υποδείξει τον τύπο αντικειμένου που επιθυμεί ο χρήστης. Με άλλα λόγια, 

αυτοί οι αλγόριθμοι προσπαθούν να προτείνουν αντικείμενα που είναι παρόμοια 

με αυτά που άρεσαν σε έναν χρήστη στο παρελθόν (ή που εξετάζει στο παρόν). 

Συγκεκριμένα, τα διάφορα υποψήφια στοιχεία συγκρίνονται με στοιχεία που 

έχουν προηγουμένως βαθμολογηθεί από το χρήστη και συνιστώνται τα 

καλύτερα αντικείμενα που ταιριάζουν. Αυτή η προσέγγιση έχει τις ρίζες της στην 

ανάκτηση πληροφοριών και την έρευνα φιλτραρίσματος πληροφοριών. 

Για την αφαίρεση των χαρακτηριστικών των αντικειμένων του συστήματος, 

εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος παρουσίασης αντικειμένων. Ένας ευρέως 

χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος είναι η tf-idf αναπαράσταση (που ονομάζεται 

επίσης διανυσματική απεικόνιση διαστήματος). 
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Για να δημιουργήσει ένα προφίλ χρήστη, το σύστημα επικεντρώνεται κυρίως σε 

δύο τύπους πληροφοριών: 

1. Πρότυπο της προτίμησης του χρήστη. 

2. Ιστορικό της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημά συστάσεων. 

Βασικά, αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν ένα προφίλ αντικειμένου (δηλ. Ένα 

σύνολο διακεκριμένων χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών) που 

χαρακτηρίζουν το στοιχείο μέσα στο σύστημα. Το σύστημα δημιουργεί ένα 

προφίλ με βάση το περιεχόμενο των χρηστών βάσει ενός σταθμισμένου 

διανύσματος χαρακτηριστικών στοιχείων. Τα βάρη υποδηλώνουν τη σημασία 

κάθε χαρακτηριστικού για τον χρήστη και μπορούν να υπολογιστούν από 

μεμονωμένα διαβαθμισμένους φορείς περιεχομένου χρησιμοποιώντας μια 

ποικιλία τεχνικών. Οι απλές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν τις μέσες τιμές του 

διάνυσματος αξιολογούμενου αντικειμένου ενώ άλλες εξελιγμένες μέθοδοι 

χρησιμοποιούν μηχανικές τεχνικές μάθησης όπως οι Bayesian ταξινομητές, 

ανάλυση συμπλέγματος, δέντρα αποφάσεων και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα για 

να εκτιμήσουν την πιθανότητα ότι το στοιχείο θα αρέσει στον χρήστη, (Rossi, G., 

& Ballo, M. Recommender Systems: Integrazione dell’influenza nei social e della 

Community Similarity nei modelli di raccomandazioni). 

Η άμεση ανατροφοδότηση από έναν χρήστη, συνήθως με τη μορφή ενός 

κουμπιού αρέσκειας ή δυσαρέσκειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εκχώρηση υψηλότερων ή χαμηλότερων βαρών στη σημασία ορισμένων 

χαρακτηριστικών (χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση Rocchio ή άλλες παρόμοιες 

τεχνικές). 

Ένα βασικό ζήτημα με το φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου είναι αν το σύστημα 

μπορεί να μάθει τις προτιμήσεις των χρηστών από τις ενέργειες των χρηστών 

σχετικά με μια πηγή περιεχομένου και να τις χρησιμοποιήσει σε άλλους τύπους 

περιεχομένου. Όταν το σύστημα περιορίζεται στο να συνιστά περιεχόμενο του 

ίδιου τύπου με τον χρήστη που ήδη το χρησιμοποιεί, η τιμή από το σύστημα 

συστάσεων είναι σημαντικά μικρότερη από ό, τι όταν μπορούν να συνιστώνται 

άλλοι τύποι περιεχομένου από άλλες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, το να 

προτείνονται άρθρα ειδήσεων που βασίζονται στην περιήγηση ειδήσεων είναι 

χρήσιμο, αλλά θα ήταν πολύ πιο χρήσιμα όταν η μουσική, τα βίντεο, τα 

προϊόντα, οι συζητήσεις κ.λπ. από διαφορετικές υπηρεσίες μπορούν να 

συνιστώνται με βάση την περιήγηση ειδήσεων. 
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Το ραδιόφωνο Pandora είναι ένα παράδειγμα ενός συστήματος συστάσεων που 

βασίζεται σε  περιεχόμενα που αναπαράγει μουσική με χαρακτηριστικά 

παρόμοια με εκείνα ενός τραγουδιού που παρέχει ο χρήστης ως αρχική πηγή. 

Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός συστημάτων συστάσεων με βάση το 

περιεχόμενο που αποσκοπούν στην παροχή συστάσεων για κινηματογραφικές 

ταινίες, μερικά από τα παραδείγματα αυτά είναι οι Rotten Tomatoes, το Internet 

Movie Database, η Jinni, η Rovi Corporation και η Jaman. Συστήματα συστάσεων 

σχετικά με έγγραφα αποσκοπούν στην παροχή συστάσεων εγγράφων σε 

εργαζομένους της γνώσης. Οι επαγγελματίες του τομέα της δημόσιας υγείας 

μελετούν τα συστήματά τους για την εξατομίκευση της εκπαίδευσης στον τομέα 

της υγείας και των προληπτικών στρατηγικών (Macedo et al, 2016). 

Υβριδικά Σύστηματα συστάσεων 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι μια υβριδική προσέγγιση, που συνδυάζει το 

φιλτράρισμα συνεργασίας και το φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου, θα 

μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι υβριδικές 

προσεγγίσεις μπορούν να υλοποιηθούν με διάφορους τρόπους: κάνοντας 

ξεχωριστά και στη συνέχεια συνδυάζοντας τις βασισμένες σε περιεχόμενο και 

τις συνεργατικές προβλέψεις. Mε την προσθήκη δυνατοτήτων βάσει 

περιεχομένου σε μια προσέγγιση βασισμένη στη συνεργασία (και αντίστροφα). 

ή με την ενοποίηση των προσεγγίσεων σε ένα μοντέλο (βλ. (Adomavicius & 

Tuzhilin, 2005) για μια πλήρη ανασκόπηση των συστημάτων συστάσεων). 

Αρκετές μελέτες συγκρίνουν εμπειρικά τις επιδόσεις του υβριδικού με τις 

καθαρές μεθόδους συνεργασίας και περιεχομένου και αποδεικνύουν ότι οι 

υβριδικές μέθοδοι μπορούν να παρέχουν πιο ακριβείς συστάσεις από τις 

καθαρές προσεγγίσεις. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

για να ξεπεραστούν μερικά από τα κοινά προβλήματα στα συστήματά τους, 

όπως η ψυχρή εκκίνηση και το πρόβλημα της αδιαφάνειας. 

Το Netflix είναι ένα καλό παράδειγμα χρήσης υβριδικών συστημάτων 

συστάσεων, (Gomez & Hunt, 2016). Ο ιστότοπος κάνει συστάσεις συγκρίνοντας 

τις συνήθειες παρακολούθησης και αναζήτησης παρόμοιων χρηστών (δηλ. 

Συνεργατικό φιλτράρισμα) καθώς και προσφέροντας ταινίες που μοιράζονται 

χαρακτηριστικά με ταινίες που ο χρήστης έχει αξιολογήσει ιδιαίτερα 

(φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου). 

Μια ποικιλία τεχνικών έχει προταθεί ως βάση για συστήματα συστάσεων: 

συνεργατικές, βασισμένες σε περιεχόμενο, βασισμένες στη γνώση και 

δημογραφικές τεχνικές. Κάθε μία από αυτές τις τεχνικές έχει γνωστά 
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ελαττώματα, όπως το γνωστό πρόβλημα ψυχρής εκκίνησης για συστήματα 

συνεργασίας και περιεχομένου (τι να κάνει με νέους χρήστες με λίγες 

αξιολογήσεις) και τη συμφόρηση της τεχνολογίας της γνώσης (Hoekstra, 2010) 

σε προσεγγίσεις βασισμένες στη γνώση. Ένα υβριδικό σύστημα συστάσεων 

είναι ένα σύστημα που συνδυάζει πολλαπλές τεχνικές μαζί για να επιτευχθεί 

κάποια συνέργεια μεταξύ τους. 

• Συνεργατικό: Το σύστημα δημιουργεί προτάσεις χρησιμοποιώντας μόνο 

πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ αξιολόγησης για διαφορετικούς χρήστες ή 

αντικείμενα. Τα συνεργατικά συστήματα εντοπίζουν τους χρήστες / αντικείμενα 

με ιστορικό αξιολόγησης παρόμοιο με τον τρέχοντα χρήστη ή στοιχείο και 

δημιουργούν συστάσεις χρησιμοποιώντας αυτή τη ομοιότητα. Οι αλγόριθμοι 

γειτνίασης που βασίζονται σε χρήστες και στο αντικείμενο μπορούν να 

συνδυαστούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ψυχρής εκκίνησης και να 

βελτιώσουν τα αποτελέσματα των συστάσεων, (Jannach et al, 2010). 

• Βάση περιεχομένου: Το σύστημα δημιουργεί προτάσεις από δύο πηγές: τις 

λειτουργίες που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις αξιολογήσεις που τους έχει 

δώσει ένας χρήστης. Τα συστήματα συστάσεων βάσει περιεχομένου 

αντιμετωπίζουν τη σύσταση ως πρόβλημα ταξινόμησης για συγκεκριμένους 

χρήστες και μαθαίνουν έναν ταξινομητή για τις προτιμήσεις και τις μη 

προτιμήσεις του χρήστη που βασίζονται σε χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

• Δημογραφικό: το δημογραφικό σύστημα συστάσεων παρέχει συστάσεις βάσει 

του δημογραφικού προφίλ του χρήστη. Τα προτεινόμενα προϊόντα μπορούν να 

παραχθούν για διαφορετικές δημογραφικές θέσεις, συνδυάζοντας τις 

αξιολογήσεις των χρηστών σε αυτές τις θέσεις. 

 

• Βασισμένη στη γνώση: το σύστημα συστάσεων βασισμένο στη γνώση συνιστά 

προϊόντα που βασίζονται σε συμπεράσματα σχετικά με τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις ενός χρήστη. Αυτή η γνώση θα περιέχει μερικές φορές ρητές 

λειτουργικές γνώσεις σχετικά με το πώς ορισμένα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών, (Burke, 2007). 

Ο όρος υβριδικό σύστημα συστάσεων χρησιμοποιείται εδώ για να περιγράψει 

οποιοδήποτε σύστημα συστάσεων που συνδυάζει πολλαπλές τεχνικές σύστασης 

μαζί για να παράγει την παραγωγή του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον 

οποίο πολλές διαφορετικές τεχνικές του ίδιου τύπου δεν θα μπορούσαν να 

υβριδοποιηθούν, για παράδειγμα, δύο διαφορετικά συστήματα συστάσεων 
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περιεχομένου θα μπορούσαν να συνεργαστούν και πολλά έργα έχουν 

διερευνήσει αυτό το είδος υβριδικού: το NewsDude, το οποίο χρησιμοποιεί τόσο 

naive Bayes όσο και k-nearest neighbors ταξινομητές στις συστάσεις των 

ειδήσεων είναι ένα μόνο παράδειγμα, (Burke, 2007). 

1.4 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

 

• Ψυχρή εκκίνηση 

 

Εάν νέος χρήστης εμφανιστεί στο σύστημα και το ενημερωτικό του προφίλ είναι 

άδειο και δεν του αρέσει ή δεν βαθμολογεί κανένα προϊόν ή στοιχείο τότε αυτός 

ο τύπος προτιμήσεων των χρηστών είναι άγνωστος από το σύστημα το οποίο 

καλείται ως πρόβλημα κρύου ξεκινήματος. Οι πληροφορίες χρηστών 

δημιουργούνται χρησιμοποιώντας έρευνα για την αντιμετώπιση αυτού του 

τύπου δυσκολίας στα συστήματά τους. Τα συστήματα που βασίζονται σε 

στοιχεία υποφέρουν από το κρύο ξεκίνημα όταν είναι καινούργια στην μηχανή 

αναζήτησης και δεν έχουν βαθμολογηθεί προηγουμένως από κανέναν χρήστη. 

Αυτά τα δύο προβλήματα μπορούν επίσης να λυθούν με υβριδικές τεχνικές 

φιλτραρίσματος. 

 

• Εμπιστοσύνη 

 

Οι φωνές των ανθρώπων με ένα μικρό ιστορικό παρελθόν μπορεί να μην έχουν 

την ίδια ανταπόκριση όπως ως οι φωνές εκείνων που έχουν πλούσιο ιστορικό 

στα προφίλ τους. Οι αξιολογήσεις ορισμένων πελατών οδηγούν στο θέμα της 

πίστης. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την κατανομή των 

προτεραιοτήτων στους χρήστες. 

  

• Δυνατότητα κλιμάκωσης 

 

Με την αύξηση των χρηστών και των αντικειμένων, το σύστημα χρειάζεται 

περισσότερους πόρους για την επεξεργασία πληροφοριών και τη διαμόρφωση 

συστάσεων προς τους χρήστες. Οι περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό χρηστών με παρόμοιες προτιμήσεις και 

παρόμοιες προτιμήσεις και περιγραφές. Αυτός ο τύπος προβλήματος 

ξεπερνιέται συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους διαθέσιμων τεχνικών και 

φυσική βελτίωση των συστημάτων. Για να αυξηθεί η ταχύτητα των online 

συστάσεων, ορισμένοι υπολογισμοί γίνονται επίσης εκτός σύνδεσης. 
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• Αδιαφάνεια 

 

Σε ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν πολλά αντικείμενα και χρήστες 

υπάρχουν σχεδόν πάντα χρήστες που έχουν αξιολογήσει μερικά μόνο στοιχεία. Η 

χρήση των προφίλ των χρηστών και των δεδομένων ιστορικού τους στον ιστό 

γίνεται για τον ορισμό γειτνιάσεις σε διαφορετικές μεθόδους του συστήματος. 

Εάν ένας χρήστης δεν είναι σε θέση να βαθμολογήσει ή να αποδεχτεί 

περισσότερα αντικείμενα τότε με κάποιο τρόπο είναι δύσκολη η διαδικασία να 

καθοριστεί το ενδιαφέρον του και είναι επίσης πιθανό ο χρήστης να σχετίζεται 

με λανθασμένη περιοχή. Το πρόβλημα αδιαφάνειας συμβαίνει εάν υπάρχουν 

λιγότερες πληροφορίες ή δεδομένα σχετικά με το χρήστη για να δώσει σύσταση 

το σύστημα. 

 

• Synonymy 

 

Πολύ παρόμοια στοιχεία ή προϊόντα που ορίζονται σε διαφορετικές 

καταχωρήσεις ή ονόματα καλούνται ως συνωνυμία (Isinkaye et al, 2015). Είναι 

δύσκολο να οριστεί η διαφορά μεταξύ παρόμοιων χρηστών ή αντικειμένων που 

δεν είναι κατανοητά από το σύστημα. Δεν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των δύο 

προϊόντων ή αντικειμένων ώστε να είναι σε θέση να υπολογιστεί η ομοιότητά 

τους χρησιμοποιώντας διαφορετικές τιμές ομοιότητας στο συνεργατικό 

φιλτράρισμα. Διαφορετικές τεχνικές, όπως η αυτόματη επέκταση προϊόντων, η 

αποσύνθεση Singular Value και η δημιουργία θησαυρού, και ιδιαίτερα η Latent 

Semantic Indexing, είναι ικανές να επιλύσουν το πρόβλημα της συνωνυμίας 

(Isinkaye et al, 2015). Η αδυναμία αυτών των μεθόδων είναι ότι ορισμένοι 

προστιθέμενοι όροι μπορεί να έχουν ξεχωριστές έννοιες από αυτό που 

προορίζεται, γεγονός που μερικές φορές οδηγεί σε ταχεία υποβάθμιση της 

απόδοσης συστάσεων των συστημάτων συστάσεων. 

 

• Απόρρητο 

 

Το απόρρητο ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα των συστημάτων συστάσεων. 

Προκειμένου να λάβουμε την πιο ακριβή, αποτελεσματική και σωστή σύσταση, 

το σύστημα πρέπει να αποκτήσει περισσότερα δεδομένα ή πληροφορίες σχετικά 

με το χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών δεδομένων και 

πληροφορίες ή δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία ενός συγκεκριμένου χρήστη. 

Φυσικά, τίθεται το ζήτημα της αξιοπιστίας, της ακεραιότητας, της ασφάλειας 

και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Πολλά σε απευθείας σύνδεση 
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καταστήματα λιανικής προσφέρουν αποτελεσματική ασφάλεια της ιδιωτικής 

ζωής των χρηστών με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων και προγραμμάτων 

για λόγους ασφαλείας. 

 

1.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Η διάλεξη είναι ένας από τους πιο χρησιμοποιημένους τρόπους διδασκαλίας 

στην εκπαίδευση. Σε αυτό το διδακτικό ύφος, συνήθως ο εκπαιδευτής στέκεται 

μπροστά στην τάξη και εξηγεί τα θέματα χρησιμοποιώντας το μαυροπίνακα ή 

τις διαφάνειες (Garcia-Martinez, 2010). Ωστόσο, με τον αυξανόμενο αριθμό 

φοιτητών και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης, οι εκπαιδευτές 

συνειδητοποιούν τη σημασία της συμπλήρωσης ή αλλαγής της διδασκαλίας τους 

για να τονίσουν τη συνεργατική μάθηση, όπου η κοινωνική αλληλεπίδραση 

παίζει κεντρικό ρόλο. 

 

Η συνεργατική μάθηση ορίζεται ως "μια κατάσταση κατά την οποία δύο ή 

περισσότερα άτομα μαθαίνουν ή προσπαθούν να μάθουν κάτι μαζί" 

(Dillenbourg, 1999). Αυτός ο τύπος μάθησης υποστηρίζεται συχνά από 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συναφείς τεχνολογίες, οι οποίες συχνά 

χρησιμοποιούνται για να «διευκολύνουν, να αυξάνουν ή και να 

επαναπροσδιορίσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μελών μιας ομάδας» (Driscoll, 

2005). Κατά τη χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων συνεργασίας, οι μαθητές 

έχουν εικονική πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία πηγών πληροφόρησης και 

είναι σε θέση να γνωστοποιήσουν τις ιδέες τους μέσα και έξω από την τάξη 

(Driscoll, 2005). Σε εικονικά περιβάλλοντα, αυτή η κοινωνική αλληλεπίδραση 

διευκολύνεται από τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία ορίζονται ως "κοινωνική δομή 

κόμβων που αντιπροσωπεύουν τα άτομα (ή οργανισμούς) και τις σχέσεις μεταξύ 

τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο τομέα" (Liccardi et al., 2007). 

 

Σχετικά με τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της συνεργατικής 

μάθησης, εξέχοντες θεωρητικοί όπως ο Berger και ο Luckmann υποστηρίζουν 

ότι η γνώση διατηρείται από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που βασίζονται 

κυρίως στις κοινωνικές σχέσεις. Επιπλέον, τονίζουν ότι οι άνθρωποι 

δημιουργούν κοινωνία, οικοδομούν την κοινωνική ζωή και ότι είναι ένα 

κοινωνικό προϊόν (Berger & Luckmann, 1966). Ομοίως, ο Vygosky συμφωνεί ότι 

είναι δυνατό να γίνει έννοια της γνώσης μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, το 
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οποίο επηρεάζεται από τον χρόνο, την εμπειρία και τον πολιτισμό (Vygotsky & 

Cole, 1978). Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Cole δηλώνει ότι στα περιβάλλοντα 

κοινωνικής μάθησης, η ανθρώπινη γνώση κατανέμεται μεταξύ της ομάδας των 

μελών (Cole, 1993). 

Ωστόσο, σε μεγάλα συνεργατικά περιβάλλοντα και κοινωνικά δίκτυα, οι μαθητές 

είναι συγκλονισμένοι από όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και την ποσότητα 

των χρηστών (Geyer-Schulz, Hahsler, & M., 2001). Το ποσό του περιεχομένου 

είναι δύσκολο να το χειριστεί κάποιος, και οι πληροφορίες δεν μπορούν πλέον 

να ταξινομηθούν σε μία κατηγορία (Drachsler, Hummel, & Koper, 2008). Οι 

μαθητές τείνουν να συγχέονται κατά την επιλογή των καταλληλότερων πηγών 

πληροφοριών, ειδικά όταν ο αριθμός των επιλογών αυξάνεται (Yang & Wu, 

2009). Οι μαθητές δεν γνωρίζουν ακριβώς τι αναζητούν (DeLong, Desikan, & 

Srivastava, 2006), και αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την οικοδόμηση ομάδων 

ή όταν συνεργάζονται ως ομότιμοι (Geyer-Schulz, et al., 2001). 

 

Ένας υποσχόμενος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος και 

ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε περιβάλλοντα συνεργατικής 

μάθησης είναι η εισαγωγή συστημάτων συστάσεων. Ο κύριος στόχος των 

συστημάτων συστάσεων είναι να «βοηθήσουν τους χρήστες να αντιμετωπίσουν 

την υπερφόρτωση πληροφοριών παρέχοντας εξατομικευμένες συστάσεις, 

περιεχόμενο και υπηρεσίες» (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). Οι συστάσεις 

βασίζονται στο προφίλ του χρήστη (δηλ. Ένα μοντέλο χρήστη) και στις 

συστάσεις άλλων χρηστών (συνεργατικό φιλτράρισμα). Τα συστήματα 

συστάσεων χρησιμοποιούνται κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τη σύσταση 

μουσικής, ταινιών, βιβλίων, τηλεοπτικών παραστάσεων ή διάφορων ειδών 

(Park et al, 2012). Παραδείγματα εμπορικών συστημάτων συστάσεων είναι 

εκείνα που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά καταστήματα όπως οι 

Amazon.com και Barnes and Noble (Adomavicius & Tuzhilin, 2005). 

 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές και παράγοντες μεταξύ των συστημάτων 

συστάσεων γενικής χρήσης και των εκπαιδευτικών συστημάτων συστάσεων. 

 

 Η πρώτη διαφορά που πρέπει να ληφθεί υπόψη στα εκπαιδευτικά συστήματα 

συστάσεων είναι ο στόχος. Σε πεδία όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, ένας χρήστης 

αναζητά την αγορά ενός προϊόντος, με συγκεκριμένη ποιότητα και σε 

συγκεκριμένο εύρος τιμών (Hendrik Drachsler, Hummel, et al., 2009). Ο στόχος 

των εκπαιδευτικών συστημάτων συστάσεων είναι να βοηθήσουν τον χρήστη ή 

μια ομάδα χρηστών να βρουν τους κατάλληλους πόρους και δραστηριότητες 

μάθησης για την καλύτερη επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου και την 
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ανάπτυξη ικανοτήτων σε λιγότερο χρόνο (Drachsler et al., 2009). Ωστόσο, 

παρόλο που οι αρχές των συστημάτων συστάσεων μπορεί να ταιριάζουν καλά 

με εκείνες των μαθησιακών επιστημών, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι συχνά 

πρέπει να προσαρμοστούν τα συστήματα συστάσεων για τη διευκόλυνση της 

μάθησης (Buder & Schwind, 2012). 

 

Επιπρόσθετα στην εκπαίδευση τα συστήματα συστάσεων συνήθως 

χρησιμοποιούνται για να προτείνουν υλικό που ο εκπαιδευτής ή ο σχεδιαστής 

σπουδών μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη βελτίωση του μαθήματος (Garcia, et 

al., 2009), και να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να ανιχνεύσει κοινά σφάλματα 

αντίληψης και να προσδιορίσει τους μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες 

(Romero, et al., 2009), και να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν τα μαθήματα 

τους (Prins et al., 2008), και με το σχηματισμό ομάδων (Reategui & Zattera, 

2008).  

 

Η δεύτερη διαφορά είναι το περιεχόμενο (Hu & Zhang, 2008). Αν και τα 

περισσότερα συστήματα συστάσεων μοιράζονται παράγοντες όπως τα δίκτυα 

και τις πληροφορίες μεταξύ μελών, το περιεχόμενο σε εκπαιδευτικά συστήματα 

συστάσεων είναι παιδαγωγικά συσχετισμένο. Παράγοντες που πρέπει να 

θεωρηθούν ως μέρος του πλαισίου είναι οι προ και μετά μετασχηματισμοί, το 

χρονοδιάγραμμα ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός (Abel et al., 2008), τα 

παιδαγωγικά σενάρια (TY Tang & McCalla, 2004), και τα κοινωνικά δίκτυα (Yang 

et al, 2010). 

Σε άλλους τομείς, τα συστήματά τους συνιστώνται κυρίως με βάση τις 

προτιμήσεις των χρηστών, τις προσωπικές προτιμήσεις ή τι αρέσει ή δεν αρέσει 

στους χρήστες (Santos, 2008).  

 

Η τρίτη διαφορά είναι ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα συστάσεων 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από παιδαγωγικούς παράγοντες όπως η ιστορία 

της μάθησης, οι γνώσεις, οι προτιμήσεις, οι διαδικασίες, οι στρατηγικές, τα στυλ, 

τα πρότυπα, οι δραστηριότητες, οι ανατροφοδοτήσεις, οι παρανοήσεις, οι 

αδυναμίες, η πρόοδος και η εμπειρογνωμοσύνη (Abel et al. , 2008). 

 

Η τέταρτη διαφορά είναι η ταξινόμηση του χρήστη. Σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο 

οι χρήστες ταξινομούνται ανάλογα με τη λειτουργία του χρήστη (φοιτητής, 

δάσκαλος, εκπαιδευτικός) (Garcia et al., 2009) ή το επίπεδο γνώσης (αρχάριος-

ενδιάμεσος-προχωρημένος) τα στυλ μάθησης· (Berg, et al., 2009). Επιπλέον, 

φαίνεται ότι οι παιδαγωγικοί χρήστες τείνουν να είναι πιο ανεκτικοί απ 'ό, τι σε 

άλλους τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο (T. Tang & McCalla, 2005). 
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Ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται, ένα σύστημα 

συστάσεων έχει τρεις κύριες φάσεις: 1) πηγές εισόδου του προφίλ του χρήστη, 

συλλογή δεδομένων και μοντελοποίηση δεδομένων, 2) μέθοδος σύστασης ως 

μηχανισμό διασύνδεσης. 3) συστάσεις εξόδου (Recker & Walker, 2003). Οι 

συστάσεις ενεργοποιούνται συνήθως όταν λαμβάνει χώρα ένα γεγονός που 

προκύπτει από τη συμπεριφορά του χρήστη και την αλληλεπίδραση με το 

σύστημα (Hsu, 2008). Τα συστήματα εκπαιδευτικών συστάσεων επηρεάζονται 

επίσης από τον κύκλο της μάθησης, που είναι η τελευταία σημαντική διαφορά. 

Αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1) Σχεδιασμός της 

μαθησιακής εμπειρίας. 2) Διαχείριση του περιβάλλοντος. 3) Χρόνος λειτουργίας  

και 4) Ανατροφοδότηση (Santos, 2008). (Wan & Okamoto, 2009). Διαδικασία 

μάθησης και αξιολόγηση (Hendrik Drachsler, Hummel, et al., 2009). 

 

 

1.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 
 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο κύριος στόχος των 

συστημάτων συστάσεων στην εκπαίδευση είναι να βοηθήσει τους χρήστες να 

βρουν τους κατάλληλους πόρους για την καλύτερη επίτευξη του στόχου 

μάθησης σε λιγότερο χρόνο. Εντούτοις, τα οφέλη από την εισαγωγή 

εκπαιδευτικών συστημάτων συστάσεων υπερβαίνουν τους στόχους μάθησης. 

Με βάση τη βιβλιογραφία, προτείνουμε να ταξινομήσουμε τα οφέλη από τρεις 

απόψεις:  

1) την απόδοση των μαθητών,  

2) την ενίσχυση της κοινωνικής μάθησης και  

3) την αύξηση των κινήτρων. 

 

Από την πλευρά των σπουδαστών, το κύριο όφελος είναι να βρεθούν πόροι 

καλύτερης ποιότητας και να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος (Abramowicz et al, 

2011). Τα συστήματα συστάσεων εκπαίδευσης μπορούν επίσης να βοηθήσουν 

στον εντοπισμό των μαθητών με προβλήματα και αδυναμίες (Hsu, 2008), για να 

εντοπίσουν τις παρερμηνείες των μαθητών (Masters et al., 2008) να βοηθηθούν 

οι μαθητές να κάνουν περιήγηση για γνώση στον κυβερνοχώρο και να λάβουν 

μια καλή πληροφόρηση με πληροφορίες ποιότητας (Printer et al, 2012). Αυτό 
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είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση των μαθητών και για την προσαρμογή 

του περιεχομένου του μαθήματος εάν είναι απαραίτητο (Hsu, et al., 2009). 

 

Τα συστήματα συστάσεων εκπαίδευσης μπορούν επίσης να συμβάλουν στην 

προώθηση της εξατομικευμένης μάθησης (Yang & Wu, 2009). Η εξατομίκευση ή 

η προσαρμογή είναι η διαδικασία προσαρμογής της εφαρμογής στις ανάγκες 

των χρηστών με βάση το τι γνωρίζουν τα συστήματα για αυτούς (Gasparini, et 

al., 2009). Στην εκπαίδευση, τα προσαρμοστικά συστήματα ρυθμίζουν την 

παρουσίαση και το περιεχόμενο σύμφωνα με το προφίλ του μαθητή και άλλους 

παράγοντες (Gasparini, et al., 2009). Τα συστήματα συστάσεων μπορεί να 

υποδείξουν, για παράδειγμα, τις διαδρομές μάθησης που λαμβάνουν οι 

επιτυχημένοι εκπαιδευόμενοι (Berg, et al., 2009). Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι, αν 

και τα συστήματα συστάσεων συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης των 

μαθητών, βοηθούν κυρίως τους σπουδαστές που χρειάζονται περισσότερο 

βοήθεια (Masters, et al., 2008). 

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συνεργατικών συστημάτων 

συστάσεων είναι η συμπερίληψη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 

κοινωνικής πλοήγησης (Ruiz-Iniesta, et al.), όπου το ιστορικό πλοήγησης και οι 

σελιδοδείκτες είναι ορατά από τους άλλους (Kurhila, et al., 2007). Σε ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, αυτό το κοινωνικό χαρακτηριστικό προωθεί τη 

συνεργασία των φοιτητών (Reategui & Zattera, 2008), συμβάλλει στην εξεύρεση 

ομοιοπαθητικών ανθρώπων, μεταδίδει το "στόμα σε στόμα" από αξιόπιστους 

και υψηλής ποιότητας πόρους (Recker & Walker, 2003) και ενισχύει τις 

εμπειρίες εικονικής κοινότητας (Leino, 2012). 

 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα συστάσεων έχουν 

θετική ανατροφοδότηση για το κίνητρο των μαθητών (Jie Chi, et al., 2009), 

διατηρώντας τους σε ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική εμπειρία (Reategui & 

Zattera, 2008). Επιπλέον, τα συστήματα αυτά έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν 

την ατμόσφαιρα του μαθησιακού περιβάλλοντος (Kurhila, et al., 2007) και 

ενισχύουν την αλληλεπίδραση μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον (Chang, et al., 

2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Ωςψένα ανοιχτό σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών και πολυμεσικού 

περιεχομένου από το οποίο επιτρέπεται οι χρήστεςψτου Διαδικτύου να προβούν 

στην αναζήτηση πληροφοριών με τη μετάβαση από ένα έγγραφο στο άλλο, 

ορίζεται ο παγκόσμιοςψιστός. Επίσης, αποτελείται κάθε δίκτυο-δομική μονάδα 

του διαδικτύου από συνδεδεμένουςψυπολογιστέςψσε τοπικό επίπεδο και τα 

δίκτυα αυτά με τη σειρά τουςψσυνδέονται σε ευρύτερα δίκτυα, δηλαδή από 

παγκόσμιουςψιστούςψπου είναι μοναδικοί και συμπεριλαμβάνονται γήινα 

δίκτυα αλλά και δίκτυα των δορυφόρων τηςψκαι άλλων διαστημικών 

συσκευών, τα οποία διασυνδέονται σε αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του διαδικτύου, εμφανίζεται ένα νέο κύμα τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση, το οποίο παρουσιάζει ένα προφίλ διαφορετικό και πιο 

δυναμικό από εκείνο των  προηγούμενων μέσων. Είναι επίσης σημαντικό το ότι 

το διαδίκτυο αποτελεί ένα μη γραμμικό περιβάλλον (Farmer, 1995), που 

χαρακτηρίζεται από τα δυναμικά οφέλη τηςψτεχνολογίαςψτων πολυμέσων, 

δηλαδή: 

• την αποτελεσματικότητα 

• τη δυνατότητα σύνδεσης 

• την ευελιξία 

• τη διαδραστικότητα (Liu, Ayersman and Reed, 1995). 

Συνεπώς, το διαδίκτυο και η ενσωμάτωσή του στο αναλυτικό πρόγραμμα  

ενδέχεται να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

τηςψέννοιαςψτηςψπαγκόσμιαςψσχολικήςψτάξηςψ(Takacs, Reed, Wells and 

Dombrovsky, 1999). 

Ωστόσο, το νέο όμωςψαυτό μέσο εμφανίζεται  σε μια περίοδο όπου ακόμα δεν 

έχουν ξεκαθαριστεί τα σύνθετα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουν 

προκύψει από τη χρήση των προγενέστερων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Επίσης, δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα προβλήματα, τα οποία συσχετίζονται με τη 

χρήση του διαδικτύου και χαρακτηρίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα,, τα οποία 

έχουν ευρεία εμπειρία μέσω τηςψενσωμάτωσης τηςψεκπαιδευτικής 

τεχνολογίας. Έτσι, στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται ζητήματα που 

σχετίζονται με το ρόλο και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην προοπτική 

με την οποία χρησιμοποιείται το διαδίκτυο στο ελληνικό σχολείο. 
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2.1  Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Μέσω τηςψδυναμικήςψτου διαδικτύου προσφέρεται η δυνατότητα: 

• κατάργησηςψστα φυσικά όρια τηςψτάξηςψ 

•  εφαρμογήςψσυγχρονικών και ασύγχρονων μορφών 

αλληλεπίδρασηςψστη διδασκαλία (Passerini and Granger, 2000),  

• επέκτασηςψτων εμπειριών των παιδιών (Wilson, 1995). ωψ 

ΕΕηφκλ 

Επιπλέον, στα θετικά που αποκομίζει ο μαθητήςψαπό τη  χρήση του διαδικτύου 

στη τάξη περιλαμβάνονται: 

• η επέκταση των εμπειριών τουςψμέσω των τεχνολογιών 

τηςψεικόναςψ(White, 1997) 

• η ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων των παιδιών 

• η ανάπτυξη τηςψπεριέργειαςψτων παιδιών (Braun, Femlund, and White, 

1998). 

 Αξίζει ακόμη να τονιστεί ότι η έννοια τηςψδικτύωσηςψαποτελεί ένα από τα 

ζητήματα κλειδιά για την ανάπτυξη των σχολείων, παρά του ότι η δικτύωση 

ξεφεύγει από τα στενά όρια τηςψτεχνικήςψυποδομήςψκαι  αναδύονται 

νέεςψμορφές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κοινωνική και η 

παιδαγωγική δικτύωση, η οποια αποτελεί ένα ενεργό περιβάλλον μάθησηςψκαι 

όχι απλώςψμια πηγή πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια 

τηςψπαιδαγωγικήςψδικτύωσηςψπροκύπτει όταν η αλληλεπίδραση μέσω 

τηςψκοινωνικήςψδικτύωσηςψέχει δημιουργήσει κίνητρα για συνεργασία και 

προϋποθέτει την διατύπωση ευκρινών στόχων μάθησηςψ(Nummi, Ristola, 

Ronka and Sariola 2000). Έτσι μ’ αυτό τον τρόπο, το διαδίκτυο μπορεί να 

αποτελέσει ένα δημιουργικό περιβάλλον για συνεργατική μάθηση και πράξη 

(Semenov, 2000). Επίσης, αποτελεί κυρίαρχη άποψη ότι η τεχνολογία μπορεί να 

μετασχηματίσει τη μάθηση και τη διδασκαλία σε ένα πολύ ευρύ φάσμα 

αντικειμένων (Crook 1994), όμωςψτα δυναμικά οφέλη για τη μάθηση και τη 

διδασκαλία δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί ευρέωςψκαι σε σημαντικό 

βαθμό. Ωςψεκ τούτου, το ερώτημα που τίθεται  είναι πώςψτο διαδίκτυο μπορεί 

να διαφοροποιήσει την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά οι απαντήσειςψδεν είναι 

ούτε προφανείςψούτε πάντοτε επαρκώςψτεκμηριωμένες.  

Επομένως, η ενσωμάτωση του διαδικτύου στην τάξη όταν δεν έχει   το 

κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο περιορίζεται σε χαμηλήςψκλίμακαςψσυλλογή 

πληροφοριών (Vanfossen, 2001) και έτσι αξιοποιείται στην ουσία μόνο το πιο 

χαμηλό επίπεδο δικτύωσης, δηλαδή η φυσική δικτύωση. Ακόμη, ανάμεσα 

στουςψσυνήθειςψτρόπουςψχρήσηςψτου διαδικτύου στο χώρο 

τηςψεκπαίδευσηςψστιςψΗ.Π.Α., δηλαδή τη διεξαγωγή έρευνας, την πρόσβαση 

σε υλικά σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα και τον σχεδιασμό του μαθήματος, 

(Reading Today, 1998), δε συμπεριλαμβάνεται η ενσωμάτωσή του στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς, οι εφαρμογέςψτου διαδικτύου στην 

εκπαίδευση πολλέςψφορέςψεξαντλούνται σε μια γενική  περιγραφή των 

δυνατοτήτων του, χωρίςψιδιαίτερη εξειδίκευση. Γι’ αυτό το λόγο, η εμπειρία από 

τη χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση τείνει να επιβεβαιώσει το αδιέξοδο 

των  τεχνολογικών  θεωριών τηςψεκπαίδευσης, στοιχείο που προέκυψε και από 

την προηγούμενη χρήση των νέων τεχνολογιών (Bertrand, 1992).  

Όσον αφορά τιςψπροσεγγίσειςψτηςψεποικοδομιστικής θεωρίαςψτηςψμάθησης, 

αυτέςψέχουν απλουστευθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η μαθησιακή 

αποτελεσματικότητα έχει χάσει το νόημά της, έτσι, η εκπαίδευση υιοθετεί μια 

κατεύθυνση η οποία περιθωριοποιεί τα δυναμικά οφέλη που προσφέρουν οι 

τεχνολογίεςψτηςψμάθησηςψ(Spector, 2001). Αποτελεί αξιοσημείωτο το ότι με 

μια πρώτη διερεύνηση τηςψελλιπούςψαξιοποίησηςψτων νέων τεχνολογιών 

αναδεικνύεται ότι ο διδακτικόςψσχεδιασμόςψαντιμετωπίζει 

σημαντικέςψπροκλήσειςψκαι ότι τα θεμελιώδη προβλήματα δεν παύουν να 

σχετίζονται με το σύνθετο ζήτημα τηςψμάθησης. Έτσι, οι εξελίξειςψστον τομέα 

τηςψθεωρίαςψτηςψμάθησηςψκαι τηςψεκπαιδευτικήςψτεχνολογίαςψτείνουν 

μετασχηματισθούν σε ουσιαστική πρακτική (Spector and Anderson, 2001). Με 

την αναφορά στιςψΤεχνολογίεςψτηςψΠληροφορίαςψκαι τηςψΕπικοινωνίας δεν 

εννοείται μόνο ο κορμόςψτηςψκοινωνίαςψτηςψπληροφορίας, αλλά και ένα 

σημαντικό καταλυτικού χαρακτήρα εργαλείο για την εισαγωγή εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων (Pelgrum, 2001).  Επιπλέον, στην περίπτωση που δεχθούμε την 

υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί είναι οι κύριοι 

φορείςψτηςψεκπαιδευτικήςψκαινοτομίας, τότε αυτοί είναι εκείνοι που θα 

καθορίσουν: 

• την υιοθέτηση 

• την αξιοποίηση 

• την ενσωμάτωση των  Τεχνολογιών τηςψΠληροφορίαςψκαι 

τηςψΕπικοινωνίαςψστο σχολείο. 

O ρόλοςψτου εκαπιδευτικού είναι ο εξής: είτε είναι στην τάξη είτε στον 

κυβερνοχώρο έχει ένα διαρκώςψμεταβαλλόμενο ρόλο, ακόμη υποστηρίζει και  

διευκολύνει το μαθητή να κρίνει την ποιότητα και την αξία των νέων πηγών 

μάθησηςψ και σταδιακά να  δομήσει τη νέα γνώση (Selinger, 2001). Ωςψεκ 

τούτου, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση 

του μαθησιακού περιβάλλοντοςψτων μαθητών και  οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας συχνά συνδέονται τόσο με αλλαγέςψστη 

δραστηριότητα τηςψμάθησηςψόσο και με αλλαγέςψτων μαθησιακών στόχων 

των μαθητών, το οποίο είναι στοιχείο που έχει αναπόφευκτα επίδραση στο νέο 

ρόλο του δασκάλου (Watson, and Downes, 2000).  

Ωστόσο, στην περίπτωση που οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας πρόκειται να ενσωματωθούν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί θα 
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πρέπει να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία ώστε να αναπτύξουν 

δικέςψτουςψδεξιότητες, να ανακαλύψουν πώςψοι Η/Υ μπορούν να βοηθήσουν 

τη δική τουςψμάθηση, όπωςψκαι την επαγγελματική τουςψανάπτυξη (Selinger, 

2001). Ακόμη, θεωρείται ότι οι νέεςψστρατηγικέςψδιδασκαλίας, 

τιςψοποίεςψυποστηρίζουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας, δεν είναι αυταπόδεικτεςψκαι έτσι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται 

την ευκαιρία να αναπτύξουν νέεςψδεξιότητες, καθώςψτο πλαίσιο 

τηςψεκπαίδευσηςψτων εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνει τρία είδη ικανοτήτων 

που αφορούν δεξιότητες: 

• παιδαγωγικήςψφύεως 

• επικοινωνιακήςψφύσεως 

• τεχνολογικήςψφύσεωςψ(Klein and Godinet, 2000). 

Αξίζει να σημειωθεί η σημασία που αποκτούν οι  επικοινωνιακέςψδεξιότητες, 

καθώςψτο νέο περιβάλλον μάθησηςψείναι εν μέρει αποτέλεσμα του πώςψοι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την επικοινωνία και τη σχέση τηςψμε τον 

ανθρώπινο παράγοντα. Συνεπώς, η αποτελεσματική χρήση 

τηςψδικτύωσηςψπροϋποθέτει γνώση περιεχομένου αλλά και 

δεξιότητεςψδιαπροσωπικήςψεπικοινωνίαςψ(Semenov, 2000). Ακόμη, η 

ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

αδιαμφίσβητητα μπορεί να συμβάλλει στο να ξεπεραστούν τα υλικά και τεχνικά 

εμπόδια στη διδασκαλία και τη μάθηση αλλά δεν είναι καθόλου προφανέςψσε 

ευρεία κλίμακα, ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, τα 

δίκτυα, και τα υπερμέσα είναι από μόνα τουςψικανά εργαλεία να προσδώσουν 

αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία ή στην ποιότητα τηςψεκπαίδευσηςψκαι στα 

αποτελέσματά τηςψ(Klein, & Godinet, 2000).  

Ωςψεκ τούτου, οι Νέες Τεχνολογίες και το διαδίκτυο δεν αποτελούν από μόνα 

τουςψένα παιδαγωγικό μέσο, καθώςψη χρήση τουςψπροσδίδει μια τέτοια 

προοπτική, διότι σε κάθε περίπτωση η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση, 

τιςψΝέεςψΤεχνολογίεςψκαι την αλλαγή είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Επιπλέον, η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών  αναδεικνύεται και πάλι 

καθοριστικόςψπαράγονταςψγια την αξιοποίηση 

τηςψδυναμικήςψτηςψδικτύωσηςψαλλά και η επιμόρφωση των εν ενεργεία και 

των μελλοντικών εκπαιδευτικών, σχετικά με την ενσωμάτωση του νέου μέσου 

στο ελληνικό σχολείο, οφείλει να έχει έναν σαφή παιδαγωγικό προσανατολισμό, 

ο οποίοςψθα δώσει τη δυνατότητα στουςψεκπαιδευτικούςψνα αντιληφθούν το 

νέο τουςψρόλο με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν μια πιο ενεργή συμμετοχή στο 

νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να μην περιορισθεί ο ρόλοςψτουςψστο ρόλο 

του «ενδιάμεσου». Εν κατακλείδι, αποτελεί παραδεκτή αλήθεια το ότι η 

τεχνολογία αλλάζει με πιο γοργούςψρυθμούςψαπ’ ότι η ικανότητά μαςψνα την 
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αξιολογούμε (Kamil, and Lane, 1998) και έτσι, η παραδοσιακή έρευνα μοιάζει να 

ανταποκρίνεται όλο και λιγότερο στον καθορισμό τηςψκατανόησηςψτων νέων 

τεχνολογιών. Συνεπώς, υπάρχει μια ανάγκη για θεμελιακή αλλαγή στον τρόπο 

με τον οποίο  η έρευνα συλλέγει δεδομένα για την καινοτομία και καταλήγουμε 

στο ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο εκπαιδευτικόςψείναι αυτόςψπου 

αποφασίζει αν ο στόχοςψτου επιτεύχθηκε, ο ίδιοςψθα καθορίζει και την πιο 

αποτελεσματική διδακτική στρατηγική για τη μάθηση  (Leu, Karchmer and Leu, 

1999). 

 

2.2 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Οι Brown και Sleeman με την πραγματοποίηση τηςψεπισκόπησης 

τηςψβιβλιογραφίαςψστο πεδιό των Συστημάτων Μάθησηςψμε υποβοήθηση του 

Υπολογιστή, αναγνώρισαν ένα προηγμένο τύπο συστημάτων που ονομάστηκαν 

Eυφυή Συστήματα Διδασκαλίας, τα οποία είναι συστήματα υποστηριζόμενα από 

υπολογιστή και αξιοποιούν τιςψλειτουργικότητεςψκαι τιςψμεθόδουςψτου 

πεδίου τηςψΤεχνητήςψΝοημοσύνης. Είναι σημαντικό το ότι το στοιχείο κλειδί 

είναι η δυνατότητα τουςψνα παρέχουν στον χρήστη προσαρμοζόμενη 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και να δημιουργούν 

επίσηςψμοντέλα αναπαράστασηςψτων παιδαγωγικών αποφάσεων. Επίσης, τα 

Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίαςψδημιουργούν όψειςψτηςψδυναμικήςψτου κάθε 

εκπαιδευόμενου, ώστε να προσαρμόζουν δυναμικά το περιεχόμενο ή το στυλ: 

• αλληλουχία του προγράμματοςψσπουδών  

• η υποστήριξη επίλυσηςψπροβλημάτων 

• η ανάλυση ευφυών τεχνολογικών λύσεων (Brusilovsky and Peylo, 2003). 

 

2.3 Η ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 
 

Συνοπτικά, ένα Ευφυές Σύστημα Διδασκλίας αποτελείται από τέσσερα τμήματα:  

• το Μοντέλο Μαθητή  

• τo Παιδαγωγικό Μοντέλο Διδασκαλίαςψ 

• τη Γνώση του Πεδίου  

• το Μοντέλο Επικοινωνίας.  

Σε πολλά συστήματα συναντιούνται και άλλα τμήματα τα οποία αποτελούν 

συνήθωςψδιαχωρισμό των παραπάνω. 
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Επιπλέον, στο Μοντέλο Μαθητή περιέχονται πληροφορίεςψγια το επίπεδο 

γνώσηςψτο οποίο πιστεύει το σύστημα ότι έχει έναςψμαθητήςψκαι την 

πληροφορία αυτή χρησιμοποιεί το Παιδαγωγικό Μοντέλο Διδασκαλίας, 

προκειμένου να καθορίσει το θέμα που θα διδαχτεί σε ένα μαθητή και την 

παιδαγωγική μέθοδο διδασκαλίαςψπου θα εφαρμόσει. Όσον αφορά τη Γνώση 

του Πεδίου, αυτή περιέχει το διδακτικό υλικό που σκοπεύει να διδάξει το 

σύστημα και έτσι, το Μοντέλο Επικοινωνίαςψείναι υπεύθυνο για την 

αλληλεπίδραση με το μαθητή και κατευθύνεται από το Παιδαγωγικό Μοντέλο 

Διδασκαλίας. Πιο αναλυτικά, παρακάτω θα περιγραφούν τα τμήματα ενόςψ 

Ευφυές Σύστημα Διδασκλίας. 

 

2.3.1. Γνώση του Πεδίου (Domain Knowledge). 

 

Κάνονταςψαναφορά στη Γνώση του Πεδίου ενόςψ Ευφυές Σύστημα Διδασκλίας. 

 συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για τη γνώση του αντικείμενου την οποία θα 

διδαχτεί από το σύστημα, δηλαδή η γνώση του ειδικού και σύμφωνα με τη 

γνωστική θεωρία ACT, η γνωστική ικανότητα ενόςψατόμου πάνω σε ένα θέμα 

αποτελείται, στο μεγαλύτερο ποσοστό, από ένα σύνολο μονάδων γνώσηςψπου 

αποτελούν στόχο για μάθηση. Προκειμένου όμωςψνα επιτευχθεί αναπαράσταση 

τηςψγνώσηςψμιαςψικανότητας, η παραπάνω θεωρία προτείνει την χρήση 

κανόνων παραγωγής, καθώςψο συγκεκριμένοςψτρόποςψθεώρησης 

τηςψΓνώσηςψτου Πεδίου συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων από το 

σύστημα. Ωςψεκ τούτου, η Γνώση του Πεδίου μπορεί να χωριστεί σε δύο 

τύπουςψγνώσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τύποι γνώσηςψείναι η διαδικαστική 

γνώση, η οποία είναι οι κανόνες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τιςψέννοιεςψστην 

επίλυση προβλημάτων και η δηλωτική, η οποία αναπαριστά έννοιεςψτου πεδίου 

και τιςψσχέσειςψμεταξύ των εννοιών. 

Η δομή ενός Ευφυούς Συστήματος Διδασκαλίας 

 

Μοντέλο

Μαθητή

Γνώση του

Πεδίου

Παιδαγωγικό

Μοντέλο

 ∆ιδασκαλίας

Μοντέλο

Επικοινωνίας
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Αξίζει εκόμη να παρατεθεί ότι με τη θεωρία ACT η απόκτηση γνώσηςψκαι 

ικανότηταςψμε τη βοήθεια ενόςψσυστήματοςψδιδασκαλίαςψενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί με την παρακάτω διαδικασία.  Πρωταρχικό στάδιο είναι η 

εισαγωγή στο σύστημα δηλωτική γνώση, η οποία μετατρέπεται σε 

κανόνεςψπαραγωγήςψπου αντιπροσωπεύουν τη διαδικαστική γνώση. Μ’ αυτό 

τον τρόπο ο μαθητήςψδύναται να μάθει τη διαδικαστική γνώση, αν δηλαδή αυτή 

καθοδηγηθεί στη χρήση τηςψδηλωτικήςψγνώσηςψκαι έτσι πρόκύπτει ότι  όσο 

περισσότερη είναι η εξάσκηση του μαθητή στη χρήση τηςψδηλωτικήςψκαι 

διαδικαστικήςψγνώσηςψτόσο καλύτερη γνωστική ικανότητα απόκτά. 

Συμπερασματικά, οι παραπάνω αρχέςψτιςψθεωρίαςψοδηγούν στη δημιουργία 

Ευφυές Σύστημα Διδασκλίας στα οποία ο μαθητής: 

1)  καθοδηγείται στη απόκτηση περιληπτικήςψδηλωτικήςψγνώσης. 

2) λαμβάνει αρκετή επιβλεπόμενη πρακτική και η πολυπλοκότητα 

αυτήςψτηςψδιαδικασίαςψμάθησηςψεξαρτάται από την πολυπλοκότητα 

τηςψΓνώση Πεδίου.  

Προκειμένου να αναπαρασταθεί η δηλωτική γνώση χρησιμοποιούνται 

διάφορεςψτεχνικέςψαναπαράστασηςψγνώσηςψτηςψΤεχνητής Νοημοσύνης και 

κανόνεςψπαραγωγής. Ακόμη, η ύπαρξη του παραπάνω διαχωρισμού 

τηςψγνώσηςψΗ Γνώση του Πεδίου οδηγεί στο χωρισμό των περισσότερων ΕΣΝ 

σε Βάση Γνώσης, η οποία αντιστοιχεί στη δηλωτική γνώση και σε Επιλυτή 

Προβλημάτων που χρησιμοποιεί τη διαδικαστική γνώση για την επίλυση 

προβλημάτων. Έτσι, αυτόςψενδέχεται να καλείται από όλα τα υπόλοιπα 

τμήματα ενός Ευφυές Σύστημα Διδασκλίας προκειμένου να τουςψδώσει την 

πληροφορία που χρειάζονται.  

 

2.3.2.  Το Παιδαγωγικό Μοντέλο Διδασκαλίας. 

 

Η καρδιά του Ευφυές Σύστημα Διδασκλίας είναι το Παιδαγωγικό Μοντέλο 

Διδασκαλίας, αποτελεί το μηχανισμό ελέγχου ο οποίοςψκαθοδηγεί τη 

διδασκαλία, ανταλλάσσει δεδομένα με το Μοντέλο Μαθητή, χρησιμοποιεί την 

πληροφορία από τη Γνώση του Πεδίου και καθοδηγεί την αλληλεπίδραση του 

Μοντέλου Επικοινωνίαςψμε το μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το επίπεδο 

γνώσηςψτου μαθητή, το οποίο υπάρχει στο Μοντέλο Μαθητή, το Παιδαγωγικό 

Mοντέλο Διδασκαλίας αποφασίζει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και ποιο θέμα 

θα διδαχτεί αλλά και επιλέγει τη μέθοδο παρουσίασηςψτου θέματοςψκαι στη 

συνέχεια συνεργάζεται με το Μοντέλο Επικοινωνίας. Επιπλέον, το Μοντέλο 

Επικοινωνίαςψπαρουσιάζει στο μαθητή την πληροφορία την οποία αντλεί από 

το Παιδαγωγικό Mοντέλο Διδασκαλίας με τον τρόπο που του ορίζεται και 
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επιστρέφει κάθε απόκριση του μαθητή στο Παιδαγωγικό Mοντέλο Διδασκαλίας, 

το οποίο αποσκοπεί στο να δώσει την πληροφορία τηςψαπόκρισης. Συνεπώς, 

ανάλογα με τη νέα κατάσταση που προκύπτει, το Παιδαγωγικό Mοντέλο 

Διδασκαλίας αποφασίζει το επόμενο βήμα στη διδασκαλία και αποτελεί μια 

απλοϊκή περιγραφή τηςψλειτουργίαςψτου. 

Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι το Παιδαγωγικό Mοντέλο Διδασκαλίας είναι 

απαραίτητο να παίρνει αποφάσειςψδυναμικά ανάλογα με 

τιςψνέεςψκαταστάσειςψπου προκύπτουν από τη συμπεριφορά του μαθητή και 

να προσαρμόσει ανάλογα το πρόγραμμα των επόμενων ενεργειών. Πιο 

συγκεκριμένα, οι αποφάσειςψπου παίρνει το Παιδαγωγικό Mοντέλο Διδασκαλίας 

μπορούν να χωριστούν στα παρακάτω επίπεδα.  

 

2.3.2.i Υψηλού επιπέδου αποφάσεις του Παιδαγωγικού 

Mοντέλου Διδασκαλίας – Στρατηγικές       Διδασκαλίας 

 

Όσον αφορά τιςψψπιο διαδεδομένεςψστρατηγικέςψδιδασκαλίαςψπου 

χρησιμοποιούνται στα Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίας, αυτέςψείναι: η 

Διαγνωστική Μέθοδος, στην οποία το Ευφυές Σύστημα Διδασκαλίας κάνει 

ερωτήσειςψστο μαθητή και από τιςψαποκρίσειςψτου τελευταίου εκτιμάται το 

επίπεδο τηςψγνώσηςψτου. Έτσι, ο μαθητήςψμαθαίνει από την ανάδραση του 

Ευφυούς Συστήματος Διδασκαλίας. Επίσης, μία ακόμη μέθοδοςψείναι η 

ΜέθοδοςψΕπίβλεψηςψπου ο μαθητήςψπαρακολουθεί τη θεωρία 

ενόςψθέματοςψχωρίςψνα καθοδηγείται από το Ευφυές Σύστημα Διδασκαλίας, 

το οποίο επιβλέπει τη διαδικασία τηςψμάθησηςψκαι δίνει βοήθεια όταν το 

ζητήσει ο μαθητήςψή όταν το κρίνει αναγκαίο. Ωςψεκ τούτου, η συγκεκριμένη 

μέθοδοςψείναι χρήσιμη στο να μπορέσει ο μαθητήςψνα αποκτήσει μια 

ικανότητα και η φιλοσοφία τηςψμεθόδου είναι «μάθηση μέσα από την πράξη». 

Ακόμη, η Σωκρατική Μέθοδοςψαποσκοπεί στο να οδηγήσει μέσω του διαλόγου 

τον μαθητή στην κατάκτηση τηςψγνώσηςψενόςψθέματοςψκαι δεν 

παρουσιάζεται η γνώση απευθείαςψστο μαθητή αλλά εκμαιεύεται από αυτόν με 

κατάλληλεςψερωτήσεις. 

Ωςψπολύ σημαντικέςψκρίνονται και άλλεςψπαιδαγωγικέςψαποφάσειςψοι 

οποίεςψπαίρνονται από τα Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίας στα αρχικά στάδια 

τηςψδιδασκαλίαςψκαι αφορούν τα εξής : 

• το νέο θέμα,  

• αν θα γίνει επανάληψη 

• αν θα παρουσιαστεί κάποιο test. 
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Ωςψεκ τούτου, η παιδαγωγική έρευνα προσφέρει 

αρκετέςψστρατηγικέςψδιδασκαλίαςψπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα 

Ευφυές Σύστημα Διδασκαλίας, αλλά αυτές σπάνια συναντιούνται σε 

περισσότερεςψαπό μία σε ένα Ευφυές Σύστημα Διδασκαλίας, εξαιτίαςψτου ότι 

αυτά έχουν συγκεκριμένουςψπαιδαγωγικούςψσκοπούςψκαι η μέθοδοςψπου 

έχουν επιλέξει τουςψαρκεί για να τουςψπετύχουν. Επίσης, λόγω του Μοντέλου 

Μαθητή σε πολλά Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίας, δεν παρέχεται η πληροφορία 

που χρειάζεται για να γίνει μια επιλογή 

στρατηγικήςψδιδασκαλίαςψπροσαρμοσμένη στο επίπεδο και 

τιςψπροτιμήσειςψτου μαθητή. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι αδυναμία στο 

να στηρίξουν την ύπαρξη πολλών στρατηγικών διδασκαλίαςψσε ένα Ευφυές 

Συστήμα Διδασκαλίας παρουσιάζουν και τα άλλα τμήματά του. Συνεπώς, η 

δυσκολία αναπαράστασηςψγνώσηςψκαι η δυσκολία επέκτασηςψμιαςψβάσης 

γνώσηςψαποτελούν κοινά προβλήματα για πολλέςψπεριοχέςψτηςψΤεχνητής 

Νοημοσύνης. Ακόμη, η ύπαρξη πολλών στρατηγικών διδασκαλίαςψσε ένα 

Ευφυές Συστήματα Διδασκαλίας είναι απαραίτητη και ακόμη το Ευφυές Συστήματα 

Διδασκαλίας τίθεται αρωγόςψστο να προσαρμόσει καλύτερα τη διδασκαλία και 

να την κάνει πιο παιδαγωγική. Έτσι, παρακάτω παρουσιάζονται οι 

κυριότερεςψαρχέςψγια την επιλογήςψμιαςψνέας στρατηγικήςψδιδασκαλίας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ο τύποςψτηςψγνώσηςψτου πεδίου που θα 

διδαχτεί, δηλαδή αν θα διδαχτεί δηλωτική γνώση ή διαδικαστική γνώση. Επίσης, 

αναφέρεται ο  διδακτικόςψστόχοςψπου προσπαθεί να πετύχει το Ευφυές 

Συστήματα Διδασκαλίας και η γνώση του δασκάλου, η οποία αποτελεί το σύνολο 

των στρατηγικών διδασκαλίαςψπου υποστηρίζει το σύστημα. Επιπλέον, 

αναφέρεται η γνώση του μαθητή που περιλαμβάνει το βαθμό στον οποίο 

γνωρίζει ένα θέμα τηςψΓνώσηςψτου Πεδίου και τιςψπροτιμήσειςψπου δείχνει 

σε κάποιεςψστρατηγικέςψδιδασκαλίας. Έτσι, είναι εφικτό από το σύστημα να 

αναγνωρίζονται οι προτιμήσειςψτου μαθητή άμεσα και έμμεσα.  
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2.3.2.ii Χαμηλού επιπέδου αποφάσεις του Παιδαγωγικού 

Μοντέλου Διδασκαλίας. 

 

Εφόσον προηγηθεί η επιλογή τηςψστρατηγικήςψδιδασκαλίαςψαπό το 

Παιδαγωγικό Mοντέλο Διδασκαλίας, έπειτα πρέπει να αποφασιστούν θέματα που 

αφορούν τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο 

διδακτικόςψστόχοςψπου έχει τεθεί από το σύστημα όσον αφορά το μοντέλο 

ενόςψμαθητή αλλά και την υπόσταση τηςψστρατηγικήςψδιδασκαλίας. Αξίζει 

ακόμη να παρατεθεί ότι στην περίπτωση που το Παιδαγωγικό Mοντέλο 

Διδασκαλίας σε συνεργασία με το Μοντέλο Μαθητή θέτει ένα διδακτικό στόχο, 

τότε το Παιδαγωγικό Mοντέλο Διδασκαλίας χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό για να 

προγραμματίσει τα ενδιάμεσα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να 

διδαχτούν οι έννοιες. Επίσης, αυτό πρέπει να επιλέξει και ένα μηχανισμό για να 

ελέγξει την αλληλεπίδραση με το μαθητή. 

 

Eπιλογή

στρατηγικής

διδασκαλίας

∆ιδακτικός Στόχος

Άνθρωπος

∆άσκαλος

Γνώση του ∆ασκάλου

(στρατηγηκές διδασκαλίας )

Γνώση του Πεδίου

Μέθοδος

Παρουσίασης

Γνώση του Μαθητή

(επίπεδο γνώσης,

προτιµήσεις)

Μοντέλο για την επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας σε ένα ΕΣΔ. 
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Μηχανισμός Προγραμματισμού Μαθήματος (Lesson Planner). 

 

Σχετικά με τον Μηχανισμό Προγραμματισμού Μαθήματος, ο οποίοςψσυναντάται 

στο Παιδαγωγικό Mοντέλο Διδασκαλίας των Ευφυών Συστημάτων Διδασκαλίας, 

αυτόςψέχει αποτελέσει θέμα εκτεταμένηςψέρευναςψκαι αποσκοπεί στο να 

καθορίσει το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να 

μπορέσει ο μαθητήςψνα μάθει το στόχο που έχει τεθεί από το Ευφυές Σύστημα 

Διδασκαλίας Ακόμη, η δουλειά του μηχανισμού προγραμματισμού 

μαθήματοςψέχει κοινά σημεία με την επίλυση προβλημάτων και τη 

διαδικαστική γνώση. Επιπλέον, στα CAI συστήματα καθώςψκαι σε πολλά Ευφυή 

Συστήματα Διδασκαλίας, ο προγραμματισμόςψτων ενεργειών των βημάτών για 

την επίτευξη ενόςψδιδακτικού στόχου γινόταν μια φορά στην αρχή και σ’ αυτόν 

τον τρόπο προγραμματισμού, στην περίπτωση που το πλάνο αποτύχει, 

δημιουργείται μια νέα διάταξη βημάτων, τα οποία θα εκτελεστούν για να 

πετύχουν το στόχο. Εν αντιθέσει με τον παραπάνω μηχανισμό 

προγραμματισμού μαθήματος, τα νεότερα Ευφυή Σύστηματα Διδασκαλίας 

χρησιμοποιούν έναν ιεραρχικό μηχανισμό προγραμματισμού, ο 

οποίοςψδημιουργεί μία ιεραρχική αναπαράσταση του πλάνου του μαθήματος, 

καθώςψτα υψηλά επίπεδα του πλάνου είναι γενικά, ενώ όσο πηγαίνουμε σε 

χαμηλότερα επίπεδα η λεπτομέρεια γίνεται μεγαλύτερη και ικανή να πετύχει το 

Στρατηγική

∆ιδασκαλίας

 Μηχανισµός

Προγραµµατισµού

Μαθήµατος

 Μηχανισµός Ελέγχου

της Αλληλεπίδρασης

Παιδαγωγικό Μοντέλο

∆ιδασκαλίας - ΠΜ∆

Δομή του Παιδαγωγικού Μοντέλου Διδασκαλίας. 
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διδακτικό στόχο. Ωςψεκ τούτου, ο ιεραρχικόςψτρόποςψπρογραμματισμού είναι 

περισσότερο ευέλικτοςψκαι πιο αποδοτικόςψσε περίπτωση λάθους.  

 

1. Δίδαξε την έννοια Α 

Για να διδαχτεί η έννοια Α 

2. Δίδαξε την έννοια Α1 

Για να διδαχτεί η έννοια Α1 

3. Δίδαξε την έννοια Α11 

3. Δίδαξε την έννοια Α12 

2. Δίδαξε την έννοια Α2 

Για να διδαχτεί η έννοια Α2 

3. Δίδαξε την έννοια Α21 

3. Δίδαξε την έννοια Α22 

 

Συνεπρικουρικά, ο ΜηχανισμόςψΠρογραμματισμού Μαθήματοςψθα πρέπει να 

μπορεί να αναπροσαρμόζει το πλάνο του δυναμικά σε περίπτωση που αυτό 

αποτύχει και επίσηςψενδέχεται κάποια ενέργεια του μαθητή να συνιστά ότι 

είναι καλύτερα να αλλαχτεί το πλάνο. Συνεπώς, για το συγκεκριμένο λόγο, σε 

αρκετά Ευφυή Σύστηματα Διδασκαλίας υπάρχει: η δυνατότητα 

αναγνώρισηςψτέτοιων ευκαιριών, η δυνατότητα προσαρμογήςψτου πλάνου και 

η χρήση των ευκαιριών που παρουσιάζονται από το μαθητή για μεταβολή του 

πλάνου που καθιστά δυσκολότερο τον έλεγχό της. Όσον αφορά την  υλοποίηση 

του Μηχανισμού Προγραμματισμού Μαθήματος, αυτό γίνεται συνήθωςψμε μία 

βάση από κανόνεςψπαραγωγήςψκαι ένα μηχανισμό συλλογισμού, με αλλά λόγια 

με τη χρήση ενόςψέμπειρου συστήματος. 

 

Μηχανισμός Ελέγχου τηςψΑλληλεπίδρασης με το μαθητή 

Προκειμένου να εκπληρώσει το Παιδαγωγικό Μοντέλο Διδασκαλίας το πρόγραμμα 

των ενεργειών του μηχανισμού προγραμματισμού μαθήματος, αλληλοεπιδρά 

μέσω του μοντέλου επικοινωνίαςψμε το μαθητή και επίσηςψο 

ΜηχανισμόςψΕλέγχου Αλληλεπίδρασηςψενόςψ Ευφυές Σύστημα Διδασκαλίας 

στηρίζεται στα χαρακτηριστικά τηςψσυγκεκριμένης στρατηγικής 

διδασκαλίαςψπου έχουν επιλεγεί για να χρησιμοποιηθούν. Οι 

βασικότερεςψεργασίεςψτου είναι το να χρειάζεται να προβαίνει σε ενημέρωση 

του Μοντέλου Μαθητή όταν διαπιστώσει ότι ο μαθητήςψκατάφερε να μάθει ή 

όχι κάποια έννοια και επίσηςψείναι το να αποφασίζει για τον τρόπο 

παρουσίασηςψτου πλάνου των ενεργειών που έχει οριστεί από τον Μηχανισμό 

Προγραμματισμού Μαθήματοςψκαι να μην καταστρέφει το ενδιαφέρον του 

μαθητή. 
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2.3.3 Το Μοντέλο του Μαθητή 

 

Το τμήμα του Ευφυούς Συστήματος Διδασκαλίας που καταγράφει πληροφορία 

σχετική με το μαθητή ορίζεται ωςψΜοντέλο Μαθητή και η πληροφορία αυτή 

είναι κατά κύριο λόγο η εκτίμηση του συστήματοςψγια τη γνώση που έχει 

αποκτήσει ο μαθητής. Επίσης, η εκτίμηση αυτή είναι δύσκολο να είναι 

ακριβήςψαφού το σύστημα έχει ένα περιορισμένου εύρουςψκανάλι 

επικοινωνίαςψμε το μαθητή και μπορεί να παρακολουθεί μόνο 

κάποιεςψφανερέςψενέργειέςψτου, με απότοκο η πορεία τηςψδιδασκαλίας, η 

οποία θα ακολουθήσει το σύστημα, να μην είναι πάντοτε η πλέον κατάλληλη 

που χρειάζεται ο μαθητής. Επιπλέον, η πληροφορία του Μοντέλου του Μαθητή 

χρησιμοποιείται από το Παιδαγωγικό Μοντέλο Διδασκαλίαςψγια να καθοριστεί 

ο διδακτικόςψστόχοςψπου πρέπει να ικανοποιήσει το Ευφυές Σύστημα 

Διδασκαλίας για το συγκεκριμένο μαθητή. Ωστόσο όμως, το παρπάνω έρχεται σε 

αντίθεση με τα CAI τα οποία δεν χρησιμοποιούν το Μοντέλο Μαθητή και δεν 

προσαρμόζουν τη διδασκαλία ανάλογα με το μαθητευόμενο.  

 

Αξίζει να ανφερθεί ότι η πληροφορία που μπορεί να υπάρχει στο Μοντέλο 

Μαθητή ενόςψ Ευφυές Συστήματος Διδασκαλίας σχετίζεται: με 

τιςψπαρανοήσειςψτου μαθητή σχετικά με τη Γνώση του Πεδίου, το επίπεδο 

τηςψγνώσηςψτου μαθητή, τα χαρακτηριστικά που αφορούν τη συμπεριφορά 

του μαθητή και τιςψπροτιμήσειςψτου μαθητή που έχουν να κάνουν με 

παιδαγωγικά θέματα. Προκειμένου όμωςψνα αναπαρασταθεί η γνώση που έχει 

αποκτήσει ο μαθητής, χρησιμοποιούνται διάφορεςψτεχνικέςψμε πιο γνωστή 

αυτή του Overlay Model, στο οποίο η γνώση του μαθητή θεωρείται 

ωςψυποσύνολο τηςψγνώσηςψτου δασκάλου, και έτσι ένα Ευφυές Συστήματος 

Διδασκαλίας προσπαθεί να  να αυξήσει τη γνώση του μαθητή, ώστε να γίνει ίση 

με τη γνώση του δασκάλου. Επιπλέον, το Overlay Model ενδέχεται να 

αναπαραστήσει τόσο τη δηλωτική όσο και τη διαδικαστική γνώση, όπου στην 

περίπτωση τηςψπρώτηςψο μαθητήςψπροσπαθεί να μάθει όλεςψτιςψέννοιες 

τηςψΓνώσηςψτου Πεδίου, ενώ στην περίπτωση τηςψδεύτερηςψνα αποκτήσει 

τιςψικανότητεςψγια επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν στη Γνώση του 

Πεδίου (Επιλυτή Προβλημάτων). Παρόλα αυτά, σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι 

το Overlay Model δεν αναπαριστά τη λάθοςψγνώση που μπορεί να έχει ο 

μαθητής, με απότοκο να επεκταθεί εστιάζονταςψσχεδόν αποκλειστικά στην 

αναπαράσταση τηςψλανθασμένηςψγνώσηςψτου μαθητή. Συνεπώς, το 

εκτεταμένο αυτό Overlay Model ονομάζεται Buggy Model και βοηθά στην 
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καλύτερη διόρθωση των λαθών του μαθητή, αφού το να υπάρχει εικόνα για την 

εσφαλμένη γνώση του είναι πολύ χρήσιμο γεγονόςψαπό 

παιδαγωγικήςψάποψης.  

 

 

 

 

 

Τα Bayesian Networks είναι μια άλλη συνηθισμένη τεχνική για την 

αναπαράσταση τηςψγνώση του μαθητή και αυτά τα δίκτυα χτίζονται με βάση 

την επικοινωνία του μαθητή με το σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε 

κόμβοςψέχει μία πιθανότητα, η οποία δείχνει πόσο εφικτό είναι ο μαθητήςψνα 

γνωρίζει το κομμάτι τηςψγνώσηςψπου αντιστοιχεί στον κόμβο. 

 

2.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 
 

Θετικά αποτελέσματα έφεραν πολλά από τα Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίας που 

αναπτύχθηκαν και βοήθησαν επίσηςψτουςψμαθητέςψπου τα χρησιμοποίησαν 

να διδαχτούν ένα θέμα στον ίδιο βαθμό. Σε μερικέςψπεριπτώσειςψόμωςψτα 

αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, καθώςψτα Ευφυή Συστήματα 

Διδασκαλίας δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν το δάσκαλο, αλλά να 

χρησιμοποιηθούν σαν ένα εργαλείο που θα τον βοηθήσουν στη δουλειά του. 

Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα στη τάξη 

χωρίςψσημαντικέςψαλλαγέςψστον τρόπο που διεξάγεται η διδασκαλία. Ένα 

Ευφυές Συστήματος Διδασκαλίας μπορεί να δώσει περισσότερο χρόνο στο 

δάσκαλο να ασχοληθεί με τουςψαδύνατουςψμαθητέςψτην ώρα που οι καλοί 

μαθητέςψχρησιμοποιούν το Ευφυές Συστήματος Διδασκαλίας και έτσι η  

δυνατότητά του να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή του 

επιτρέπει να κάνει προσιτή τη διδασκαλία σε όλουςψτουςψμαθητές. Συνοπτικά, 

με τη γρήγορη ανάδραση βοηθά το μαθητή να λύσει τιςψαπορίεςψπου έχει, να 

διορθώσει τα λάθη του αλλά και να τον καθοδηγεί στην απόκτηση ικανοτήτων 

Γνώση του

Μαθητή

Γνώση του

∆ασκάλου

Γνώση του

∆ασκάλου

Λανθασµένη

(Buggy)

Γνώση του

Μαθητή

Κοινή

Γνώση

∆ασκάλου -

Μαθητή

Αριστερά το Overlay Model και δεξιά το Buggy Model 
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επίλυσηςψπροβλημάτων. Ωςψεκ τούτου, είναι πολύ χρήσιμο το Ευφυές 

Συστήματος Διδασκαλίας να μαθαίνει στο διδασκόμενο αρχέςψκαι 

ικανότητεςψπου θα τιςψχρησιμοποιεί για να κατανοήσει και άλλα αντικείμενα 

πέρα από αυτό του συγκεκριμένου Ευφυές Συστήματος Διδασκαλίας. Επιπλέον, 

ένα ακόμη πλεονέκτημα των Ευφυή Συστημάτων Διδασκαλίας είναι ότι 

καταγράφουν πληροφορία για το διδασκόμενο στο Μοντέλο Μαθητή, η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο δάσκαλο για να βγάλει χρήσιμα 

συμπεράσματα για τον κάθε μαθητή και να καθορίσει τιςψενέργειεςψπου 

πρέπει να κάνει για να βοηθήσει περισσότερο την τάξη. Ακόμη, παρουσιάζονται 

μερικέςψσημαντικέςψαδυναμίες, οι οποίεςψκυρίωςψχρησιμοποιούν 

περιορισμένεςψπαιδαγωγικέςψκαι διδακτικές τεχνικές.  

 

Ωςψεκ τούτου, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν αποτελεσματικά 

αρχέςψαπό:  

• τη γνωστική επιστήμη 

• την παιδαγωγική  

• τη ψυχολογία. 

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη και η ωριμότητα να γίνει κάτι τέτοιο ίσωςψδεν 

έχει φτάσει στο βαθμό που χρειάζεται. Ακόμη, γνωστικέςψ περιοχέςψγια 

τιςψοποίεςψδεν έχουν δημιουργηθεί πολλά Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίας είναι 

κυρίως: 

1)  η ιστορία,  

2) οι κοινωνικέςψεπιστήμες,  

3) η φιλολογία. 

Εν κατακλειδι, για τη δημιουργία ενός Ευφυές Συστήματα Διδασκαλίας 

χρειάζεται να υπάρχει πολλή καλή γνώση του αντικειμένου που θα διδαχτεί 

τόσο όσο αφορά τη δηλωτική γνώση όσο και τη διαδικαστική και έτσι πολλά 

Ευφυή Συστήματα Διδασκαλίας δημιουργήθηκαν για ένα μικρό και απλό 

κομμάτι των περιοχών των μαθηματικών,τηςψεπιστήμηςψκαι 

τηςψλογικήςψδιδάσκονταςψικανότητεςψεπίλυσηςψ %προβλημάτων. 

τ 

2.5 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ. 
 

Ωςψσυστήματα τεχνολογικά υποστηριζόμενηςψεκπαίδευσηςψορίζονται τα 

προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων, τα οποία προσαρμόζουν 

το παρεχόμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στιςψειδικότερες 

εκπαιδευτικέςψανάγκεςψτου κάθε εκπαιδευομένου ή 

τηςψομάδαςψεκπαιδευομένων και η κεντρική λειτουργική μονάδα των 
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συστημάτων αυτών είναι το Μοντέλο Προσαρμοστικότητας, το οποίο 

αποτελείται τυπικά από ένα σύνολο κανόνων. Ο στόχοςψτουςψείναι: ο 

καθορισμόςψτου τρόπου τηςψεπιλογήςψεκπαιδευτικού υλικού από μία 

αποθήκη ή η συλλογή του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και του τρόπου 

σύνθεσήςψτου ωςψενιαίο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Επιπροσθέτως, τα υπερμέσα ωςψπληροφοριακέςψπηγέςψπαρέχουν στον 

εκπαιδευόμενο τον έλεγχο τηςψπρόσβασηςψσε μια ποικιλία μορφών 

πληροφορίας, γεγονόςψπου παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα και 

παρέχουν δύο μορφέςψπληροφορίαςψγια το συγκεκριμένο πεδίο που 

αναπαριστούν.  

• το περιεχόμενο του κάθε κόμβου παρέχει ένα 

μέροςψτηςψσυνολικήςψδιαθέσιμηςψπληροφορίαςψγια το πεδίο.  

• οι σύνδεσμοι που διαμορφώνουν τη δομή του υπερχώρου παρέχουν 

επιπλέον πληροφορία σχετικά με το πωςψο κάθε 

κόμβοςψενσωματώνεται στο υπόλοιπο πεδίο.  

Συνεπώς, αναδεικνύεται η αυτονομία του μέρουςψκαι ταυτόχρονα η σχέση του 

με το όλο όσον αφορά την επικοινωνιακή διάσταση των υπερμέσων, καθώςψοι 

σύγχρονεςψεπικοινωνιακέςψδυνατότητεςψπου προσφέρει το Διαδίκτυο, 

προωθούν την πραγματική διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενων 

αλλά και μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών. Ωςψεκ τούτου, ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα τηςψδιερευνητικήςψδιάστασηςψτων υπερμέσων 

αποτελούν: οι προσομοιώσειςψπου βασίζονται σε υπολογιστή, οι 

οποίεςψεπιτρέπουν τουςψδραστικούςψκαι ευέλικτουςψχειρισμούςψαπό τον 

εκπαιδευόμενο (Wilson et al., 1993) και οι δυνατότητεςψπειραματισμού και 

διερεύνησηςψεναλλακτικών υποθέσεων από τον εκπαιδευόμενο, οι 

οποίεςψσυμβάλλουν στη δημιουργία των προσωπικών του νοητικών μοντέλων. 

Εν κατακλείδι συμπεραίνεται ότι η επικρατούσα τάση στα Εκπαιδευτικά 

Συστήματα Υπερμέσων είναι η μαθητο-κεντρική, η οποία αντιμετωπίζει τον 

εκπαιδευόμενο ωςψενεργό και αυτο-ελεγχόμενο μέτοχο στη μαθησιακή 

διαδικασία και όχι παθητικό δέκτη τηςψπληροφορίας. Επίσηςψη σχεδίασή 

τηςψβασίζεται στην ιδέα ότι η ενεργητική μάθηση είναι μια διαδικασία 

οικοδόμησηςψτηςψγνώσηςψαπό τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο παρά μια υποβολή 

γνώσηςψμέσω τηςψδιδασκαλίαςψ(Kommers, 1996). Πιο συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευόμενοςψέχει συνήθωςψτη δυνατότητα ελεύθερηςψπλοήγησηςψμέσα 

σε ένα εκτεταμένο και αποκεντρωμένο δίκτυο πληροφορίαςψκαι 

γνώσηςψ(Conklin, 1987). Ακόμη, η ανοιχτή και ελεύθερη πλοήγηση 

ενόςψτέτοιου περιβάλλοντος, μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονα μοντέλα 

μάθησης, σύμφωνα με τα οποία ο εκπαιδευόμενοςψαναλαμβάνει τον κεντρικό 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία (Jonassen, 1991). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Το MOODLE 
 

Καθώςψαναφερόμαστε στο Moodle εννοούμε μια πλατφόρμα 

μάθησηςψΑνοικτού/ Ελεύθερου Λογισμικού μέσω διαδικτύου, η οποία στα 

Ελληνικά μεταφράζεται ωςψκαταλαβαίνω κάτι όπωςψεγώ το νιώθω, με 

τουςψρυθμούςψκαι τουςψτρόπουςψμου, τη θέληση μου και χωρίςψτην πίεση 

κάποιου και φτιάχτηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas 

ωςψτμήμα του PhD του. Επίσης, τον Νοέμβριο του 2001 ανακοινώνεται από 

τον ίδιο πωςψτο Moodle είναι έτοιμο ώστε το ίδιο το site (moodle.org) να 

τρέχει πάνω στην πλατφόρμα και από τότε κυκλοφορούν πολλέςψεκδόσειςψμε 

σημαντικέςψαλλαγέςψστην εμφάνιση και στον τρόπο λειτουργίαςψμε πιο 

πρόσφατη την έκδοση 1.8 που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο 2007 και ήδη 

είναι υπό κατασκευήν η έκδοση 1.9. Επιπλέον, χρησιμοποιείται τόσο από το 

Υπουργείο Παιδείαςψκαι Δια Βίου ΜάθησηςψτηςψΕλλάδας, όσο και από 

τηςψΚύπρου. Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μαςψη πλατφόρμα χρησιμοποιείται 

σε περισσότερουςψαπό 45 εκπαιδευτικούςψφορείςψαλλά και από 

πολλέςψεπιχειρήσειςψκαι ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που 

ονομάζονται «Συστήματα ΔιαχείρισηςψΜαθημάτων» (CMS). Έτσι, ο 

εκπαιδευτικόςψμέσα από το περιβάλλον του Moodle, μπορεί να δημιουργήσει 

εύκολα περιβάλλοντα στα οποία οι μαθητέςψμπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ 

τουςψσε πραγματικό χρόνο (το λεγόμενο chat), ή ακόμα και με 

ασύγχρονεςψμεθόδουςψ(όπωςψτο email ή το forum). 

Επίσης, στουςψφοιτητέςψμέσα από το Moodle επιτρέπεται η συνεργασία 

ανάμεσά τουςψκαι ανάμεσα σε αυτούςψκαι τουςψκαθηγητές, καθώςψοι 

δυνατότητέςψτου για τη διαχείριση του  εκπαιδευτικού περιεχομένου δίνουν 

στον εκπαιδευτικό την ευχέρεια να οργανώσει την ύλη των διδακτικών του 

ενοτήτων, να τη διαθέσει ηλεκτρονικά και διαδικτυακά στουςψφοιτητέςψκαι 

να την αναθεωρήσει. Ενδέχεται επίσηςψνα δημιουργηθεί 

ηλεκτρονικόςψεκπαιδευτικόςψφάκελοςψγια  κάθε φοιτητή που θα 

περιλαμβάνει τιςψεργασίες, τιςψασκήσειςψαλλά και τα διαγωνίσματα και θα 

έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου, οι ίδιοι οι φοιτητέςψκαι οι εκπαιδευτικοί. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζεται πάνω σε δίκτυα υπολογιστών και έχει το 

πλεονέκτημα ότι είναι προσβάσιμο από παντού, 

καθώςψεπίσηςψπροστατεύεται από κάθε κακόβουλο στοιχείο. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ MOODLE. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάλογα με την έννοια τηςψ χρήσηςψτου Moodle, οι 

χρήστεςψτου προγράμματοςψδιακρίνονται σε 3 διαφορετικέςψκατηγορίες:  

• οι εκπαιδευόμενοι οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρόγραμμα και 

τουςψπαρέχεται η δυνατότητα να εγγράφονται στα μαθήματα που 

αναφέρονται μέσα από την πλατφόρμα του Moodle και έτσι με την 

εγγραφή τουςψαποκτούν έναν προσωπικό κωδικό με τον οποίο κάνουν 

το log in στην πλατφόρμα. 

• οι εκπαιδευτέςψ είναι υπεύθυνοι για το υλικό που παρέχεται στο 

αντίστοιχο μάθημα τουςψκαι έχουν την δυνατότητα να εισάγουν, να 

τροποποιούν ή να διαγράφουν το υλικό του μαθήματοςψ τουςψαλλά και 

επίσηςψκαι να αποκτήσουν επιπλέον δικαιώματα σε συνεννόηση με τον 

διαχειριστή τηςψπλατφόρμας 

• τα άτομα που ασχολήθηκαν με την δημιουργία του προγράμματοςψή 

άτομα με σχετικέςψσπουδέςψπληροφορικήςψκαι υπολογιστών 

ονομάζονται διαχειριστέςψκαι αποτελούν ίσωςψκαι την βασικότερη 

κατηγορία χρηστών αφού ελέγχουν ολοκληρωτικά την πλατφόρμα του 

Moodle 

 

     ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

 Καθώςψαναφερόμαστε στα πιο σημαντικά βασικά χαρακτηριστικά του Moodle 

εννοούμε την αυτόματη εγγραφή των φοιτητών/μαθητών μέσα από το 

διαδίκτυο, οι οποίοι στη συνέχεια δημιουργούν το προσωπικό τουςψprofile και 

κάνουν την εγγραφή τουςψστα μαθήματα τηςψαρεσκείαςψτους. 

Επίσηςψαναφερόμαστε στη δυνατότητα ηλεκτρονικήςψυποβολήςψτων 

εργασιών των φοιτητών στο σύστημα, με τη δυνατότητα καθορισμού 

προθεσμίαςψυποβολήςψκαι τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησηςψσε κάθε μάθημα, 

μέσω φορμών αξιολόγησηςψπου έχουν αναπτυχθεί από τουςψεκπαιδευτικούς. 

Παράλληλα γίνεται αυτόματα η βαθμολόγηση των διαγωνισμάτων με 

απευθείαςψενημέρωση του φοιτητή. 

Ακόμη, αναφερόμαστε στην Οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού ανάλογα με 

τιςψαπαιτήσειςψπου υφίστανται σε κάθε περίπτωση, 

στουςψεκπαιδευτικούςψπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρότυπα για να 
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δημιουργήσουν forum και συζητήσεις, αλλά στην υποστήριξη 

μιαςψμεγάληςψποικιλίαςψδραστηριοτήτων διαφορετικού τύπου. Επιπλέον. 

μπορούμε να το κατεβάσουμε το moodle από το διαδίκτυο, να το 

εγκαταστήσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε άμεσα χωρίςψκανένα χρηματικό 

κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του δικαιώματοςψπου παρέχεται στην 

ελεύθερη πρόσβαση στον κώδικα, υπάρχει μια εκτενήςψκαι παγκόσμια 

υποστήριξη με συχνέςψανανεώσειςψκαι  βελτιώσειςψτου προγράμματοςψαλλά 

και με παροχή υψηλού επιπέδου ασφαλείαςψ(Cole, 2005). 

Εν κατακλείδι, το Moodle θεωρείται ένα από τα καλύτερα προγράμματα 

ανοιχτού κώδικα διαδικτυακήςψμάθησηςψκαι είναι κατάλληλο όχι μόνο για 

διδασκαλεία εξ’ αποστάσεωςψαλλά και για να συμπληρώνει την διδασκαλία 

στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, είναι απλό, ελαφρύ, αποτελεσματικό και συμβατό 

παρά του ότι  εγκαθίσταται εύκολα σε κάθε λειτουργικό που υποστηρίζει PHP 

και επίσης: 

•  υποστηρίζει τη συνεργατική εποικοδομητική μάθηση 

• αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των εκπαιδευομένων  

• παρέχει στουςψεκπαιδευτέςψεργαλεία κατάλληλα για να στήσουν 

αποτελεσματικέςψτεχνικέςψ εκμάθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

 

Όσον αφορά τη δημιουργία 2 τύπων χρηστών ο Διαχειριστήςψθα μπορεί: 

• να προσθέτει / διαγράφει χρήστεςψστο σύστημα 

• να διαχειρίζεται το προφίλ του κάθε χρήστη 

• να προσθέτει υλικό με στοιχεία τον τίτλο του υλικού και την ιστοσελίδα 

που απευθύνεται σε αυτό 

• να βλέπει τον μέσο όρο τηςψβαθμολογίαςψπου δίνουν οι χρήστεςψαπό 1 

έωςψ5 αυτό μπορεί να διαγράψει το υλικό.  

Συνεπώς, με αυτό τον τρόπο, ο Χρήστηςψθα μπορεί να βλέπει 

τιςψπληροφορίεςψτου αλλά και θα αλλάζει μόνο τον κωδικό 

πρόσβασηςψκαθώςψθα βλέπει μία λίστα των διαθέσιμων υλικών που έχει 

προσθέσει ο Διαχειριστής, στην οποία θα μπορεί να βαθμολογήσει από 1 

έωςψ5 το κάθε υλικό ξεχωριστά ή ακόμα και να αλλάζει την βαθμολογία που 

έχει δώσει στο εκάστοτε υλικό. 

5.15.15.15.1 ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ::::    
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5.2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
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5.3 ΑΦΟΥ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝ 
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5.4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 
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